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1’ Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleeu 1
j aan de Leden van het Genoot&hnp gezonden. Bij- 1
1dragen, correspondentie betreflende de redactie r&
het Maandblad, opgaven van adresverandering, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger wrschenen Maandbladen,
gelieve men te richten tot den redaateur, Mr. TI?. R.
VALCK LUCASSEN, Raawweg 14, ‘s.Gramm!mge.
Contributiën ma. aao den penningmeester, F. L. G. /
D’AuhrEIUs, Prins %zlemstraat 19, ~che~mì~qen.
De jaarlgksohe contributie bedmngt f7.50. Leden
~te ‘s_Grevenhage, die de wekelijksohe portefeuille
1ontvangen, betalen hiervoor S 2.50 per jaar.
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Brieven, aanvragen enz. betrefFende het Genootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. R.
VALCK LUCASSEN, Raamweg 14, ‘s-Gmvenhage,
en die
betreffende de Bibliotheek tot de directie van het
Bureau van Documentatie van het Genootschap,
Heermgrncht G2.
De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd ~
Heore-ngrncid G2 (hoek Pvincessegmcht), ‘s-Gravenhage, ;
is goor de Leden tijdelqk geopend iederen eersten 1
en derden Maandag van de maand vm 2-4 UUP. 1

De redactie va,n het nlaandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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Bibliotheek.
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Voor de Bibliotheek.
Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:
A. Hoynck van Papendrecht.Dcstempelsníjder
en graveur Jacques Collan. Overdr uit het Jaarb. voor
Penningk. 1917. 80.
J. B o s s c h a. Christiaan Huygens. Rede op den 200~tcl~
gedenkdag van zijn levenseinde. Haarlem. 1895. 8”.
Mart. Nijhoff. G. T. N. Suringsr. Het leven van
een boekhandelaar-uitgever. Overdr. uit Levensb. v. d.
Mij der Nederl. Letterk. 1885-1886. Leiden. 80.
Gerard K eller. Levensbericht van Gualtherus Kolff.
Overdr. uit Levensb. v. d. Mij der Nederl. Letterk.
1880-1881. Leiden. 80.
P. N. v an D o o r nin c k. Het oudste Leenactenboek
van Gelre 1326. Naar het oorspr. handschr. Haarlem
1898. 80.
P. N. van Doorninck. Schatting van den Lande
van Gelre voor de Veluwe van het begin der 140 eeuw
naar het oorspr. handschr. in het Rijksarchief te Arnhem.
Haarlem 1905. 80.
Dr. Adr. A. Fokker. Levensberichten van Zeeuwsche
medici. Bijgew. door Dr. J. C. de Man. Uitg. Zeeuws&
Gen. d. Wetensch. Middelburg 1901. 80.
M. F o k k er. Verzameling van kaarten, portretten,
platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van
Zeeland. (2e en 3e vervolg). Middelburg. 80.
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (3~ reeks: 80 deel, afl. 1, 2 en 4, 100 doel,
afl. 1 en 4; 48 reeks, le deel, afl. 1, 3 en 4, 3” decl,
afl. 2, 5” deel afl. 1 en 2) ‘s-Gravenhage. 80.
(De Oovenstaande werken geschonken dool
den Heer A. Hoynclc van Papendrecht.)
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M. . . . . Een vakwapen. Ovcrtlr. uit Janrb. v. cl.
Ver. van Direct. van Hypotheekb. 3” Jaarg. Bmstcrdam
1917. 80.
(Pan den Heer Mr. A. 8. Mìedemn).
A. B. van der Vies. Bijdrage tot de genealogie
van het geslacht Pronckert. Overdr. uit \Vapenher. 1917.
‘s-Gravenha.ge. S”.
A. B. van der Vies. Het geslacht van den kunstschilder Willem Roelofs (182.2-1897). Overdr. uit Waponher. 1917. ‘s-Gravenhage. S”.
( VC(~Z dela Sc?w7Ijccr).
Mr. A. Meerkamp v a n E m b d e n . B e s c h r i j v i n g
van een verzameling charters betreffende cie familie
Spillaert. Overdr. uit Verslagen omtrent ‘s Rijks Oude
Archieven 1916. 80.

afkomst der familie Baslert is gezocht en veel werd gcvonden, dat de verschijning van eene ?,herziene, verbeterde
en aangevulde uitgave” rechtvaardlgde.
In 1885 gold nog Huyhrt Bastert, geb. te Weesp
10 Oct. 1669 en overl. te Amsterdam 21 Jan. 1763, voor
den oudst bekenden stamvader. Een degelijk onderzoek,
dat daarna in de Weespsche notarieele protocollen blijkt
te hebben plaats gehad, bracht echter aan het licht,, dat
voornoemde HztyDert een zoon was va,n Thomas Pieterw.
Baste& overl. 1.679, schepen, thesaurier, kerkmeester
en gasthuismeesler te Weesp, geh. met Catharina Ilelb,
en een kleinzoon van Pieter Thomasz. Bastert te Weesp,
geh. met A~z~zn Gerritsdr. Deze gegevens werden gedeeltelijk gepubliceerd in Ned. Patr. 1910.
Een onderzoek naar de voorouders van laatstgemelden
Pielel Thomasz. Bastwt schijnt toenmaals geene resultaten te hebben opgeleverd. Intusschen deed de aanwezigheid van een vrij groot Engelsch en Schots& garnizoen
te Weesp in den aanvang der 17” eeuw den Heer Bastert
aanvankelijk vermoeden, dat zijn stamvader uit Engeland
afkomstig en aan de Bastaxl’s daar te lande 4) verwant
was. Maar dit .vermoeden geraakte op den achtergrond
- aldus de Heer Bastert in zijne ,Inleiding” - door
de belangrijke gegevens, welke de Heer G. Beernink te
Nijkerk hem in de laatst,e jaren aan de hand deed. Het
waren deze gegevens, die den schrijver van ,Het gcslacht Rastert” aanleiding gaven om de stamreeks te
doen aanvangen met ElDert Buste93 te Nijkerk, geb. pl. m.
1507 en overleden vóór 1556, wiens kleinzoon T h o m a s
peter ElbertsPn. Bastcrt de vader zou zijn g e w e e s t v a n
Pieter Thomaszla. Bastert te Weesp.
Hetgeen, deze nieuwe vondsten aan belangrijkheid doet
winnen, id de omstandigheid, dat de schrijver genoemden
F=lbert Bnbtert voor een telg houdt uit het oud-adellijk
Veluwsch geslacht van L4ZZer, voor welke hypothese hi,j
een viertal argumenten aanvoert, die hieronder ter
sprake zullen komen. Slechts zij hier geconstateerd, dat
reeds in het begin van 1911 de Heer Beernink in een
veelgelezen tijdschrift de afstamming van het patricische
geslacht Bastert uit de Aller’s als vaststaand had aangemerkt “).
Ter wille van de duidelijkheid doen wij hiernaast een
tabellarisch overzicht afdrukken van de oudste generaties
van de ìamilie Bast& en van de afstamming uit A l l e r ,
ontleend aan de gegevens van ,,Het geslacht Bastert”.

De afstamming van het geslacht Rastert,
door M R . Ta. R. V A L C R L U C A S S E N.
In November 19 Lb: verscheen hier ter stede eene genealogie van het geslacht Basieyt , die hetgeen over deze
familie in den loop der jaren het licht zag op niet onbelangrijke wijze kwam a,a,nvullen en ten opzichte van
hare a.f komst een geheel nieuw perspectief opende 1).
Deze genealogie - van de hand van ons geacht medelid
den Heer J. J. :Bastert alhier- is echter niet in den
handel, waarom wij aanvankelijk meenden baar niet aan
eene critische beschouwing te moeten onderwerpen. Waar
de schrijver bij zijne publicatiën dit werk echter als
bron aanhaalt “) en het bovendien aan de gegevens uit
deze genealogie te danken is, dat de stamreeks der familie Bastert in Nederland’s Patriciaat 1917 met drie
generatiën werd vermeerderd, besloten wij ons oorspronkelijk standpunt te verlaten. Hiertoe bestond te meer aanleiding, waar de schrijver zelf eene bespreking van zijn
werk bleek op prijs te stellen en zoo welwillend was
ons voor dat doel inzage te verstrekken van de vele
bescheiden, die aan zijne genealogie ten grondslag liggen.
Dat onze critiek hierdoor aan grondigheid moest winnen,
spreekt vanzelf. Door ons in de gelegenheid te stellen
kennis te nemen van de talrijke stukken, waarnaar hij
in zkjn werk verwijst, bewees de Heer Bastert, dat het zijn
ernstig streven is om ten opzichte van de afstamming zijner
familie tot klaarheid te komen. Wij twijfelen dan ook niet
of dit opstel zal door hem als eene poging in die richting
worden aanvaard, ook al mogen onze conclusies op sommige plaatsen belangrijk van de zijne afwijken.
,Het geslacht Bastert van 1507-1917” dankt - naar
de schrijver ons in zijne ,,Inleiding” mededeelt - zijn ontstaan aan de talrijke gegevens, welke hij van vele zijden
mocht ontvangen sedert het verschijnen - nu ruim 31
jaren geleden - van eene genealogie zijner familie in
het Algemeen Nederlandsch Familieblad 3). Inderdaad,
wanneer men deze oude geslachtslijst vergelijkt met die,
welke het onderwerp van deze bespreking uitmaakt, dan
ziet men alras, dat in genoemd tijdsverloop ijverig naar de
1) Het geslacht Bastert vnn 1607-1917 door J. J. Bastert.. Gedr.

in 30 exempl. ‘s-Hnge. Slachtmaand MCMXVI. Niet in den handel.
Dit werk bevindt zich in de Bibliotheek vsn het Genootscha.p.
2) Maimdbl. 1917, kol. 31.
3, Alg. Nederl. Familiebl. 18S5, pag. 205 e. v.

Het is duidelijk, dat een bespreking van de stamreeks
der Aller’s van ondergeschikt belang is, zoolang niet is
uitgemaakt of de veronderstelling, dat de familie Bastert
uit dit oud-adellijk geslacht gesproten is, inderdaad op
redelijke gronden berust. Wij meenen dan ook ten opzichte van die stamreeks met enkele opmerkingen te
kunnen volstaan.
Allereerst zij dan opgemerkt, dat de eerste vier generatiën afwijken van het,geen Van Spaen in zijne genealogie
vaqa Aller -- berustende onder den Hoogen Raad van
Adel - over de oudste leden van dit geslacht aan de
hand doet. Arnoldus de Aiei,r (A), die in 1313 in een
4) Maandbl. 1913, kol. 181 e. v.
5) ,,Buiten”, 5” Jaarg. no. 7, 18 Febr. 1911: De Huize Oldenaller,
loor G. Beernink. ,,Van de eerste bewoners van het huis [de Alle?s]
;t’smmen zeker de patricische geslachten René vnn Ouwennller en
3astert af, hetgeen trouwens wn.pen of helmteeken dier familiën nl
:enigszins bewlJ%en”.

Tabellarisch overzicht van de oudste generalîes van het geslacht Bastert en de veronderstelde afstamming uit Aller.
(Volgens de gegevens van ,,Het geslacht Bastert”.)
A . Arnoklus de Aleir,
vermeld in 1313.

I

B. Serraes zan Aller,
Ambtman van Pnderhorn, Gerichtsman van Veluwe, 1339.

I
C. Henrick van Aller,

Richter van Veluwe, 1353.

I
D. Engelbert wan Aller van Stoutenburg,

Gerichtsman van Veluwe, 1424, 1429, i_ 1431.

I

E. Johan van Aller van Stoutenburg,
Gerichtsman 1450, 1456 enz., f 1484 [Zijne drie zonen:
Gerrit, .Joriaen cn Willem worden als bastaards aangemerkt.]
II

F . Joriaen z’nn Aller,.
verkrijgt 9 Mei 1537 eenc verklaring over de wettigheid van het huwelijk z;jner anders.
Hij machtigt ziju broeder Gerrit 1484, met zijn vader vermeld 1482, contra zijn broeder
Gisbert 1560. ,,Zeer wanrschijuli;jk zal zijn nageslacht den naam ,,bastnnrd” (bastort,), waarme de bet nnng edui d werd, ten slotte als geslachtsnaam aangenomen hebben.”

1. Elbert (Egbert, Ellert, Engelbert) Rastert,
geb. pl. m. 1507, $ vlidr 1556

I
TI. Peter Elbetszn. Bastert,
geb. pl. m. 1537.

I

111. Thomas P e t e r Elbertson. Bast&,
geb. p1.m. 1557, f- 1605.

t,r. l0 Lisebeth Jans&.
2” (ondertr. Nijkerk 21 Jan. 1599) Qrite Bessels Bessel Wilhelmsdr., die 22 Juni 1606
to Nijkerk hcrtr. met Elbert Claes Claes Elbertszn., wedr.

I

omasx&.,

(Uit het ce!rste hnwe lijk S lik. (l-9), uit het twt :ede’ huw. 2
- - - 2. il’lloll~as . ‘l%o- :j. E?IlJrl!/e
IV.
h. Egbert
111as’rti.
vt, geb.
1. X81.

I” ““uy

. .._ __.

I<indérclL

1. Jannitgen, ged.
Nijkerk
26 Auril 1601.

2. .Tllomas, .ged.
N$tcrk
3 Juli 1603.

0 “‘LIL. I”‘il,

“_ _leZtsx. Aelt Jmwn.
; het ccrsto huwoliik 2 k.k.
(t-2) uit hot twccdo áXn (3).)
--

kk. (10-1 1, allen geboren te Nijkerk.)
F. c%ms
7. Maria
8. Sara
9. .Tan
T/K%asnn.
~~s/ert, geb, T h o m a s d r . Thomas&. Thomasrn.
Bastevt,
Baste&,
Bastert,
DI. “1. I~~U.~.
óvcrluid tó geb. p1.m. geb. pl.m.
wd..
Nijkerk ::t 1586, <- 1588, lid- Nijkerk
bl:lmt 165,L
rcidr 1630. maat te
26 Febr.
Weesp in
1598.
I
1650.

I

10.
1Vilh elm
Bastert,
ged.
Nijkerk
12 Mei
1600.

ll. Atrig
Baste&,
ged.
Nijkerk
24 Juli
1603.

(Kinderen vsn Ar& Aeltsz. en Anna Oerritsdr.)
V.
2. Gerrit Arris Eg., later genaamd 3. Jannitgen
3. Thomas Pietersen. Baste+ geb. Weesp
1. Qsgen,
pl. m. 1634. -;_ aldaar 17 Nov. 16’79.
eed. Niikerk Baste& (naar eiin stiefvader Peter Tho- eed. Nijkerk
&cpen, thesaurier, kerkmeester en - 12 MLart
masm. Bastert) ged. Nijkerk 5 Jan. 1606, 53 Jan.*1608.
gasthuismeester te Weesp, schepen van
1602.
i_ Weesp 11 Mei 1671, burgemeester,
schepen, thesaurier enz. dier stad, tr.
Weesperkarspel, tr. Ankeveen 19/29
April 1663 Catharina DelL, 5_ 1697.
Johanna Jans&. nan Goot.

5. Anna Bast%
1. Peter Baste&, 2. Jolzaanes Bastert, 3. Hìltego~a~astert,
VI.
I
Joannes Bastert?
leeft nog in J697. huurt in lGS7 land t,r. Weesp 20 Sept. 4. Huybert Bastert, geb.
ged. Weesp
geb.
Weesp,
tm
in dc Diemermecr,
1698 Anthony
Weesp 10 Oct. 1669,
11 April 1677,
Jutland (Denemarken)
+ in 1693.
Schoutr%
j- Amsterdam 21 Jan. 1763, tr. Diemen
1693, tr. Loenen a/d
14 Sept. 1698
tr. 1”. Elisabeth Lamberts;
Vecht 30 Juli 1679
2”. Amza Ponten;
Pieter Poursoy.
Catharina Wittepaert.
3’>. Aletta Pollius.
(Uit het tweede huwelijk
I
stamt de tegenwoordige
3 kk.
familie Bastert.)
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register der bezittingen van Herborn van Putten moet
v o o r k o m e n , w o r d t doer Van Spaen niet genoemd. Tn
de bewerking van diens genealogie vau *dZler, van de
hand van den Heer Baetert en voorkomende in dit
Maandblad, jaarg. 1911, kol. 366 e.v., duikt deze Ar~zoldus
in eene noot op als de vermoedelijke vader van de gebroeders Heyn en Xerzjaes z’a+z Aller, om ten slotte in ,Het
geslacht Bastert” als de stamvader der Allev!s aan het
hoofd der genealogie een plaats te verwerven. Het zon
ons niet onwelkom zijn hiervoor nadere bewijzen te
ontvangen.
Aangaande de drie volgende generatien drukt Van Spaen
zich zeer bescheiden in hypothesen uit. Hij acht het
mogelijk, dat Engelbert van Aller van Stoutenburg (D)
een zoon was van Diede& vaia Aller, a m p t m a n v a n
de Abdij Abdinghof te Putten, in 1375 reeds overleden,
e n d a t d e z e w e e r v o o r m e l d e n Hep van Aller, gerichtsman van Veluwe in 1339, tot vader had. Volgens
den Heer Beerrrink in Maandbl. 1912, kol. 38 e. v. zou
Engelbert echter zeer waarschijnlijk een zoon geweest
zijn van Bessel va?z Aller, 4 Oct. 1340 als getuige verm e l d m e t zijn vader Sercaes. De Heer Bastert stelt
daarentegen zoowel Van Spaen a,ls den Heer Beernink
in het ongelijk en geeft aan Elzgelbert tot vader Henriclc
van Aller (C), richter van Veluwe in 1383 en eveneens
een zoon van Servaes van Aller (Bj. Ofschoon het zeer
wel mogelijk is, dat de Heer Isastert gelijk heeft, zouden
wij eenig nader bewijs ook hier niet overbodig achten.
JoJzan vmz Aller va?z Stoutenburg (E), de zoon van voornoemden Engelbed , was gerichtsman van Veluwe in
1450, 1456 enz. en had volgens schrijver drie zoons:
Gerrit, .Toriaen en Willem, die allen alsbastaards werden
aangemerkt. ,,Van 1494-1573 voeren de Aller’s proces
>> - zegt de Heer Rastert verder - en telkens wordt
,danrin van Gerrit van Aller Janszn. als ,bastaard” ge,sproken. Zijn broeder Joriaen protesteert tegen dien
,,naam , blijkbaar tevergeefs. Evenals de Geuzen hun
,,naam, namen de afstammelingen van Johan Engelberts
,,van Aller van Stoutenburg den naam bastaard (Bastert)
,als een eerenaa,m aan, toen men te Nijkerk blijkens de
,door Joriaen van Aller geeischte verklaring omtrent
,,de wettigheid der verbintenis zijner ouders, toch den
,naam basta,ard (bastert) aan hem en zijne nazaten bleef
,geven. Zeer waarschijnlijk zal zijn nageslacht den naam
n ,, bastaard” (bastert) waarmede het aangeduid werd ten
,slotte als geslachtsnaam aangenomen hebben”. “)
Uit laa.tstgenoemden Joriaen van Aller (3’) zou d a n
het geslacht Bastert zijn voortgekomen, waarva#n de geregelde stamreeks met Ellrert Bast& te Nijkerk (plm.
1507-vóór 1556) een aanvang neemt.
Dat Johan vaia Aller van Stoute+aburg een zoon Gerrit
gehad zou hebben, vonden wij nergens vermeld. Bedoeld
is hier blijkbaar Gijs 0 er t van Aller Japasa., van wien
V a n Spaen zegt, dat hij sustineerde legitiem te zijn,
doch dat bij sententie van het gericht van Veluwe het
contrarie is gebleken. Deze bastaard Gijsbert was gehuwd
m e t zijne volle nicht Geertruid van A l l e r Clctesdr. en
kwam na den dood van den broeder van zijne vrouw
Gijsbert van Aller Claesna. (over]. 1494) in het bezit van
verschillende goederen - w. o. Aller -, die aa’n dezen
hadden toebehoord. Engelbert, Wolter en Rabe Smullinck,

neven van den overledene, betwistten echter diens aanspraken op voormelde erfenis, waarvan langdurige processen -- tot in 1573 - het gevolg waren.
Aangezien Gqsber t va?a Aller Janszn. bedoelde goederen
echter reeds omstreeks 1500 had verkocht, komen de
,411er’s na dien tijd niet meer als partij in deze processen
voor, maar werd de strijd gevoerd tusschen de Sn&li?zck’s
en hunne erfgenamen eenerzijds en de Bentinck’s e. a.
als rechtverkrijgenden van de Aller’s anderzijds. Zeer
ten onrechte wekken de hierboven aangehaalde woorden
dan ook den indruk als zouden de afstammelingen van
Johala vacn Aller van S’toutelaburg gecturende o n g e v e e r
tachtig jaren voor de erkenning hunner wettige afstamming gestreden hebben.
Ook de wettigheid van Joriaen rafa Aller, die in 1482
met ,Johafz van Aller va?z Noutenburg en in 1484 met
zijn broeder Gijsbert - niet Gerrit - schijnt te worden
vermeld, blijkt inderdaad in twijfel te zijn getrokken,
wanneer wij dezen Joriaen althans mogen identificeeren
met Jurriefa va+a Aller, die 9 Mei 1537 van Ernst van
Morsseler, Ernst van Oldenbarnevelt en Willemken Meuss
eene verklaring ontving aangaande de wettigheid van
het huwelijk zijner ouders ?). Dat deze verklaring Joriaen
2;an Aller echter niet zou hebben gebaat - zoosls de Heer
Bastert te verstaan geeft - blijkt uit niets. De schrijver
houde het ons dan ook ten goede, wanneer wij zijne
veronderstelling, als zouden de afstammelingen van
J o h a n va?a Abler van btoutenburg - e v e n a l s l a t e r d e
Geuzen met hun naam zouden doen .- bij wijze van
protest den naam Bastert als een ,,eeronaam” hebben
aangenomen, niet, au sérieux nemen. Er bestaat niet de
minste roden om te gelooven , dat Joriaen vaqa Aller,
wanneer hij geen bastaard was, zich Bastert zou h e b b e n
genoemd, hoezeer overigens in dien tijd in deze qualificatie
niets oneervols werd gezien.
De schrijver deelt ons niet mede, waarom de familie
Basiert j u i s t v a n Joriaen van Aller zou moeten afstammen. Evenals bij de meeste oud-adellike geslachten
het geval is, telt ook de genealogie der AZler’s vcrschillende bastaards, wier onwettige geboorte nimmer
een punt van twijfel heeft uitgemaakt en die bijgevolg
met meer recht als vermoedelijke stamvaders der Bastert’s
zouden kunnen worden beschouwd. Van dit standpunt
ging ook de Heer Beernink uit, toen hij’ in zijn hierboven aangehaald artikel in jaargang 1912 van dit
Maandblad - op de afkomst der familie Bastert tloelende - de mogelijkheid opperde, dat het geslacht van
Jala Erzgelbertszoo+a van Aller bastaad zich had voortgeplant. Laatstgenoemde was een - blijkbaar oudere b a s t a a r d b r o e d e r v a n Jan van Aller van Xtoutelahrg
voornoemd. Hij had reeds in 1423 eene rente te Nijkerk
(Van Spaen) en kwam volgens den Heer Beernink in
1436 voor als een der ,,procuratoers”. van het gasthuis
aldaar.

6) Qesl. Bastert, p. 16 (kleine letters).

Is het ten eenenmale onzeker, welk bepaald lid van
het geslacht van Aller als de vermoedelijke stamvader
van de familie Bastert moet worden beschouwd, thans
zullen wij nagaan of voor de afstamming uit Aller in het
algemeen krachtige argumenten worden aangevoerd.
De vermoedelijke afstamming uit Aller is volgens den
Heer Bastert gebaseerd op het volgende:
7) Bijdr. en Neded. van ,,Gelre”, XVI, p. 104.
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10. het aanwezig zijn van de eerstgenoemde B a s t e r t ’ s
te Nijkerk, 1500 begin 1600;
20. het aantreffen in hetzelfde tiidvak van dezelfde voornamen bij de geslachten va”m Aller en B a s t e r t ;
den naam. In verband hiermede verwijst de schrijver
naar het artikel van den Heer Beernink in de
Bgdr. en Meded. v a n Gelre, deel X1, over ,Heimelijke trouw, huwelijk zonder kerkgang en heilige
echt”. Dit argument is er geen ën kan derhalve
worden voorbijgegaan. Noch de naam ,Bastert”, noch
de mogelijkheld, dat des schrijvers familie gesproten
is uit een dier verbintenissen, welke door den Heer
Beernink in zijn artikel ter sprake zijn gebracht,
- waarvoor in dit geval geen enkele aanwijzing
bestaat - pleit eenigszins voor een afstamming uit
Aller.
Eene gedeeltelijke overeenkomst tusschen de wapens
va+z Aller en Bastert. Het wapen van Aller vertoont
nl. een aanzienden ossekop van zilver met gouden
hoornen en als helmteeken denzelfden ossekop, terwijl
ook het geslacht Baxtert - naar ons wordt medegedeeld z een ossekop als helmteeken voert. Verder
meent de schrijver ook in de figuren van zijn familiewapen : schildknaap, spoorrad en tournooilansen, de
emblemen van eene adellijke afkomst te herkennen.
De mededeeling, dat de eerstgenoemde Bastert’s i n
de 160 en in het begin van de 170 e e u w t e N i j k e r k
voorkwamen, verdient in de eerste plaats onze aandacht.
De beteekenis van het woord !?bastert” verklaart reeds
voldoende het feit, dat in talryke plaatsen in .binnenen buitenland families voorkomen met de namen Bastert,
Baster, Bnsters, Bastart, Bastard enz. enz. zonder dat
tusschen hen van eenige verwantschap sprake is. Het
behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de schrijver
eene lange lijst van naamgenooten kan opgeven, die in
zijne genealogie niet wa.ren thuis te brengen en gevestigd
waren in het graafschap Bentheim, te Deventer, Zwolle,
‘s-Gravenhage, Amsterdam, Dordrecht, Leiden, Haarlem,
enz. “) en dat hij zelfs in Dusseldorf, Hamburg en Philadelphia Bastert’s aantrof, van wie hij moest verklaren
niet te weten of zij ook tamilieleden zijn.
De Bastert’s te Weesp - met hunne afstammelingen
te Amsterdam (1690-1757) on Blaarsseveen (1757-1909)
- te Zierikzee (1611-1690) en te Nijkerk (einde 1600)
acht hij echter tot éBn stam te behooren. Zij allen hebben
volgens den Heer Bast#ert hun oorsprong in laatstgenoemde plaats “). ,, Alle voornamen der eerstgevestigden
,te JQeesp” - z e g t h i j v e r d e r - ,,zijn o p v r o e g e r
,tijdstip te Nijkerk terug te vinden. Dat er aldaar geen
>> familienaam Bast& bij hen bestond hebben zij gemeen
,,met den eersten te Weesp (Pieter il homasxn.) in 1611”.
Inderdaad, Elbert (1), diens zoon Peter Elbertstn. (11)

e n k l e i n z o o n TJ~omas (111) komen geen van allen te
Nijkerk met den geslachtsnaam Bastert voor en evenmin doen dit de elf kinderen, die laatstgenoemde u i t
zijne beide huwelijken zou hebben gehad, behalve CZaes
Thomaszn. Bastert, die 31 Maart 1655 te Nijkerk werd
overluid. Het ligt voor de hand, dat al deze personen
met uitzondering van Clnes in de genealogie slechts met
hun patronymicum hadden mogen worden vermeld. Intusschen kwamen er te Nijkerk ook nog andere personen
voor, die den naam Bastert wel hebben gevoerd, maar
die in de genealogie niet, een plaats konden vinden.
Hiertoe behoorde Ariaen Bastart - de eerste van dien
naam, die in Nijkerk schijnt te zijn aangetroffen - van
wien 3 Nov. 1603 in het kerkvoogdijboek van Nijkerk
staat aangeteekend : ,,Ariaen Bastart van ein deil om
bij die groeven te leggen .- betaelt viiij st.” Tot zijne
afstammelingen b e h o o r d e n d e n k e l i j k Tennis Aryaens
Bastert, 22 1Iaart 1645 te Nijkerk overluid en Ariaen
Tewniszn. Bastert, overluid aldaar 20 Mei 1658, zoomede
driarn Asiaens Basterf, v a n w i e n i n N o v e m b e r v a n
laatstgemeld jaar een kind blijkt te zijn overleden en
naar alle waarschijnlijkheid ook de Bastert’s die in
lateren tijd in de kerkboeken van Nijkerk, Harderwijk
en Hierde herhaaldelijk worden aangetroffen. Tusschen
al deze Bastcrt’s eu de nakomelingschap van voornoemden
ElOert bestaat echter geen aanwijsbaar verband.
Beschouwen wij thans de stamreeks uit de genealogie.
Omtrent RlOert en diens zoon Peter Elbertszn. ontbreken
alle gegevens. De enkele data, die omtrent hen worden
medegedeeld, berusten slechts op .gissingen I “). Hunne
namen zijn ons echter bekend uit de ondertrouwacte
van den zoon van laatstgenoemde, Thomas (IH), welke
als volgt luidt:
Ondertr. Nijkerk 21 Jan. 1599.
Tomas Pete,rs- Peter Elberts sen
beide vä Niekerck.
Grite Bessels Bessel \I’ilhelms dochter 1
Uit dezen echt werden twee kinderen geboren : Wilhelm
en Atris. In eerste huwelijk zou Thomas echter verbonden
zijn geweest met Lisebeth Junsdr. en bij haar de vader
geweest zijn van negen kinderen, die hoewel allen te
Nijkerk geboren, voor het meerendeel hun domicilie naar
Weesp verplaatsten. Het tijdstip van dit eerste huwelijk
kon wegens het ontbreken der ondertrouwboeken te Nijkerk vócir 3593 niet worden bepaald. Ook de naam van
de eerste vrouw zou ons niet zijn onthuld, ware het niet,
dat de schrijver zekeren dfaes (= Thomas) P e t e r s z . ,
gehuwd met Lisebeth ,Jansdr , die 26 Febr. 1598 - dus
f%n jaar voor het huwelijk van Thomas Peterszn. e n
Grite Bessels - te Nijkerk een zoon Jasz liet doopen, met
laatstgemelden Thomas had geïdentificeerd en als gevolg
hiervan LiseOcth Jansdr. tot moeder had geproclameerd
van het negental kinderen, dat hij uit een eerste huwelijk
zou hebben gehad en waarvan het oudste - eveneens
J a n geheeten - reeds omstreeks 1577 het levenslicht
heet te hebben aanschouwd.
Laat ons zien, wat over dit gezin, dat de schakel
tasschcn Nijkerk en TIVeosp moet vormen, wordt medegedeeld. De kinderen uit het tweede huwelijk, waarvan
niets verder bekend is, blijven hier buiten behandeling.

s, De genealogie Rastert in Alg. Ned. Fam.bl. 18% vermeldt in
noot (1) ook eenige te W cesp voorkomende Bnstert’s, die in de
jongste genealogie blijkbaar goen plaats konden vinden.
“) Voor de herkomst der Zeeuwuche Baster’s uit Nijkerk worden
geene bewijzen aangevoerd, tenzij als zoodanig moet wörden opgevat
de rnededeeling, dat Rochus Hoffer vm Zierikzee, wiens dochter Hester
in 1-586 gehuwd WBS met Dr. CZaas CZaasse Baster aldaar, ccn vriend en
studiemakker was van Dr. Arend van Slichtenhorst, die weder een familielid der Aller’8 zou zijn geweest. Ook schint de schrijver in de om
standigheid, dat in de Zoenwsohe st’nd Veere in dtnzelfden ti,jd AZZer’s
en Baster’s hebbrn gewoond, ecne aanwtjeing voor dr, Geldcrache
afkomst dier laatsten te zien. (Qcsl. Bastcrt, p. 16, kl. letters).
Zie ook Alg. Ned. Fsmbl. 1890, kol. 113 e. v. cn kol. 161 e. v.

1”) Wnsrom de schrijver het vcrsohil in leeftijd tusschen Elbert en

Peter op 30 ,jnrcn en dat t,usschen lantstgenoemde en zin zoon Thomas

slechts op 20 jaren stelt, is ons niet duidelijk.
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Als kinderen uit het eerste huwelijk van T7Lomas Peters
Peter Elbertsxn. geeft de Heer Bastert op:
10. ,Jun Thomaszn. geb. te Nijkerk pl. m. 1577, die 23
Jan. 1603 aldaar huwde - bedoeld is ondertrouwde met Hermanna Wolfs Il.olf Jansen&. uit Nijkerk, in
1612 vermeldwordt als brandewijn-brander te Weesp en
aldaar na 1628 overleed. - Dat Jan Thomaszn. inderda.ad een Thomas Peterszn. tot vader had, blijkt uit
zijn acte van ondertrouw, waarin hi als Jan Thomas
Thomas Peters soon vermeld staat. Ernstige bedenkingen hebben wij echter tegen zijne vereenzelviging
met zijn naamgenoot Jan Thomasx., die in 1612 en
volgende jaren te Weesp als eigenaar van twee leege
erven buiten de stad en als brandewijn-brander voork o m t Van dezen Jan Thomasx., die in 1628 te Weesp
werd overluid, wordt nergens vermeld, dat hij uit
Nijkerk afkomstig was. Zonder bewijs van het tegendeel
houden wij hem dan ook voor een ander persoon dan
,7an Thomasxn. uit Nijkerk. Deze laatste liet 15 April
1604 te Nijkerk een zoon Jan doopen, die vermoedelijk evenmin als zijne ouders zijne geboorteplaats
zal hebben verlaten en misschien wel dezelfde is
als Jan *Jans Jan Thomas soon van Nijkerk, die in
J an 1637 aldaar met Grietien Claes Claes Thomas
doc7lter van Putten in het huwelijk trad.
2”. Thomas T7Lomasxn. , geb. te Nijkerk pl. m. 1578 en
in 1636 nog in leven. Hij wordt te Weesp vermeld
als ,mister”, zijne vrouw als ,,Engelsche Gjslreth”. Wij begrijpen niet, waaruit de schrijver de wetenschap
put, dat de vader van ,,Mister Thomas” e v e n e e n s
Thomas zou hebben geheeten. In het ,,Kerckboeck”
van Weesp van 1624 en volgende jaren wordt hij
verschillende malen aangetroffen, doch immer kortweg als ,Mister” of ,,Mr” Thomas. Hij was heelmeester
van beroep, hetgeen blijkt uit eene aanteekening in
voornoemd kerkboek van het jaar 1636: ,,aen Mr.
Tomus voor meesteren 16 : 0 : -“. Hij zal evenals
z\jne echtgenoote van Engelsche nationaliteit geweest
zijn. Van eene herkomst uit Nijkerk blijkt niets, tenzij
men gewicht mocht willen hechten aan het feit
door den Heer Ba,stert niet vermeld -, dat in
Go9 i. n het oudste kerkvoogdijboek van Nijkerk een
heelmeester wordt aangetroffen, die denzelfden voornaam heeft gevoerd: ,,Den 6 Marty Mr. T7zomas om
Henrick Jans te curiren, van Jan den opperknecht
geslagen, van meysterloen betaelt 1 gulden X stü”.
Maar zelfs al zou de identiteit tusschen beide heelmeesters vaststaan, dan nog ware hierdoor niet
bewezen, dat Mr. Thomas een zoon van T h o m a s
Pctcrs Peter Elbertszn. was.
ôo. Elzgellje Thomas&. , geb. pl. m. 1579 te Nijkerk,
huwde 11 Sept. 1603 Reijer Aeltz Aelt Aeltszn. op den
L)+71. - Ook van haar deelt schrijver mede, dat zij
to Weesp in acten voorkomt, Een Engeltje Thomas&.
zagen wij hier echter niet vermeld; wel vindt men
i n h e t ,,Kerckboeck” van Weesp onder de ontvangsten van 16%: ,, E?zgeltje Mr. Peters suster . . f5”.
Nu vermoeden wij, dat de schrijver Mr. Peter identificeert met zijn stamvader in Weesp Pieter Thowzasrn. Bastert en op grond daarvan aan diens
zuster Engeltje het patronymicum Thomasdr. toekent.
Dat dit onjuist zou zijn, blijkt reeds voldoende uit
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hetzelfde kerkboek, waarin men leest, dat ?,Mr. Peter”
in het jaar 1628 werd overluid en dat in het volgende jaar f. 2 werd ontvangen voor een kind van
,,Mr. Pieters we d u w e ” . Pieter Ihomasxn. Bastert
zou eerst in 1645 het tijdige met het eeuwige verwisselen. Ook hier ontbreekt voor de herkomst uit
Nijkerk elk bewijs. Dat op 11 Sept. 1603 e,en huwelijk
zou zijn gesloten tusschen eene Engeltje Thomasdr.
met Reyer Aeltz Aelt Aeltssn. op den Dijck is beslist
onjuist. Op dien datum ondertrouwde 1aatstgFnoemde
te Nijkerk met Engele Ael tx Aelt Jansz. tot Putten.
Peter Thomaszn. Baste&, de stamvader der familie
Bastert, dien wij na de anderen zullen behandelen.
Egbert 1 homastn. Bastert , geb. pl. m. 1581 te Nijkerk,
overl. in 1614, gehuwd met Bennichgen Jans&. Ook van hem wordt gezegd, dat hij te Weesp voorkwam. Inderdaad wordt in den Prothocollarius Wesopeae Lib. VI fo 210 d.d. 2 Juni 1614 melding
gemaakt van Bennichen Jans&-. wede wijlen ,,EgBert
!l7aomasx. backer.” Diens erfgenamen bezaten in 1626
een huis grenzend aan een erf in de Nederslijkstraat
te Weesp, alwaar aan de andere zijde Pier T7zomasz.
[Pieter Thomaszn. Bastert?] ,,naast getimmert” was.
Uit niets blijkt, dat Egbert Tlaomasx. in Nijkerk geboren was. Ook heeft, hij nimmer den naam Bastert
gevoerd.
Claes Thomaszn. Bastert, geb. pl. m. 1584 te Nijkerk,
overluid aldaar 31 Maart 1655. - Van hem is verder
niets bekend. Waarom hem Thomas Peters Peter
Elbertszn. tot vader gegeven wordt, blijkt niet. De
omstandigheid, dat hij van alle hier behandelde
personen de een i ge blijkt te zijn geweest, die den
geslachtsnaam Bastert wél gevoerd heeft, doet ons
eerder geneigd zLJn hem te rekenen tot de familie
v a n Ariaen Bastart, T e u n i s Aryaens en Ariaen
Teunisz. Bastert e. a. te Nijkerk, die reeds hierboven
ter sprake kwamen en tot de hier behandelde familie
in geen aanwijsbaar verband hebben gestaan.
Maria Yhomasdr. Baste&, geb. pl. m. 1.586 te Nijkerk,
overleden vóór 1630. - Ook zij heet te Weesp gewoond te hebben. Inderdaad treft men in het ,,Kerckboeck” dier stad eene M a r r i e Thomasz. aan, het
laatst in 1630, in welk jaar zij werd overluid. Dat
zij uit Nijkerk afkomstig was, blijkt uit niets. Ook
voerde zij nimmer den naam Bastert.
Sara 2 homasdr. Bastert , geb. pl. m. 1588 te Nijkerk,
vermeld als lidmaat der kerk te Weesp in 1650. Meer is over haar niet bekend. In het lidmatenregister heet zij slechts Saer2je Thomas. Van eene
herkomst uit Nijkerk geen spoor.
Jan Thomaszn. Bastert, ged. te Nijkerk 26 Febr.
1698. -- Hij is de eenige van wien plaats en datum
van den doop met zekerheid kon worden bepaald.
Uit de doopactc blijkt - zooals wij hierboven reeds
meedeelden - d a t h i j e e n z o o n w a s v a n 1I1aes
Petersz. en Lisebeth Jansdr. Overigens is van hem
niets bekend. Ook hier werd de naam Bastert t e n
onrechte aan het patronymicum toegevoegd.

Zooals men uit het bovenstaande heeft kunnen zien,
blijft er van het talrijk gezin van Thomas Peters Peter
Elbertssn. weinig over. De hier genoemde personen Peter Thomaszn. (IV) laten wij een oogenblik buiton be-
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schouwing - woonden Uf te Nijkerk òf te Weesp. Uit
geen e,nkele acte blijkt, dat zij tot elkancler in betrekking
gestaan hebben, terwijl de naam van enkelen onder hen
in beide plaatsen tegelijk werd aangetroffen, zonder dat
echter eenige redelijke grond tot vereenzelviging aanwezig is.

naar de schrijver ons zelf mededeelt - als ,b 26 rg Ja er
van Amstelredamnae” te Weesp voor het eerst
pa,reert bij den koop - samen met Cornelis van Tongerloo
uit Amsterdam en Tobias Jansz. uit Weesp - van een
huis, erf en brouwerij genaamd ,Die twee halve manen”
en die sedert 1628 aldaar met den geslachtsnaam Bastert
in acten voorkomt.
De herkomst der familie Bastert uit Nijkerk komt
hierdoor te vervallen en daarmede tevens het eerste
argument, dat voor eene afstamming uit Aller w e r d
aangevoerd en op de aanwezigheid der eerste Bastert’s
te Nijkerk in de 16” en het begin van de 178 e e u w
was gebaseerd.
Ook het tweede argument -het aantreffen in hetzelfde
tijdvak van dezelfde voornamen bij de geslachten v a n
Aller en Bastert - mist thans iedere waarde. Immers,
wat baat het er op te wijzen, dat de (op de Veluwe
veel voorkomende) voornaam van Elbert Bustert herinnert
aan dien van E?agelOert , welke door verschillende leden
van het geslacht cn~a Aller is gevoerd, nu wij weten,
dat deze ElOert geen Bastert was en de Weespsche
Bastert’s in ieder geval niet van hem afstammen? Maar
ook al ware dit wel het geval geweest, ook dan nog
zou ons eene overeenkomst van voornamen niet zijn
opgevallen.
Over het laatste argument voor de afstamming uit Aller
- de gedeeltelijke wapenovereenkomst - spreken wij
later.

Laten wij thans onderzoeken of hetgeen de schrijver
mededeelt over Peter Thomaszn., hierboven als het vierde
kind van Thomas Peters Peter Elbertszn. opgegeven, op
een hechtere basis berust. Dit is daarom van zooveel
gewicht, omdat de schrijver in hem Pieter T h o m a s t .
Bastert herkent, die vóór het verschijnen van .,,Het geslacht Bas tert” voor den stamvader der familie gold.
Het spreekt vanzelf, dat wanneer deze identificatie
onjuist mocht blijken, de laatste schakel, die de Weespsche
Bastert’s met Ngkerk verbond, zou zijn verbroken.
De Heer Bastert deelt ons mede, dat Peter Thomaszn.
pl. m. 1580 te Nijkerk geboren werd en in 1650 te Weesp
overleed. Hij ondertr. l<, te Nijkerk 13 Jan. 1600 met
Eoertgen Henri& Helarick Maessen can 5!ideler d r . ,
overl. in 1608 (waaruit twee kinderen: .Jannitgen en
Thomas) en 20 (zeer waarschijnlijk te Amsterdam) in
1609 met Anna, Gerrit,&., geb. pl. m. 1584 te Nijkerk,
overl. te Weesp 8 Jan. 1679, weduwe met drie kinderen
(Lysgen, Gerrit en Jannitgen) van Arris Aeltsz. Aelt
Janszn. Uit het tweede huwelijk werd -- behalve eenige
jong overleden kinderen - geboren Thomas Pietersz.
Bastert (V), de latere schepen en thesaurier van Weesp,
die het geslacht zou voortzetten.
Dat Peter Thomaszn. inderdaad een ilhomas Peiersztl.
tot; vader had, blijkt uit de ondertrouwacte van 1600,
waarin hij als ,Peter 2homas Thomas Peters soon ter
Niekerck” is ingeschreven. Zeer waarschijnlijk was hij een
oudere broeder van Jan 1 homaszn. (zie hierboven onderlO),
die drie jaren later te Nijkerk met Hermanna Wolfs
zou trouwen. Uit het feit, dat Pieter Thomasx. Bastert
te Weesp later Anna Gerritsdr. tot vrouw bleek te
hebben, zal de schrijver de gevolgtrekking hebben gemaakt, dat Evertgen Henricks Henrick Maessen vau
linteler dr., de eerste vrouw, vóór dien tijd moest zijn
overleden, evenals Arris Aeltsx. Aelt Janszn., de eerste
man van A n n a Gerrit&. Uit de Nijkerksche begraafregisters kon hij zijne gegevens niet putten, aangezien
deze over dit tijdvak niet meer aanwezig zijn.
Nu is het voor den schrijver echter jammer, dat in
het ondertrouwboek van Nijkerk een acte voorkomt, die
met het bovenstaande kwalijk is overeen te brengen.
Men leest hier nl., dat op 25 Nov. 16 10 ondertrouwden:
Renger Helaricks Henri& Tonis op Bloeme?adnl zoon e n
Evertgen Henricks Hanrick Maes van
Tinteler dr.
Hieruit valt o. i. af te leiden, dat niet h’vertgen in
1608 ten grave was gedaald, ma’ar dat integendeel haar
m a n Peter Thonaasxn. in 1610 overleden was, toen zij
met Renger Henricks een tweede huwelijk aanging. Dat
er twee Euertgen’s geweest zouden zijn, beiden dochters
van een Heqlrick Mues(sen) van Tinteler (eene hofstede
onder Putten gelegen), lijkt ons op zijn minst onwaarschijnlijk.
Het spreekt vanzelf, dat als Peter Thomaszn. in 1610
reeds overleden was, hij onmogelijk dezelfde persoon
kan zijn geweest als Pieter Thomasz., die in 1611 -

Zooals wij hierboven zagen, was P i e t e r Thomasz.
Bastert, - naar uit Weepsche acten blijkt - gehuwd met
Alana Gerrit&. , in wie de schrijver de gelijknamige
echtgenoote meende te herkennen van Arris Aeltsz. Aelt
,7anszn. te Nijkerk, welke laatste op grond daarvan vóór
1609 ad patres werd gezonden. Uit het huwelijk van Arris
Aeltsx en Anna Gerrit&. waren drie kinderen geboren
w. o. één zoon: Gerrit, ged. te Nijkerk 5 Jan. 1606.
Deze Gerrit Arriszn. zou later den naam van zijn stiefvader Bastert hebben aangenomen. Hij was dus slechts
een Jaalfbroeder van moederszijde van den schepen Thomas
Pietersz. Bastert.
In zijne ,Inleiding” zegt de schrijver, dat hij zijn
werk niet als een specimen van genealogische geleerdheid
beschouwd wil zien. Wij nemen hiervan goede nota,
maar kunnen toch niet nalaten er onze verwondering
over uit te spreken, dat de schrijver ten opzichte van
Gerrit Bastert tot eene conclusie kwam, die zoo volkomen
in strijd is met den inhoud van verschillende Weespsche
acten, waarnaar hij nog wel in zijn werk verwijst. Het
is -- welke gebreken )7 Het geslacht Bastert” ook mogen
aankleven - een verdienste van den schrijver, dat hij
bij het vermelden van zijne bronnen naar de grootst
mogelijke volledigheid heeft gestreefd, maar welk nut
heeft dit, wanneer de medegedeelde feiten met den
inhoud der aangehaalde bronnen in tegenspraak zijn?
Welnu, Gerrit Bastert - of zooals hij veelal vermeld
wordt Gerrit Piet er sz. Bastert - was de oudste zoon
van Pieter Thomasr. Bastert en 9qajla Gerritsdr. en bij
gevolg een volle broeder van 1 homas. Deze laatste was,
toen hij 26 Juni 1650 voor Not. Symon Jansen. Verlaen
testeerde, ,,out (soo hy seyde) ontrent sestien Jaren”
en dus plm. 1634 geboren, terwijl Gerrit volgens den
Heer Bastert 5 Jan. 1606 te Nijkerk was gedoopt en
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dus 28 jaren ouder dan T/lomas zou zijn geweest. Een
oudere zuster van Gerrit (Lysgen) werd 12 Maart 1602
gedoopt. Dit geeft een verschil van 32 jaren tusschen
twee kinderen van dezelfde moeder. Had dit laatste
reeds twijfel bij den schrijver over de juistheid zijner
stelling moeten opwekken, uit het testament van Pieter
Thomasz. Bastart e n Annetgen Gerritsdr., o p 12 NOV.
1642 voor Not. J. C. Verlaen te Weesp verleden waarnaar de Heer Bastert verwijst - blijkt ten duidelijkste, dat ,,hare tsamentlicke kinderen alsnamentlyck
Gerrit Pietersz. ende Thomas Pietersx.” op dat tijdstip nog onmondig waren. Immers verbinden de ouders
zich over en weer ,haerbeyder kinderen” overeenkomstig
h u n s t a a t ,,to t heur respective m o n d i g e Jaeren
ofte huwelycke state toe” op te brengen, te alimenteeren
enz. Was Gerrit Bastert in 1606 geboren! hij zou op dat
tijdslip reeds 36 jaren hebben geteld!
O o k Anus Gerrit&. m a g d e r h a l v e n i e t m e t h a r e
Nijkcrksche naamgenoote worden vereenzelvigd.
Gerrit Pietersz. Bastert werd een aanzienlijk burger
zijner stad. Achtereenvolgens vindt men hem vermeld
als schepen, thesaurier en burgemeester van Weesp,
kapitein van de burgerwacht aldaar en molenmeester
van den Binnen-Aetveldschen polder. Hij was gehuwd
met <Janncije Jans l ‘) en werd begr. te Weesp 11 Mei
16’71. Uit verschillende acten blijkt, dat hij naast zijne
stedelijke waardigheden het beroep uitoefende van ,,coo~)mafz 1’a12 osse?a”. Ook zijn broeder, de schepen 2 h o m a s
Pietersz. Bastert, schijnt behalve brouwer en brander
handelaar in ossen te zijn geweest. Op 1 Jan. 1674
associeerde hij zich althans met Bruyningh en Cornelis
van Marken tot koop en verkoop zoowel in Denemarken,
hier te lande of elders van magere ossen, paarden, granen
en andere goederen. Dit behoeft geene verwondering
te wekken, wanneer men verneemt, dat ook hun beider
vader vetweider is geweest 1”).
Ligt het dan niet voor de hand, om in den os van
het Ilelmteeken van het wapen Bastert eene herinnering
te zien aan het oudtijds door de familie uitgeoefend beroep?
Do Heer Bastert put echter uit het familiewapenzijn
laatste argument voor eene afstamming uit Aller, w e l k
geslacht in groen een annzienden ossekop met gouden
hoorcen en dito helmteeken voerde. Nu zou het reeds
op zichzelf vreemd moeten schijnen, dat de familie Bast&,
indien zij in haar wapen de herinnering aan hare afstamming had willen vastleggen, den aanzienden ossekop
niet i,z. kt schild geplaatst zou hebben. Maar wat ons
nog belangrijker lijkt, is het feit, dat zelfs het helmteeken
d e r Basiert’s op h e t w a p e n d e r Ailer’s slechts in de
vortc gclij kt. Immers , de mededeeling, dat het helmtoeken oon ossckop van zilver met gouden hoornen zou
zijn, moet op eene vergissing berusten. Zij is in strijd
mot alle at beeldingen, die voorzoover wij weten van het
w;~pcn Bastcrt bekend zijn, zelfs met de teekening van
dit wapen, die de eenige illustratie van ,,Het goslacht
Bas tert” uitmaakt. Hier ziet men geen aanzienden osse-

kop maar een z~%tlcomenden os. Ned. Patr. 19lOspruckt
zelfs van een uitkomenden stier.
Dat hiermede het laatste argument voor eene afstamming uit Aller in rook opgaat, behoeft geen betoog 1 “).

11) l)e schrijver noemt haar Johanna Jans&. ‘van Cd uit een geslacht,
dal te ICrmeio cn Nijkerk thws behoordo. Wij kwamen echter uiet
P
(‘ene X<‘IC tegen, wa.arin zij anders vermeld werd dan met het patronymicum Jmanetja Jans. Zij hertrouwde 30 Sept. 1674 met Harmen
van h’inqelber& bnljnw vnn de beide IAoosdrechten cn schout van
l~l~ooncnburg.
12) Gcsl. Uastcrt, p, 20 (kl. lettors).

Ook op andere punten is de beschrijving, die de Heer
Bastert van z;jn familiewapen gee’ft, met de bestaande
afbeeldingen van dat wapen in strijd. Die beschrijving
luidt : ,,Godeeld; 1 in groen een schildknaap en face,
,,bruine baret op het hootd met twee, blauwe en licht,, bruine, veeren ; blauwe korte jas met dito mouwen,
,,gesloten met ceintuur van goud waarin gouden dolk;
,,lichte beenkleeding ; g eschoeid met een soort sandalen ;
,,houdende i n d e l i n k e r h a n d e e n g o u d e n v i j f p u n t i g
,,s po o r r a d, de rechterhand op de heup. 11 in goud drie
,,tournooilansen bruin met zilveren punten, de twee buiten,ste iets hooger geplaatst dan de middelste”. 1’)
Wij weten niet, welke de oudste afbeelding van dit
wapen is; indien echter het in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hangende wapen van Huybert Bastert (17481806), die in 1796 kerkmeester van de Nieuwe en Engelsche
kerken was, als zoodanig moet worden beschouwd, dan
heeft het famiewapen in den loop der tijden verschillende
wijzigingen ondergaan. De schildknaap is hier - naar
men ons mededeelde - een mannetje in 180 eeuwsche
kleederdracht. In plaats van een hoed met pluimen draagt
hij een driehoekigen zwarten steek. Van gouden ceintuur
en gouden dolk geen spoor. Ook het spoorrad - dat
adellijk embleem - is hier onmiskenbaar een gewone
zespuntige ster 1”). D i t wapen komt vrijwel overeen met
de beschrijving, die Rietstap in zijn Armorial Général
van het blazoen der familie Bastert geeft. 1”)
18) Het is misschien niet zonder belang er op te wijzen, dat de
Heer G. Beernink ook aan den Gelderschen geschiedschrijver en reohtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst,
den ,,stichter” van Albsny, hoofdstad van den staat New-York, “het
recht op den roeds in 1313 vermelden naam Van Aller” toekent.
Van de zeer zwakke argumenten, die hij ter staving van z;jn beweren
aanvoert - van bewijzen is hier geen sprakc - is het voornaamste
de wapenovereenkomst; de Slichtenhorst’s voerden nl. in zilver een
gouden aanzienden ossekop. “Deze figuur komt bij wapens van Nederlandsche geslachten uiterst zelden voor”,, zegt de Heer Beernink in
zijn hierboven aangehaald artikel in ,,Bulten”. Hierop is wel wat t&n
te merken. Een bekend heraldicus verschafte ons onlangs eene lust
van niet minder dan zes en vijftig Nederlandsohe geslachten, dia
alle don kop van een os (stier, koe of buffel) in hun wapen voeren.
Maar al ware dit niet zoo, dan nog zou het gevaarlijk zijn uit eeno
overeenkomst van wapenfiguren eenige conclusie te trekken ten opzichte van de afstamming, tenzij hiervoor reeds uit andereu hoofde
gegronde aanleiding mocht bestaan. Dat men anders spoedig op een
verkeerd spoor komt, bewijst de mededeeling van den Heer Bastert
op p. 15 van zijne genealogie, dat het wapen van het geslacht van
Aller overeenkomst vertoont met dat van. . . . Mecklenburg!
Zie G. Beernink. Arend en Brant van Slichtenborst. Uitg. van Gelre,
Arnhem 1916, pag. 3.
1*) Gesl. Bastert, p. 13/14.
15) Dat van een spoorrnd geen sprake is blijkt, hieruit, dat dc meubelen
van bedoeld wapenschild - naar men ons meldde - ,,en relief” zi,jn
afgebeeld. De zcspuntige ster vertoont derhalve het beold van heb
dak van een huis. Een spoorrad zou uit den‘nard der zaak vlak ziju
aangegeven. Van dezelfde zijde werd de veronderstelling geopperd,
dat het mannetje met de ster uit het wapen Bast& misschien met
het Driekoningenfeest in verband zon hebben gestaan, waarvan het
,,loopen met de ster” oudtijds een der vermakelijkheden uitmaakte.
Wij achten dit zeer good mogelijk. Men zie de plaat bij het art. ,,Het
zingen met de ster” in Oude Tijd 1869, p. 273.
1’3) Wij zouden de vraag willen stellen of hier niet uoeleer a,:tn een
sprekend wapen gedacht moet worden. Naar men weet, waren onze
voorouders zeer vaardig in het samenstellen van sprekende wapens,
zelfs bij namen, die zich hiertoe niet leenden. Baas-ster lijkt. wel wat
op Bastar en staat niet de stamvader der familie in het .Ii-erckboeck” van Weesp op 2 Nov. 1645 ingeschreven als “Pieter Toeme~a.
baester”?
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Zooals wij reeds deden uitkomen, blijft Pieter 2hon~asz.
Bastert, die in 1611 als burger van Amsterdam te Weesp
voor het eerst vermeld wordt, de stamvader der familie.
Wie zijne voorouders waren, zal uit het archief van laatstgenoemde plaats moeten blijken; zwijgt dit, dan zal de
schrijver zich hierbij hebben neer te leggen. Eene afstamming, die haar glans slechts aan eene combinatie van
uiterst zwakke hypothesen ontleent, heeft zijne familie,
welke sedert een drietal eeuwen onder de gezeten burgerij
in den lande eene eervolle plaats inneemt, toch waarlijk
niet van noode 1’). Pieter ‘Thomtisz Bastert moet kort
voor 2 Nov. 1646 overleden zijn, op welken datum
zijne begraafkosten in het register van ontvangsten der
kerk te Weesp geboekt staan. Na 1645 komt hij ook
niet meer voor op de lijst der “heele Capitalisten” te
Weesp. Waarom de schr’ijver 1650 als het jaar van zijn
overlijden opgeeft, is ons dan ook een raadsel.
Van Thomas Pietersz. Bast&, tweeden zoon van den
voorgaande, stammen de tegenwoordige Bastert’s af.
Deze was - zooals wij reeds zagen - schepen, thesaurier, kerkmeester en gasthuismeester te Weesp en
bovendien schepen van Wecsperkarspel en huwde met
Trynije Bell, uit eenc familie, die eveneens aan Weesp
verschillende regeer ingspersonen heeft geleverd. Hij
overl. te Weesp 17 Nov. 1679 en was volgens den Heer
Bastert de vader van de volgende vijf kinderen: Peter,
Johalznes, Hillegonda, Huybert (VT) en A?a?za. ,In 1677
l i e t hij” - zo0 lezen wij - ,door A. F. Ysselsteyn
,,een familiegroep schilderen, hoog 1.59 breed 1.86
,(thans nog in het familiebezit). Hierop komt hij voor
,met zijne vrouw, Catharina Dell, en hun kinderen:
,,Peter , Johannes, Hillegonda en Huybert”. * 8)
Wanneer dit schilderij inderdaad in 1677 geschilderd
is, dan zal dit in de eerste masnden van dat jaar zijn
geschied, aangezien A n n a , het jongste kind, dat op
het schilderij niet voorkomt, op 11 April 1677 gedoopt
werd en naar de gewoonte van dien tijd ook de zuigelingen op de familiegroepen niet ontbraken. Is het echter
wel zeker, dat dit schilderij de genoemde personen
in werkelijkheid voorstelt? Deze vraag schijnt .gewettigd,
aan.$ezien het aan d e f a m i l i e i n 1 8 8 5 - bq het verschynen van de eerste genealogie Baslcri’ in het Alg.
Nederl. Familicbl. - nog niet bekend was, dat zij
Thomas Pietersz. Baste& onder hare voorouders telde.
Daar komt nog bij, dut diens op het schilderij T-OOSkomende zoon J o h a n n e s nimmer bestaan blijkt te
hebben. Het eenige , wat de schrijver over dezen weet
mede te deelen is, dat hij in 1687 land huurde in de
Diemermeer en in 1693 overleden was. Nu maakt weliswaar 24 Nov. 1674 d~~neijc Gerrits, wedo van P i e t e r
Thomasz. Basterd voor Not. Johan van Leydeu te Weesp
cen codicil, waarin zij eenige beschikkingen treft ten
aanzien van haar huisraad, sieraden en lijfgoed ten
behoeve van hare met namen genoemde kleinkinderen :
,, Joha~~nes Ba,stert, Pieter, Hzllefjeen HuyOert Baste&‘;

uit den inhoud van dit cocidil blijkt echter ten duidelijkste,
dat met dezen Johawaes Bast& zonder eenigen twijfel
bedoeld is het eenig overgebleven kind van den burgemeester Gerrit Bastert, den oudsten zoon van de
erflaatster. Indien Joj%a,,aes Bastert, die in 1687 land
huurt in de Diemermeer, tot deze familie behoorde, zal
hij dus met Johafanes Gerrit sz. Bastert d i e n e n t e
worden geïdentificeerd. Laatstgenoemde overleed inderdaad in *Jutland (Denemarken) in 1693. Maar wat dan
te denken van de familiegroep?
fiqbert Bastert í1669-lï63), de jongste zoon van
Thomas Pieterss. Bastert, verplaatste de zetel der familie
naar Amsterdam en stichtte er eene bloeiende tabakszaak.
Uit zijn tweede huwelijk met An?aa Ponteva werd geboren
1Yicolaas Johannes Bastert (1711- 1765), eveneens koopman in tabak. Door het tweede huwelijk (18 Mei 1757) van
laatstgenoemde met Cornelia Toll, weduwe van Nicolaas
Paradijs, kwam ,de playsante en vrugtbare Hofstede
Cromwijck” teMaarsseveenmet bijbehoorendesteenfabriek
in het bezit der familie Bastert, die haar tot in 1904 dus gedurende 147 achtereenvolgende jaren - zou bewonen. Uit dit huwelijk werd geboren Nicolaas Bastert (1758
-1830), in 1779 kanunnik van het kapittel van St. Pieter
te Utrecht en gehuwd met JacoOa Cornelia Moltzer * “).
Hun zoon h’icolaas Bastert (1789-1840), wien de onderscheiding te beurt viel in 1813 als ,,garde d’honneur”
van Napoleon naar Frankrijk te worden gezonden, huwde
Christinu Elisabeth Jut, uit welk huwelijk geboren werd
,Jacob Xcolaas Barfert (1826- 1902), successivelijk l i d
van den raad en wethouder van Maarsseveen, lid van de
Prov. Staten van Utrecht en van de 20 Kamer der StatenGeneraal, Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Uit
d i e n s h u w e l i j k m e t Marin So$aiu Frederika Hoorders
stammen alle nog levende leden van dit geslacht.

l7) Wij hopen, dat de schrijwx ook zijne aanspraken q een EnEclsche afkomst zal latcn rusten. Ook goor hnnr ontbreekt alle bewiis.
De eenige argumenten, die boor hare wnarscllij~~lijkheid werden na&geroerd, ziju de aanwcsigheid v3.n ccn Engelsch regiment te Weesp
in het begm der I’in eeuw en hr.t voeren der voornamen Jas, Peter,
Maria, Thomas, Ama en Sara zoowel door de Engelsche Bastnrd’s als
door de Nederlandsche Bastert’s. Het lijkt ons overbodig desc nrgumenten thans uog te ontzenuwen.
IS) Gesl. Bastert, p. 21. (kl. letters).

De eerste generatiën van het geslacht van Coeverden,
door Jhr. Mr. W. A. BEBLAERTS val BLOKLAND.
Sis stamvader van het tot den Nederlandsche Adel
behoorende geslacht van Coeverden, hetwelk uit de
o u d e heeren van Borculo is voortgekomen l), geeft
Nederland’s Adelsboek 1913 op Hendrik vafa Borculo, vermeld 1248-1261 en gehuwd met de erfdochter van
IZzrdolf IIl burggraaf van Coecerden. Uit dezen echt
19) De Heer Bastert deelt mede, dat het adelsdiploma ram het ge-

1

! slac’ht

JToZtzer in het Algem. Nedcrl. Fnmiliebl. 1853/1854 is opgenomen
I en spreekt er eiine verwonderine over ut. dat deze fa,milie nog niet
I eenc‘ plaats in %ederl. Adelsboek verwierf: Hierbij zij opgerilerk‘t, dat
wij nimmer het bewijs zagen gopubliceer$ dat dc Nederlandsche
niet-adellgke familie Mdf:er van een der In bovenbedoeld. diploma
genocmdc personen inderdaad sfstnmt.
Do grootmoeder van Jacoba Cornelia Moltzer droeg den geslachts~naam Cotton. Dit geeft den schrijver, die aan overeenkomst van voor’ en geslachtsnamen zCPr groote waarde hecht, de opmerking in de
) pen, d a t ,.Pi?re Cotton:‘. 1ztwtx van ..Pi?re La Chaise”. b i e c h t v a d e r
;xn’Hendrik IV was. tiier hebben ‘wij blijkbaar te doen met een
genealogisch curiosum. Immers, Pitre La Chsise leefde van 1624- 1709,
hetgeen niet schijnt te beletten, dat hij volgens den Heer Bastert
de oom was van den biechtvader van Hendrik IV, welke laatste reeds
l.:lO - dus veeltien jaren voor de geboorte van P&re La Chnise
door Ravnillac vermoord was!
1) Nederland’s Adelsboek zegt, dat dit geslacht afkomstig is uit
lJre ntnc, netgeen m. ?. bezwanrlg!i te verdedigen IS, w a n n e e r m e n
als stamvader een heer van Borculo opgeeft, die eerst door zijn
1 huwelijk met Drenthe in betrekking kwam.
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zoude zijn gesproten Hendrik va?z Borculo, ridder, heer
van Borculo en burggraaf van Coeverden 1275, gesneuveld
bij Woeringen 5 Juni 1258 en vóór 1255 getrouwd met
zekere Agnes.
Laat ons in de eerste plaats eens nagaan, wat omtrent
laatstgenoemd echtpaar bekend is.
Inderdaad sneuvelde heer Hendrik van Borc~610 5 Juni
1288 bij Woeringen (Sloet, Oorkb. 111 no 1150). Zijne
weduwe Agnes deed in hetzelfde jaar eene schenking
aan het klooster van Bethlehem tot het houden van
jaargetijden o. a. voor haren man (Ibidem, no 1 1 4 2 ) .
Deze heer Hendrik vava Borc1610 moet in hoog aanzien
hebben gestaan bij het Geldersche grafelijke huis en
zijn naam word in tal van oorkonden uit de tweede helft
der 13de eeuw gevonden. Dat hij in 1276 voorkomt als
Ourggranf v a n Coevorde?a? kan worden gezien in het
Oorkondenboek van Groningen en Drente, deel 1 no 1.45.
Uit de daar afgedrukte acte blijkt, dat hij destijds
ridder was, als hoedanig ik hem het eerst vermeld vond
in 1271 (Sloet, 11 no 927). Hij moet den ridderslag
h e b b e n o n t v a n g e n t u s s c h e n 1 2 6 5 e n 1271, want m
eerstgenoemd jaar was hij nog geen ridder (Sloet, 11
n0 880). Toch was hij toen reeds sedert verscheidene
jaren getrouwd, immers hij noemt Agnes reeds zijne
vrouw 9 Maart 1258 (Ibidem, na 804). Een en ander
komt dus geheel overeen met h e t g e e n N e d e r l a n d ’ s
Adelsboek aangaande Hendrik 11 vermeldt.
Minder in overeenstemming met de feiten schijnen
de opgaven betreffende H e n d r i k 1. Aan fzIendrik 11
wordt n.1. tot vader gegeven een He~aclrils 1, vermeld
1248-1261, van wien ik geen spoor heb kunnen vinden.
De Hendrik van Borculo, die in charters van die jaren
wordt genoemd, is zonder eenigen twijfel de reeds bes p r o k e n Hetadrilc 11, die kort vóór 1250 meerderjarig
moet zijn geworden. In <at jaar trad hij n.1. als getuige
op (Sloet, no 714) e.n als handelend persoon voor het
eerst in 1251 (Ibidem, ‘XP 729). Evenwel gewagen ook
oudere acten van ‘hem en die zijn daarom zoo belangrijk,
omdat zij ons een blik geven op zijne afstamming.
Slaan wij nog even den zoo juist aangehaalden brief van
1 2 5 0 op’, dan zien wij, dat deze werd gegeven door
Hernaala graaf van Loon, en dat Hendrik van Borcabio
daarin als laatste getuige wordt genoemd en wel onmiddellijk na Hernaa~z’s eigen zoon H e n d r i k . In een
ander charter, hetwelk vermoedelijk iets ouder is, maar
op hetzelfde jaar is gesteld (Oorkb. van aron. en Dr.
n” 113)) wordt Hendrik van Borculo de zoon genoemd
v a n d i e n z e l f d e n Hermala vaga .Looti e n z i j n e v r o u w
Eufemia. Moeten wij nu aannemen, dat de graaf vapa
Loon eenen zoon Hendrik had en eenen tweeden, die
Hendrik van Borczclo heette? Ik geloof ,het niet.
Eene oorkonde van 1235 leert ons, dat. de vrouw van
Hernaala, graaf vata Loola destijds Sophia was genaamd
(Sloet, 11 no 576). Vergelijken wij hiermede de eerste
acte, waarin Ez6femia als Herman’s vrouw wordt vermeld
t. w. in 1248 (Ibid., no 699), dan valt ons op, dat
daarin staat ,,ego et filius meus Helaricz6s et uxor mea
Eufemia cum filio eius Herma~a~ao”. D e z e zoon He?adrik
zal bijgevolg niet zijn geboren uit Herljaan’s huwelijk
m e t Eu femia , maar uit eene vroegere echtverbintems
en dan hebben wij aan zijne in 1335 genoemde vrouw
Sop& te denken. Is het nu echter niet vreemd, dat
in de oorkonde van 1248 niet van Hendrik vaqa Borczd~

wordt gesproken en daarin, om de verwarring nog grootcr
te maken, een zoon Herman to voorschijn treedt 1 M.i. is
de oplossing dezer verschillende vragen niet zoo moeilijk.
Nu wij weten, dat Herman graaf van Loova, als weduwnaar met eenen zoon Hendrik in het huwelijk trad met
E u f e m i a , ligt het voor de hand eens na te gaan, of
E u f e m i a harerzijds mogelijk ook weduwe is geweest
met eenen zoon Ilcndrik va-12 Borculo. Voor deze oplossing
is inderdaad veel te zeggen en alleen wanneer wij dit
aannemen zijn de verschillende oorkonden dezer jaren,
gegeven door Herman graaf vaia Loon, te verklaren.
In de eerste plaats de reeds genoemde oorkonde no 113
uit het Oorkondenboek van Groningen en Drente. Deze
bevat eene schenking aan de ‘kerk van Ruinen door
,, Hermannz6s de Lon et Euffenaia, uxor ejus net non Henritus de Burchlo, filius ejus”. Gold het hier een recht
Herman van Loon toekomende, dan is het onbegrijpelijk
dat zijn eerstgeboren zoon Herzdrik hier ontbreekt, daarentegen wordt de acte alleszins verklaarbaar, wanneer
wij in Rernlan van L o o n slechts den stief vader van
den nog onmondigen Hendrik van Borculo zien, He?adrik
die in latere jaren juist in Drenthe zoozeer, gegoed blijkt,
hetgeen van de van Loon% niet kan worden gezegd.
Omgekeerd kan Heladrik wan Borczclq niets te maken
hebben gehad met de Loonsche erfgoederen, zoo hij
een stiefzoon van Herrnan -oan Loon is geweest. Met
dergelijke erfgoederen meen ik te doen te hebben in
bovengenoemde oorkonde van 24 Npvember 1248 (Sloet
11, na 699), waarin Herman graaf vasa Loofa met zijnen
zoon If endrik, en zijne vrouw Eufemia en haren ‘) zoon
Hermala als verkoopers optreden. In die oorkonde is
volgens mijne zienswijze onder de handelende personen
geene plaats voor Hendrik van Borcz6io, die daar dan
ook niet wordt genoemd, of het moest zijn, dat hij
identiek is met den onder de ge t u i g en genoemden
Henricus domicellus de Burlo, waarvoor inderdaad wel
wat te zeggen is. Aangenomen, dat Hendrik van Borcztlo
een zoon is geweest van Eufemia uit een vroeger huwelijk,
dan rest de vraag, wie zijn vader wel mag geweest zijn.
Ook hierop is onderstellenderwijze wel antwoord te
geven. Enkele jaren vroeger komt n.1. als heer van
Borculo voor: heer Hendrik van Borculo, ridder, die in
1236 Groen10 aan den Graaf van Gelre verkocht (Sloet
11, no 588) en van wien verder geene m e l d i n g m e e r
wordt gemaakt. Het laat zich dus denken, dat deze
kort daarop is overleden en de ilrendrik va7a Borceclo,
die na dien wordt genoemd, zijn zoon is geweest “).

Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van
verschillende gemeenten in Gelderland,
medegedeeld door Jhr. H. H. RöeLL.
Apeldoorn.
ï%ttreksels uit de doopboekela.
De doopboeken van het dorp Apeldoorn loopen onafgebroken voort van 11 Jan. 1674 tot 28 Dec. 1721;
l) V o o r ,,haren” z o u m e n w i l l e n s c h r i j v e n ,hunnen” en in het
origineel voor ,,eius” ,,nostro”, want Herman was een zoon van lhfemin
uit haar huwelijk met Herrnan mm Loon, wien hij later is opgevolgd
blijkbaar door vbóroverlijden van Herman’s oudsten zoon H e n d r i k
(vgl. van Spaen, Inleid. 1, blz. 400).
9) De’ heer Hendrik mzn Borculo van 1336 es1 op zijne beurt dcnkelijk een zoon zijn geweest van den Herhik van Borculo, die vermeld
wordt van 1188 tot 1212.

21

22

1 Jan. 1722 tot 22 Dec. 1771 en van 12 J a n . 1 7 7 2
tot 13 Juni 1813.

25 Mrt. Geertruid, Jan Jansen de Goie, Hendrikien
Jansen.
1 6 April. Lambert Jan, Winoldus ti B o m m e l ,
Elisabeth de n’itde.
2 1 O c t . J o h a n n e s , J a q u e Crevemort, J o h a n n a
Lanscot.
1689. ti Jan. Susanna, Andries van &,wnikhuijsen, Catrijna Kemp.
20 Jan. Willemina Roebertijna, Joost Herman
ZijBerg, Susanna. , . . . . . .
24 Febr. Lucrecia Adriana, Abraham Strateman,
Hester Elisabeth. . . . . . . .
8 Mrt. Johannes Wilhelmus, Gillis Nicolaes Boers,
Margrieta du Mortier. De peten capitein Vleugels
en Willemina vaqa der Hulst.
1690.27 Juli Casparus Gracianus, Joost Herman Syborg,
Susanna.. . .
‘7 Dec. Jan. Winoldus ic Bommel, Eliisabeth de Wilde.
169 t .22 Febr. Janna Maria, Jaque ‘Crëvemort, Johanna
Lanscot.
28 Juni. Elisabeth, Jan Jansen de Goie, Hendrikien
Jansen.
2 Sept. Mariken, Johannes Jacobus de ,Jonge,
Elisabeth NeurEing.
1 Nov. Willem Fransois, Frans Caoallie, Anneken
Jansen van Elst.
1693. 30 April. Derk Dionisius , Hendrik Berents, Elsabe
van Heucolom.
1694.23 Mrt. Margrijtien , Hendrik Berents , Elsebe v a n
Hezckelom.
1695. 13 Jan. Abraham, Daniel Hamel, Hilleken Jansen.
8 Mrt. Johanna Rossina, Johan Tressy, J o h a n n a
Straetmans.
2 1 April. Jan , een Engels palfenier genaemt
RobBeS.
2 8 Anril. A b r a h a m E d u a e r t , Francois Cavallie ,
Anna ‘Jansen uala Elst.
6 Juli. Dorothea, Jonethan W i l d e m a t , A g a t h a
Akkersloot.
29 Dec. Gesijna Hendrika, William Charentola ,
Anna van W$.
1696. 24 Mei. Roosenira Johanna, Abraham Btrateaa?a,
Hester Elisabeth . , . . . .
1 Juli. Theodora Megtelt , Jan Vaste?aouw, Catarina
van Heuclont.
29 Nov. Hilbertus, Daniel Hamel, Hilleken Jansen.
1697. 16 Mei. Jac, Willem vala Bommel, H e n d r i k i e n
Westenenk.
20 Juni. Daniel Johannes, Johan Tresy, Johanna
Straetmaias.
1 Aug. Blandina Pieternella, Abraham Stratemalz,
Hester Elisabeth. . . . . . . .
29 Aug. Mecbtelijna , Derk Kalf, Jacomina van
Heuclom.
1 0 O c t . W i l l e m B e r n h a r d u s , Jan Vastenouw ,
Catharina calt Hewlom.
1698. 23 Mei. Eduwart , Thomas Trinbelik , Hendrikien
Jansen.
18 Dec. Geesken , William Charenton, Anna rala
w$-.
1699. 7 April. Derk Jan, Jan Vastefaouw , C a t h a r i n a
vaqa Heuclona.
23 April. Lambertus , Wilhelm van Bommel, Hendrikien Westenenk.

1674.20 Dec. Maria, Simon van der Moode, ‘Chirurgijn,
Anna Margrieta Roep.
2 7 D e c . J o h a n n a Marij, J a c o b v a n Erkelens,
J e n n e k e n Westenenck.
1676. 14 Feb. Gerret Jan, Jonker Derck Dionisius v a n
Heukelom, Mechtelt Hacforts.
5 April. Bernardus, Willem Jansen Vastenouw,
Custos, Mechtelt van T’orden.
1676. 30 April. Aert, Herman Helmers van ‘1 Koudtijs,
Wouterken Aerts.
30 Sept. Niclaes, Benjamijn Potgieter, Anna van
Brienel&.
24 Dec. Gerret Jan, Jonker Derck Dionysius van
Heukelom, Jufr. Mechtelt Hacforts.
1677. 10 Mei. Johanna, Willem Vustenouzu, Custos,
Mechtelt van Vorden.
18 Nov. Jacob van Erkelelas, Jenneken Wesienenck.
1678.13 Jan. Johannes, Johan Styaafman, jager, Anna
I~oonim%s.
3 Nov. Hendrik, Mr. Hermen Helmers van Coudt@,
chyrurgijn, Woutertjen Aarts.
1679. 12 Jan. Geerligh, Hermannus Ribbius, Gerriken
Pennekamp.
1680. 18 Jan. Arina, Willem Vastenouzu, Custos, Meghtelt
van V ordela.
28 Nov. Hermannus, D. Hermannus Bibbius, Gerriken Pennekamp.
6 D e c . Marretjen, Mr. Hermen vau C’outijs, WOUtertjen A a r t s .
1681.9 Jan. Jan, Jan Jansen de Goije, Henderickje Jans.
6 Febr. Henderick, Evert Gerritsen tros, Lijsbeth
de Goije.
1682. 3 Sept. Bernardus, Willem Vastenouw, custos,
Meghtelt vals Vorden.
1 6 8 3 . 2 1 J a n . J a n , D . H e r m a n n u s XiObius, Gerddna
Penpaekamp.
11 Mrt. Marretje, Jan Jansen de Goije, Henderickje
Jans.
23 Sept. Theunis, E v e r t G e r r i t s e n ros, LiJ;sbet
Jansen de GoGe.
1684. Jenneken, Maes Hendericksen de Goije, Gerretjen
Jans.
2 2 J u n i . W i l l e m , A n d r i e s valz Munnickhuijsen,
Catrina Kerm.
1686. 6 April. Hesier, D. Hermannus RiBl~ius, Gerretjen
Pennekanzp.
4 Oct. Margrieta, Jan Jansen rle Goije, Henderickjen
[Jufas].
1 1 N o v . Susanna, A n d r i e s can illzl~allickl~~~(lse~a,
Catharina Kemp.
1686. 6 Juni. Abraham, Jacob Crebomort, JohannaLe~1&ot.
17 Oct. Petronella Sleida, Winoldus k Bommel,
Elisabeth de Wilde.
1687. 1 Jan. Willem, Andries va?a Mu~a~ziclchuzjsen, Catrina Kemp.
3 0 J a n . Gillis Nicolaes, Gillis Nicolaes B o e r s ,
Marcrieta at6 Mortier.
1688. 22 Jan. Winanda, Wolf van. Rijs, Maria Geertruid
vala Bsrienelz.
11 Mrt. Dina Debora, Gillis Nicolaes Boers, Margrieta clzh Mortier.
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1700. 4 Febr. Frodrika , A.braham Stratenaan, Hester
Elisabeth . . , . , .
1701. 1 Jan. Alert Jan, Jan ~astenouzu, Catharina van
Heuciom.
1 Mei. Catharina Regina , Abraham Straatmaja,
Hester Elisabeth. . . . . .
1704. 7 Dec. Anna, Jan Straatman, Anthonia Maria
Verweij.
1705. 6 Aug. Maria Lowijsa, Johan Straatman, Anthonia
Maria Vertueij.
1711.28 Sept. Gerhardus, MYelchyor Hagedoowz , . . . . . .
Sligtenlwij.

1711. . . . . . . Marselis , Jan Straetman , Anthonin M a r i a
Vet-weij.
1714. 28 Jan. Hendrik, Willem Nijnaber, H e n d r i k a
Buitenhuis.
16 Mrt. Aletta, Jan Straatman, Anthonia Maria
VerzueG.
1 7 1 6 . 19 Jan. Judith Willem Nij?zaOel*, onderscholtis,
Reckelant Buitell7z&.
171s. 6 M r t . Aaltlen, W i l l e m Nijnaber, H e n d r i k a
B&enhuis.
1719. 1 Jan. Kneelis, Lubbert Hoomoet, Aaltien Hendriks.
1 7 2 0 . 4 F e b r . Beernt, Willem Nzj~aaaher , H e n d r i k a
Buitenhuis.
14 April. Johanna, Lubbert H o o m o e t , Aaltien
Heladriks.
1 7 2 3 . 1 4 Mrt. Christijn, Lubbert Hoemoet, Saltien
Hendriks.
1724. 5 Nov. Jacob, Lubbert Homoet, Aaltien Hendriks.
1 7 2 7 . 2 5 M e i . IIendrikns, Lubbert Hogjaoed, Aaltien
Hewdiks.
1730. 19 Febr. Helena, Willem Beumer, Petronella vala
Hulst.
23 Juli. Harmijntien en Jannetien : Tennis Ju,hssela
Hendrikje Heimeriks.
N.B. deezo twee kinderen zijn geboren te Miqnenes
in ‘t Keizerrijk van Marocco daer haer ouders in
slavernij waren en naderhand gelost zijn.
1731. 21 Jan. Anna Cornelia, Carel Landaai, Judith
~~07, Mli,1a?ailchuixen.
1 7 3 2 . 1. Jan Jan, Carel Landaal, Judith val2 Munnikhuiscl~.
(Wordt vervolgd.)

Eenige oude grafzerken in de kerk van Abbenbroek,
door D. W.

VAN

DA

M.

De bijdrage van den Heer G. B. Ch. van der Feen
over de Heerlijkheid Abbenbroek in het vorige nummer
van dit Maandblad geeft aanleiding tot de beschrijving
van eenige grafzerken, die in de kerk van Abbenbroek
worden aangetroffen. 1)
1. In de as van het koor, dat tegenwoordig als kerk
is ingericht, ligt, met den voet verborgen onder
.den kerkeraadsbank , een zerk ter breedte van
1.31 34. :
,,HIER LEIDT BEGRsv~~~~ IONCXISER [ster] NICOLAES
[sfw] vÄ ABBENRRO; ~TN SIN IJTEN HE E R [.sfw] I N
ARUENBROVCR 1STEWII’F D E N EEILSTË D A C B [ster] VAX
MAEKF [ster] ANNO lG07.”
1) Zie owr deze korlr: Vetslng Prov. Zuid-Huil. drclncol. C«l~~ll~io
1908.

Wapen gevierendeeld: 1 ou 4: drie (2, 1) sterren
(6) [Starrosteyn van Abbenbrouck]; 2 en 3 : een
hoekige dwarsbalk [Hart van der Woert] ; hartschild : een broek (heerlijkheid Abbenbroek). Helmteekon : een zwemmende zwaan.
Onder het wapen op een band: ,,P. NO N. OP P.” (?).
Of op den voet no.@ een inscriptie staat, wellicht
voor de vrouw, i; n i e t n a t,e gaa,n.
Voor den preekstoel, eveneens in de as van het
koor: liggen naast elkaar twee zerken; beide 2.48
X 1.46 M. ‘)
11. ,,HIER
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~ AN N O 1 6 1 9 OVT SYNDE 5 1
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LEYT SIEDE ISEGRAVEX

1 IOFSROV
VA N DEK I NYBVKCH D E N
SELT~EN IONCHKZR Nrcor,ar~s 1 V A N A~BEN~RO~CKS
I-IUYSVROV\T~I? S T E R F F 1 DEN 2 3 FEBRVARP A” 1 6 1 3
ov~ 40 IAHEN.”
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Tusschen beide opschriften de verbonden wapens :
A. gevierend. : 1 en 4 drie (2, 1) sterren (6) [Starresteyn van Abbenbrouck] ; 2 en 3 een hoekige dwarsbalk [Hart van der Woert]; hartschild: een broek
[heerlijkheid Abbenbroek] ; 13. ruit’schild : 6 kepers
(of gekeperd?) [Egmondt]. Helmteeken een uitkomende zwaan.
111. ,HIER L E P T B E G R A V E N DEN WE L- 1 ED E L E N HF,ESE
IONCI~ER NICOLAES 1 D’ ABBENBROUCK, I N S Y N L E V E N
HL~ER TOT ABBENBROUCI~ , STIERF 1DEN VI NO V E M B E R
ANo X V I HO~DERT LVILI OUT LX111 I A E B E N. ”
Daarboven het wapen Abbenbrouck gevierendeeld
met Egmondt v. d. N. met het hartschild van de
heerl. Abbenbroek. Helmteeken een omgewende
z w a a n ( n i e t ,,uitkomend” , m a a r ,,zwemmend”).
Rechts en links (her.) de acht kwartieren: 1 ,,Abbenbrouck” (Abbenbrouck, gev. met Egmondt v.
d. N., en het hartschild der heerlijkheid); 2 ,,Van
den Bergh” (twee gevlochten geknopte takken van
2 heele en 2 halve openingen, dwarsbalksgewijs) ;
3 ;,Hart v a n Weert” (een hoekige dwarsbalk); 4
,,Saintim” (?) (gesohakeerd i n z e s r i j e n v a n z e s
stukken) ; - 1 ,,Egmont vander N y e u b n r g ” (gevierend. Egmont en drie gekanteelde dwarsbalken,
hart.schild twee toegewende klimmende leeuwen) ;
2 ,,Montfoort” (drie gekanteelde dwarsbalken); 3 [Van
der Hoolck, niet ingeuzcld] (drie rechterschuinbalken,
tusschen de 10 en 20 drie kinkhoorns (schelpen));
4 ,,Van den Bergh” (als boven).
Gaat men nu over tot de uitwerking dezer kwnrtieren, dan stuit men op een tegenstrijdigheid; gebruik
makende voor de vnderszi,jde van de gegevens in het
art. van den Heer Van der Fecn en voor de moederszijde van die in Ferwerda ! komt men tot:
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ovorgrootoudors:
,Jan .i~ccrt <Janut.
bi.jgen.
Starrcsleyu , later: van ADl)enbrouclc X Maria Hart van
der Weert; Claes van den Berch X N. fiaintim (3) ; ,Johan
v a n Egmondt v. d. N. X k’a.qdalena Basjens v a n d e r
Hoollc; N. van Montfoort X N. van den Berch;
g 1’ o o t o u d e r s : Gerrit Jausz. v a n Slarreste?yu can
Abbenbrouclc X M a g d a l e n a Glaesd’ v a n d e n Herch,
NilLolaas va.n Egmondt v. d. N. x ,Johauua v a n Bonif”?i;d er s : N i c o l a a s ~van ADbenOro~tclz Y, illarin raq1
Egmondt ‘I’. d. N.
Evenwel geeft Ferwerda dezen ibicolaas als vader
Nicolaas. Maar bovendien is de Nicolaas, die met JIaria ran
Egmofadt vaqa der NybwrcJ~ g e h u m d w a s , g e b o r e n r1 5 6 8 , z00aat dezO niet dezelfde kan zijn als N i c o l a a s
Jan Gerritsx. , die in 1649 onmondig was. Blijkens de
mededeelingen van den Heer van der Feen was hij
diens zoon.
Wij hebben hier dus voor de zooveelste maal met een
foutieven kwartierstaat op een grafzerk (of rouwbord) te
maken: in dit geval werden voor de vaderlijke
kwartieren die van den grootvader genomen.
De zerk onder I beschreven is dus blijkbaar van den
Nicolaas, die in 1549 onmondig was. +ie zijn vrouw
was, is mij niet bekend.
In de kerk van Abbenbrock vindt men nog, behalve twee
kanunnikenzerken, ondersch. van Bouwe Willemsz., f 27
Juli 1492 en van Heer Pieter Nicolaas va?a Overstegen,
t 8 Juni 1536, en een vrijwel geheel onleesbare kleine
steen, een in den zuidelijken muur gemetseld gedenksteentje, 0.96 X 0.61 11. in fraaie gothieke vormen
gehouwen ‘) , een knielenden ridder (?) voorstellende,
met het opschrift : ,,&x ieif 6eqralxe Bomvë lN6onf b i e

5ferrf inf. iuer. 01~5. ljeeren. ~i:ddcrid. enbe. bE5” m e t
op de vier hoeken deze kwartieren: 1 gedwarsbalkt
van zes stukken, de ge, 40 en 60 balk elk voorzien aan
de bovenzijde van uitsteeksels, eenigszins ingebogen
ruitvormig op breed uitloopenden voet; 2. een dwarsbalk
vergezeld van 3 (2, 1) stukken in den vorm van een
halfrond ijzel met de verlengde einden naar boven,
verbonden door een pen met kop (boeien? noodschalmen ?) ; - 1, een klimmende luipaard; 2, drie (2, 1)
visschen paalsgewijs. - Boven de knielende figuur het
wapen als het eerste kwartier, gehouden door een engel.
Op wien kan deze steen betrekking hebber,?
Een andere herinnering aan de Van AOOe~aOrouck’s
moet zich in het Heerenhuis bevinden, n.1. een steen
van 1645, vroeger boven de deur van het raadhuis
(thans bewaarschool), vertoonende het wapen van v. A.
gevierendeeld met Hart vaga der Weert , en dat van de
graven van Merode a.ls bezitters van de andere p der
Heerlijkheid. “)
1) Eveneens afgebeeld in het Bouwk. Weekbl. naar een foto. Een
afgietsel is aanwezig in de rerxameling van het Rijksmuseum.
*) A l d u s v e r m e l d b i j : J. Knyper Hm., Besohr. d e r G r a f s t e e n e n
iu d e N. H. k e r k t e A b b e n b r o e k e n Geschiedk. Nanml. v. d. Pred.
dier Gem. [Brielle 1906], welk werkje in zijn Genea.1. en Her. beschr.
zeer voel te wenschen overla&
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Heerlijkheid Abbenbroek,
door J. D. WAGNER.
Ten einde den lezers van het belangrijk artikel van
den heer van der Feen (XXXV, 258 e. v.) in te lichten
omtrent de onderlinge verwantschap van de daarin genoemde leden van de geslachten Xontfoort en díe,.odc
veroorloof ik mij dit genealogisch schema over te leggen.
Johala Burggraaf van Moutfoort, eerst gemeld 1457,
laatst gemeld 20 Juli 1522, overl. 1522,
tr. 10. W i l l e m erfdr v. He~adrik vula N a a l d w i j k elt
Wateringen. Zij testeert 1506.
n 20. 1509 Carola of Charlotte v. Brederode, bel. met
Abbenbroek 1507 en 1522 en overl. 1529
(Ferwerda).
Uit het 20 bed de kinderen onder a en 0.
a. Joost Burggraaf va?a Montfoort, e. g. 1521,l. g. 1538,
overleden 27 iaar oud op het slot Montfoort en is
lood 13 Juli í539,
x. 1022 Anna Illargwetl~a Gravin v. Lalaing, o v e r l .
CTtrecht 17 Jan. 1560.
Kinderen volgen onder A en B.
1 b. Hczdrilc valz Montfoort, e. g. 1521, bel. met 4 Ab 3en broek 1628, is dood 1555 zonder kinderen,
tr. le. dochter van den Heer van Gonaegnies (in go.
een rooden griffioen) ;
n 2”. huwl. voorw. 18 Juli 1552 A n n a vaqa Berghela,
Anthouisd’ en weduwe van Robrecht vage derMnrclc
G r a a f va?a BrelaOerg. Zij overleeft haar man en
nog gemeld 28 Nov. 1538.
A. Ja?a Burggraaf va?a Montfoort, e. g. 1532, bel. met
3 A b b e n b r o e k 1 2 M r t . 1 5 5 3 , o v e r l . 2 7 Febr.
!583 zonder kinderen ;
tr. zijne volle nicht iliaria Gravin vau Manderscheid,
die testeert 1571.
~ B. Plailippine Burggravin van Montfoort , e. g. 1584 en
overl. 9 Juni 1593.
tr. huwel. voorw. ti Mei 1655 ,JohalL vala ïl;lel-ode.
heer van Moriamez, overl. 2 Mrt 1592.
Hunne kinderen volgen onder C. en D.
C. Anna vaqa Nerode erft Montfoort, overl. 7 Mrt 1625,
tr. 1591 _Phili$ Iteichsfreiherr v. Nerode, geb. 1568
en overl. 19 Mrt 1627, nalatende een revenu van
600.000 francs en geen schulden.
Hun kind volgt onder E.
J o h a n n a vafa Merode erft Ab benbroe k, nog gedurende haar leven gaf zij A b b en broek over aan
haar neef Floris vaja Merode- Ilieslerloo, laatst gemeld
10 Juli 1627 en sterft kinderloos.
tr. 10. RoOert va?a Argeqateau, overl. 1 Mei 1606.
20. Il’erlaer Alexavader Graaf valz Oostfriesland.
: E. &oris Reichsfreiherr v. il/ltvode, Markies van Westerloo. Geb. Ham 20 Dec. 1598 en overl. 11 Mei
1638. Hij krijgt A b ben broek van zijne tante Jolaanlaa va?a Merode,
~
tr. huwel. voorw. 16 Dec. 1624 drana Sido?aia Gravin
i
,lafa Bronchorst, ovorl. 12 of 21 Mei 1646.
~
Hun kind volgt onder F.
! F. Ferdifaaqad Philip Reichsgraf v. iMerode , LMarkies van
Westerloo. B e l . m e t A b b e n b r o e k 1 6 4 0 . O n d e r
hem begint de débacle van dezen tak der Merode’s;
in 1648 verkocht hij de heerschappij van Montfoort
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voor 226.000 guldens aan de Staten van Utrecht;
Abbenbraek zal wel denzelfden weg zijn opgegaan.
Nog vond ik in MP R. Fruin’s Inventaris v. Montfoort
deze belangrijke acte : Symon en Jan Speyaert erkennen
ontvangen te hebben van hun neef Jan van Abbelzbroeke
57: pond grooten, in mindering van hetgeen hij hun
wegens het ambacht en ambachtsgevolg van Abbenbroeke schuldig was, en keuren goed, dat hij de resteerende 374 pond eerst zal betalen, nadat zij aan de
jonkvrouw Van den IVervc haar lijftocht voldaan zullen
hebben of deze overleden zal zijn, mits hij tot zoolang
aan de jonkvrouw jaarlijks 22; oude schilden uitkeert,
1387.
Bij van Spaen nog: Hermala Speyart 1354 tot is
dood 1373, trouwt.. . . . v. Abbenbroek, Claes en Adelyse
van der Meye dochter, zij wordt 1369 door ha’ar man
getocht. Ik houd Simon. en Jun Speyurt hiervoren genoemd, die 1394 als broeders voorkomen, te zijn zonen
van Herman Speyart.

De grafelijke tak der Van Wassenaer’s.
Een voorbeeld van willekeur in Nederland% Adelsboek,

door Mr.

T H . R. V A L C K L U C A S S E N.

Degenen, die met ons gehoopt hebben, dat ons pleidooi in de NOS 7 en 10 van den vorigen jaargang van
dit Maandblad voor eene billijke behandeling van den
grafelijken tak der P aga Wassenaer’s in Nederland’s
Adelsboek niet tevergeefs zou zijn gehouden, zullen met
teleurstelling kennis hebben genomen van hetgeen de
Redactie van genoemd werkje in den onlangs verschenen
nieuwen jaargang gemeend heeft het publiek te mogen
voorzetten.
Wij kunnen een gevoel van wrevel moeielijk onderdrukken, wanneer wij zien, hoe de \I’orbert vma WUSsenae#s nog immer ten prooi blijven aan een hardnekkig en stelselmatig negeeren hunner rechtmatige
aanspraken van de zijde van personen, die zich tot
taak gesteld hebben het publiek omtrent den Nederlandschen adel in te lichten. Ook in dezen jaargang ontzag
de voornoemde Redactie zich niet, om tegenover den
tak Worbert van Wassenaer een onrecht te begaan door
hem van den alouden stam der Wassenaer’s eigendunkelijk af te snijden; een onrecht, dat des te schrijnender is, waar in Nederiand’s Adelsboek tegenover
leden van andere geslachten in analoge g e v a l l e n
eene te g e n o v e r g es t e 1 de houding pleegt te worden
aangenomen !
Wij zullen ons de vergoefsche moeite besparen, om
nogmaals te trachten onze op de wet steunende argumenten voor eene behandeling der graven Worbert vaga
Wassenaer temidden van het familieverband der Wassenaer’s naar voren te brengen, aangezien onze pogingen
- dit, staat nu wel vast - op een muur van onwil
en onkunde zouden afstuiten. Dat het der Redactie aan
eenig begrip van de meest primitieve rechtsregelen, die
het geval Worbert van Wassenaer beheerschen, ten
eenenmale ontbreekt, blijkt reeds afdoende uit de allerongelukkigste redactie van het hoofdje van haar artikel
7VorbeTt van Wassenaer Starrenburg, alwaar men lezen
kan, da,t bij K. B. d.d. 26 Juli 1834, n” 99 LodewQk

Jafb IVorbcrt werd erken d als wettige zoon van wijlen
Willem Lodewijk graaf van IPassenaer Starrenburg, enz.

Wij kunnen niet aannemen, dat Nederland’s Adelsboek
brieven van legitimatie met geen
woord melding maakt en in bedoeld hoofdje ook
t,hans weder een woordenkeus bezigt, die wel den indruk
moet vestigen, dat Lodewijk ,Jan Worbert niet werd
gewettigd, maar slechts erkend, - in welklaatste
geval hij inderdaad in het familieverband der Va?a Wasselauer’s niet thuisbehoorde - teneinde het publiek te
dien opzichte in een verkeerden waan te brengen. Het
heeft er echter allen schijn van, te meer waar wij in
kol. 156 van den vorigen jaargang van dit Maandblad op de onzuiverheid dier woordenkeus zoo uitdrukkelij k gewezen hadden.
Intusschen zet de Redactie van Nederland’s Adelsboek
in jaarg. 1918 no,o* een stap verder op den verkeerden
weg. Werd in 1908 bij de behandeling van het geslacht
vaqa Wassenaer aan het slot van het hoofdstukje over
den tak S t a r r e n b u r g nog - zu het ook op foutieve
wijze - naar de Worbert van VVassenaer’s verwezen,
in het laatste jaarboekje wordt te dier plaatse van hen
niet meer gerept. De tak van Wassenaer Starrenburg
heet te zijn uitgestorven met \Villem Lí&tt$~ graaf
van Wassenaer, hierboven genoemd. Met opzet wordt
hier verzwegen, dat deze laatste een zoon en universeelen
erfgenaam naliet, op wien zijn naam, titel en heerlijkheden overgingen.
Wij meenen ons niet aan overdrijving schuldig te
maken, wanneer wij het aanzien der genealogische
wetenschap aanmerkelijk geschaad achten, indien personen, die op haar gebied een in het oog vallende plaats
innemen, zich - wanneer hun dit goed dunkt - noch
aan wettelijke bepalingen, noch aan regelen omtrent
bewijs iets gelegen laten liggen en een eenmaalingenomen
standpunt handhaven, zonder met de critiek - ook al
is deze nog zoo gedocumenteerd - in het minst rekening
te houden, of althans een bescheiden poging te wagen
om deze te weerleggen.
Dat de Redactie van Nederland’s Adelsboek - al
moge zij in andere opzichten reden hebben om met voldoening op haar werk terug te zien - na een zestienjarigen arbeid nog niet tot het inzicht gekomen is, dat
stricte o n p a r t i j d i g h e i d e e n hoofdvereischte
I S, wil haar werk eenige blijvende waarde bezitten,
pleit zeker niet in haar voordeel ‘).
van de

._.~I

_

_VRAGEN
_
_ EN ANTWOORDEN.

Ber(c)kel (van). Inlichtingen gevraagd betreffende
een geslacht van Ber(c)kei of Berkelius, waarvan mij
het volgende bekend is:
1. Reinier Claasz. van Berkei, predikant te Rotterdam,
tr. Helena Mosisdr. van Nederveen, geb. 1602, dr. v.
1) Reeds in Msamlbl. 1912 kol. 125 wees Jhr. Mr. W. A. Beeleert,s
van Blokland op het meten met twee maten in Nederl. Adelsboek. Jaargang 1918 doet in dit opzicht voor zijn voorgangers niet onder. Bij het
eene geslacht vindt men overdadig veel franje en verguldsel aangebracht, terwijl bij het andere naar eene verrassende soberheid wordt
gestreefd. Zoo zagen wij niet vermeld - om bij de Wovbert van
Wassenaer’s te blijven -, dat Willem Lodewijk en Mattheus Johannes
Worbert graven van Wassenaer Starrenburg ordonnans-officieren van
Koning Willem 11 waren geweest. Men raadplege daarentegen p. 369,
onder XIII bis.
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IYll~ n’cdcracel~. Cl1 ~7ml1Lc~jc JtrcoOsLl~~.
l’ogcl (of Barbara Vercajeus?)

Mosirs Jansz.

Uit dit huwelijk:
1. Janwtje van Berkcl, geb. 1622, tr. A,rnout L a e r s .
2. Njicolaes van Berckel, volgt 11.
3. Geertruid van Berkel, geb. 1631, tr. Barent uan Di$lz,
raad en burgemeester van den Brie].
11. Nicolaas van Berckel, geb. 1624, overleden 27 October
1 6 9 1 , t r . Clarn D~YE den Broztq ( v a n d e n B r o e k ) ,
overleden 12 Mei 1702.
Uit dit huweltjk:
1. Lconora can Berckel (of Berkelius) geb. 1655 of 1656,
tr. Sloten 19 April lö78 Jan Leasen.
2. Rcynier van Berckel, geb. 17 Augustus 1656.
3. Clara vja12 Berckel (of Berlcebius) geb. 1658, overleden
1692 ( o f 62 M a a r t 1730), tr. Abraham d e T’~ijer,
overleden 17 Maart 1730.
4. Helena vm Brrcl;cl (of Berla~lius), geb. 1661, overl e d e n 1 1 ,Janunri 1732, tr. Hartmnnus Ila~tm-m,
zie Ned. Patr. 111 blz. 137.
5. Plzilippona Berkelitrs, geb. 27 Feb. 1664, tr. J a n
Hallius, geb. 18 Mei 1663.
Behoorden zij tot hetzelfde geslacht als de Rotterdamschc regeeringsleden van dien naam ‘? Wat was hun
wapen ?
W. F. HARTMAN Ja.
Grollilzgell.

Brouwer. (XXXV, 253). Paulus Wibhelmws Brouzuer,
ged. Arnhem 14 September 1755 ex Jan \I’illem Brouuer
(catechiseermeester) en Catharina Meurs.
Laatstgenoemd huwelijk in Arnhem vermeld (14 September 1754)) doch de doop van ,T. TT’. Brouzuer n i e t
in Arnhem te vinden.
Paulus T~ilhelnaus Brouwer studeerde Harderwijk en
Leiden (ingeschreven 14 October 1776), Predikant Sleewij k
1784, Dreischor 1788, Maassluis 1797, emeritaat 1831.
Overleden Maassluis 2s Februari 1834. Huwde:
1” Nzcolasia Agatha ‘s Graeuioèn ,
2” 29 September 1804 Susanna Johanna Hugenholtz.
Zie : Protest. Vaderland.
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.
Eek (van). (XXXV, 254, 284). Onder dankzegging
voor de gegevens v a n Ecl~, kan ik nog melden dat 6
Januari 1633 ondertrouwd is te Arnhem Herariclc van
Eek, burgemeester der stadt Arnhem, met jonkvrouwe
Roelalada van Hatthum, dochter van zaliger Arnl can
Hattum momber tot Wiel.
Uit dit huwelijk:
drnt vaqz Eek, gedoopt 9 April 1634.
Is deze Awzt dezelfde als Dr. A*r+aold vaia Eek, die
23 Nov. 1676 huwde te Voorst met Agana Catlaarina
teja Behm, g e d o o p t Zut,phen 20 Juli 1656?
Uit een vicarieboek berustende op het Rijksarchief te
Arnhem blijkt, dat Brndt van Hattum vóór 1622 is
overleden en dat de weduwe toen de collatie had.
He~arick vara Eclc was in 1659 door het Hof gemachtigd
om de vicariegoederen als allodiale goederen te mogen
gebruiken. (Commissieboek V , blz. 114).
Analaelx
V AN HOGEELINDEN.

Gelinck-Dingemans. Worden gevraagd plaats en
datum van geboorte en va’n huwelijk van C a t h a r i n a
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A~Z~i(~~~a Dingcmans (dr. v. Johannes D. en Cornelia
Anemaet) geh. met Pieter Geliuck luit. der art. Zij overleed te Veeren 1783. Ook worden gevraa,gd plaats en
datum van geboorte en van overlijden van haar zoon
Hcrmannus Gelinck, aan wien 1765 te Veere attestatie
werd afgegeven naar Batavia.
111 idde10urg.
GELINCIL

Hees (van). (XXXV, 285). Be@anliga Tan Hees, geboren _C 1671, predikant 1703 Burg11 (Zeeland), emeritaat
1743, gestorven 9 November 1758 W7esel.
Zie: Boekzaal 1759 1 p. 74.
Hij huwde M a r i a vau Til, dochter van Salomola vaqa
lil, Profossor te Leiden van 1702 tot 1713, daarvóór
vanaf 1683 te Dordrecht.
S. v. !Z. was 2 maal gehuwd, 1” met Maria vals Tetrode,
f 1696, 20 in 1696 met Catharina van Molenschot.
Uit de 2 huwelijken 2 dochters en 1 zoon. De laatste,
~Joha?a RocJ~us, was in 1735 resident der Algemeene Staten
te Lissabon.
Zie: Schotel, Kerkelijk Dordrecht 11 p. 55.
A. B. v. D. VIE S.
Amsterdam.
Jaussaud (de). (XXXV, 255). Volgens het Schultenprotocol van Anloo, Gieten en Zuidlaren verschijnt op
31 Januari 1752 voor den Schultes loei, om haar testament
te maken, Douairiere Esther de Jausaud geboren Moncave,
wonende te Zuidlaren, op den Huize Laarwoud.
Uit het stuk blijkt dat zij, bij een vroeger testament
dd. 26 Maart 1738, verleden voor den Rigter van Ootmarsum Willem Nilant - ook toen reeds weduwe - haar
dochter Ester Susanne Maria baronesse va?a Heiden ge?
boren Jaussaud tot erfgename ingesteld en ook reeds op 10
Mei 1731, met wijlen haren man, een testament gemaakt
had, beide op 31 Januari 1752 herroepen. Op dien dag
stelde zij tot erfgename in dezelfde dochter Esther
Susanlae Marie rtala Heiden geboren Jaussaud en maakte
zij legaten aan de kinderen van die dochter, genaamd
Louise Esther Maria, SopJLia Doroihea, Muntje (genoemd,
zooals het protocol zegt, naar haren overleden man,
zoodat Esther de Moncave tweemaal gehuwd geweest
moet zijn, hetgeen om de tijden van hare geboorte (1681)
en van haar trouwen met Jaussaud (1700) haast niet
mogelijk kan wezen, òf haar man de vóórnamen Pierre
Muntje moet hebben gehad, Of, wat ik liever gelooven
wil, door den Schultes in het testament %zLqzIje in plaats
van Pierre geschreven werd), Carel, Wilmina Anna e n
Willem Anne vava Heidefa.
Verder blijkt dat de testatrice uit Engeland revenuen
trok, staande op naam van Pierre Jaussaud, luitenantkolonel in dienst van Hunne Hoog Mogenden en dat
het geprotocolleerde testament geteekend werd door
E. douairiere de Jaussaud geOoore?a de Monceuu”, in het
stuk zelf genoemd ,de Moncace”.
Het portret van EstJzer de Mo?aceau (Moncave) w e r d
door een mijner kennissen, eenige jaren geleden, op
Laarwoud bezichtigd; het geeft 1681 als haar geboortejaar op en werd geschilderd door Johan van der Werf.
Gaarne zag ik uitgemaakt of de familienaam cie ~~OIZceau of de Moncave moet zijn, terwijl nadere gegevens
ter aanvulling van den kwartierstaat van Esther Susanne
Marie de Jaussaud mij zeer welkom zullen zijn.
Assell.
J. A. R. KYMMELL.

Jaussaud (de). (XXXV, 285). In 1784 diende in
het Regiment Grenier. Eerste Butaillon als kapitein
P a u l Szpion ,Jaussaud ‘de Grand Clary ; in het T&eede
Bataillon van hetzelfde Regiment : Jean Mare Anthoine
de Jassaud de Vedelin.
Tn 1796 komt voor als gepensionneerd met fSO0
‘s jaars: P a u l Scipion Jeaussazd de Grand Clari v a n
infanterie Grenier; en met f 400 ‘s jaars: Jean Cesar
Jeaussawd, Luitenant in het Regiment Wallons Grenier.
J . n. \VAGNER.
s-Gravenha,ge.
Kettip. Wie kan mij inlichtingen verschaffen betreffende het geslacht K e m p , w a a r v a n mij het volgende
bekend is:
1. Aert Kemp, geb. ‘s-Hertogenbosch, woonde op de
Nieuwedijk te Amsterdam, tr. Amsterdam in de Oude
Kerk 4 Juni 1595 (als weduwnaar van Grielje Henricz)
G’laeree JacoOs, geb. Antwerpen 1572, dr. v. RomOout
.JacoOs e n Claerken Kolijns.
Uit dit huwelijk:
TI. He~zdrik Kernp, geb. Amsterdam 1603, woonde op
de Nieuwedijk te Amsterdam, tr. Amsterdam in de
Nieuwe Kerk 19 October 1627 met Elisabeth Kuysten,
dr. v. Jan Kuysten en ElisaOeth van der &!arct.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Kemp, geb. 9 October 1628, overleden
3 1 M e i 1 7 0 9 , t r . Hartmanus Hartman, z i e N e d .
Patr. 111 blz. 13’7.
2. Johannes Kemp, volgt 111.
3. .ZYe~adrilc Kemp.
IIT. Johannes Kemp, tr. Emerentia van Ravesteyla.
Het wampen is volgens een zeer oude kwartierstaat in
mijn familie: in blauw 3 zilveren posthoorns met goud
beslag. Volgens dit wapen en de voornamen is de bedoelde familie dezelfde ~1s de regeeringsfamilie van dien
naam in ‘s-Hertogenbosch en omstreken.
W. F. HARTMAN JR .
Gro&gen.
Kuysten. Tnlichtingen gevraagd betreffende het geslacht kzqte?a, waarschijnlijk uit ‘s-Hertogenbosch afkomstig.
In Elias, V r o e d s c h a p v a n A m s t e r d a m , v i n d t m e n
namelijk : Gysbert Kuystela, geb. ‘s-Bosch 1642, schepen
aldaar enz., tr. Judith van Buren, waaruit een zoon
Mr. Gerard Kuysten, geboren ‘s-Hertogenbosch, advocaat
te Amsterdam op de Keizersgracht enz. tr. AZida de
Waert, die een dochter hadden Maria &qsle?a tr. Leonard
van Hoesepa, waaruit het geslacht Kuysten vals Hoesen,
aan verschillende bekende Nederlandsche geslachten
geparenteerd.
W. F. HARTNAN JR .
Groningen.
Meyer. Gevraagd gegevens betreffende een geslacht
Meyer, waarvan mij ‘t volgende’ bekend is:
Hendrik Meyer, chirurgijn en apotheker te Amsterdam,
tr. C h r i s t i n a Meltzer (een Duitsche). Uit dit huwelijk
(volgorde willekeurig) :
1. N. N. Meyer (zoon) tr. N. jV. V o r s s i u s .
2. N. N. Meyer (dochter) tr. Dr. Koster of Coster.
3. N. N. Meyer (dochter) tr. N. N. v. d. I\‘illige?a Duyuens,
apotheker.
4. Adolphina Juliana Meyer, geb. Amsterdam 9 Febr.

3 8 1 7 , t r . Mr. ,Johannes Aegidius I&sma~a, z i e Ned.
Patr. IV blz. 229.
5. Helariette Meyer, tr. Ferdinand Gee&ag,vice-admiraal.
6. lYil/lelnailza Mewer. tr. N. N. N o o t h o u t .
Het wapen is waarfichijnlijk: in zilver 3 roode schuinbalken.
W. F. HARTMAN JR .
Gro?ai?hgela.

Spiering. ( X X X V 266). De 4, ja zelfs de 8 stamdeelen van Maria Dulcia Spiering kan de a a n v r a g e r
terugvinden in de artikelen van Mr. L. G. N. Bouricius
in den 33011 jaargang van dit t[jdschrift, kol. 55 no 7 0
en kol. 112 n” 102, waar zij echter opgegeven worden als :
Spierilag X Vis ; Borsselen X Spiering.
L)e schrijver, archivaris der gemeente Delft, had de
welwillendheid ~l~i;i mede te deelen, dat deze valz Borssolen’s Schiedammera zijn, welke over Delft naar Amsterdam zijn gegaan. Dit geslacht komt ook te Leiden
(Nederl.Leeuw 33” jg. kol. 219) en te’s-Gravenhage (W.J.F.
Juten, kwartierstaten Ned. Katholieken 11 Aanhangsel
p. 22) voor, en heet af wisselend : vafa Rorsselela, vaqa
Borstelefa, vata Borssen en va1a Borstel, maar voerde,
blijkens de wapenboeken van Mr. N. van der Lely in
het archief te Delft, natuurlijk (waarom ook niet): in
zwart een zilveren dwarsbalk, het wapen van het adel$k
geslacht va?a Borssele, waarmede het hoegenaamd mets
uit te staan had. Vermoedelijk was reeds in de 17”
eeuw daar niemand de dupe van.
F. F. D E SMETR.
li’erzuerd Friesland.
Suchtelen (van). (XXXV, 277) Kan soms nog dienen,
dat 5 Mei,1605 te Nijmegen zijn getrouwd Pelel* Sligelega
va?a Suchtde?a met Catalijna Ulenlwocck u i t d e v e s t e
Recklinghausen ?
J. D. WAGNER.
‘s-Gravenlqe.
Tschudi (von). (XXXV, 224). Hoewel geen &twoord
op de vraag, is misschien het volgende niet zonder
belang. In de Scheveningsche Kerk huwden 17 Oct. 1 8 0 2
(ondertr. 3 Oct. t. v.) M a t t h i a s Tschudi, geb. in het
canton Glarus, wedr. van Elisabeth Tishauser, en Regina
van cler As, van 's-Gravenhage , beiden wonende aldaar.
v. L.
‘s-GY.
Zeeuwsche geslachten. Bestaan er eenigszins volledige
geslachtslijsten (in handschrift of gedrukt) van de navolgende Zeeuwsche families.* Poz~s, Slavelaisse, de I\.itte
vaga Elkerzee, Plevier, Godin, Versluys, van Btberela gezegd
de Rechteren ?
W. F. HARTMAN JR .
Groningen.
~_..__..__~_.~
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Bestuursboriobten.
- De afstamming van het geslacht Bastert,
door Mr. Th. R. Valck Lucessen. - De eerste generatiën va,n het
geslacht van Coeverden, door Jhr. Mr. W. A. Bcelaerts van Bloklzmd.
- Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van verschillende gnmeenten in Gelderland [Apeldoorn], door Jhr. H. H. Röell. - Eenige oude
grafzerken in de kerk van Abbenbroek, door D. W. van Dam. - Heerlijkheid Abbenbroek, door J. D. Wagner. - De grafelijke tak der
Van Wassenaer’s. Een voorbeeld van willekeur in Nederland’s Adelsboek, door Nr. Th. R. Valok Lucassen. - Vragen on antwoorden:
Ber(o)kel (van) ; Brouwer ; Eok (van) ; Gelinck-Dingemans ; Hees (van) ;
Jaussaud (de); Kemp ; Kuysten ; Meyer; Spiering; Suchtjclen (van);
Tschudi (von) ; Zeeuwsche geslachten.
De

Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.
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Genealogisch herald sch Genootschap : ) De Nederlandsche Leeuw,”
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Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Hijdragen, correspondentie betrea’ende de redactie v&
het Maandblad, opgaven van adresverandering, op.
merkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. Tn. E.
VALCK LUCASSEN, Raamweg 14, ‘s-&avmhago.
De jaarlijksche contributie bedraagt S7.50. Leden
te ‘s-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f 2.50 per jaar.

Brieven, a a n v r a g e n enzr. betreffende het Ge.
nootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH . R.
iv AIEB LUCASSEN, Raamweg 14, ‘s-Gavenhage, en d i e
, betreffende de Bibliotheek tot de directie van het
I Bureau van Documentatie van het Genootschap,
Heermgracht G2.

De Bibliothesk van het Genootschap, gevestigd
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( h o e k Princessegracht), ‘s~Cravenhage,
is voor de Leden tijdelijk geopend iederen eersten

en derden Maandag van de maand van 2-4 uur.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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Het Hollandsch-Duitsch-Zweedsch geslacht Braun
(van der Dussen),
door Jhr. Mr. W. A. BEELAEBTS DAN BLOKLAND.
Bladerende in Klingspor’s ,Sveriges Ridderskaps och
Adels Vapenbok” viel mijn oog op het gevierendeelde
wapen van het adellijke Zweedsche geslacht Braun ,
voorkomende op blz. 66. Dit gevierendeelde wapen
herinnerde mij aan het vroeger door de Hollandsche
familie can der Dussen gevoerde wapen en daarbij viel
mij in, dat onderscheidene leden van dit geslacht den
weinig gebruikelijken voornaam Bruil~ of Brwno - in
het Duitsch Braun - hebben gedragen. Een en ander
prikkelde mijne nieuwsgierigheid en deed mij een nader
onderzoek naar de afkomst van dit Zweedsche geslacht
Braun instellen.
Klingspor zelf zegt op blz. 5 van evengenoemd werk :
,,Härst. fr. Frankfurt am Main, som det förmonas af
,,en T y s k aal. att.” , hetgeen ik nader bevestigd vond
in ,Svenska Adelns Attar-Taflor”, uitgegeven in 1858
door Gabriel Anrep. In deel 1 toch dezer uitgave komt

Februari 1918.

de genealogie van dit geslacht Braun voor (blz. 302304), waarvan als stamvader wordt genoemd: ,Johan
,Braun, . af Tysk Adel; Kom 1611 f&n Frankfurt am
,,Main til1 Götheborg och blef Handelsman och Rads,,förwandt derst.”
Beide schrijvers geven dus als herkomst Frankfort
a/d Main op en laten de Braun’s van Duitschen Adel
$jn. Desniettegenstaande zocht ik verder en raadpleegde
Ik in de eerste plaats de bij den Hoogen’Raad van Adel
berustende genealogieën en familiepapieren van het geslacht van der Dussen l). Bij dit onderzoek slaagde ik
boven verwachting, immers nu vond ik, dat een bli;jkbaar tot dit geslacht behoorende Jan Bruyn (Hans
Braulz) in de eerste helft der l@e eeuw van Delft naar
Frankfort a/d Main is verhuisd.
_
Vooreerst kwam mij in handen eene origineele, met
het opgedrukt zegel der stad Frankfort a/d Main voorziene verklaring van den volgenden inhoud, welke
waarschijnlijk in eene erfenisquaestie heeft gediend :
,Nos consules et senatus civitatis imperialis Fran,,cofurti ad Maenum , tenore praesentium fatemur ,
,cunctisque notum facimus, honestam Catharinam
,, Braulh , conspicui ,7acoOi Craft civis nostri p. m.
,,relictam viduam, exponi curasse sibi testimonio fide
,digno opus esse, quo probare possit, se Joannis
,, Braw , itidcm olim civis nostri, filiam legitimam
,esse demisse petendo, ut testibus infra nominatis
,desuper examinatis tale testimonium sibi impertiri
n benigne dignaremur. Cui petitioni ceu justae ac
,aequae annuentens , veïitatisque testimonium ne,mini denegare cupientes , conspicuum et prudentem
,, Joannem Bebingerum , nostrum in scabinatu et se,natu collegam, et Wilhelmum Pfungstetter, civem
,nostrum , desuper diligenter examinari jussimus :
,qui vigore juramenti quo nobis obligantur, attestati
‘) Deze stukken zijn ten deele afkomstig van den 16 Januari 1909
als laatste van zijn geslacht overleden Jhr. Carel Jacob Hendrik
van der Dussen, die zijne verzamelingen aau het Rijk vermaakte.
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,,sunt, verum sibique bene notum esse, quod supra,dicta Catharina Joannis Bramz legitima filia sit,
,et hactenus ab omnibus pro tali habita fuerit, atque
,etiamnum habeatur. Praeterea ex protocollis nostris
,,ecclesiasticis , in quae conjugum copulatorum et
,,infantum baptizatorum nomina referuntur, liyuido
,,constat, s a e p e d i c t u m Joannena Brau+a et Annam
,,Mollers , conjuges, tertia die Aprilis anni millesimi
,,quingentesimi quadragesimi octavi solemniter et
,,publice in ecclesia copulatos, horumque quingen,,tesimo sexagesimo quarto in hanc lucem editam et
,,decima septima die Decembris dicti anni baptizatam
,,fuisse. In cuius rei fidem et testimonium evidens
,,si.gillum civitatis nostrae sub finem apprimi cura,vlmus. Actum vigesima tertia die Februarii anno
,,Christi supra millesimum sexcentesimum vigesimo
,,sexto”.
Dat de in dit stuk genoemde Joannes Braun uit Delft
afkomstig was, leerde een eveneens in originali voorhanden extract ,,aus denen Tauff-Copulations- und Todten
,,V*rz,eichniszen der Kirchen zu den Barfüssern in hie,siger des H. Röm. Reichs Stadt Franckfurt am Näyn”,
afgegeven door ,,Christian Nüller , Kirchendiener”, en
luidende :
,,Hansz Braun v o n D e l f f t i n H o l l a n d g e ,, bür t i g ‘) ; dann Adrictna uxor lieszen tauffen
,,Anno 1539 den 14 Novembr. einen Sohn . . . Jacob
hube sol’chen Adrianus von Antorff.
,,Anno 1541 den 13 Martii, eine Tochter. . . Btrr,,gareta.
,,Anno 1643 den 18 dito eine Tochter . . . Agnes.
,,Anno 1545 den 24 Febr. einen Sohn . . . Jacob.
,Anno 1546 den 11 Julii eine Tochter.. . Margareta.
,,Anno 1648 den 9 April trat erstorsagter Hansz
,Braun als Wittiber in die zweyte Ehe mit Alalaa
,Johan Siilers Tochter v o n M ä y n t z ; m i t w e l c h e r
,er tauffen liesse,
,Anno 1564 den 17 Decembr. eine Tochter, C a ,, tharina.
,,Dasz dieses und mehrers nicht in obengeregten
,,Kirchenbüchern durch e m s i g e s N a c h s u c h e n v o n
,mir ends eigenhandig unterschriebenen also und nicht
,,anders gefunden und bona fide extrahiret werden,
,urkunde hiermit in maius robur sub sigillo meo
,ordinario ex officio requisitus ; Frankfurt am Näyn,
,,den 13 Sept. 1718.”
Een vervolgens in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage door den Heer G. B. C. van der Feen ingesteld
onderzoek bracht aan het licht, dat deze uit Delft afkomstige Hans Braun te Frankfort a/d . N. een zoon
moet zijn geweest van Jacob *Jan Bruinszoon te Delft,
van wien ook het later adellijke geslacht 21~~ der Dussen
in de mannelijke lijn afstamt.
Gevonden werd n. 1. een door Danieia Ewoutsdochter
aan het Hof van Bolland g e r i c h t r e q u e s t , b l i j k e n s
hetwelk H u g o Jacobszoon, voor wien z;j sedert meer
ban zes jaren het huishouden deed en de.bierbrouwerij
te Delft administreerde tijdens zijne afwezigheid, ,,nae
,,Franckfort in de marcte, die m de heylige weeckén
,gehouden werden, [ w a s ] gereyst bij zijn broeder,
,,die a l d a e r t o t Franckfort o v e r l a n g e jaeren

,,gewoent h e e f t ” , een paar weken vóór z?jne benoeming tot ondercollecteur van den tienden penning te
Delft 1). Verder bleek uit. het lijfrenteboek der stad
Delft van 1557, eveneens berustende in het Algemeen
Rijksarchief te ‘s-Gravenhage, dat de grootvader van
dezen Hugo JacoOszoon Jan Bruin was geheeten, want
Hugo’s zoon Jacob wordt daarin als kind van drie jaren
genoemd ,Jacob Hui& Jacob Jan Bruynsxoonszoon. O p
rijperen leeftijd heeft deze J a c o b den naam van, der
Dussen aangenonien , zonder evenwel zijn aangeboren
wapen te wijzigen, zooals later zijne naastbestaanden
hebben gedaan. Welk wapen hij voerde, is te zien op
zijn grafmonument van 1614, hetwelk nog haden ten
da,ge in de OLtde Kterk te Delft prijkt. Van dat grafmonument geef ik hier eene afbeelding ten bewijze,
dat zijn wapen zoowel als helmteeken met dat der
Zweedsche Braun’s overeenkomt ; alleen ontbreekt de
ster in het eerste kwartier.

1) Deze spatieering is van mij.

Op grond van deze gegevens meende ik te mogen
aannemen, dat de Zweedsche Braun’s via Frankfort
a/d M. van bedoelde Delftsche familie af$amt, en schreef
ik naar Frankfort om zoo mogelijk het bewijs te erlangen, dat de Johan Braun, die in 1611 van Frankfort
a/d M. te Göthcborg kwa.m, een zoon was van den 24
Februari 1545 aldaar gedoopten Jacob Braun “), den
zoon van den uit Delft afkomstigen Hans Braun. D e
stadsarchivaris van Frankfort kon 4 Januari 1916 evenwel
niets meer verklaren dan:
unseren Bürgerlisten ist
,lediglich verzeichnet , dal: a
8 Mai 1637 ,,Han s
,,,Bruins v o n D e l f f i n H
ola ” d e n B ü r g e r e i d
1
,,geleistet hat. Söhne und Enkel von ihm sind aber
,nach den Bürgerlisten nicht Frankfurter Burger ge,worden. Sie könnten allerdings als Nichtbürger, a l s
,,Beisassen in Frankfurt gewohnt haben, das ist aber
,,kaum wahrscheinlich”. Desondanks geef ik de hoop
niet op, dat nadere onderzoekingen, in te stellen in
vrediger tijden, dit nog ontbrekende bewijs zullen leveren.
Ook ware te Götheborg een onderzoek in te stellen en
dit te meer, omdat daar ook de aansluiting met eenen
eertijds te Hamburg gevestigden tak van dit geslacht
is te zoeken.
Gedurende mijn boven beschreven onderzoek werd n. 1.
mijne aandacht door onzen geachten Redacteur gevestigd op het door den Hamburgschen ,,Ratsherr” Johann
Braun , overleden in 1716, gevoerde wapen, afgebeeld
op tafel 14 in ,,Hamburgische Weppen und Genealogien”,
uitgegeven te dier stede in 1890 door Ed. Lorenz Neyer
en Oscar L. Tesdorpf. Ook dit wapen vertoont groote
overeenkomst met dat der Zweedsche Braun’s en der
afstammelingen van Jan Bruin te Delft in de 15de en
de eerste jaren der 1646 eeuw. Een op mijn verzoek te
Hamburg ingesteld onderzoek wees uit, dat de vader
van dien Ratsherr Johann Braun, insgelijks Johann
B r a u n (Bruen) geheeten, uit Gö theborg als Kramerjunge Nichaelis 1639 in de leer is gekomen bij Gnrleff
Langenbeck te Hamburg. Hij werd aldaar 7 Mei 1662
in het Krameramt opgenomen, bekwam het Hamburgsche burgerrecht 4 Mei 1.666 en trouwde in het begin
1) Dit reqnest is niet gedateerd, maar bekend is, dat Hugo Ja:obse. in Maart 1572 als onderoollecteur ‘van den tienden penning
werd aangesteld.
2) Zijn gelijknamige broeder, die 4 November 1539 te Frankfort
werd gedoopt, is denkelijk v66r 1545 overleden.
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van December van laatstgenoemd jaar met Alzna. S/anzpeel. Hun zoon Johann Braun werd 29 Januari 1657
geboren en 3 Augustus 1707 tot ,,Rathsherr” gekozen. / 1 700
Hij overleed 1 September 1715 en was 1 December
1684 getrouwd met Elisabeth BevenDerg., bij wie hij acht
kinderen had, van welke er echter zes jong zijn gestorven. De twee overige waren:
1. Sara Margaretha Braww, geboren 2 Juni 1691 en
overleden 4 Februari 1717; en
2. Anna Margaretha Braun, geboren 9 Mei 1698 en
gestorven 22 Mei 1718, na 15 Juni 1717 te zijn
getrouwd met Hiwich Lastrop Peterszoon.
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Aantekeningen van Jan Fortuyn
Batavia.
den 2@ January donderdag beu ik Jan ComaelisE.
Fortuyn jongman met Clara Maria Wit weduwe
van zler Mouris Jacobsz. Eyck in sijn leven commandeur en equipagemeester alhier door de Eerw.
predt Christiaan Poolman getrout , hebbende haar
E. dry kinderen als:
Jacoba A!ouritia
(als speelnoots : De Hr Ba- Hendrick en
Eyck
rend Ploosaenen jufI%. Maria Jacobus
1
van Hups vrouwe van de
commandr. van Riel.
D. Hr. Anthony Heynsius en juffr. Barfha de
Bitter. vrouwe van D. Hr. Nobel.)
Familieaanteekeningen: Eyck, Fortuyn, Oudenhoorn,
Born, Wit, Lammens, van Leene e. a. l)
/ 1 627. 18 9ber des nagts tussen twaalff en een uyre is
tot Amst. geboren mijn moeder Elysabet Reijers
medegedeeld door Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS.
en 1627 in feby mede binnen Amst. geboren mijn
Pagina 1 ontbreekt (het begin is geschreven
vader Cornelis Maartensz en sijn ontrent in den
door Maurits Jacobsz. Eyck).
jare 1656 of l.657 ten selver stede getrout, hebPag. 2. Bovenaan: Vervolgh van geboren, trouwen
bende bij den ander geprocreert 10 kindere waar
en sterven.
van ick de negende ben geboren, sijnde geweest
5 soone en 5 dogters en sijn hier van op Batavia
1698 25 Maart is onse sesste kind of tweede soon gevier soons gesturven en drie dochters - in den
boren Jacobus daar mede ten doop gestaan zijn
jare 1673 den 250 Maart genaamt Maarten en de
grootvader Henderik Wit en grootmoeder Maratweede in ‘t laast van den jare lö85 genaamt
grieta ddoening huysvrou van “Hendrilt. Wit t o t
Adriaan; nog een suster genaemt Neeltijen sgnde
Batavia.
het 10~ of laeste kint en 12_ jaren jonger als ik,
1662 Augto is binnen Delff geboren Avahana Oudenhoorn.
is 1673 den 250 January des avonts voor mijn
1698 15 May is voorstaanden Oudenhoorn getrout met
ouders deur verdronken ; dit sijn de broeders demijn ouste dogter Neeltien Eyk weduwe van wijlen
sulke van mij die ik hebbe gekent sijnde andere
Heer Hilarivs in zijn leven leeraer in de gemeente
6 zeer jong voor mijn geboorte gesturven, soo dat
tot Batavia.
ik alleenig maar ben overgebleven van alle mijn
1699 den 6 Mey des naamiddags tussen 9 en 10 zijnde
/ broeders en susters:
op een dingsdag is dezer werelt overleden Mouris
6
6 9 o p Vrijdag d e t w e e d e Kersdag den 26” xber
1
JacobsZ. Eyk v a n D e l f 2) out 56 jaare 2 ni e n
smorgens tussen 6 en 6 uyre (sijnde dese nagt
13 dagen, naadat ongeveer van twee sware acci’
sodanigen staartsterre gesien als in de jare 1680
denten 3 maanden hadde bedlegerig geweest,
ook
op de nagt van detweede Kersdag high heeft
sijnde ‘t eene accident in sijn Ed. linker bil en
\
vertoont)
ben ik Jan Cornelisz tot Amst. geboren
‘t andere in sijne regter schouder en is op die
en
deselve
naamiddag in de Noorderkerck gedoopt
twee plaatse tot 9 diverse wijse gesneden.
van
Domine
Jacobus Clercquius.
do. 7 Mey twee dagen naar ‘t overlijden is sijn Elc””
1
677
den
12
Maart
ben ik om ‘t [door vocht onleesbaar]
l!.+k op ‘t portupeese kerckhof (in een graf%, oft
‘t werk gestelt.
te
leeren-aen
kelder ten deze sijnde van sijne weduwe gekogt,
1 678 in ‘t voorjaer hebbe ick als passagier een voyagie
gelegen tegens aen de Gavelans? gragt off Malnaar Dansig gedaan, alwaar myn moeders nigte
l a c k a gerekent no 113) gaande voor ,‘t bjck de
woonagtig was en terug tomende naar Emden
compiO m aryniers dewijl van dc, selve capiteyn
gegaen.
ware geweest, wordende sijn Es wapen aen de
de 15” ,April van Amst. vertrocken.
687
voor gedragen en rust in de kist, op de schouders
:
687
den 220 d” met het, schip Waterlandt uyt Texel
van 6 cooplieden 6 schippers en 6 officieren migezijlt.
litair, de degen, ba.rdisaan rinkraag en 16 zijner
den 290 Xber gesont ter rheede van Batavia geI
1
687
wapens lagen op de kist en werde onder ‘t driemaal
arriveert.
lossen der schietgeweere int graft gelegt.
I
1
primo january in Bengala p” stuurman geworden.
691
do. 21 Mey is Margarita Moning dcser werelt overleden en int graff bij ‘t lijk van Mouris; Eylc 1 692 den 190 ?ber ben ik tot onderstuurman met f 32
vereert op Negapatnam door die Ede. gouverneur
geplaatst sijnde stiefmoeder geweest van de weduwe
Lazcre?as Pit die mij oock als gesagvoerder op ‘t
Eyck gent Clara Maria rit. “)
/
i
jagt de fortuyn stelde.
1 695 19 Sber ben ik door de Hoge Regeringe van India
Naar het^ origineel
in het familiearchief
.: _
_.1) . .1
.
_
. Eyck z<m ZuyZichem
‘) ‘l’evergeefs 1s aldaar cm op vele andere plaatsen naar sgn doopop Batavia tot opperstuurman gevordert met f 98
inschrijving gezocht.
‘s maands:,
3) In alle bestaande genealogieën Eyck en daardoor ook in Ned.
1 696 seylde ik het het jagt de Fortuyn na Zouratta.
Patriciaat 1 werd als moeder van C. M. Wit vermeld $&&a de Graas.
Uit deze aanteekeningcn blijkt eohter dat Hendrik Wit drie malen
1 698 den 29 Ney heeft de commandeur Mouris Eyk
gehuwd was en dat de moeder van C. M. Wit was zijn 10, vrouw
(mijn voorzaat) mij tot onder-equipagemeester om
Isabelb [Paulus].
\
onder Sijn Ed. dienst te doen aengestelt.
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1699 primo Mey ben ick door de Hooge Regeringe van
India geworden tot de qualiteyt van schipper met
f 66. pr. maant.
1693 den 6 April is tot Amst. overleden mijn v a d e r
Cornelis M a a r t e n s x . out 65 jaar en ontrent 2
maanden.
1500 den 16” gber tot Batavia op Maandag ontrent des
middags qusrtier vóór twalev uyre is mijn huysvrouw in de kraam gecomen van een jonge soon.
do. den 180 do. Donderdag voormiddags is mijn soon
in de Hollantsche kerck gedoopt van de Eerw.
Predikant Theodorus Sas en genaamt Mouris naar
mijn voorzaat zIer en waren de peten de Ede.
Mallacs gouverneur Bernard Ploousen (doch heeft
bij deszelfs absentie deze Ede. s\jn plaats beklcet
den koopman A n t h o n y Heyizsius) en Naria ‘van
Hups huysvrouw van de heer commandeur O t t o
van Riel.
do. den 29 do. is van hier vertrokken Abraham Oudenhoorn en sijn huysvrouw Nee&@ .E!@c dogter van
m i j n voorzt. zlcr en halve zuster van mijn huysvrouws drie kinderen hier voore gent. gaende sijs
E. als schipper per de fluyt Schoonderloo voor de
camer Delvd naart vaderland hebbend tweesoons
H e n d r i c k &ouris out in der tijt 1; jaar ende
Cornelis ruym dry maanden.
1702 den 6e July ben ik op mijn versouck v a n d e n
dienst bij de Equipr ontslagen mits mijn onpasselyckheyt die sware dienst mij niet langer toeliet.
do. 40 gber sijnde Saturdags des avons oft snagts tussen
half en heel twalev uyren is overleeden Jucobus
Mourisx. Egck en des Sondags naarmiddag sijnde
den 50 begraave op ‘t Portugeese kerckhoff in onse
eyge kelder en geset bij zIer zijne, vader MouriR
Jacobsz. Eqck; hij is aand. kinderpokjens gestorven; bij. de weescamer staat geboekt dat hij op
den 6~” IS gestorven - was out 4 jaar 7 maanden
en 9 dagen.
do. 24” do. synde Vrijdagh des namiddags ontrent de
kloeke 5 uyren is aan de kinderpockjes gesturven
ons soontje M o u r i s Jansz. I’ortuyn out 2 jaar en
9 dagen, is begraven op ‘t Portugees kerckhoff
in ons eyge graft bij sijn broeder Jacobus Eyck.
1703 tussen de 20 en 3” ?ber (siinde son- en maandag)
des nags de clock6 bij twaalv uyren is mijn huysvrouw Clara ovaria lI% in de craam bevallen van
een dogtertijen edog het kintje -was soo swack dat
het niet anders als si@ montje beweegde off eenige
wijs, op en toe deed; sturv ontrent een halv uyr
naardat gebonden was, en is den 3” des avonts
op ‘t Portugees kerckhoff in ons graff gelegt als dit, dogtertje in ‘t leeve was gebleeve, ‘t soude
genaamt waare geworden Elizabeth lsa,bella naar
mijne en mijns huysvrouwe moeder; tot compate
was versogt die E. Cornelis Besuyen erste administrateur in de W. Is. negotie packhuysen en onse
maseur Johanna Pieternella Wit huysvrouw van
schipper Jacob Jaspers de Jong.
1703 P”* Desember is mijn vrouws vader Hendrick
Maartense Wit (31 Augustus in den jare 1715 tot
Amst. overleeden en begrav. op Luther Nieuwe
Kerck) behoudens qualit. en gage en in de cajuit

1705
1706
do.

1707

1705
1706

170s
1710

1709

1710

gelogeert als passagier met het schip de Zeeuw
daer Adriaen Bogaert schipper op was , gerepatrieert en gesondt in ‘t vaderlandt gearriveert.
26’ May is Hendrick Wit tot Amst. met een jonge
dogter out ruym 41 jaare genaamt ïllaria: de Graas
voor sijn derde male getrouwt.
70 7ber is onse suster Elsie Wit met haar neeff
en nigt de gouverneur Pieter Rooselaar en huisvrouw Sophia Huygelbosch naar Malacca gegaan.
primo Xber is ousen soon Hendrick klaurits Eyck
met het schip Wateringen voor de camer Delff
onder opsigt van den schipper Arnoldus van der
Straten ter leeringh naar Hollant aan sijn swager
Ouder&oorn en suster Cornelia E!yck tot Warmont
wonende gesonden en is daer Gode zij loff den
27 Tber 1707 gesont aangelandt.
9. 9ber is onse suster Johanna Pieternella l;b’it met
haer man Jacob Jaspers de Jong en haar soontijn
g e n a a m t Jacol, out ruym 72 jaar off geboren aQ
1700 den 10 Juny, met het schip? voor de camer
van Delff naar Holland vertrocken ; sij was swanger.
19” May hebbe ik bij de Hooge Regering versogt
stilstant van gagie wegens mijne indispositie te
mogen hebben ; zulcks mij is geaccordeert.
uit?. May ben ik als burger lidt int collegie v a n
Heeren Weesmeesteren deser steede geplaatst en
hebbe daer in 3 jaer tot ult”. May 1 7 0 9 gecontinueert ende ben dan weder ontslagen.
is mijne mijn huysvrouws suster (halve) tot Malacka aan Berajamin Larwood van Amst. getrout;
hij was op voorsz. plaats dispentier.
primo Maart is mijn huysvrouw van een dogter
in de kraam bevallen sijnde Vrijdagh naarmiddagh
de kloeke een quart voor 4 uiren; dit kint is des
Sondags daer aan in de Hollandse kerck gedoopt
(sijnde den 3” Maart) door de eerw. predikant
Joharanis Marens en naar mijn e n h u y s v r o u w s
moeder gcnaamt Elisabeth Isahella; de peter en
meter sijn geweest mijn vrouws halve broeder
Pieter Wit en mijn vrouws dogter Jacola Mauritia
Eyk.
p r i m o Aug”. hebbe ik de tijdinge b e k o m e n d a t
mijn waerde moeder op deze 15 Augustus 1708
des avonts ontrent tussen half en heel t w a a l f f
uyren , na:Lr een sukle van 7 dagen, sijnd sware
koortsen in den Heere is ontslapen; sij was genc.
Elisabet Reyers en op haar overlijden out 81 jaaren
8 maanden en 27 dagen. Haar Ed. heeft nooit
ergens anders dan in Amst. gewoont - den . . .
Aug” daeraan is sij in de Nieuwe Kerck des agtermiddags begraven.
5 April Saturdags ‘s morgens de kloeke van guur
voor agten heeft het den Almogende behaagt rnrn
beminde en veel geliefde huysvrouw Clara Maria
Wit tot hem in sijn eeuwige volmaeckte heerlijckheyt op te nemen, naarlatende dry kinderen als
,7aco6a i7lauritia E y c k o u d jaaren 17& rm. hier
tot Batavia; Hendrick Mauritz Eyck oud jaaren
14 min 8 d. sijnde in Holland en Elisabet Isabella
o n s beyder kind oud 13 m. en 6 d a g e n . M i j n
huysvrouw is ongeveer 22 m. op haer overlijden
met de pensingh of bloedloop besett geweest die
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1haar oock heeft wegh gesleept out 39 jaare 8 m.
en 18 daagen.
d”. je do. des Sondags is mijn huysvrouw zlor op het
Portugeesch kerckhoff in ons graft bij het lijck
van haar tioorigen man en onse overleden kinderen
zlers op de behoorlijcke wijse ter aarde bestelt.
do. 31 May is tot Malacca mijn vrouws zuster Elsijn
Wit sonder kinderen naar te laten gesturven en
mijn huysvrouw andere suster Johanna Pìeternella
!II ‘t b e g i n v a n ‘t jaar 1708, naar dat met het
schip Beyeren weder terug was gekomen door
leokagie met het schip Concordia benevens haar
man Jacob de Jong en soontje Jacob de Jong op
le thuysreyse m e t m a n e n m u y s verongeluckt
sonder dat ooyt eenige tijding van te hebben vernomen.
1711 16 Januari Benjamin. Larzuood gewese man van
suster Elsje IVit met de fluyt Corns. Sloot van
Dyclchuysen als pl. adsistent gerepatrieert.

1727 1 Augusti Abraham Cornelis Oudenhoorn. ook tot
Lijderdorp.
1730 4 Decemb. Maurits Gerrit Oudelzhoorn tot Eyselsteyn en aldaar den 30 April 1731 overlede en
begrave.
1734 aldaar overleden de vader van dese kinderen genaemt Hend. Maurits Oudenhoorn oud 35 jaar 7
maanden begrave tot Eyselsteyn.
1741 is Cornelia Alida Oudegahoorn tot Utrecht getrout
met Gijsbertus Bilstep en in May 1776 te Amsterdam overleden en begrave te Utrecht.
1747 febr. is Jan Oudenhoorn tot Amersfoort getrouwt
met He&-. A. Croesen , deselve is na India gegaan
en aldaar als ondercoopman overleden in den
jare 1767.
174. is Abraham Cornelis Oudenhoorn op de rijs na
Indiën overleden.

1714 13 Xber donderdags ontrent de kloeke 10 uur
javonts is vader (d. i. Jaq& Fortuyn en zij n stief dochter Jacoba Mauritia Eyck schrijft
nu verder) overleden en is begraven
d”. 15 do. Saturdags naarmiddags op ‘t portugeese
kerckhoff in sijn eygen graff oud 50 jaer min 13
daagen.
1716 13 februarius ben ik getrout met kincent Born.
1716 24 Xber ben ik in de kraam gekomen van onse
Piet.
1720 16 September Maanda.g namiddag de klokke halff
twee en twee uure is mijn man Vincent Born i n
den ouderdom van 32 jaaren S maanden overleden
op Batavia.
1723 26 Novemb. is Petrus Born na Holland vertrokken
met het schip Mijnden.
1728 24 Mey overleyt Jac. Muur. Eyck wed. FiTince?zt Born
oud 35 jaar 5 maanden begr. Portug. kerckhoff.
April trouwt P e t r u s Born met D i n a _van
1744
.&khove?z in ‘s Hage, hij overleed binne Utrecht
den . . . .
174. en aldaar begrave in de Buurkerk nalatende zijne
wed. en een zoon genasmt Petrus Born geboore
in ‘s Hage den . . . .
174.
1 7 . . hertrouwde Dina van Bockhoc*en met Bruno van
d e r Dzwsen en vertreckt den . . . . . n a I n d i a i n
qualiteyt als ondercoopman onder sijn kindere oock
mede nemende zyn vrouws voorzoon Piet Born.
1741 overleden Abraham Oudenhoorn getrout geweest
met A’eeltje Mazwitza Eyclc welke overleden is :
1731 beyde begraave in de Pieterskerk tot Leyde nalatende twee zoonen beyde geboore tot Batavia als :
1699 Hendrik Maurits Oudcnhoorn en
1700 Cornelis Oudenhoorn e n o v e r l e e d i n d e n jaare
1743 zijnde predicant te Klijn Ammers (ongetrout)
en aldaar begraven.
1722 8 Novemb. is tot Leyde getrout H e n d . _Maur%ts
Oudenhoorn met Maggclaleiza van OmmeringJz.
1723 10 Novemb. uyt dit huwelijk gcboore als:
Corlzelia Alida OudenJxoorn. tot Eyselsteyn.
17% 10 May Sara Oudenhoorn tot Lyerdorp.

1725 11 is Elisabeth Isabella Fortuun tot Batavia ge&ouwd met ffervaas Gewsen “geb. te Dordrecht,
sijnde aldaar oppercoopman sabandaar en lisentm e e s t e r m i t s g a a d e r capitein der Stadtpennisten,
welke overleden is in den jare 1738,3 febr. zonder
kindre gehad te hebben begrave op ‘t Portugees
kerckhoff.
1739 den 1 february is de Wed. Gezbrsen h e r t r o u w d
met Mr. Pieter IITillem Lammens raad van justitie
en heeft ter weereld gebraght een doghter in 1740,
30 january geboren, genaemt A d r i a n a M a r i a
Lammens.
1742 den 11 April overlijdt Elisabeth lsabella Fortuyn
op Batavia begrnve oudt 32 jaar en éen maand.
1745 retourneert Mr. Pieter Willem Lammens met zijn
doghter voor de kamer Zeeland na ‘t vaderland
arriveert aldaar
1746 den 25 July met het schip Sparrewoude kap. IV.
A!!eurs.
1773 is te Batavia overleden Mr. P. 14’. Lammens zijnde
daar weder na toe vertrokken.
1722 11 July ondertrouwt Mr. Hen&. Mauritsz. Eyck
met Hendrietta Cornelia van Wij& .weduwe van
Mr. Jan van Leene waar bij zij drie kinderen had
als geboren :
1715 12 Oct. Jala vals Leene, i n
1736 voor assistent na Batavia, aldaar ongetrout overleden in qualiteyt van ondercoopman confrontist
der Bataviasche administratieboeken en introduceur
der Bataviae groten en
1745 3 November begraven op ‘t Hollants kerckhofT.
1716 21 Deoemb. Antonia Jacoba van Leene e n
1718 11 April Zegert Coenraad van Leene trout binne
Utrecht
1746 den 14 Maart met Wilhelmina Casius geb. 13
Maart 1721 overleden in 1799 te Utrecht.
1694 15 Maart was geboren de moeder deser kinderen
Hend. Cornelia van Wijck en verweckt in eghte
bij Mr. Hend. Maurits E!Jc/c, die in 1736 geworden was muntmeester der provinciale munte
‘s Lands van Utrecht, 10 Septemb. zijn demissie
versogt en verkrege , 1736 bewindhebber der pro1) Vgi. Mdbl. 1906, bl. 22.
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1724
1725
1781
1733

vinciale geoctroyeerde Utrechtse compagnie tot die
vernietigt is in 17. . . , daarna directeur der provinciale loterye, word den 11 feb. 1761 raadsheer
in den hove provinciaa,l van justitie den eygen
avond werd door een apoplexie overvallen, versoekt
sijn demissie als raadsheer den . . . . 1761, overleden den 9 September 1766 den 15 begrave in
St. Pieterskerk te Utrecht.
Had in huwelijk verwekt vier kinderen:
24 May Jacoba Mauritia Eyck
6 Decemb. Adriaan Hendrik Eyck word raad in
de vroedschap 1757, 12 Oct., en schepen der stad
Utrecht.
18 January Elisabeth Isabella Eyck en
18 Novemb. Dorothea Wijnanda hyck getrouwd
in 1763 den 7 Augusti met Mr. Johan Ortt, heer
van Nijenrode en Breukelen commissaris der stad
Amsterdam en weduwnaar van Adriana Hugdecoper.

Bij navrage bleek het mij, dat dit een vrij zeldzaam
werkje was. Thans heb ik het geexcerpeerd wat betreft
de adelsgunsten aan Nederlanders verleend. Voor zoover
mij bekend, is dit nog nooit gesohiecl en heerscht er
vaak verwarring in de dateering der Napoleontische
diploma’s. Zooals men ziet, zijn van elders ook adelsgunsten bekend, die evenwel niet in de Liste voorkomen.
Of dit hunne waarde vermindert, kan ik niet uitmaken.
Dat Franschen vreemde namen gewoonlijk op de
zonderlingste wijze radbraken, is bekend; ook officieel0
stukken gaan in deze niet vrij uit. Vandaar heb ik hier
en daar de namen der Liste moeten verbeteren, zoodat
zij nu tenminste geene aanleiding kunnen geven tot
verwarring.
Barnaart (Guillaume Philippe), maire van Haarlem,

chevalier 25 Nov. 1813.

Bois (Charles ïblarie Joseph du), maj. 2” reg. garde-

lanciers, baron 24 Jan. 1814.
1757 January -0verleyd Henriette Corneiia Egck g e b .
van Wrjck en begrave te Utrecht in de Pieterskerck
d. 12 january.
1764 19 April trouwt Adriaan Hendrick Egck tot Vlissingen met zijn nigt Adr. Marie Lammens den
30 Januari 1740 geboren tot Batavia en
1764 den 30 December ‘s morgens negen uyren bevalt
in de kraam van een zoon, die den 1 january
1765 in de buurkerk te Utrecht gedoopt werd
door Ds. Kortenhoef genaamt Maurits Jacob n a
zijn grootvader Eyck en tante Jacoba Magdalena
Lammens.

1786 8 Juny overlyd Adr. Maria Lammens oud 46
jaaren te Utrecht, geb. 1740.
1764 27 Decemb. bevalt vrouwe Dor. IV$inanda Ortt
geb. Egck van een zoon genaamd Hendrik Jacob
Ortt gedoopt tegelijk met mijn zoon Maurits Jacob
in de buurkerk.
1766 february bevalt vrouwe Doroth. Wijnanda Ortt
van een doghter gedoopt in do. . . . kerk genaamd
Cornelia Henrietta Dorothea Adriana.

1766 den 9 September overleed Hendr. Maurifz Eyck
begraven in de Pieterskerk.
1772 den 6 April trouwt jonkvrouwe Elisabeth IsaOeila
Eyck met de Bi François de Kempenaer in de
Janskerk te Utrecht wedr. van Anna Graswinckel,
secretaris der stad Haarlem; verweckt oen dochter
in 1773, Geertruyd Iienriefta, die overlyd den
14,.... 1773 oud 10 maanden.
1778 den 4 Dec. overlyd de HP Erançois de Kempenaer
in den ouderdom van 41 jaaren begraven te Haarlem.

Adel van het Fransche Keizerrijk in Nederland,
medegedeeld door W. J. J. C. B I J L E V E L D .
Voor eenige jaren kocht ik in eene veiling een betrekkelijk klein boekwerk getiteld :
Liste des Membres de la Noblesse Impériale dress&
d’après les registres de lettres patentes conservés aux
Archives Nationales par Emile Compardon. Paris 1889.
.Het is een overdruk uit de publicaties van de Société
de 1’Histoire de la révolution française, ter voorbereiding
van het Eeuwfeest in 1889.

Brienen van de Groote Lindt (Wilhem Joseph van),

maire van Amsterdam, baron 3 Jan. 1813.
Canzp (Matthias François van), bisschop van ‘s-Hertogenbosch, baron 13 Aug. 1811.
Dedem (Frédéric Gisbert van) van de Gelder, senator,
comte 13 Maart 1811.
Dibbetz (Hermanus Maurits), kap. t. zee, chevalier
11 Sept. 1813.
Doorn van ter Boede (Abraham van), afgev. in het
Wetgevend Lichaam, chevalier 16 Mei 1813.
Dumonceau (Jean Baptiste), divisie-generaal, comte
de Bergendal 2 Mei 1811.
Heim (Antoine van der), grondeigenaar, chevalier
2 Oct. 1813.
Hogendorp (Dirk van), adjudant des Keizers, divisiegeneraal, comte 24 Aug. 1811.
Meerman (Jean), senator, comte 17 April 1812.
Merlen (Jean Baptiste Gabriel van), kol. 80 regt kurassiers, baron 28 Jan. 1809.
Michieis van Kessenich (Henri Joseph), maire van Roermond, chevalier 3 Feb. 1813.
Poll (Jean Wolfers van de), senator, comto 13 Maart
1811.
Schimmelpenninck (Roger Jean), senator, comte 10
April 1811.
Styrum (,Jean van), prefect v/h dept. Beneden-Loire,
baron 23 Oct. 1811.
Tindal (Ralph Dundas), brigade generaal, adj. gen.
der garde, baron 12 April 1813.
Travers (Etienne Jacques), brigade-generaal, baron
van Jever, 3 Jan. 1813.
Tulent (Adrien Pierre) de Rosenburg, oud-minister,
comte 13 Juni 1811.
Verstolk (Johan Gysbert), prefect van Friesland, baron
12 Nov. 1811.
restrenen van Themaat (Pierre Gerôm.e van), afgev.
i.h. Wetgev. Lichaam, chevalier 3 Juli 1813.
IVichers (Heradrik Ludolf), prefect v/h dept. WesterEems, baron 6 Sept. 1811.
Winter (Jean Guillaume de), vice admiraal, inspect.
der Noorderkusten, comte 9 Mei 1811.
Zzbylen (Philippe Jules van) van Nyevelt, senator,
divisie-generaal, gouv. v. h. keiz. paleis te Amsterdam,
comte 17 Maart 1811.
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Wijders kregen de volgende steden verleening van
wapens :
Amsterdam 13 Juni 1811.
Delft 19 Juni 1813.
‘s-Gravenhage 19 Juni 1813.
‘s-Hertogenbosch 13 Maart 1813.
Leiden 28 Oct. 1813.
Rotterdam 20 Juni 1811.

In het Huisarchief Farmsum is een stuk van 12 Juli
1516, waarbij het Olde Convent in Groningen ,ten
Gheesteliken maechden” geheeten, verklaart opgedragen
en overgegeven te hebben aan These Ester en Jeyge
zijn vrouw en aan Ydzert Paick en Fye zijn vrouw
een ,heem mitten holten” (met het bosch) gelegen op
de Hare in het kerspel van Marum in Vredewolt,
,Grypesholt? geheeten.
De vrouw van Edzard was vermoedelijk (zie de
kwartieren hieronder) Fye Cater uit het bekende Groningsche geslacht van dien naam en wellicht bracht zij
haren man Glimmen (bij Haren) en de andere Groningsche goederen aan.
Uit dit huwelijk zoover mij bekend twee zonen nl.
Johan en Menno, die volgen onder 11 en 11%~.

Verscheidene van bovengenoemde personen hadden
reeds onder de regeering van Koning Lodewijk Napoleon adelsgunsten verkregen.
J. B. Dumoncea(zc was 15 April 18113 verheven tot
graaf van Bergerduin.
E. J. gravers 1 Junie 1810 tot baron van Jever.
8. P. Twent 18 Mei 1810 tot graaf van Rosenburg.
C. H. VsrheuiZ13 April 1810 tot den adel des Koninkrijks,
29 April 1810 tot graaf van Sevenaer.
J. I+. de Winter 4 Mei 1810 tot graaf van Huissen.
Buitendien had deze koning nog adelsgunsten verleend aan:
David Hendrik Chassé, op 1 Juli 1810 tot baron
verheven.
Jan Hendrik van Kinsbergen, 3 Mei 1810 tot den adel
en 18 Mei 1810 tot graaf
van Doggersbank.
Heizdrik Alexander Ruysch, 1 Juli tot 1810 baron.
D. H. Chassé werd 30 Juni 1811 baron de 1’Empire en
J. H. van KinsOergen 18 Jan. 1811 comte de l’Empire,
doch zij komen niet op de officieele lijsten voor evenmin als de volgende Heeren:
Abraham Jacob van Lennep, 24 Oct. 1813 baron de
1’Empire.
Jean Baptist van Meden, 5 April 1814 baron de
1’Empire.
Jean Theodore Serraris, 6 April 1813 chevalier de
1’Empire.
Joseph Pierre Adrien Louis de Stuers, 10 Dec. 1812
baron de 1’Empire.
Andries Jan Jacob des Tombe, 21 Juni 1812 chevalier
de l’Empire, 22 Dec. 1813 baron de 1’Empire.
Willem René van Tuyll van Serooskerken (1777-1864),
12 Sept. 1812 baron de 1’Empire.
Jan Diederik van luyll van Serooskerken (1773-1834),
7 Jan. 1813 baron de 1’Empire.
Van den baron van Meden is het te begrijpen, dat
hij, twee dagen voor Napoleon’s afstand geadeld (opnieuw?), geene inschrijving op de officieele lijsten verkreeg. Voor de anderen blijft het eene opene vraag,
waarom dit niet geschiedde.

De Groningsche tak van het Oost-Friesche
geslacht Falck,
d o o r J H R. E. K. G. FALCK.
1. Edzard Vabk(e) thoe Hadshusen en Ayenwolde, Heer
van de Valckhofi binnen de stad Emden, Drost van
Greetziel en Stalmeester van Keizer Karel V, kreeg Brussel
20 September 1521, met zijne broeders [waaronder Ocko
Valck, Heer van Marienwehr, waarvan de Baronnen
en Jonkheeren Falck afstammen] ,, H. R. Reichs-Wappenbestätigung mit Lehen und Gerichtsbarkeit”.

11. Johan Valcke thoe Zadshusen e n A y e n w o l d e ,
Heer van Glienmen en de Valokhof, bracht volgens
een huwelijkscontract van 1648 bij zijn huwelijk al zijne
goederen in de Ommelanden van Groningen en in
0ost:Friesland in en de Valckhof te Emden wordt aan
zijne vrouw als een ,,witwensitz” toegezegd.
Hij huwde Ewler Neckena von Meckenaborg, dochter
van den Emder Burgemeester (1529-X4@ Jonker
Nomo Meckena, wiens broeder Wiard gehuwd met de
erfdochter van een Hoofdeling te Grothusen, met zijn
zoon Nomo in ‘t jaar 1633 met andere edellieden in
den slag bij Jemgum tegen de Gelderschen sneuvelde.
In het Ryksarchief te Groningen berusten verschillende
stukken dezen Johan Valcke betreffende o. a. :
156ti. no. 57. Sententie tusschen Jonker Johan Valcke aan
de eene en Willem van Larlten en vrouw aan de andere
zijde, over de vrije levering van een gekocht huis aan
de westzijde in de Harderinnestraat. 31 Junuari.
1573. no. 32. Ordinatoir van luitenant en hoofdmannen
en de eemeene Oosterwarfsheeren op Johan Valcke, om
overeenkomstig het certificaat, waarbij hij zich den
3 Dec. 1566 had verplicht, des geëischt ten allen tijde
in de jurisdictie te komen, thans ten verzoeke van de
erfgenamen van Geert Lewe in den rechtstoel van
Ulrum te verschijnen. 29 Mei.
*Bij contract van 12 Juli 1566 draagt Johan Valck
thoe Cilimmen. aan ,sine leve vedder” (vetter = neet)
Ocko Vulck thoe Marienwehr ‘) drie Heerden (landgoederen),
de ééne te Hatshusen en de .andere twee te Ayenwolde, over.
Bij .Johan Valcke’s huwelj,jkscontraqt van 1648 treedt .&1erzno Valck als getuige op. Uit Johan Valcke’s huwelijk
voor zoover mij beketid twee kinderen nl. Edrard en
Sophie (Fia). Zij volgen onder 111 en 111%~.
Ilbis. Menno Valck, bovengenoemd als getuige. Vermoedelijk huwde hij (zie de kwartieren hieronder) eene
Jonkvrouw thoe Lellens, wier moeder eene Smisinck gen.
Korff was, en waaruit minstens twee dochters nl.
1. Sophie (Eia) Valck, gehuwd met Jonker Reint van
dela Clooster, weduwnaar van. Jkvr. Sandra van Echten;
2. Henrica Valcke van Lottenburg, gehuwd met Jonker Dithmar vala den clooster tot Rhebrugge, gestorven
te Harderwijk 1596. U het huwelijk van Reint van
den Clooster en Sophia alck sproten o.a. Johan van
1) Hij was drost te Emden, daarna van Greetziel en streed onder
Lodewijk van Nassau. Marienwehr werd voor hem tot een vrij bezit
verheven 1575. Zie Ned. Adelsboek 1913.
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den Clooster gehuwd met G’atharina van Rechteren, waaruit Reint van den Clooster gehuwa met Christina van
der Marck, dochter van Edsard van der &îarck tot
Ever10 (zie hieronder IVbis) en 3oelof van den Clooster
gehuwd met Maria van der Marck, zuster van Christina.
In de Nederlandsche Heraut 1890 in het artikel van
baron A. C. Snouckaert van Schauburg vindt men zijne
kwartieren als volgt :
Rechteren
Clooster
Munster
Valck
Onsta
Vos v. Steenwijk
Lellens
Rock v . O p y n e n
Selbach
Ruytenborg
Vos v. Steenwijk
Cater
Camphuysen
Ittersum
Smisinck gen. Korff
Ruytenborg
en voor hunne vrouwen:
Branders
Marck
v. d. Biem
Valck
v. d. Duist
ten Ham
Meckenaborg
Grevinck.

Bentinck, Heer tot Leeuwenberg en Landdrost van de
Veluwe en diens 30 vrouw Sophie van Moerbeke.

111. Edzard Valck, zoon van JohanValcke thoe Glimmen
(bij Groningen) en Ewler Meckena von Meckenaborg,
schreef omstreeks 1567 een spreuk in het Studentenalbum
van den Groningschen Jonker Eyso Jarges (Groninger
Bijdragen 1X 44). Volgens Boeles was hij Edzard ‘v’alke
Johamzoon thoe Gliwmen, die onder Lodewijk van
Nassau streed en in 1568 voor den Bloedraad te Brussel
gedagvaard werd. In 1570 vluchtte hij om de vervolging
van den godsdienst uit Groningerland naar Emden
(zie Harkenroht). Hij onderteekende in 1570 het smeekschrift der naar Emden gevluchte 160 Groningsche
Protestanten aan den Rijksdag van Spiers. (Emder Jahrbuch X1 blz. 242). Het is mij niet bekend of hij gehuwd
geweest is en kinderen gehad heeft.
IIIbis. Sophie (Pis) Val&, huwde Jonker Gerharclt
von der Marck en woonden tezamen op de Valckhoff
te Emden, waar hunne wapens nog heden boven de
poort in de kleine Ostorstrasse staan. Hij werd geboren
1545 en overleed op Pinksteren 1,595 en werd met zijne
echtgenoote begraven in de ‘Groote Kerk te Emden.
16 Juni 1587 bekennen zij schuldig te zijn aap G. Zegers
van Wassenhoven te Alkmaar in Holland 300 florijnen
wegens hun zaligen neef en. deszelfs oom Nono von
Meckenborg, gehuwd met Barbara Zegers v. Wassenhoven, zuster van Jan Z. v. W., die aan het Vecbond
der Edelen deelnam. Als getuigen hebben onderteekend
Jawie~a von der Marck to Polte hoevelinck, ìVo?ao v.
Meckenborgh’s vader en A&nt v. Hoeve1 (Emder Contr.
Prot. Bd XVIII p. 434).
Uit dit huwelijk minstens drie kinderen nl. .Fegz?ze,
Ectxart en Johan fvova der Marck, die volgen IV, IVbis e n
IVtel- en wier kwartieren’men vindt in,de Nederl. Heraut
blz. 51 Dl. 2. in ‘t boveilgend. artikel van A. C. baron
Snouckaert.
Marck
Valck
ten Ham
Meckenborgh
Strick
Meckema (2j 1 v
Sloet
Cater (1)
IV. Fen/ae VOIL der d1arck huwde Jonker Ecert Beniinck
tot de B~ekkelenkmnp, overl. 1659, zoon van Hendrik

IVbis. Jonker Edzart von der Barck tot Everlo, huwt
met eene Branders wier kwartieren men vindt in bovengenoemd artikel van baron Snouckaert.
Branders
Marck
v. d. Biem
Valck
v. d. Duist
ten Ham
Grevinck.
Meckenaborg
Uit dit huwelijk minstens twee kinderen nl. Christina
van der Mawk tot Ecerlo, gehuwd’met bovengenoemden
donder Menno Ilbis] Jonker Beint van den Clooster,
waardoor Ever10 aan de v. d. Clooster’s en vervolgens
aan de Sloet’s kwam en Maria van der Marclc gehuwd
met Jonker Roelof van den Clooster, bovengenoemd,
broeder van Reint.
IVter. Johannes vota der Marck.
Aanvullingen of’ verbeteringen van het bovenstaande
zullen door mij in dank worden aanvaard.

Geslachten van Oort,
door J. A. M.

VAN

OOGDE

VAN

BUNSCI-IOTEN.

In Jaargang 1910, blz. 347 van dit Maandblad, vestigde de Heer W. W. v. R. de aandacht op personen van
den naam van Oord, tegenwoordig in de Betuwe levende,
wier afstamming eenige generaties terug stiet op onbekende leden van een geslacht va?a Oort.
Voor den vermoedelijken stamvader dezer personen
hield hij Wynant tvala Oort, die omstreeks 1625 te
‘s-Gravenhage gewoond moet hebben, daarbij de vraag
stellende of deze misschien dezelfde was als Wynant
Alathoniszoo?a van Oort, die als jonggezel van Utrecht
aldaar 14 Maart 1624 aanteekende.
Aan eene poging tot beantwoording dezer vraag,
ga eene vluchtige beschouwing vooraf van e. e. a. dat
een onderzoek naar personen met de namen van Nood,
van Oort enz.’ in de mannelijke opgaande lijn dikwerf
dreigt te doen vastloopen. Immers werd de naam vaqa
Oorf herhaaldelijk door leden van aanverwante geslachten overgenomen.
Als voorbeelden haal ik aan:
Nadat eenc dochter van Hendrik Willemsz. van Oort
en Alarcla . . . . . ., met name Johanna van Oort (zuster
van Willem va,)z Oort en Joffr. Elisabeth van Schulenburg) va,n zekeren Arent Loef de vrouw was geworden,
noemde haar man zich voortaan Loef van Oort, a l s
hoedanig hij in 1510 als schepen, in 1517 als kerkmeester van Beusichem is terug te vinden.
Door zijne zonen Dirk (schepen van Beusichem 1535)
en HeladrilL, werd hij stamvader eener Beusichemsche
regeerings-familie van den naam van Oort, voerende
schuinbalken als familiewapen. - Een onderzoek om door
voornoemden Loef van Oort verder op te klimmen in
deze familie va11 Oort, moet wel vruchteloos blijven.
Petep Huijgelas, schepen van Buurmalsen en Tricht ,
adopteerde den familienaam zijner moeder Maria van
Oort (ob. te Tricht in 1604)) en werd daarmede bij
Lijlatgen Claes (nog in 1638 zijne weduwe genoemd)
stamvader eener andere familie van Oort. - De naam
van den vader van Peter Huijgens zal derhalve vergeefs
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onder personen van den naam van Oort worden gegezocht.
JoJzan Hermans te Maurik, rentmeester 1595 van den
graaf van Culenborg, had bij zijne vrouw Hensica vcrn
Oort onderscheidene zonen. De oudste volgde zijn vader
op in naam en ambt als Dirk Johan Hermans; maar
twee jongere zonen verkozen den familienaam hunner
moeder en werden als Hendrik Jansz. van CIort (geh.
m e t Cornelia van Schadijclc) en A d r i a a n Jansz. van
Oort (geh. met Maria van EcJc Hendriksdr.) ook stamvaders van geslachten van Oort. - Hierbij valt dezelfde
slotsom te maken als bij de voorgaande gevallen.
Terzelfder tijd leefde Caspar Tielen, door zijne vrouw
Margaretha van Oort de schoonzoon van den Trichtschen schalt Dirlc van Oort (wiens wapenzegel voorstelt
een met leliën bezaaid kruis) en Riquina van Euwiclc.
De naam van Oort werd overgebracht op zijn zoon
Gerrit Caspers Tielen, die als Gerrit van Oort, gerichtsbode te Beusichem, met zijne vrouw Sara, dochter van
Anthony 7f7iilems, eveneens een geslacht van Oort ‘)
stichtte.
Van deze voorbeelden, familiën van Oort in de Belzlwe
betreffende, waarvoor de gegevens ontleend zijn aan de
Culemborgsche leenregisters en aan de signaten der
genoemde schepenbanken, zijn er nog meer bij te
brengen; doch de aangevoerde zullen voldoende aantoonen op welke moeilijkheden een onderzoek naar de
afstamming in de opgaande mannelijke lijn van personen van den naam <ua+z Oort enz. in de Betuwe stuit.
Niet onwaarsch$nlijk zou een onderzoek naar het
voorgeslacht van Wijnalat van Oort van ‘s-Gravenhage,
door den Heer W. W. v. R. t. a. pl. vermeld, een
zelfde geval openbaren.
Ik houd hem voor denzelfden persoon als Il‘$llnnt
Henrix bakker te ‘s-Gravenhage. De doopboeken dier
gemeente vangen niet vroegtijdig genoeg aan- om daarin
naar zijn doop te kunnen zoeken. In het huwelijksregister
t. pl. staan ingeschreven onder 12 Jan. 1614 als ond e r t r o u w d : Wijnalat Hewriczs, *bakker j.m. geb. in ‘t
graafschaap van der Lip, met Aeltgela Gerrits j.dr. beiden
wonende alhier. Beide namen komen 46 jaren later
daarin nog eens voor; dan leest men den ondertrouw
27 Juni 1660 van Wijnant Heqadrix wedr. met Aeltje
Gerrits j.dr. van Wesel, beiden wonende alhier.
De naam Wijnant Ilendrilcs wijst n?et op eene uitsluitend Hoogduitsche afkomst. Het is derhalve mogelijk,
dat zijne voorouders uit Holland naar Duitschland waren
gegaan.=)
W+aa?at Ifenriczs (ook Hey~adricxs) bakker te ‘s-Gravenhage droeg een schuldbrief over van f 200 ten laste
van Maertefa iMo?zsfo.; waarna uit kracht eener acte van
condemnatie 1.7 Jan. 1620 door Jala Claesz. Bozltcstein,
gerechtsbode in ‘s-Gravenhage , aan Jacob II’iZZemss.,
wonende te Stompwijk, het huis van den schuldenaar,

gelegen aan de N.z. van de Nieuwe Schoolstraat te
‘s- Gravenhage, verkocht werd. (Acte der registratie 17
Juni 1623).
Wijna?at Hendrix kocht later een zwaar belast huis
en erf aan de W.Z. van het Noordeinde in den Haag
(dit huis heette volgens eene op 4 Mei 1629 geregistreerde acte ,,de Ham”); de koopacte werd op 29 Ap.
1627 geregistreerd. Hi,j verkocht het na vier jaren, met
het bakkersbedrijf erin, bestaande o.a. uit de builmolen, trog met ‘deksel, werkbank, enz. en al de
,,blancken’! in den voorwinkel, a a n Jan Tholais vala
Hemer. Het huis werd toen belast verklaard met renten
tezamen 883 pond 12 sch. 8 penn. De acte werd 30
Ap. lö31 geregistreerd; hij heet daarin: IVijnant Heijnrick
Oirt.
Terzelfder tijd kocht hij van Jan Claess. van der An,
brouwer in ,,den Osch” te Delft, een huis en erf in de
St. Jacobsstraat, waarvan de acte op 28 Juli 1631 is
geregistreerd. Hij wordt daarin genoemd : IYij?aant
Heijndricx v a qa 0 o 1’ t.
De koopsom groot 400 gln. heeft hij niet betaald en
de overdracht schijnt niet te zijn doorgegaan; de metselaar
Jala PJdips werd 20 Mrt. 1634 eigenaar; deze verkocht
het huis (belend o. a. ten Oosten Fralaçois Simola appointé
onder de garde, ten Noorden de Heerenstraat), belast
met de 400 gln. ten behoeve van Jan Claess. vala der
Am, brouwer te Delft, in het volgende jaar onder belofte van levering bij ,,willig decreet” van het Hof van
Holland (dat zuivering van alle lasten zou geven) aan
Murcus Janss. 1 Juni 1636. Het ,,willige decreet” is
echter niet gevolgd.
De omstandigheid, dat hij huis en zaak aan het
Noordeinde van de hand deed en de koopsom van een
pand in het ,,Paddemoes” schuldig bleef, doet denken,
dat er iets met kVz$aant Hendrix voorgevallen was.
Misschien verliet hij ook de stad, want, indien voornoemde aanteekening van 27 Juni 1660 niet op hem
betrekking heeft - wat niet waarschijnlijk is -, dan
komt hij in de registers aldaar niet meer voor. Wel
bleef zijne gedachtenis nog lang bij zijne vroegere buren
aan het Noordeinde voortleven, want, toen Jacques de
la Chambre bij acte 30 Nov. 1661 voor notciris G. vaqz
I17nrmen1wijse?a hypotheek nam op zijn huis ,,de Neermin”
aldaar, werd de Noordelijke belending nòg genoemd :
Wijuaut Hendricx bakker ; toch zou deze reeds 20 jaren
geleden van d8ár verhuisd zijn.
Trok hij dan naar Tiel? In de registers aldaar is te
vinden hetgeen de Heer W. W. v. R. t. a. pl. in het
Maandblad van 1910 mededeelde betreffende de beide
huwelijken van Gerrit Wijnantsz. van Oort j. m. uit
‘s-Gravenhage.
Dat deze zijn eerste kind, gedt. te Tiel 29 Jan. 1649,
dellgen Gewits noemde, schijnt op een verband te wijzen
met Aeltgen Gerrits, de vrouw van Il.<jnant He?adricx (28
Juli 1631 van Oort genoemd). Dat Gerrit Tt’ij?aantsz. van
Oort tiu Jelaneke?a vaya Hoof afstammelivgen i n t w e e d e
en verder geslacht gehad hebben, is mot onmogelijk,
maar bleek mij niet. ZLJ zijn echter geene stamouders
van de latere familie wan Oort te Tiel en Amsterdam l), wier stamvader Nicolaas vals Oort tot, vrouw

1) Hoewel hierboven wordt gesproken van de namen oan Soort of
van oort, is daarna voor regelmaat steeds de spelling van Oort gebruikt, hoewel de spelling van Noort (met vele vari:lntcn daarop) cven
veelvuldig voorkomt. De na-klank van het woordje van op den
volgenden klinker 0 gaf tot de schrijfwijze van Nood aanleiding.
2) In den inventaris der nalatenschap van Cornelis Claesz. Nachtegael,
door notaris L. Rietraet te ‘s-Gravenhage 9 Ang. 1631 ten.sterfhuize
gemaakt, is sprake van een rentebrief van 1 pond Hollands& ‘sjaars,
vxleden op 26 Feb. 1572 door Wijnant Hendria$ en Neeltken Cornelisdr.,
zijne huisvrouw.

‘) Hiertoe behoort de thans welbekende architect D. van Oort Kzn.
te Bussum.
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had Margaretha Roelof Otten dr. (la& huisvrouw van
Johannes Water te Tiel).
Mogelijk was ook Hendrick Fijnantsz. als jg. van
Gort (sic), soldaet onder cap. Roer, te Tiel 21 Mrt.
lG43 gehuwd met Maggdulena Coppens jdr. van Rijnberck, een zoon van Wijnant Hendrix van Gort.
Op welke wijze deze laatste aan zijn geslachtsnaam
van Oort kwam, blijft voorloopig echter onopgelost.

1749.6 April. Hendrik, Dor Gerrit Jan van Briefzen,
Johanna Hendrina huumzonds.
6 April. Johann Petronella, Jan Suurmond (obiit),
Beatrix Straatmans.
1750. 29 Mrt. Wijnanda Petronella, de Hr G. J. van
Brienen, Johanna Hendrina Suurmorads.
1752. 27 Aug. Jan Willem Suurmond, Maria Bergsma.
1753.11 Febr. Wijnand Hendrik, Gerard Joan van
Brienen , Johanna Hendrina Zuurmond.
1756. 1 Jan. Pieter Wijnand, Willem Suzcrmo?ad, Maria
Bergsma.
1763. 27 Mrt. Aaltje, Jacob Homoet, Eijmbertje Huz$skamp:
1764. 19 Febr. Geertrug, Hendrik de Gocijen, Fennetje
RhCjers.
1765. 12 Mei. Willem, Hr J. H. Rochet , ,Juffr. Christina
Cornelia Hof.
11 Aug. Willemina, Johan Joost Schaaf, Geertruy
Verhil, geboren den 6 Aug. 1766 is ten H. Doop
gepresenteerd door de Heer Erdwin Ernst Raeber ,
en Mevrouw Catharina Johanna Baartman, uijt
name van Zijn Doorl. Hooghijd den Heere Prince
vafa Orataje tm Nassouw en door mij ondergeschr.
Hofprediker van Zijn Doorl. Hoogh. Z. gedoopt in
de Hofcapelle op ‘t Loo.
g. t.
Royer , Pastr.
1765.24 Nov. Reiier, Hendrik de Goeijen, Fennotjen
Reijers Roseboom.
1766. 23 April. Willemina, Johan Hendrk. Rochet, Christina
Cornelia Hof.
1768. 7 Febr. Alberta, Hendrik d’ Goez?je, Fennetje Rijers
Roseboom.
1769.9 Anril. Johannes Wilhelmus. Hr J. H. Rochet,
Juf&. C. Corn. Hof. ’
’
1770.28 Jan. Johanna, Hendrik de Goeijen, Fennetje
RoseOoom.
1771.18, 24 Nov. Cornelis Catharina, Abraham van
Dauerceld, Jacoba Costerus.
15 Dec. Maria, Hendrik de Ooeijen, Fennetje
Roseboom.
1772. 30 Mrt , 3 April. Ida Maria, Nicolaas van Hamel,
Magdalena Margaretha Schwnaker.
1772.28 Dec., 1773. 3 Jan. Johannes Wilhelmus, Johan
Hendrik Rochet , Christina Cornelia Hof.
1774.11, 13 Mrt. Anthonij Fredrik, Jan Tinamerman,
Amarentia Lesjia van Heldorf.
5, 10 April. Jan, Hendrik de Goerjen, Fennetje
Roseboom.
1775. 23 Juli op attestatie van Do Roger, Hofprediker
van Sijn D. H. den Heer Prince van 0. en N. is
den 18 Julij gebore en in de Hofcapel op het Loo
gedoopt Willem Lodewijk Frederic, zoon van
Johan EIendrik Roschet en Christina Cornelia Bof,
waar van meeter is Hare Koningkhjke Hoogheid,
Mevrouwe de Princesse van 0. en N., getuijgen
s$n Charlotte Jocardie en de vader selfs.
1774.15, 16 Dec. Theodora Catharina, Abraham van
Daverveld, Jacoba Costerus.
1776. 11, 14 Mrt. Jan Willem, Albertus van Dam,
C_hristina Immink.
19, 28 April. Wilhelm Cornelis , Wilhelm Adolph
Ras&, Jacoba Braskamp.

Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van
verschillende gemeenten in Gelderland,
medegedeeld door Jhr. H. H. Röznr,.
(Vervolg van XXXVI, 23.)

1733. ti Juni. Gare1 Landaal, Judith van Munnikhuisen.
23 Aug. Dirkje, Willem Beumer, Petronella van
Hutst.
1734. 16 Mei. Jan, Gare1 Landaal, Judith van Munnikhuisen.
1735. S Jan. Jan Anthony, Jan Steven Kloek, A n n a
Xtra.atman.
11 Oct. Dat den 11 October Anna Wilhelmina,
dogter van Johan Hendrik Roschet en Hendrica
Overdorp in de oappelle op het Loo gedoopt is,
is gebleken uyt een attest van Dr. S. de la Douespe
aen mij
G. W. Schimmelpennink,
V. D. M. Appeldoorniensis.
1737. 10 April. Anna Kornelija, Gaar1 Landaal, Judith
zrun Munnikhuisen.
15 Sept. Willem, Jan Steven Kloek, Anna Straatmapas.
27 Sep. Johan Hendrick, Johan Hendrik Rochet,
casteleijn op ‘t Loo, Hendrica Overdorp.
1738. 26 Sept. Nalijda Megteld, Gerrit Jan van Brienen,
Johanna Hendrina Zuurmond.
1739. 11 Oct. Jacob, Gerrit Jan van Brienen, Johanna
Hendrina Xuurmond.
1740.3 April. Zeger van Arnhem, Jan Steven Kloek,
Anna btraatmans.
16 Oct. Nicolaas, Doet’ Huybert van Hamel, Henriett’a Bernhardina Versteege.
1741.25 Juni. Johan Hendrik, Doctt Gerard Joan van
Brienen, Mevr. Johanna Hendrina I!Tuurmonds.
1743.10 Febr. Willem Hendrik, Joan Hendrik Rochet,
Margarita Schimmelpennnink.
16 Juni. Gerrit, Gerrit Jan van B,rieraen, Johanna
Hendrina Suurmonds.
1744.30 Aug. Johan Nicolaas, Gerard Joan van Brienen,
Johanna Hendrina Suurmonds.
1745.16 April is alhier gedoopt een bejaard manspersoon
met den naam Arend Julianus Metske, getuijge is
geweest de Baronnesse van Hamerstijut.
29 Aug. Jan Michiel Adolph, Dotr Gerrit Jan
van Brienen, Johanna Hendrina Suurmonds.
1746. 19 Juni. Margarita Geertruij, Joan Henrik Rochel,
Margarita Schimmel~ela?~ilak.
31 Juli. Wgnanda, Gerrit Jan van Brienen, Johanna
Hendrina Suurmorad.
30 Sept. Wijnand, Jan #uurmond, Beatrix Straatmans.
1747. 5 Nov. Wi:jnand, Jan Zuurmond, Beatrix Straatman.
1748. 5 Mei. Maria Geertruy , Gerrit Jan valz Brienen ,
Johanna Hendrina Suurmondt.
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1777. 19, 26 Oct. Bernardus , Albertus van D a m ,
Christina Immink.
1779. 17, 21 Mrt. Johanna Christina, Albertus v a n
Dam, Christiua lmmink.
25, 28 Nov. Pieter, Jan van Nu+, C o r n e l i a
Maria Hondort.
1 7 8 0 . 1 1 , 18 Juni. Christiaan, Albertus van D a m ,
Christina Immink.
1781.22, 29 April. Machtelijna Antonia, Robertus Alberthoma Chevallier , Bartha Anna van Rensselaar.
27, 30 Sept. Justus , Fredrik Yjeenk, J o h a n n a
Antonia Schuster.
14, 16 Doc. Anna Maria Catharina, Jan v a n
NZL~J’S, Cornelia Maria Hoizdorf.
1782. 7, 20 J a n . P e t r o n e l l a , H e n d r i k J a n Starik,
Johanna Krans.
1783.19,29 Mei. Jacob Nicolaas en Diderica Johanna,
Ds. Johannes van der Zandt, J o h a n n a D e b o r a
van Romondt.
2 9 Juli, 3 Aug. Jan Fredrik Augustinus, Jan
van Nuys, Cornelia Maria Hondorf.
1784.2, 8 Febr. Willemina, Albertus van D a m ,
Christina Immink.
1786.5, 17 Dec. Geerard Everardus, Ds Joannes v a n
der Zandt, Johanna Debcra van Romondt.
1788.10 Sept. 5 Oct. Lumina Johanna, D* Johannes
van der Zandt, Johanna Debora van R o m o n d t .
1791.X$ 2 1 A u g . J o h a n n a Nagdalenn, Jan Hendrik
Rzngeling, Susanna Antonia Thuret.
1793.21, 24 Mrt. Gerhardus Johannes Elsenerus, Christianus Theodorus van Canapen, J o s i n a J o h a n n a
Wilhelmina de Mohr.
1794. 29 Juni. Josina Johanna Wilhelmina, Coenraad
Wolter hllens Tjassens, Johanna Susanna Lodewika
de Mo7ar (21 Mei geboren in de Graaf).
1796. 15, 20 Juli. Johanna Wilhelmina, James Thompson,
Susanna Frederika LieOrig.
1797.21, 26 Febr. Hendrik, Reyer de Goeijela, Maria
Koldewijn.
10, 26 Dec. Louis Johan Frederick, Geijsbertus
Matthias Weitzei, Agatha van de Moer.
1 8 0 0 . 2 3 , 3 1 A u g . Hendrikus, Reijer de Goeijeja, Maria
holdewijn.
1803.22, 26 Dec. Wouterus Wilhelmus, Ds Hermanus
Hesselink, Gijsberta 2;aqa dela Ham.
1804.5, 26 Aug. Fennetjen Gijsbertjen, Reijer de @oeijen,
Maria Koldewijn.
1806. 5, 30 Nov. Gijsbertus, Reijer de Goeijeta, Maria
Koldewijn.
1807. 26, 27 April. Frederik Mo? Eerrijk, DS Hermanus
Hesselitlk, Gijsberta va?a den Ham.
1 8 0 8 . 1 1 Aug. 4 Sept. Johanna Magtilda, Reijer de
Goeijen, Maria Kolde~uijlz..
1809. 12, 19 Nov. Maria Anna, Jean Baptiste Charle
Rousseau Ducroissi, Charlotte Floy de Strodique.
1810.6, 8 April. Anne Gerhard Johannes Eliza, DS Hermanus Hesseliiak, Gijsberta va?a den H a m .
lb, 20 Mei Bastiaan Karel, Karel d e Launay,
Tyrina van Houwelingefa.
1811. 12, 22 Mei. August Wilhelm Ernst, Johannes
Hermanus Gunningh, Margaretha Rutgers.
1812. 18, 26 Juli. Caroline Henriette, Jean Baptiste Charle
Rousseau Ducroissi, Charlotte Flo de htrodique.

Uittreksels uit de trouwboeken.
De trouwboeken van het dorp Apeldoorn loopen
onafgebroken voort van 26 Jan. 1772 tot 4 Aug. 1811.
1774.5 Sept. Danicl de Jongh Adrianuszoon , wonende
tot Rotterdam, en Lucia Maria Raeber, w o n e n d e
onder Apeldoorn, beide gehorende tot de Luthersche
gemeinte.
Geproclameert 11, 18, 26 Sept., getrouwt 29 Sept.
door den Hoog Welgebore Gestr. Heer Drossaart
en het WelEd. Agtb. Gerigte der Hoge en Vrije
._
Heerlijkheid ‘t LoÖ.
1775. Aalbert van Dana, j.m. geboortig van Wijhe, wonende
onder Apeldoorn en Christina Immi?ak, j.d. geboore
en wonende te Rotterdam.
Geproclameert op attestatie van Rotterdam 21, 28
Mei en 4 Juni en op dato met attest. na Rotterdam.
1776. George Campbell, j.m. chirurgijn onder het regiment
van de Hr generaal major Stuurt, te Zutphen in
garnisoen leggende en Hendrika Enteladijk , j. d.,
mede te Zutphen, dog onlangs te Apeldoorn gewoond hebbende.
Op attestatie van Zutphen geproclameert 12, 19,
26 Nov., op dato met attest. na Zutphen.
1778. Den 11 Mei door Dg. J. F. Martine& V. D. M. te
Zutphen alhier op attest. van Amsteldam in dato
den 10 Mei getrouwt Johannes Allardt, wed’ van
A n n a Agneta Bredal, en Johanna Cro~aemeyer.
1781. 16 Nov. Johannes Christianus Kirc7217off, j.m.,
beroepen predikant te Ressen, en Anna Conradina
Eijlerts, j.d. met attest. van Harderwijk in dato
16 Nov.
Gemoclameerd 18. 25 Nov., 2 Dec., op dato met
’
attest. na Harderwijk.
1782. 28 Juni. De Heer & Mr. Willem Hendrik Roschet,
weduwnaar van Arnolda Elizabeth Wakker, v a n
A r n h e m e n A d r i a n a S o p h i a H e n r i e t t a RaeOer,
j.d., wonende onder Apeldoorn.
Geproclameerd 30 Juni, 7, 14 Juli, getrouwd 17
Juli.
1782.14 Oct. zijn in de kerk te Apeldoorn getrouwt
Joan vaqa Harga, j.m. en Clasina Oester, j.d. nadat
mij gebleken was, dat deze personen in wettigen
ondertrouw waren opgenomen te Arnhem den 24
Se&,.. e n d a t d e d r i e huwelijksproclamatien onv e r h i n d e r d g e g a a n h a d d e n të Arnhem, waar de
bruigom woonde en te Brummen, waar de bruid
laatst gewoond had.
1783. 10 April. Barend Terweenae, j.m, geb. van Amsteld.,
wonende te Aneldoorn, en Geertruij de Goeijen,
’
j.d. te Apeld. 1
Genroclameerd 13. 20. 27 April, getrouwd 4 Mei.
1783. De; 11 Aug. zijn i; de kerk të A p e l d o o r n g e trouwd de WelE. Heer Petrus Chevalier, j.m. beroepe pred. te Lellens en Mej. Jacoba A r n o l d a
E l i s a b e t h HaeseOroek, j.d., n a d a t m i j g e b l e k e n
was, dat deeze personen in wettigen ondertrouw
waren opgenomen te Zutphen en dat de drie huwelijksproclamatien onvehindert gegaan hadden
te droningen en te Zutphen.
1784. 7 Mei. Gerrit &oon van den Brink, j.m,, geb.
t e Vaassen, wonende te Apeldoorn en Fijtje de
GoezrJen, j.d. geb. en wonende te Vaassen.
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Geproclameerd 9, 16, 23 Mei, getrouwd 31 Mei.
1786. Met attest. van Beekbergen in dato 20 Oct. Johannes George Tromp, j.xxl. van Bergen op don
Soom, won. onder Apeld. en Petronella Swarthoff,
j.d. van Zutphen.
Geproclameerd 22, 29 Oct., 5 Nov., den 9 dito
met attest. na Nijmege of elders.
1788. Met attest. van Rotterdam in dato 17 Jan. Hendrik
wan Hoogstraten, j. m., geb. te Utrecht en Christina
Elist Swuak, j. d. geb. en won. te Rotterdam.
Geproclameerd 27 Jan., 3, 10 Febr., op dato met
attest. na Rotterd.
1790. 2 1 Sept. Charles Francois bimond, j.m., van Iverdon
met Willemina Roschet , j.d. onder Apeldoorn.
Geproclameerd 26 Sept., 3, 10 Oct. ; op dato
getrouwd.
1791 22 April. Cornelis Fock, j. m. van Utrecht met
Johanna U'eyman , wedwe van Gare1 Rheynders,
onder Apeld.
Geproclameerd 24 April, 1, 8 Mei; getrouwd
15 Mei.
1792. 17 Mrt. Christiaan Theodorus van Campen, wedr
van Susanna v6cn Hulsteijn , onder Bpeldoorn met
Josina Johanna Wilhelmina de Mohr, j. d. van
‘s-Hertogenbosch.
Geproclameerd 18, 25 Mrt., 1 April; getrouwd
19 April.
5 Juni. Jacobus d’Estandeau, uit ‘s-Hage met Johanna Francina Baartmans, onder Apeldoorn.
Geproclameerd 10, 17, 24 Juni, getrouwd 27 Juni.
1794.4 April. Te Beekbergen Reijer de Goe$‘ela, j. m.
van Apeldoorn en Maria Koldewijn, j. d. van Beekbergen.
Geproclameerd 6, 13, 20 April, getrouwd 21 April.
23 Juni. Jan Barend Meijcr, wedr van Christina
Rzjlcers , van Amsterdam met Theresia Ra&,
j. d. van Apeldoorn.
Geproclameerd 29 Juni, 6, 13 Juli, getrouwd
20 Juli.
1800. Jan Bleumink Davids, wedl van Driesjn Meijrink
(47) met Maria de Boegen, j. d. (29)) beijde onder
Apeldoorn.
Getrouwd 26 Oct.
1809. Bernardus Johannes Cornolius DiOBets, j.. m. en
Julie Jeannette z;a;?z Tengnagel, j.d., beide onder
Apeldoorn.
Op het Loo getrouwd 4 Jan.
1809. Mor Arrikus van der Ham, van Barneveld en
Gerharda Henrietta Coops, van Deutecom.
Getrouwd 5 April.
Uittreksels uit de overlijdensregisters.
De overlijdensregisters van het dorp Apeldoorn loopen
onafgebroken voort van 4 Juni 1742 tot 22 Mei 1774
en van 25 Mei 1774 tot 6 NOV. 1811.
1742. 29 Nov., 4 Dec. Maria Geertruij vu~z Humel, dogter
van Dotter Huijbert va?z, Hamel, scholtis te Apeldoorn.
1743. 13, 17 Ja,n. Harmannus van der Heege, churigijn,
in ‘t dorp.
23, 27 Febr. Jan Gerrits Postman, in leven posteljon bij de Hr Overste HameLslijn, op ‘t Loo.
8, 12 Sept. Jeremias, de kok op ‘t Loo.

.
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746. 7, 9 Mrt. een niet ten vollen uijtgedraagen kind
van de Heer Johan Hendrik Rochet, op het Loo,
castelijn.
14, 17 Juli. de Heer N. N. Wintsank (Vincent de
la Chapelle) , in leven mondkok van Sijn Hoogheijd
den Heere Prince van Oranje en Nussauw.
23, 27 Juli. Op het Oude Hof Mejuffrouw de wede
N. N. LLindenquist, schoonmoeder van de Hr J. H.
Rochet.
1, 4 Sept. Bernardus . . *. .> in leven posteljon van
Sijn Hoogheijd den Heere Prince vnn Oranje ela
Nassauw
17, 20 Dec. een kind van de Heer Gerrard Joan
van Brienen, in ‘1 dorp.
746.1, 4 Mrt. Op het Loo de Heer N. N. Zebn, in
leven Hovemeester van Zijn Hoogheijd den Heere
Prince van Oranje en Nassauw.
16, 20 April. Jacobje Hollius, wedG van wijlen
den custos Pieter Ankersmith, aan den Brink.
4, 8 Juni. Mejuffrouw Anthonia Maria Verruij,
wede Straatmans, moeder van Mejuffrouw Beatrix
Straatmalas, onder het dorp.
10, ,13 Oct. een kind van de Hr cornet Jan Zuzlrmond, bij ‘t dorp.
748.17, 19 Jan. een dood op deze wereld gekomen
kind van de Hr J. H. Rochet, op het LOO.
30 Dec., 2 Jan: een dood op deze wereld gekomen
kind van de Hr J. H. Rochet, castelijn op ‘t Loo.
749. 20, 23 Mei. Nicolaas van. Brienen , zoontje van
de EIr Gerard Joan van Brienen, in ‘t dorp.
30 Juli, 2 Aug. Hendrik van Brienen, zoontje van
de Hr G. J. van Brienen, in het dorp.
21, 25 Aug. Wijnanda, van Brienen, jonge dogterken
van de Hr G. J. van Brienen, in het dorp.
750. 27. 29 Juli. Wiinandn Petronella va!n Brielaen,
dogterken van de HF Doet. G. J. va?a Brie9len, in
‘t dorp.
17, 20 Oct. Gerrit. . . . . . . . . . , knegt bij d’ baron
Hamersteijla, op ‘t Loo.
27, 31 Oct. Rhijnder van Koutijs, onder Scholtis
in ‘t dorp.
751 1 Jan. is het geheele carspel Apeldoorn onder de
Hoge en Vrije Heerlijkheid ‘t Loo getrokken
geworden.
30 April, 4 Mei. Willem Beumer, boswaarder op
‘t Loo.
12, 17 Mei. Melchior Meinkman, mr. tuijnier op
‘t Loo.
29 Juni, 3 Juli. Mejuff. Cornelia Verwij, in St.
Marriënstraat.
19, 23 Juli. Jan Muller, onder Scholtis, op Holthuijsen.
13, 19 Nov. Roelof Clasela, boswaarder op Hoog
Zoeren.
,752. 4 Febr. N.B. deze dag is de Prins vafa Oranjen
te Delft begraven.
14, 16 Doc. Carolina.. . . , . . , dienstmaagd bij de
Heer Willem Suurmond, in de Pas.
,733. 18, 91 Febr. een kind van de Hr G. J. ‘1*c1n B,rielaela,
in ‘t dorp.
15, 19 Sept,. Anna Maria van Hanael, dogter van
den Heer Scholtis Huijbert va9~ Hamel.
(Wordt vervolgd.)
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KORTE MEDEDEELINGEN.
Coeverden (van). (XXXVI, 18). Naar aanleiding van
mijn opstel getiteld : ,, De eerste gencratiën van het geslacht
van Coeverden” werd mij van geachte zijde gevraagd,
of mij bij het schrijven daarvan de uitvoerige ,Genealogie van het geslacht van Coeverden”, uitgegeven door
C. J. Polvliet in de Heraldieke Bibliotheek van 1883,
was ontgaan. Tot mijn leedwezen moet ik bekennen
inderdaad aan die genealogie op dat oogenblik niet te
hebben gedacht. Had ik die w&l geraadpleegd, danzou
mij aanstonds duidelijk zijn geworden, hetgeen mij nu
bleek, dat Nederland’s Adelsboek 1913 de eerste generatiën, met welker opgave ik mij niet kon vereenigen,
aan die genealogie heeft ontleend, blijkbaar zonder eenig
verder onderzoek (vgl. t. a. p. blz. 2%). Ook had ik dan
gezien, dat reeds de heer Polvliet van meening was,
dat Hendrik van Borculo niet een zoon van Herman
t;an Loon en diens tweede vrouw Euphemia kan zijn
geweest, maar veeleer een vóórzoon van deze Euphemia ‘)
was uit een vroeger huwelijk met een heer valz Borculo
(zie blz. 265). Wie echter deze heer va+a Borculo zoude
zijn, kon de heer Polvliet niet gissen; de verschillende
generatiën werden trouwens door hem verward.
W. A. B.
Genealogieën. In de Provinciale BiOlioiheek te Mi&
delburg zijn door mij nog bundels genealogische fragmenten aangetroffen, meest verzameld door de H. H.
Lambrechtsen, Fot,lc, de Windt, Xagtglas c. a. Rovendien
bevindt zich daar het aanteekenboek van laatstgenoemde
met tal van genealogische en heraldische opgaven vooral
van Zeetlzusche gcslachleja met een duidelijken k l a p p e r .
Daarin is o. n. ook opgenomen eene copie van de geslachtswapens en rouwborden in de kerken te Middelburg door P. J. Rethaan Macaré alsmede de beschrijving
van een 200-tal lakken uit eene verzameling afdrukken
gekregen van den Generaal-Majoor P. J. Ackermans
uit 1780 en door hem (Nagtglas) in 1860 geschonken
aan den Heer van Sypesteyla. Hieronder bevinden zich
tal van curiosa. Waar is die verzameling gebleven ?
STEENKAMP.

Gevers. In den zuidelijken trans van het koor der
Groote kerk te Rotterdam lig een zerk, waarop:
Hier leit begraven J a n He~aclrickse?a Gevers is gestorven den . . Augustus . . . . Hier leit begraven M a e r t gela Janse Gevers huisvrou van Antorli Adyiaens Hofdijcll
speurwachter 1 der stadt Rotterdam sterf den elfden
February anno 1626. Hier leit begraven Josirztgen Cornelis vaqa Axel weduwe van Ja?% Hendriclc Gevers s t e r f
den . . November a” 162. (no. 19).
(Vgl. Ned. Adelsboek 1913 bl. 413; Jan Hendrikse
Gevers is de vader van Paulus Jaqasz (sub. IV); juncto
Wapenheraut 1913 bl. 315).
B. r. T. P.
Keldermans. :Xx1X, 279). Uit een H.S. van Nagtglas
berustende op de Prov. Bibl. te Middelburg komt o p
blz. 1264 voor: Antoine Keidermans , maître ouvrier
des maconneries du Roi, qui fit le modèle en bois et
‘) DC heer Polvliet laat op gezag van F&IC Euphemia eene vac

RingeZenberg

zijn,

voorkomt, cn
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mr2ar dit blijkt mot uit de oorkonden, wszrin zij
evenmin waarxhijnlijk.

le dessin du: ,,Broodhuis” à Bruxelles. 11 mourut et fut
remplacé en 1616 par Louis van Bodeghem, qui fit un
plan de concert avec Rombaut van Mansdale, dit Keldermagas, maître des travaux de la dile ville de Malines.
Van Bodeghem fut remplacé par van Pede qui fit une
seconde ordonnance pour le ,,Broodhuis” de concert
avec le maître ouvrier de la ville de Louvain lllathicux
Keldermalas. Laurent Kelderma~as neveu de RomOout fut
payé pour le modèle en bois des voíìtes.
VAN

ROMONDT.

Oldenbarnevelt (van). (IV, 47, juncto XXXHI,
213 en 216.) Voor het koperen koorhek in de Groote
kerk te Rotterdam ligt een kolossale, veel bewandelde
grafzerk, waarop nog te zien is het volgende:
H i e r l e i t b e g r a v e n H e e r Elias e;a?a OldenOarneticlt
ridder heere in Middelharnis, raedt ende pensionaris
van Rotterdam sterf den 20 1Mey anno 1612.
Wapen uitgekapt; gekroonde helm; 4 kwartieren :
1. ?
111. Y
IL Fveede.
IV. een gekroonde leeuw.
Hier leggen begraven de kinderen van Doctor Helias
va?a Olde&ar~zevelt ende joffrou Petronella van, (GrootreJltlt
Jolzala die sterf den . . September 1602. Geerlru?yt, die
sterf . . . . 1604. . . . . . . . die sterf den 1 Augusti 1604.
B. v. ‘1‘. P.
Teylingen (van). In den noordelijken trans van het
koor der Groote kerk te Rotterdam ligt een zerk waarop :
Hier leyt begraven Metjntien Il~illemsdr. hnisvrou van
Jacob Andriesz. starf op den 26 October 1602 ende
1 e%bn Joris&. de huysvrou van meester Gl.ego&cs Niclaesz. doctoor in de medesijnen was starf op den 230~
Maert ao 1611 ende Mr. Gregor& vü Tellingen s t e r f
dë 13 Juny 1645. (het nummer is 195)
(Vgl. Ned. Adelsboek 1918 bl. 50 sub. VI; Mdbl.
XXXIV, 266 en Wapenheraut 1915 bl. 79 onderaan).
R. v. T. P.
Utenhove (van). (XXXV, 21, 282). Aan de noordzijde
van het hoogkoor in de St. Janskerk te ‘s-Hertogenbosch
hing het rouwbord vrtn Jol’ Hendrilz v a n U t e n h o v e ,
kommandant van ‘s-Hertogenbosch met deze kwartieren :
u’tenluxe
zan Renesse

Tuyl van Serooskerken
d e Cale
Borselen San TV$ngaarden

xìcalclt

Spruit mn
Kriekenl>cek

K e t e l ~an Hakfort Moulart Sandel?j’n v a n Hercntoure can d e r TVercc
Schimmelpenning
Gaasbeek Croesinck
Bowbonnais

(vgl. de Grafzerken, Wapen- en Rouwborden der St.
Janskerk vd. bl. 348).
Naar dit bord wordt verwezen in Ned. Adelsboek
1918 bl. 148, daar hieruit blijkt, dat de moeder van
Olivier Uyth deqa Have, den stamvader der familie Van
Vtenhove, de Câle zou geheeten hebben.
N U is het eigena,ardig, dat in de ,Généalogie de la
,noble et très a n c i e n n e famille Uitenhoce dite en latin
,,Ex curia et en français de la Col~r, p a t r i c i e n n e e t
,originaire de la ville de* Gand, qui m’a éte communi,qu&e par Mr. 1. Huys de Bruges, lequel y avait fait
,plusieurs additions et corrections et la tenait de la
,collection qu’ avait formée des généalogies des famil,les illustres des Pays-Bas Mr. le chanoine Mo10 au dit
,Bruges 1813” inderdaad een alliantie Vtenhove-de Cale
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voorkomt. Volgens die genealogie had ,,GisOert Vitenhow >
V a n Spaen Lalecq zegt dat K e t e l b a s t a a r d e n v a n
dit le vieux receveur de Tenremonde” bij zijne 2” vrouw Hacfort zijn. De naam Ketel tot Hacfort komt voor op
Jacqueline van der Mole een zoon ,Jealz Utenhove git het rouwbord van Barend overleden te Batavia 16 Juli
a St. Jean B Gand étant décédé le 13 Mars 1500 ép*
1719. (Maandbl. Ned. L. 1903. blz. 172).
Jeawne Halin dile de Cûle.”
J. D. WAGNER.
Van dezen Jean wordt nog gezegd: ,,il brise d’un
Voocht (de). Op de oude R. E. begraafplaats te
lambel B 3 pendants d’or ; cimier deux têtes de paôns
en face et au milieu une touffe de plumes d u m ê m e Arnhem (aan den Hommelschen weg) bevindt zich een
kruis, waarop :
oiseau sortant d’un tuyau d’or, posé sur un chapeau de
De H. W. G. B*o Jonkvrouw M. A. E. A. A. de
sable retroussé d’hermines.”
voocht geb. te ‘s Bosch 13 Jan. 1836, over]. te Arnhem
In de genealogie van Utenhove overgenomen van een
m. s. geslachtslijst berustende onder den Heer R. A. 21 April 1856. De geboortedatum klopt niet met dien
in het Adelsboek.
Wijnen te Zutphen vermeerderd en vervolgd door Mr.
B. v. T. P.
E. Huydecoper van Nigtevecht wordt voornoemde J e a n
burgemeester van Gent genoemd van 1460-1463 en
Vredenburch (van), In het noordertransept van het
huwde hij Jacqueline de C;ale. Onder zijne kinderen
koor der Groote kerk te Rotterdam ligt een zerk, waarop :
wordt dan ook opgenomen Olivier geb. 16 July 1528 ,
Hier leit begraven I$‘illem Willemsx starf o p t e n
,,die de eerste was, die om de religie zijn vaderland
140n Juny a0 1 6 1 6 e n iMaria Pieters v a n Walenburc1a
verliet en zich naar de vereenigde provmciën begaf”, sijn huisvrou sterf den 1~ Januarii anno 1661 oudt . .
en die in de Palts huwde met Elisabeth Ketel1 van
(Vgl. Ned. Adelboek 1918 bl. 264 sub V; blijkbaar
Hackfort dr. van Anthony en Elisabeth Moulart. n o e m d e W i l l e m II’illemsz zich dus nog niet (of niet
Nederland’s Adelsboek vermeldt ook, dat Olivier circa a l t i j d ) Fapa Vrede?&&;
vgl. ook Wapenheraut 1913
1.535 werd geboren. Deze gebeurtenis zou dan 36 jaar na
bl. 302).
den dood vang zijn vader hebben plaats gehad. KlaarB. v. T. P.
blijkelijk heeft men hier dus weer te doen met een
der vele producten van genealogieën-fabrikanten uit de
Weert (de). Antonia Martina Anna de Weert, gedoopt
17@--18~ eeuw. Dat de vader van Olivier Carel heette,
9 Juli 1777 te Tholen (dochter van Mr. Emmericus en
zooals blijkens Ned. AdeIsboek S. van Rhemen opgeeft, van Catharina Sibilla Berckmans) huwde eerst P i e t e r
wordt aannemelijk gemaakt, als men ziet dat A n t h o n y
Gare1 l I ‘ijnmale~a , die 18 Juni 1833 te Steenbergen
Utenhove (Olivier’s zoon) zijn oudsten zoon Charles en .i i overleed, 65 jaar oud; hij was toen burgemeester van
zijn tweeden zoon Olivier noemt. De oudste heette dan
en notaris te Steenbergen
dijkgraaf van het Heemnaar zijn grootvader, de tweede naar zijn vader.
raadschap van den Roosen ?
aalschen en Steenbergschen
Opmerking verdient voorts, dat Anthonq’s 40 zoon
Vliet; zijne ouders waren ds Cornelis W. en Storia
\l:illem 18 Juli 1623 jonkheer in de Duitsche orde
Joanna Maria van Loo.
w o r d t ( v g l . d’Ablaing van Giessenburg. De Ridders
Den Gen Juni 1834 hertrouwde Antonia M. A. de 1Iieert
der Duitsche orde, bl. 16.) In 1623 stond dus m. i. de
te Steenbergen met Hermanus Ludovicus _dIaria Tackoen,
adellijke afkomst van Olivier vast.
geboren te Mechelen en gedoopt 21 Augustus 1787 aldaar
B. v. T. P.
(parochie H. H. Petrus en Paulus) en overleden 11 DecemUtenhove (van). (XXXV, 21, 282). De vrouw van ber 1854 te Wouw, als oud-secretaris van Steenbergen.
Zijne ouders waren Mr. Henricus Arnoldus Josephus
Olivier was eene Ketel. Dit wordt bevestigd door een
T.
t schepen van Mechelen en Elisabeth de of von
curieus stuk dat aangetroffen wordt in Buchel, Liber E,
Kölcken.
f. 279.
W. J. F. JUTEN.
Burg. Schepen en raad van Doesburg verklaren dat,
_
ter requisitie van Adaony vals Ute~ahove, Colonel van
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
het Utrechts& regiment, Gouverneur van Doesburg en Emmerik, voor ons gecompareert zijn Aernt Sloot,
Ber(c)kei (van). (XXXVI, 29). Het daar vermelde
luitenant van den Colonel voors. en commandeur alhier
vindt
men ook in Mdbl. 1889 bl. 93/4.
en Henri& van Zoelefa, die verklaren dat haar wel
In de Groote kerk te Brielle ligt een zerk, waarop:
bewust dat de familie van Ketel nooit anders als vöor
Hier leit begraven Barend wan Dijlc sterft den 6 Deriddermatig gehouden is geweest, en heeft Jo* Zoelen
cember
1707 oud zijnde 64 jare 6 maande en 26 dage.
daarbij gezegd dat zijn bestemoeder zelfs ook een
Hier leydt begrave Belena van Nederveen w e d u w e
Ketel was geweest, gelijk zij ook beide getuigen dat
de moeder van den voors. Colonel zelfs ook een K e t e l van Dom. Regnerus Berckelius in sijn leven predicant
in de gereformeerde kercke tot Rotterdam in den Heere
is geweest. Gedaan 21 Maart 1623 in Doesburg.
Daargelaten de bewering omtrent de riddermatigheid gerust den 21 October anno 1667 out 66 jaren ende
Geertruida Berckelius huysvrouw van D’Heer Bernardt
van Ketel (zij worden in geen ridderschap aangetroffen)
zoo lijkt mij overigens het geconstateerde met de van Di@ sterft den 31 July 1682 out sijnde 40 jaren
waarheid overeen te komen. Johan Ketel toch was gehuwd 9 dagen.
met Hille van Kervenhem, waaruit Jo1aasana ketel, d i e
B. v. T. P.
u.
;‘
trouwende met Di& van Zoelen, richter van Vorden
Ber(c)kel (van). ( X X X V I , 2 8 ) . Reijnerzcs Bedel,
en later van Steenderen, een zoon Jasper had, die uit
zijn huwelijk met Anrza Cloeck d e n b o v e n g e m e l d e n predikant: ‘t Woud 1616, Schiedam 1620, Rotterdam
1634, overleed aldaar 1666. Hij was gehuwd met Helena
Henriclc van Zoelen verwekte.
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Mos;&. can Nederoeen, geboren 1602, begraven Brielle,
Groote Kerk 21 October 1667. (Zie: Navorscher 1867
p. 269).
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.

alwaar hij in 1833 stierf en aan diens echtgenoote
Alexandrine Marie Jeanne Sophie barones de Jawsaud
de Grand CZary; zij was erfdochter van den Grooten
Ruwenberg en dochter van Paul Scipion en Aratonia
Erbervelt, welke laatste 23 Dec. 1802 tijdens zijn huwelijk met hem dat adellijk goed gekocht had. Antoraia
Erbervelt voornoemd zal de dochter geweest zijn van
Daniel Jacob en Margaretha Nolthenius, de dochter van
Mr. Anthony Noltlzenius en Cath,arina Nagelmaeckers.
(v. Sasse v. Ysselt. Voorname huizen van ‘s-Hertogenbosch 11, 458).
J. D. WAGNER.
‘s-Gravenhage.

Ber(c)kel (van). (XXXVI, 29). Helena Mo&&. van
Nederveen was werkelijk de dochter van Jannelje Vogel:
z i e X X X I V , 1 5 4 (no 124Ib.)
M o z e s van Nederceen tr. 1 6 Nov. 1 6 0 5 t e D e l f t
Barbara Adriaensdr. Ke$, j. d. van Breda.
Mr. L. G. N. BOURICIUS.
Delft.
Brandt (van)-van Overbeek-Heeren. Kan iemand
mij inlichten omtrent de afstamming van:
10. Anna Sophia van OllerOeek, echtg. van Engelbert
van Brandt, zoon van Christiaan, Keur-Brandenburgsche,
Marksche en Cleefsche Geheim- en Regeeringsraad, en
van Margaretha Beatrix van Aerkel;
20. Hendrina Heeren, echtg. van Jolzan Erançois van
Brandt, capitein in dienst der Vereenigde Nederlanden,
zoon van Engelbert, sub 10. genoemd?
Data knnnen niet worden opgegeven.
L A B R Y N.
Veenendaal.
Charles (de). (XXXV, 219). Gaspar Ckarles (in de

eerste doopacte staat J. Gaspar Charles, wat ,jonker”
kan beteekenen), liet te Alphen aan den Rijn de volgende kinderen doopen :
1 en 2. Gaspar en Maria (tweelingen) 10 Juli 1641
Get : Catharinu Charles, Margriia Bessels en Jakes
Nicket.
3. Laurentius, 22 Octob. 1642. Get: Adam Bessels
en Susanna Charles.
4. Catharina, 6 April 1644. Get: Mattheus Charles
en Catharina Reynst.
5. Simon, 26 Nov. 1645. Get: Daniël Bacheler e n
Anna Charles.
W. M. C. REGT.
Alphen a/d R.

Cool. Wie waren de ouders en voorouders van Wolter
Geerts Cool, geboren 1761 te Appingedam (?), overleden
1826 te Groningen, die in 1772 huwde met E l i s a b e t h
Cremer ?
J. L. VAN B I J L E R T .
Delft.
Hees (van). (XXXV, 285). Benjamin van Hees, geb.
te Wezel in October 1671, uit Gerrit x W i l h e l m i n a
GiesOerts, werd als kandidaat bevestigd te Burgh op
Schouwen 28 Januari 1703. Emeritus 1742. Overleden,
zonder kinderen na te laten, 9 Nov. 1768.
Ds. Johannes Bellingwout, predt te Serooskerke op
Sch. plaatste in de Boekzaal 1743, 11, 91, een gedicht
op het emeritaat van B. v. Hees.
Meerdere bijzonderheden in de Boekzaal 1758, 11 en
1759, 1; een en ander over de familie, in Wapenheraut
11, 255, 256.
W. M. C. REGT.
Alphen ald R.
Immink. Bestaat er een volledige geslachtslijst in
druk of handschrift van de familie I m m i n k ?
Delft.
J. L. VAN B I J L E R T .
Jaussaud (de). (XXXV, 285 en XXX&a 31). Mr.
Lodewijk Willem Ernest van Heurn verkocht den 6 Aug.
1807 een huis te ‘s-Hertogenbosch aan M a u r i t s J a n
Willem de Milly, kapitein in garnizoen te den Bosch,

JauSsaud (de). (XXXVI, 3C). De kwestie van ,,dluntje”
die naar den overleden man van Est7aw de Monceau
heette, moet aldus worden opgelost. Deze illzllatje is
Sigismund Pierre Alexander des H. R. Rijksgraaf vaja
Heiden-Eniingefa, sinds 1762 vaqa Reilaestein. Hij heette
Sigismugacl naar zijn grootvader v o n H e i d e n ; P i e r r e
naar zijn grootvader de ,Jaussaud (den overleden man)
en Alexarader naar zijn vader.
B. v. T. P.
u.
Jaussaud (de). (XXXV, 285). Aan Jean Mari Antonie
d e Jaussaud de Vedelin en Catkarina \l’ilhelnaina v a n
II,‘armvZiet wordt 7 Sept. 1788 te Alphen a/d Rijn betoog gegeven om te Utrecht te mogen huwen.
Iv. n4. C . RSGT.
Alplzen a/d R .
Kemp. (XXXVI, 31). Over de Bossche familie Kemp
of Keymp komt het een en a’nder voor in mijn werk
over de Voorname Bossche huizen.
A. VAN SASSIC VAN YSSELT.
‘s- Bosch.
Kuysten. (XXXVI, 31). Van de alhier bedoelde familie Kuysten of Kuyst, die een Bosch regeeringsgeslacht
was, bevinden zich eenige genealogieën in het Provinciaal
Rijksarchief te dezer stede.
A . V A N SASSE VAN YSSELT.
“s-Bosch.
Kuysten. (XXXVI, 31). Van dit geslacht bezit ik
eene uitgebreide genealogie. Wat wil de heer H. weten?
B. v. T. P.
u.
Meyer. (XXXVI, 31). Op 8 Mei 1816 is te Amsterdam
gehuwd Hendrik Meyer van A’dam, apotheker, oud 37 j.,
wonende to A’dam, zoon van Jan Meyer (ook genaamd
geweest _%feyer Keyser) en A&je Hnlsclzer, beiden overleden, met Chistine Melfzer van Burgsteinfurt, oud 28 j.,
wonende te A’dam, dochter van Everwijn Meliser en Anna,
Elisabeth Dekking, beiden overleden.
Hen&& Bouhuys, koopman oud 45 j. was behuwdbroeder van den bruigom.
Het huwelijk van Jan Meyer j.m. in de Utrechtschestraat te A’dam en Antje Hulscher van Nederhorst den
Berg is voltrokken te Nederhorst den Berg 9 Juli 1769.
8. B. VAN DER VIES.
A’dam.
Nieulandt. Wie wil zoo vriendelijk zijn de genealogie
van het geslacht Nieularadt (verschillend geschreven),
waartoe behoort Notaris Hendri7~ N. (Maandbl. 1894,
k. 93. S), te publiceeren? Welk wapen?
v. K .
T.
Panneboeter. (XXXV, 255). Op een zerk in de kerk
te Heinenoord leest men:
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Grafplaats van de secretaris Yohan Panneboeter.
B. v. T. P.
T-J.

Isselburg 7-7-1772, -/- Berlijn 26-10-1854, ,Dr. Theol,
-ev. Bisschof & Probst. Preuss. Wirkl. Oberkonsistorialrat
l& vortragender Rat ‘im Ministerium der geistl. Ange,,legenheiten, Preuss Anerkennung des Grafenstandes ‘)
,und der Zugehörigkeit zum Schottischen Uradel” Berlin
3-3-1830, gehuwd 21-9-1796 met (Murie) Luise (C&ilie)
$e Weerth, g e b . 13-8-1778, i_ 5-1-1841. Hieruit nog
afstammelingen.
Het vorenstaande is ontleend en getrouw overgenomen
uit Jrg. 36 van het ,,Geneal. Handbuch Bürgerl. Familiën”,
welk werk gaarne ter verdere raadpleging door den
steller der vraa’g ter beschikking staat.
‘s-Gravenhage.
C A R L KÖFFLER.

Rhijn (van). Wie waren de ouders en voorouders van
Wilhelmus van Rhijqa, predikant te Arnhem van 167%
1704, die gehuwd was met Harmina Duijtsch, en welk
wapen voerde hij 3
J. L. V A N B I J L E R T.
Delft.
Ross (von). (XXXV, 286.) 1 Peter Ross leefde in 1659
te Duisburg, gehd. met CJaristilaa Radenaacher, ouders van :
11. Matthias ROSS, ged. Duisburg, gehuwd met Janna
Maria Schliiters uit Dinslaken, ouders van:
111. FYilhelm ROSS, ged. Duisburg 27-12-1696, i_ Wesel,
was van 3-4-1721-24-11-1748 predikant te Isselburg,
gehuwd met Katharina Gertrud Brinlcmann.; ouders van:
IVa. Johann Muttkias ROSS, geb. te Isselburg 9-6-1730,
Hall. Gouverneur-Generaal van Bengalen (?), gehuwd met
Jo7Lanna Catharina Schubert. [Zij hertrouwde met Peter
Wilh~eim Xotte, bankier te Warschau]. Hieruit:
Johannes graaf voqz RO S S, geb. 28-11-1787, i_ Berlijn
24-11-1848, ongehuwd, leefde van 1812-1814 te Warschau
en daarna te Berlijn. Verkreeg bij ,,AlIerhöchste Kabinetts-Order” Berlijn 12-12-1816 (Diploma Berlijn 9-31820 l)) de ,Preussische Anerkennung seiner Zugehörig- it zum Schottischen Uradel 2) als graaf “).
,‘1’
?%Ib. Heinrich Gottfried ROSS, geb. Isselburg 23-5-1732,
i_ ald. 22-2-1796, predikant te Isselburg, gehuwd met
Gdhari?aa He$mans. Kinderen hieruit:
i. Maria Catharina ROSS, geb. 15-2-1762, huwde
23-6-1791 met Johann Theodor Evers, u i t R h e i n b e r g .
2. \I-ilhelmina Johanna Dorothea ROSS, geb. 14-10-1763.
3 . Joh,anna Sibylla ROSS, g e b . 27-12-1765, f B l u i j n
29-12-1835, huwde 18-10-1790 met Heinrich Escla, geb.
Rees 20-7-1766, i_ Bluijn bij Mörs 9-12-1846, predikant
ald., zoon v. Heinrich Esch, predikant? en 1IIargaretJza
Schelkes (Schellekes).
4. Catharina Godofrede Ross, geb. 7-7-1772 (23-1%
1767?)gehuwdmet Dietrich Ilrilhelm (Frriedrich) Heinaa~~~ai,
op ,Gut R o d e h o r s t b e i W e r t h e b r u c h ” , A m t m a n n , _iMechelen, z o o n v a n Eriedrich Wilhelm Heimanni e n
SiLylla Bulmann.
5. Wilhelm Johann Gottfried, graaf con ROSS, geb.
1) ,,Wappen Graf ‘u. Ross (Bcrlin 9-3-1820 n. 24-2-1855) in Rot drei
(2-1) aufgerichtete. rechtsgewandte goldeno Löwcn; auf dem Schilde
ruht eine Grafenkrone, die mit zwei griinen Palmwedeln bestczkt ist,
zwischen denen auf einem gekrönten Helme mit rot-goldener Deoke
eine siìherne Lilie. Schildhalter: rechts cin brauner _Mohr mit blauem
Schure, links ein rüaksohauender, rotbeeuqgter goldener Löwe. Ein
blaues Sprachband trägt in goldener Sohrlft die worte: In magnis
voluisse sst est.”
2) ,,Wappen der Schottischen Ross: In Rot drei (2-1) leopardierte
silberne Löwen; auf dem rot-silbern bewulsteten Helme mit gleicher
Deoke eine silberne Lilie.”
3! -Das Handbuoh zu dem Gothaisch. Geneal. Taschenb. d. Gräfi.
Ha;>& sa& hierüber 1885 S. 792: tDie Familie Ross ist uralt und
gehört einem berühmten schottischen Hause nn, dessen Edle schon,
neben den ersten Herrschern des Landes, in Schottlands Geschichte
genannt werden. Die Thane von Ross, nabhmalige Grafen und früher
Herren der Graffschaft gleichen Namens, leiten ihren Ursprung von
den Oaledoniern ab. Die Königin von Schottland, Gemahlin Roberts 11
(1371), war einc Grafin v o n Ross, und der jedesmalige eweite Sohn
der schottischen Könige führte den Titel eines Grafen von Ross.
Alexander Ross, Herr von Inverschastly, verm. mit Susanns Murno,
begab sich in Folge der schottisohen Religionsunruhen im Jahre 1692
nacb den Niederlanden. Eine Nachkomme von ihm, Johunn Matthias,
holl&ndischer Genera1 Direotor von Indien, verm. mit einer geb. von
Schubert, war der Vater des Johannes Grafen von Ross (geb.%%11-1787,
i_ 24-11-1848 zu Berlin),. SapieNti sat est.”

R o s s (von). ( X X X V , 2 8 6 ) . Johann Zheodor Evers
was van 177ó tot 1797, toen hij aldaar stierf, predikant
te Rheinberg, ten Zuiden van Wezel aan den Rijn.
A’dam.
A. B. v. D . VI E S.

Spoltman. Wie waren de ouders en voorouders van
Naria Heiparichsdr. Spoltman, geboren te Arnhem in
1638, en welk wapen voerde deze familie?
J. L. VAN BIJLEXT.
Delft.
Uwens. Gevraagd gegevens betreffende het geslacht
Uwens, waarvan mij het volgende bekend is:
N. N. Uweyas, apotheker te Deventer, huwde A 1680
.Joha~a~aa Nierda~ad, uit welk huwelijk Johalana ElisaOeth
Uwens (geboren te Deventer 1689), die in 1711 huwde
mot Wilhelnazts van Bijlert, predikant te Thunen.
J. L. V A N BIJLERT.
Delft.
Zeeuwsche geslachten. (XXXVI, 32). Van de gevraagde geslachtslijsten komt die van Pous voor i n
Heraldieke Bibliotheek 1876, bl. 193; die van Stavelaisse,
de \I”*itte, Godin, Verslzcijs en ‘van Bueren gez. de Rechteren bestaan in handschrift o. a. iu mijn bezit.
C. J. P.
‘s- Gr.
Zeewwsche geslachten. (XXXVI, 32). Ondergeteekende is in ‘t bezit van een vrij uitvoerige m. s. genealogie Godin.
T H . & TH . v. D. HO O P.
‘s-Gravenhage.
Zeeuwsche geslachten. (XXXVI, 32). Van het geslacht Pous bezit ik eene uitgebreide genealogie. Zij
komt voor in de Heraldieke Bibliotheek en is door mij
uit verschillende archieven (Zierikzee, Delft, Utrecht)
aangevuld. Wat wil de heer H. weten?
B. v. T. P.
u.
1) Waarvan hij echter geen gebruik maakte.
I N R O U D 1918, N” 2.
Bestuursberichten. - Het Hollandsch-Duitsch-Zwcedsch geslacht
Braun (van der Dussen), door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland
(met een plaat). - Familieaanteekeningen: Eyck, Fortuyn, Oudenhoorn, Born, Wit, Lnmmens, van Leene e.a., medegedeeld door Mr.
P. C. Bloys van Treslong Prins. - Adel van het Franscho Keizerrijk
in Nederland, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld. - De Groningsche tak van het Oost-Friesohe geslacht Falck, door Jhr. E.. K. G.
Falck. - Geslachten van Oort, door J. A. M. van Oordt van Bunschoten. -Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van verschillende
gemeenten in Gelderland [Apeldoorn], door Jhr. H. H. Röell (vervolg).
- Korte mededcelingen: Coeverden (van) ; Genealogieën ; Gevers ; Keldermans ; Oldenbarnevelt (van) ; Teylingen (van) ; Utenhove (van);
Voocht (de); Vredenburch (van); Weert (de). - Vragen en antwoorden:
Ber(c)kel (van) ; Brandt (van)-van Overbeek-Heeren ; Charles (de) ;
Cool; Hees (van); Immink; Jaussaud (dn); Kemp; Kuysten; Meyer;
Nieulandt; Panneboeter; Rhijn (van); Ross (von); Spoltman; Uwens;
Zeeuwsche geslachten.

’

M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch heraldisch Genootschap : , De Nederlandsche J.MI~,”
-

\c
Dit blad versobijnt maandelijks CJIJ wordt alleen
aan de Leden von het Genootschap gezonden. Rijdragen, oorre ondentie betretfende de redactie van
hes YaandbIa x, opgaven van adresverandering, opmerkingen ia zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. R.
VAL~K LUCA~SEN, Rmmweg 14, ‘s-Chavenhage.
De jaarlijksche contributie bedraagt f7.50. Leden
ta ‘x-Qravenhage, die de wekelyksohe portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor _fZ.SO per jaar.

Brieven, aanvragen ena. betreffende het Genootschap te richten tot den secretaris,Mr. TH . B.
VALCK LUCASSE’N, Raamweg 14, ‘s-&avenhags, en d i e
betreffende de Bibliotheek tot de directie VSD. het
Bureau van Documentatie van het Genootschap,
Heerengracht 62.
De Bibliotheek von het Genootschap, gevestigd
Heermgracht 62 (hoek Ptineesseçracht), ‘s4%avenhage,
is voor de Leden tijdelijk geopend iederen eereten
en derden Maandag va11 de maand van 2-4 nnr.

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

Maart-April 1918.

Bijdrage tot eene genealogie Tammen,

d o o r M r . P . C . BLOYS V_IN TRESLONG PR I N S.
De eerstvolgende maandelijksche bijeenkomst
In
het familiearchief de Savornin Lohman bevindt
z a l i n p l a a t s v a n o p 1 April gehouden worden op ~
zich een 170 eeuwsch handschrift: waarop aan de eene
M a a n d a g S April a.s.
zijde : ,,Tammo Popkens genealogia van ‘s vaders zijt”
en aan de andere zijde: ,, Tummo Popkens genealogia
D e S e c r e t a r i s m a a k t b e k e n d , d a t hij na 1 April van ‘s moders zijt”. - De genealogie van vaders zijde
des Maandags om 4 uur geen spreek u u r meer zal vangt aan met &cke Tammen in Zeerijp. Tammo, Popke,
&ko, Eppe zijn alle voornamen, welke door ‘s mans
houden.
nakomelingen ‘als patronymica werden aangenomen,
totdat
de kinderen van lamme P o p k e n s z i c h w e e r
Tot lid is benoemd:
Tnmmen noemden (in het einde der 16a eeuw) en deze
1Mr. R. F. C. H. baron B E N T I N C K
naam als familienaam ook overging op hunne kinderen.
V A N SCHO~NI~WEN.
Acrmerend.
De eerste generaties heb ik zooveel mogelijk geverifieerd
met bestaande stukken en de opschriften van de grafsteenen vermeld in de Grafschriften van Stad en Lande,
Adreswijzigingen:
de laatste generaties werden aangevuld uit de kerkregisters van Groningen.
Jhr. CH. A. H. M. VAN AEFFEKDEN Afeerssen (L.).
Het wapen dat door Siclle Tammen, althans door zijn
Dr.
(3. J. DOZY . . . . . . . Zeist.
descendenten
werd gevoerd was: gedeeld: 1. een halve
KruUelaan , 19.
zwarte adelaar, gebekt en gepoot van rood, uitkomende
G. B . CR . V A N D E R F E E N . . . T u i n d o r p Heyplaat.
uit de deelingslijn op een gouden veld. Boven den adelaar
(bij Rotterdam)
Courzandsche weg, 30.
een roode 6 p. ster; 11. in blauw een omziende rood
G. H . J . &JSBERTI Hon~NPI,Jr,. . S’c?aeveni?age~~.
gebekte en gepoote zilveren gans op grasgrond, houdende
Van Aerssenstrnat , 3.7.
een groen klaverblad in den bek. Dit wapen komt o. m.
J. E. H ONCOOP
. . . . . . .
Helder.
voor op eenige grafzerken en schijnt ook aangenomen
te zijn door de familie V a n Bothuis, wier stamvader
P H . F. W. VAN R OHONDT
. . ,
St.
Kruis.
huwde met een dochter van Sicke Tammen. In laatst(Zeeuwsch-Vlaanderen).
genoemd wapen is de ster echter van zilver. (Vgl. Mdbl.
H.
J.
VRRHF,LLOUW. . . . . . \I’eenen.
1911, bl 25Q).
Favoritenstranse, 12.

Rectificatie.
De Heer Joh. P. C. van Boeckel te Eindhoven, in
het vorig nummer onder de nieuwe leden vermeld, is
niet directeur van de Hansebank aldaar.

1. S i c k e Tammen in Zeeriip, ux. Baeuwc.
U i t d i t huwel$k:
1. Popke Sicken, volgt ll.
2. Jo&m, volgt 11 bis.
3. lamme, volgt Ilter.
4. Thomas, volgt llquater.
5. E e k e Tammen, ux. Eppe AOels tho Equart, die o,p

67

68

Bolhuis woonde alwaar hi*j t 13 October 1546. (Vgl.
Xdbl. 1911, bl. 251).
U i t d i t h u welij k Abel Eppes ux. Froukc, f i l i a
Louwe Ha&cz, (hierna te noemen in de genealogie van
Tammo Popkens van ‘s modem zijt), waarbij hij de
volgende kinderen had :
1. Louwe Abels, past. Loppersum LX. Maria (zie verder
Mdbl. I 911, bl. 2%).
2. Sicke Abels , past. Ezinge.
3. @po Abels , ux. Grele (zie verder Mdbl. 191 1, bl. 252).
4. Popko Abels.
5. Eysche Abels.
6. Engele Abel&-.
7. Etien Abel&. ux. Lambertus \I’erumeus (zie verder
Mdbl. 191 1 , bl. 251).
11. P o p k e Sicken habuit d u a s uxores; 10 Eelke- 20
Teta Louwelzs (dr. van Louwc Hauiclcs tho Enselenk en
Ettien Elarna).
Uit het huwelijk:
1. R e u w i n k Popke~cs UX. Timen fìlia ,Julle Bsonser; s’J
heeft een kint van Reuwink beholden, s e d o b y t i n
pueritia. Dese weduwe heft namals getrout Havick
Louwens (zie bij de hierna vermelde genealogie van
Tam,mo Popkehs van ‘s moders zijt) , bij wien zij eén
dochter had Welmoet ux. Jacob Haykes. Dese Welmoet
heft alle ~eu&~acks goet genoten.
2. Eische.
3. Hille.
Uit het Ze h u w e l i j k :
4. Tammo, volgt 111.
5. Sicco Popkens, j- s. h.
6. Lauwe Popkefzs, _F s. h .
7. Bauwe Popkens ux. Hoyka Helmichs , uit welk huwelijk :
1. EtieTa, IIX. Halke Halsma (hieruit : Liïe en lri?ze).
2. Berent, j- s. h.
3. Helmich , ux. Gertien.
4. Popko ux. Maddelena bij wie een dochter Bawe.
111. Tammo Popkens tho Meerum, Medeschepper der
3 Delfzijlen, ux. HCjltien Reinties Halslna,.
Uit dit huwelijk:
1. Agata Tammen, t s. h.
2. Popke Tammen, f s. h.
3. Regnero Tammen, -i_ s. h.
4. Sicco, volgt IV.
5. Popke lammen, t s. h.
6. Agatha Tanamen, -f s. h.
7. Popke 1 ammen, + s. h.
8 . Tete o f Titia l,ammen, X Hindrik Smith, rekenmF.
te Groningen 1642, lid prov. rekenkamer 1646, 6, 7,
rentmr. der vaste goederen der provincie 1648-1666,
erfschepper der beide Harksteden, medeschepper der
3 Delfzijlen, schepper tot den Boer, i aan de pest
1666, zn. van Nicolaes , burgem. van Appingedam en
Etta Huisman.

Wapons : r e c h t s gedeeld a. halve adelaar met stor
op den kop , b. gans mot klaverblad in den bek ; links
gedeeld : a. halve adelaar, b. faas beladen met ster,
vergezeld van 3 klaverbladen. Symbolen in de 4 hoeken
een roos).
Hij was gehuwd met Aelt%ela of A l e t t a Rufieiaert,
dochter van J o h a n ( B u r g r a l l a e domini) en Dorothea
Bolard (Gcrhardsdr. uit Emden).
Zij t Garrelsweer !f Sept. 1644, begr. in de kerk
aldaar. (Zie haar grafschrift in de grafschriften t.a.p.,
bl. 99) Randschrift: aEO 1644, den 9 Septemb. is de
Edele .Erentrijcke vrouw Aeltiela Rufeiaert weduwe wijlen
J’icco !l!aname~a deser werelt christelijck o v e r l e d e n ende
hyr begraven.
Wapens : rechts 3 fazen (Rufelaert) ; links een boom,
vergezeld van 2 ankerkruisen. Symbolen in de 4 hoeken
een roos). Deze fazen zijn rood op een gouden veld.
U i t d i t huwelijk:..
_
_
1. Iitia Tammen X Jala lVei?ats , raadsheer te Groningen
1656, 7, 9, 60, 62, 63 na aldaar 1647, 8, 60, 51,
53 en 04 gezworen te zijn geweest. (3 kinderen).
2. Johala Ta,mmela, geb. 1623 of 1622, + G a r r e l s w e e r
9 April 1627, begr. in zijn ‘s vaders graf (zie grafschriften t.a.p., bl. 98: Aria 1627 den 9 Ap, is Johan
!Za?~ame~a in den Heere gerust sijns olders 4 jaren).
3. Swae?atie,a 1 amnaeja , X A~adveas Sibenius, hoofdman
der Hooge Justitiekamer te Groningen 1667-1681,
gezworene aldaar 1658, 9, 61, 62, 63, 64, 66. Hij
hertr. 8 Dec. 1674 Cathari?aa Wolthers, wede. Egbert
S’chuiring en Jacob Ha$ens.
4. Johan, volgt V.
5. Tammo Tammela , geb. 1629, t Garrelsweer 12 Sept.
1629, begr. in de kerk aldaar in zijn ‘s vaders graf.
(Zie grafschriften van Stad en Lande t.a.p., bl. 98:
ao 1629 den 12 Septemb. is Tammo Poekens anders
Tammen overleden oldt zijnde 6 maenden).
6. Agatha Tamnaen. Zij paraisseert als moei op 2 Maart
1694 bij het opmaken van het huwelijkscontract van
haar nicht Elsebetha Tammen met Hendrìck Lohmall.
(Zie onder de bijlagen hierna).

IV. Sicco Tammcn tho Garreltswehr , Loppersum ende
W yrdum , arfgeseten ende hoevelinck , j- Garrels weer 17
Januari 1630, begr. in de kerk aldaar (zie zijn grafzerk
in de grafschriften van Stad en Lande) Randschrift:
ao 1630 den 17 January is de erentf. ende arfgeseten
Sicco Tammen tho Garreltswehr , Loppersum ende Wyrdum hoevelinck , christlich entslapen.

V. Johan 1 aname?a, geb. h. Galckema onder Garrelsweer
16 Juni 1627 ‘s av. 9 uur, i_ Groningen 28 Mei 1681,
rechter te Westerwolde 11 Sept. 1654-1 ti55, secretaris
te Groningen 25 Nov. 1665-22 Nov. 1679, ouderling
N. Kerk 1678, assessor van de hoofdmannenkamer 22
Nov. 1679, raadsheer te Groningen 1680, 1. Hij kocht
van de weduwe Jarges een huis op de Vischmarkt te
Groningen, thans n” 52 en de Fransche bazaar, welk
huis door zijn dochter hier na te noemen in de familie
Lohmala kwam. Zie een afschrift van het na zijn dood
uitgegeven z.g. programma in de bijlagen (1).
Op den 13 Juli 1651 was hij te Groningen gehuwd
met Elisabeth Noordlaona, dr. van Richard en Bertha
[de] Valcke, en daarna huwde hij 23 April 1664 met
Helena van Hulten, dochter van den raadsheer te Groningen Lucas en Lammi?aa Heinens. Op het laatste
huwelijk is een vers gemaakt door zijn oomzegger Ludolph
Ludolphi.
U i t h e t le h u w e l i j k 7 k i n d e r e n , w a a r v a n e r
4 t jong:
1. Beerta Tammen, geb. Groningen, ged. 16 Mei 1652,
“I_ aldaar 2% Maart 1702, begr. Martinikerk 27 Maart
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d. a. Y., tr. Groningen 1% October 1673 @‘icher Wichcrs,
geb. aldaar in 1651 ? j- Groningen 12 Mei 1712, seoretaris Hooge, Justitiekamer aldaar, raadsheer te Groningen 1687, 8, 91, 92, 95, 96, 99, 1700, burgem.
1707, 8, 11, 12, gecomm. ter Staten Generaal, zn.
van Abraham, raadsheer te Groningen en Il;ibbina
de Drews.
de Drews
Wichers
Schezcnincks
Meinders.
2. Sicco, volgt Vl.
3. Rijcko lammen, ged. Groningen 26 Feb. 1655, -l- voor
1681.
Uit het 2e huwelijk 4 k. o.a.:
4. Johan Rufelaert Tammen, geb. Groningen? ged. aldaar
10 Juli 1666, _C jong.
5. Lammina Tammen, geb. Groningen, ged. aldaar 27
Maart 1668, X den convooimeester Johan Buttingha,
zij j- s. h.
6. Elisabeth Tammen, geb. Groningen, ged. 21 Sept. 1671,
t aldaar 28 April 1749, erfde van haren vader het
huis op de Vischmarkt, thans no 52; zy huwde te
Haren 25 Maart 1694 (ondertr. Groningen 3 Maart 1694)
(Hunne huwelijksvoorwaarden volgen als bijlage 11.)
Hendrik Lohman, geb. Groningen 2, ged. door Ds.
Keuchenius 3 Dec. 1673, t Nijmegen 12 Sept. 1702,
begr. aldaar Groote Kerk 14 Sept. d.a.v., zn. van
Meinhard, gezworene te Groningen en Wijtzia Swartte.
Lohman
Szuartte.
Kestringh
Reneman.
Hij was 16 Jan. 1690 stud. te Groningen, trad daarna
in krijgsdienst, eerst vaandrig in de comp. van den
baron van Inn und Kniphausen, op 5 Sept. 1696 verving
hij dien als kapt. Op 5 April 1702 vertrok hij met zijn
reg. naar Deventer en vandaar naar Nijmegen, waar
hq 21 Aug. 1702 ziek werd.
Hij liet 5 kinderen na. Zijn geschilderd portret is in
het bezit der fa.milie (zie voorts de genealogie Lohman
in de Wapenheraut 1917).
VI. Sicco Tammcn, geb. Groningen, ged. 8 November
1663, f- 1 Sept. 1712, gezworene aldaar 1687, raadsheer
1702, 3, 5, 6, 9 en 10, gedep. staat 1704, 12, ordinaris
gedep. ter admir. van Harlingen 1711 , secretaris van
Groningen 1689-1701, drost van het Wold-oldampt
1707, 8, huwde Helena Haykens, weduwe de Veenkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Tammen, geb. Groningen, ged. 27 April 1690,
-i voor 19 Jan. 1692.
2. Johan Tammen, geb. Groningen 19 Januari 1692,
maakte 11 Augustus 1717 zijn testament, hetwelk als
bijlage 111 hierna volgt. Hij schijnt kort hierop te zijn
overleden.
11 bis. Jochum Sickes X Enneke.
Uit dit huwelijk:
1. HaGe, volgt, Hl.
2. Sicko , volgt III bis.
111. Haye Jochums, f- ‘t Zandt 25 Juni 1618, begr.
in de kerk onder een zerk, waarop:
A” 1618 den 25 Junius is den Erentfesten H a e y o
Yochums in den Heren gerustet.
(Wapens: rechts een gans; links 2 halve tegen elkaar
springende leeuwen) zie Grafschriften van Stad en Lande
bl. 446.

Hij X Cornelia filia Aepke Focken uyt Appingedam,

die f= 1 Jan. 1626 en in de kerk van ‘t Zandt werd

begraven onder een zerk, waarop :
A0 1626 den 1 Januarius is in den Heren gerust
Cornelia Aepkes de wedue van sali.ge Haeyo Jochums
verwachtende een salige opstanding in Christo. (wapens :
rechts een bladvolle boom, links drie klaverbladen) zie
Grafschr. t. a. p., bl. 447.
Uit dit huwelijk:
1. Aepke Hayens.
(Misschien is hij de vader van Dr. Hayo Aepkes, die
-i_ 6 Juni 1683 oud 32 jaar, begr. in de kerk te Visvliet,
na 3 jaar t,e Wierum en 3 jaar te Visvliet pred. te
zijn geweest. (Zie Grafschr. t.a.p. bl. 376).
2. Renne Hayens.
111 bis. Sicko Jochums X Elteke filia Herman Gerrits,
_t 13 NOV. 1635 begr. in de kerk te Noordbroek onder
een zerk, waarop in den rand: Anno MDCXXXV den
XIII Novembris is in den Here gestorven die Doegetsame
Elteke Sickens weduwe van salige Sicco .Jochums olt
sijnde 77 jaer verwachtende eene salige uperstandinge
dorch Christum.
(Wapens: rechts: gedeeld a. halve adelaar; 0. gans
met klaverklad in den bek; links : gedeeld a. halve adelaar
b. veld met rozen, waarop 3 baren). Vgl. Grafschriften
t. a. p., bl. 268.
Uit dit huwelijk:
1. Hermen S i c k e s X Mewny Everts, + 2 J u l i 1 6 3 0 ,
begr. in de kerk te Westeremden onder een zerk,
waarop in den rand.* Anno 1630 den 2 Julius is Men?ay
Everts de duchtsame huisfrouwe van de EerrentrQcke
Herman Sickes in den Heeren gerust, verwachtende
een salige opperstandinge in Christo.
(Wapen 3 lelies). Zie grafschriften t.a.p., bl. 399.
2. Jochum Sickes X lda, j- 11 April 1632, begr. in de
kerk te Eexta onder een zerk, waarop in den rand :
Anno 1632 de 11 April is in den Heren gerust . . . .
tiak . . . . . huisfrou van Jochum bickes olt 38 jaeren
verwaght ein salige uperstanding in Christo.
(Wapens : rechts : gedeeld 1 halve adelaar, 11 een
; links gedeeld: a. een wildeman met knods;
!!.a$tgesleten (vgl. grafschriften t. a. p. bl. 76).
3. Gerrit Sickes.
4. Tamme Sickes, t jong.
5. Eqaneke Sickes ux. Memme Ubbens, hopman.
6. Jantien Sickes.
7. Albertien Sickes.

1.
2.
3.
4.

II ter. lamme Sickes ux. ?
Hieruit:
Ate Tammen.
Johan 1 ammen.
Reiner !Iammen.
L+jse Tammen.

II quater. 1 homas Sìckes ux. ïIlarritien Santfoort.
Uit dit huwel$k:
1. Sicke Thomas.
2. 1 omas, volgt 111.
3. Bauwe Thomas.
4. Ghete lhomas.
5. Alste Thomas.

111. lomas Thoma,s ux. Frouke A m s e s .
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Uit dit huwelijk:
Marfien ux. Jan Peters uit Rooscl~ool.
De genealogie van Tummo Popkens van moederszijde
vangt aan met 1 Lollwc Havicks tho Enselens ux. Ettzen
Elama.
Uit dit huwelijk:
1. Tete Louwepts ux. Popke rS’icken (zie hiervoor sub. 11).
2. Tije, volgt 11.
3. Havick, volgt II bis.
4. Frouke Loulvens X Abel Eppes.
5. Popke L., t jong.
6. Waeleke L., t jong.
7. WiObe Louwens X 10. Jurri& Hercns, X 9. Hoyke
Eters.
U i t h e t Je h u w e l i j k :
Louwe Herens ter Muda , t 1 Juli 1610 ; in de kerk
van Loppersum begr. onder een zerk, waarop:
memoriee viri pij et spectsbilis Lconis Hcrens an. 1610
Calendis Julij mudae pie defuncti et heic sepulti (wapen
roos vergezeld van 3 klaverbladen ‘2 en 1) vgl. Grafschr.
t.a.p. bl. 171.
Hij X Anne Gerdts, -i_ 12 Juni 1610, begr. in de kerk
te Loppersum onder een zerk, waarop: Anno 1610 den
12 Juli (nf. is dit Ju.ni) is dena Gerdts de huisvrou van
Louwe Herens gerustet.
(Wapen gedeeld a. halve adelaar; 0. omgewende man,
vergezeld van een ster) vgl. Grafschr. t.a.p. bl. 171.
Uit hun huwelijk:
1. Juprien Herens, ux. 2rillc filia Haeio Acikens.
2. Gerdt licrens.
3. Popke Herens, i_ 5 April 1610 begr. in dc kerk te
Loppersum, onder een zerk, waarop:
Anno 1610 den 5 April is Popco Herc~s ter Muda
olt sind 28 jaeren Godtsalich in den Heren ontslapen.
(Wapen : roos, vergezeld van 3 klaverbladen).
Zie Grafschr. t.a.p. bl. 171.
4. I”roucke Herens, i 1605, begr. bij haar moeder, vgl.
grafschriften t. a. p. bl. 171; zij X Lubbert Broeiel van
ter Muda, t 3 Juni 1660, begr. in de kerk te
Loppersum onder een zerk, waarop:
Anno 1660 den 3 Junys is den eerbaeren L u b a r t u s
Broels van die Muda in den Heere gerust verwachtende
een salige opeerstandige in Christo (vgl. Grafsch. t a. p.,
bl. 173).
ll. I?je Louwens habuit 1:” ux. 2 2” Swane.
U i t h e t 1” h u w e l i j k :
1. Anne X Hindrick Holtslager.
U i t h e t 2” huwel,ijk:
2. Lysebeth , ux. Hindrzk gun Weringc.
3. Enneke, ux. Abel Reinties.
II bis. Havick Louwens toe Enselens, _i 19 Dec. 1616,
begr. in de kerk te Loppersum onder een zerk, waarop :
A” 1616 den 19 December is de erb. und fromen
Havick Louwens in den H.eren entslapen.
Post tenebras spero lucem.
(Wapens : in een cirkel, rechts : gedeeld Q. h a l v e
adelaar ; 0. een wijnrank waaraan druiventrossen, links
osseschedel) (vgl. Grafschr. t. a.p., bl, 171.
Hij x 1” Zimen , filia Jzblle, w e d u w e Reuwinck Popkens (zie bij de genealogie van vaderszijde 1 ex. ll.).
Hij X 2” Menewer Loeringa, _i- 2 M a a r t 1 6 0 7 , b e g r .
in de kerk te Loppersum onder een zerk, w a a r o p :
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Anno 1607 den 2 Marti is de er. onde d o g e t s a m e
nlencwer Loerinoa de huisvrou van Havick Louwe~s toe
Enselens in den_Heren entslapen vorwachtet de salige
opperstandinge in Cristo.
a ens in de 4 hoeken : T gedeeld : A. halve adelaar;
K(\doOrsneden
a. 2 k l a v e r b l a d e n , Ir. 1 klaverblad ;
11. niet duidelik, alleen zichtbaar 2 leliën paalsgewijs;
111. een hert springend tegen 2 boomen; IV. niet duidelijk
alleen zichtbaar een roos.
(Vgl. grafschriften t. a. p , bl. 171).
U i t h e t le h u w e l i j k :
1. Welnzoet Louwensux. Jacob Haeikes (bij hem 2 dochters
Tinnetieqa en TrintieTa).
U i t h e t 20 h u w e l i j k :
2 Z’o$e Lozetoelas ux Gertrut (2 k. nl. itlelbver en Havick
(misschien is hij Havick Louzwas, die r 4 Juli 1664
begr. te Wirdum).
3. WiZtct Louwens ux. Remke, waaruit Havick.
4. Eltieja Louwens ux. Jacob Apelcens, waaruit Menver.
5. Adolf Louwens, burgem, van Groningen 1665-6, 9,
60, 3, 4, 7, + 30 April 1668, ux. . . . . N~rdho~n.
6. Lauwe Loutue9as, i_ j o n g .
7. Ft-oufwe Lorcwens X Uichiel EYleus schuit. tot Anlo.
8. Jeronimus Lo21we128, -/- jong.
9. Tialde Louzoens.
10. Waeleke Lottwens.
Bijlage 1.
P. M. S.
(Wapen Prov. Groningen)
Fac. Oiselius, J. C. et Jur. Publ. Antecessor/universitatis. Grou.
et Oml. ltector Temporarius/Lectori Benevolo/l?elicitatem-Precatur
perpetuam atque ex lege Tralatitiae Humanitatis
Funus Senatorium indicit Rogatus
Nobilissimus et Amplissimus
D. JOHANNES-TAMMEN
Senatorïi ordinis vir fato functus est
Hit vero natus apud Garrelsweer Omlandiae pagum
in Praedio vito Galckema D.XVI J u n ï i Hora 1X Vespertina
an C1313CSXVIL Jul.
Patrem habuit nobiliss. et ampliss. Virum
D. Sktunt Tammen toparcham in Loppersum et Wirdum
Antiquo Majorum jure quem Bimulus amisit
Matrem nobiliss. et lectiss. Matronam
L). BZet&,znt Rufelaert ex antiqua nobilitate Flandrica oriundam
Viri nobiliss. D. Joannis Rzcfelaert Burgrallae domini et Derotheae Bolardae primogenitanr atque Adeo neptem
Viri ampliss. Gerhardi Bolardi consulis illius Emdani qui in
annalibus
Vindictae et assertae libertatis gloriam adeptus est,.
Durn per aetatem licuit Groningae in Ludutn litterrrium missus
ac ibi studiorum tyrocinïis
feliciter deposit,is postea etiam fundamentis solidioribus in academia probe pesceptis
esteros quoqne invisere voluit ac primo academism ultrajectinam
adiït
inde vero ineunte anno C1313CSLVlTl in Gallias concessit.
A peregrinationibns intra triennium in patriam redux mox de
thori socia
Sibi adjungenda animum induxit suum adeoque An. C1313CL1,
X111 Julii
Primas celebravit nuptias, ducta in uxor’em lectiss. virgine
Elisabetha Northore?e.
Viri am@. Ri$ardi Northoren et Berthae VaZcke primogenita
inde consulari
hint senatoria familin\orta quam circa initium an CIDT3CLXIII
mors ei eripuit
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e s ea septcm sustnlernt~ lihros (luoruni 11iui :~dhuc

cnde dochters uit, dcsen lìoun~l~jl~ geprocreert sullen tott vneders

supeïstites primogeniru Ber(ha
Viro ampliss. D. Wiclzero WicAers secretario Camerali feliciter
elocat,a atque ex ea
Nepotuli tres. alter praestantiss. juvenis Sizlus Tummen academise huins
ciris
.I
Juri prudentine civili gnaviter dans operum
Defunctus noster interim A. D. 11 Septemb. C1313CLTV IYestcrwoldiïs jndes datus
integerrime et summa cum laude ac desteritnte per annos X1
praefuit
viduum autem thorumpertaesusD.XXITIaprilis .-in. C1313CLXIV
alteram duxit col~.jnpem
L e c t i s s . v i r g i n e m Hillenam nb Hultell viri nmpliss. Lucae ah
Hdten senatoris
et Lummbae Heinens senatoriae quoque famili:le primo prniram
Quae marito moestissima vidua cum t~uubus es qiiatuor liberis
hou matrimonio
Procreatis f i l i o l i s Elisabetluz et Lunzrnina l’enellae udmodum
aetatis adhuc superstes
Dnm judiciario munere fungitur nn Cl313CLXV ob hostium
irruptionem ei tedere coactus
Mandata ditione in urbem se recepit atqtie ibi ampliss. senatus
ut, ei a secretis esset a L).XXV Novemb. voluit
Quod munus illibata fide usque ad An. CI313CLXXlX Administ,ravit
Quo die XXIT Novemb. supremae provincialij curiae juridicne
quae vnlgo
Camera hovetmannorum audit adsesaor fsctus est
Tnterim etiam An. Ct3I3CLXXVl [I Ad enclesiae presbyterium
vocntus
Anno vero C1313CLLxXX Die solemni in ampliss. senatorium
hujus urbis ordinem
More majorum coi$tatus est
Cui et hoc anno scholarchae accessit officium
Sed, eheu, rerum mortalium vices caducas inanes quarumque
inconstantia nihil magis constans est
Laboraverat defunctus jam in annum quartum febri nimis fnmiliari
Quae subinde novas resumens vires aegrum corripuit
Ac tandem inter suorum Lamenta et suspiria consolantibus ac
precieus suis adjuvantibus
Aegrum fidei speique in Christurn servatorcm suum cneteroquin
satis plenum
Vigilantissimis gregis Christiani pastoribus fidelissimisque verbi
divini ministris
DD. Antonio Mattllaeo et Joawfe Abbringio
Quicquid ejus mortiitle Cuerit penit.us prostravit atque oonfecit
Mos a meridie die XX\TIL1 &iï
Animam vero ejus placide et tranquille ad Beatiores sedes transtulitRxuviae efferentur hodie horu Xl. ex aedibuu dcfuncti aitis in
foro piqcatorio
Invitntitur rognnturque omnium dignitatum ordinumque homines
ut in publicum
humani esse velint et mortuo homini exequias frcquentur ire haud
dedignentur p.p. Die 11 Juniï C1313CLXXXl
Groningne
!l’yyis Remberti Huysman Provincine et Ac;ltlemiae typographi
ordinariï; anno 1681.

en moeders guet, en \-oorts tott alle versterfi gelijke na, ende
even sibbe, wesen J sullen ook bij aflijriuheit der ouderen tott alle
voorvallen de erffenis in derselver plaets staen, en genieten
soodanige portie als de ouderen souden genooten hebben, bij
aldien sij in levende mneren geweest. Voorders sijn voorwaerden, soo de Bruidegom voor de Bruit sonder lijres erven naelaetende quaem te overlijden, dat alsdan de Bruit voornoemt uit
des Bruidegoms goederen in de Graefschap Benthum gelegen
lijffuchtswijse sall genieten alle de revenues, gelijk ook de revenues van de goederen in dese stadt en stadtstaefel gelegen
in conformite de wetten en constuimen iemant zijn toelaetende
om deselve bij Testamente ter lijftucht te komen vermaeken
- Gelijkvals de Bruit voor de Bruidegom sonder lijves
erven in leven nulnetende quuem te overlijden, sall de Bruide,gom voornt Iijftochtswijse hebben te genieten alle de revenues
v;Jn de Brnitsgoederen in de Ommelanden gelegen, en van de
Stadtsgoederen met gelijke regt als booven welcke reciproque
Iie,rrivtinge ook sall plaets hebben in cas eene van beijde Eheluiden quaeme te versterven, kindt ovt,e kinderen nalaetende, en
de selve ook voor de langhstlevende older geraekten te overlijden; winst ende verlies staende houwlijk voorvallende, sul1 wesen
halve en halve. De langhstlevende sall het tilbaer huysgeraet,
soo op des eerst verstorven sterfdagh bevonden wordt erflijk
behouden, met clederen en clenodien tott ieders lichaem behoorende. Bijaldien toekoomende Eheluiden geen kindt ovte kinderen
mochten nalaeten , orte nalaetende, deselve ook sonder verdere
descendenten na te laeten geraekten te versterven, soo sullen
de goederen van Bruidegoms zijde heergecoomen wederom erven
op sijn sibste bloet, van Lohman en Stuartttx zijde ende goederen
van Bruitssijde op haer naeste bloet van Tammens en Hdtens
zijde, daer deselve heergecoomen sijn. Verders sijn voorwoorden,
in3en de Bruidegom voor de Bruit coomende te overlijden kindt
ovte kinderen uit desen houwlijk naelatende, en tott haer jaeren
sijn gecoornen, dat alsdan de Bruit,, indien er drie kinderen in
levende sijn, uit de reveuues van des Bruidegoms goederen ter
lijftucht snll genieten 200 CaF gl. En soo Godt de Heere dit
houwluk met meerder kinderen machte coomen te segenen, sall
de Bruit hebben te genieten een kindt,sdeel uit de revenues,
alles tot hertrouwen toe. Eyndelijk sullen de Jonge Eheluiden
malckanderen bij Testamente moegen begivtigen, na ‘t recht
der plaetse, daer de goederen reciproque sijn gelegen. Dedigesluiden an ende over dit houwlijk sijn geweest an zijde van de
Bruit juffer Lummina Tummen , de Heer Raadtsheer Wichers,
de secretaris Sicco Tamme)1 als Suster en Broeders, juffer Agatha
Tammen, de Heer Commis Generael val Hdten, en de capitain
S~gkers als moij en ooms ; En an sijde van de Bruidegom de
Heer Geswooren LoRmaw voor hem selfs en als voormondt over
duffer Gerardina Lo7wans geadsisteert met de Pooghden de E.
Snlliciteur walt lilseu en de Heer Rentmeester Groothuys als
broeder en suster, en vrouw Titia Verruci weduwe van de
Heer Hooftman Szuartte, en d. E. Hr capitain Jdieutenant Gerardt
Jacob Swarfte als moege en neve. Sonder arglist: dat oirkonden
wij met onsen stndtszegel gegeven in den Jaere sestienhondert
vier en ‘t negentigh den tweeden Marty doe JoToAan D. Drnus,
ïllnaso Altillg7~, Reneke Busc en Reiuold Clinge Borgemesteren
wueren Onser stadt.
l’er ord. der H. Heeren voorsz:
wg. J . de Brews, vt.
(wg.) R. Ten Winckel
secret.
9an de keerzijde (tast.:
De Heer Gesw. I;oAman.
2-IB-

postquam

Balage 11.
Wij Borgemesteren ende Raadt in Groningen betuigen

betuigen met desen openen versegelden brieve, dat het echtschap en
de houwlijk t.usschen de Heer vaendrich Hendrick Lohman als
bruidegom ter eener, en juffer EZsebet?~a Tawnzen als bruit tel
ander zijde met mande vrienden TZaut is beraemt en beslooten
in volgen als rolght. In den eersten sijn de jonge Eheluiden en
beijdersijts vrienden met de goederen, die sij aen malckanderen
brengen, en haer nenerven en aensterven wel te vreden. Soons

Bijlage 111.
Testament van Johan Tammen.

Wij Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, betuigen met
desen openen versegelden brieve, dat personeluck voor ons is
gecompareert de Heer Joan Tammeu sieck van lichaem, noghtans
sijn verstant en memorie ten vollen ma$igh, dewelcke ver-
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d a a r b e n e v e n s d e onsekere tijdt en uire van dien, uit dese
weereldt niet begeerde te saheijden , beroorens volgende dispositie
voorbedaghtel#k en ugt een vrije en onbedwongen wille hadde
getnaeukt,, onder nnbevelinge van sijne diergecotte ziele in Godes
bermhertige handt, ende sijn lichaam de aarde tot een eerlijcke
bepraffenisse. Tredende dan tot de dispositie van sijne tijdelijeke
goederen, soo verklaarde en wilde den Heer testutor om tylenen
h e m daer toe moverende, als dat sijn halfbroeder d ’ H e e r
Capitain ~eonard d e Veewamp t o t e e n prelegaat eeuwi@ e n
erfflijck sal hebben en voor uvt, genieten. 1”. De ge1,egt.e helfte
van alle sodsne vaste en ottrherende goederen in tlese st,adt e n
st,adtstafel gelegen \-nn sijn vader off vaders zijde heergecotuen;
20. voor het geheel des Heer Testlors cabinet met, de .J uweelett ,
gou&, silrer , linnen daar ia zijnde hijr ter stede staande; 30.
alle het silver op du cateter, alwaar de bibliotheek staat m e t
de goudtbeurse gemunt. geldt in het, pulpet,rum , benevens het
pulpetrum e n e e n beddebuyr. 4+O a l l e m o b i l e huy@ernadts
in goederen soo den heer Testator soo wel hijr als tot Noordbroeck is hebbende en comt nae te latett. Doch legateerde sen
sijn neeff Joan Loman sijn bibliotheecq ltijr op de kamer staande.
Willende verders den Heere Testator dat, sijne overige goederen
sullen worden genoten door sijne vrienden, welcke uyt kraght
van houwelijx-contracten off door ‘treght uit, den bloede daer toe
geregtight zijn ; uyt weluke goederen den Heer TestMor k o m t
t e l e g a t e r e n an d i e A r m e n deser stadt vijrhondert Car. gl.
alsmede an de Armen tot Noordbroeck vijffhondert Car. gl. en
wilde den Testator , tlut. sijne vrienden aen sijn kneght Xazayrl
Rummelijnck e e n dnbbelde roux- s u l l e n g e v e n , met daar e n
booven een hondert en vijftig gl. an geldt.
Waarmede sluytettde verklaarde dese dispositie sijne uitterste
wille te wesen, begeerde derhalven, dat deselve als een testatnent
Codicil, legaat als andersints nae de favorabilst,e reghten moge
stnnt grijpen en etfeot sorteren, want hem deaen aldus voorbedugtelgck waar believ%tde, jas mede in cas van oppositie van
een off andere vrienden, dat als dun sijn Testator halff broeder
d ’ H e e r Capitain de Veieeaca,?y erffel~jck sal g e n i e t e n alle d e
goederen, waar over den heer Testator eeuighsint,,s sonde counen
en tnogen disponeren. Sonder arglist.
Dat oirconden Wjj met onsen stadts zegel, gegeven in den
jare seventgn hondert, seventijn den elfden Augusti. Doe CorneZis
Schay, E y l c o T a m m i n g a , Herman Wolthers en Wigbold Gruys
Borgetneesters waren onser stadt.
(onderstondt)
P. Berghuys.
J . H . zvan Julsingha.
Ter ordonnantie der H. Heeren
voorsz.
De principale deses waar
(was geteekent)
geschreven op francijn en met
L . Bothenius
een onder uit hangeut zegel
secreta.
van groene wasse bevestiget.
Collat. accord.
Gron. den 22 Novemb. 1717.

De stamreeksen in Nederland’s Adelsboek,
door Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.
Redactie en uitgevers van Nederland’s Adelsboek
hebben, blijkens het voorwoord in jaargang 1918, besloten e e n e nieuwe serie te beginnen met jaargang
19 19. In korte trekken deelt de redactie in evengenoemd
voorwoord mede, hoe zij in het vervolg te werk zal gaan.
Ten opzichte der stamreeksen wordt gezegd : ,De vol,,ledige stamreeks wordt alleen opgenomen bij nieuw op
,,te nemen geslachten of dan, wanneer belangrijke ver,,beteringen of aanvullingen op zulk een stamreeks in
,deu loop der jaren bekend zijn geworden.”
Blijkbaar ziet de redactie dus van verder eigen
o n d e r z o e k af: hetgeen zeer te betreuren is, daar de

stamrcoksen, zooals die in de thans afgesloten serie
zijn gepubliceerd, in vele gevallen nog verre van betrouwbaar zijn en nu gehandhaafd blijven?, zoolang belangrijke verbeteringen niet bekend worden.
W a a r n u d e r e d a c t i e v a n N e d e r l a n d ’ s Adelsboek
meent de verbetering harer uitgave, wat de stamreeksen
betreft, aan het publiek te moeten overlaten, hoop ik,
dat velerzijds daartoe zal worden medegewerkt. Zelf
heb ik de laatste jaren herhaaldelijk de onbetrouwbaarheid in het licht gesteld van verschillende door Nederland’s Adelsboek gegeven stamreeksen en ben ik voornemens in dienzelfden geest door te blijven werken,
mij echter in hoofdzaak bepalende tot de oud-adellijke
geslachten, waaromtrent tot heden helaas bijzonder
weinig met zekerheid bekend is en dat niettegenstaande
de vaak niet onbelangrijke rol door vele daarvan in
onze geschiedenis gespeeld. Van oordeel zijnde, dat
Nederland’s Adelsboek de vergelijking met buitenlandsche uitgaven van denzelfden aard zeer wel kan
doorstaan, zou ik het ten zeerste toejuichen, zoo door
vereende krachten werd tegemoet gekomen aan zijn
grootste gebrek, hetwelk juist die onbetrouwbaarheld
der stamreeksen is en de daarmede verband houdende,
niet te rechtvaardigen, ongelijke behandeling der verschillende ,geslaohten, en dat zoodoende onze nationale
uitgave aan de spits harer soortgenooten kwam t,e staan.
Daarvoor is echter meer noodig dan de medewerking
van buitenstaanders. Een allereerste vereischte toch om
tot beter te geraken, acht ik, dat de redactie zich meer
dan tot dusverre beijvere vertrouwen te wekken. Hoe
dringend noodzakelijk dit is, gevoelt men maar al te
zeer bij vergelijking der stamreeksen in de nu voltooide
serie met die, geboden in de daaraa,n v o o r a f g a a n d e
jaargangen.
In de eerste jaargangen van Nederland’s Adelsboek
bepaalde de redactie zich er toe van’ ieder geslacht
den stamvader in het ,,hoofdje” op te geven, maar te
te beginnen met jaargang 1905 is zij er toe overgegaan
geheele stamreeksen te publiceeren ; aanvankelijk nog
slechts van enkele geslachten, 1906 van ,de meeste” maar
sedert 1907 van alle. Tusschen 1907 en 1912, met welk
laatste jaar de nu voltooide alphabetische serie een
aanvang neemt, zijn alle geslachten ten minste éénmaal
in Nederland’s Adelsboek behandeld. Welke geslachten
telken jare werden opgenomen, werd naar willekeur
door de redactie bepaald en jammer genoeg heeft. zij
zich daarbij niet voldoende laten leiden door de overweging, of de stamreeks voor publicatie rijp was. Ware
zulks wél geschied en was de redactie critischer geweest, dan zou in volgende jaren a,lleen van opvoering
en aanvulling der eenmaal gepubliceerde stamreeksen
sprake hebben kunnen zijn. Thans staan wij echter
voor het feit, dat de stamreeksen tusschen 1905 en 1912
gepubliceerd en die van de jaargangen 1912 tot en met
19 18 in menig geval zeer belangrijk van elkander afwijken.
Zeer zeker zijn er heel wat geslachten op te noemen,
waarvan de stamreeks in de jongste serie, vergeleken
bij vroegere opnamen, aanmerkelijk is aangevuld en
opgevoerd l), hetzij tengevolge van onderzoekingen door
1) Ik doe hier een greep uit het groote aantal en wijs hier sleohb
op de stamreeksen der geslachten Bowier, van Uedem, van Hamert,
van Isendoorn C Blois, Meyer, Pauw, Storm de Graoe on de Voocht, weke
drie tot zeven generrttiën ziju opgevoerd.
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de redactie zelve ingustcld, 1lctzi.j op yrond van ininidrlels
verschenen mededeelingen van derden. Daartegwlovul
staat echter, dat het aantal stamreeksen, welke in de
laatste jaren, nit welken hoofde dan ook, zijn besnoeid,
of ingrijpend gewijzigd, aanzienlijk is ‘), en dit wijst dan
toch cJp bedenkelike lichtvaardigheid der redactie bij
vroegere opnamen.
Is de redactie van Nederland’s Adelsboek van iichtvaardigheid en gebrek aan critischen ziu - twee zeer
ernstige fouten voor genealogen - dus niet vrij te pleiten,
w a t m o e t e n wij v a n h a a r d e n k e n , Wanneer wij v e r gelijken, hoe zij de eerste drie generatign van het bckende geslacht van Harinxma opgaf in 1905 en in 1914 :

VUL)/, Ilul~i/roic~h, of tlccle11 zi,j zulks soms btiiden en waren
z!j dan ook bcidun heer v a n W o l f s k e e l i n 1 6 2 6 e n
getrouwd mèt eene Gccrtruid Ijau Wolfskeel, zoodat de
de redactie redelijkerwijze in verwarring kon geraken.
En hoe is te rijmen da.t in 1604 zoowel een Jurrien
als e e n A d a m v a n Hambroiclc met, cent! JfL<rgriet vaqa
12hemen t r o u w d e n , d e é é n e d o c h t e r v a n Lubbert en
H e i s s e van iliZarhulsen, de andere dochter van Rutger
e n I<lse vals .Uarh&se~a. M o e t e n w i j t e n slotte m e e r
geloof schenken aan de stamreeks geboden in 1914,
dan aan die van 1907? Het is mogelijk, maar ik geloof
het niet en raad aan ook die met zeker wantrouwen te
bejegenen.
Zooeven vroegenwij of ,Jowieu of Adam van Hamóroicl;
d e landsverceniging van Keulen in 1550 bezegelde.
ljanrop w a r e a l s antwoord mogelijk, dat beiden dit
deden. Een dergelijk antwoord is echter niet mogelijk
op de vraag: Was het Cor&is of’ <Jacob van Ceters, die
Y0 burgemeester van Breda, 2uu rentmeester van het
klooster der Katherijnerdale en procureur was, 3 Juni
1522 overleed cn Anio~ia GhybelL als weduwe achterliet.
Immers het is niet aan te nemen , da,t een Cornelis èn
een Jacob van Ceters genoemde functicn gelijktijdig
bekleedden, om van het overige nog maar te zwijgen.
Hoe kunnen wij dan vertrouwen hebben in eene redactie,
die in 1906 als stamvader van het geslacht van Citters
opgeeft : Co rqa e 1 is JacoOse vau Ceters, P burgemeester
te Breda in 1622 l); in 1909 aan dezen tot ouders geeft
J-a co b ,Jacob.sz. vau Ceters, die nog leefde in Juli 1504 en
getrouwd was met Kathelij~a Lawensdr. van der Velde,
maar in 1913 de stamreeks begint met Co rqa e 1 is ,Jacobs
vala Ceters, die nog leefde in Juli 1504, getrouwd was
met Kathelij?a La,ztrensdr. vaw der T’elde en daarbij eenen
z o o n J ac o 0 van Ccters had, 2en b u r g e m e e s t e r v a n
Breda enz.
Het is toch niet de zucht om het publiek telken jare
iets nieuws vóór te zetten, die de redactie dergelijke
bedenkelijkc varianten in de pen gaf? Zoo ja, dan
is het gelukkig, dat de redactie thans heeft besloten
een einde aan dit vreemd bedrijf te maken, maar dan
zal het publiek ook goed doen geen acht meer te slaan
op de vroeger verschenen stamreeksen.
Het vele goede werk, hetwelk ontegenzeggelijk door
de redactie is geleverd, kan door het groote publiek
onmogelijk worden onderscheiden van het minderwaardige
en moet dientengevolge helaas 8ók door bet odium van
wantrouwen worden getroffen. Hieraan zou het alleen
dan kunnen ontsnappen, wanneer kon worden getuigd,
dat de vóór 1912 gepubliceerde stamreeksen niet mogen
worden vergeleken met die in de nieuwe serie, m.a.w.
dat de laatste als de eenige juiste moeten worden beschouwd. In hoeverre dit is aan te nemen, zal eerst
kunnen worden uitgemaakt, nadat een grondig onderzoek
is ingesteld naar de juistheid van verschillende stamreeksen. Een afdoend oordeel te dien opzichte is dus
eerst na verloop van geruimen tijd, waarin het wantrouwen
onverzwakt blijft, mogelijk, maar zooveel is thans bij
eenvoudige vergelijking der vroeger en later gepubliceerde
stamreeksen reeds duidelijk, dat het door de redactie
ingenomen standpunt niet immervanvoornitgang getuigt.
Achteruitgang meen ik te hebben waargenomen, b.v.

1905.

1. Ti& Epes van Rcttinga (1.?;11)2),

11. Idrerd van

Hettinga (13~5).
III. Tiete aan H e t t i n g a (ldO2), tr.
Rtke wzn Ockingn.

1914.

T. TietE jp
F F.9 .rau;
r:
Hcttingn on<lwtcckcnde i n 11% 31 Sul~icringer het vci,bolld der HclGklringern cn Vel koope~~.
JI. Idxrd Hetting, 1422, het. schap
in Hommerts, tr. K. N.
111. Ti& z)an Hettinga, heerschap
in de Hommerts, 1456, tr. 2”.
Sthecke Ockinga, dr. van Epe
en Tv+ I+&nqa uit B u r g -

weerd.”

-

Hier hebben wij, zoo het schijnt, met rolmnakt dezelfde
personen te doen, maar verder gaat dt: gelijkheid niet
en men vraagt zich onwillekeurig af, of men eene
redactie, die tot dergelijke afwi.jkende opgaven in staat
is, nog wel ,, au sérieux” moet nemen. Dat daartoe inderdaad alle reden is, komt zoo mogelijk nog beter aan het
licht bij vergelijkiug van de eerste generatien van het
geslacht van Hamlwoiclr: in de jaargangen 1907 en 1914:
1907.
1. Joris ~an Hambroick, 141S1446, tr. N. N.
11. Johan aan Hambroick, t475, tr.
Desa ran Wolfskeel, wede Go-

dert van Glinde.

1914.

1. Jorrirn rnn Hombroirk, l$lS-

TI.

1446. tr. N. N.

A d a m v a n Harnbroick, 144G1485, schepen van Rijnberk,

-i_ 1625 tr. 1504

mqriet 1’a?l

Jurrien van Hambroick, + voor
Rhemen, d r . vno h’utger e n
Else vaw illar?kulsen.
1525, tr. 1604 M a r g r i e t vare
R h e m e n , d r . rnn L u b b e r t e n 111. Jorrien rwz Hambroiek, Ilcer
Heisse vaw Marhulsen.
vnn Wolfskecl 152.5, bezegelt
de Inndsverecniging van KeuIV. Adam van Hambroick, heer van
lcn 1650, -i_ 1557, t,r. Ueertwid
Wolfskeel 1825, bezegelt de
?:alz TIólfskeet, + n3 15X2.
landsvereeniging vitn Iieulen
1550, i_ 1557, tr. Gsertruid van
Wolfskeel, -i_ na 16s2.

111.

De redactie heeft zich om onbekende redenen genoopt
gezien eene generatie te doen uitvallen en zi,j is voorts
overgegaan tot eene hérgroepeering, die aan het ongelooflijke grenst’. Wij hebben toch niet te doen met
marionetten, maar met personen, die werkelijk hebben
geleefd, althans geleefd moeten hebben, want deze
verschillende opgaven zijn waarlijk wel in staat twijfel
daaraan te doen rijzen.
Onwillekeurig vragen wij ons hier af: wie bezegelde de
landsvereeniging van Keulen in 1550, Jowien of A d a m
1) Als voorbeelden, eveneens gohecl willekeurig gekozen, kunnen
worden aangehaald do stamreeksen der geslachten ~a11 BrakeU, cax
Eek, van der Peltz, van Lynden, Pompe, aan Spengler, Taets ~an Amerongen en Vosch van avesaet, wxwvw drie tot elf, hetzij zoogcnaamd
bewezen, hetzij dubieuse gonerntii’n zijn geschrapt. Algelreele wijziging der eerste generatiën kan worden gaconstat,eerd bij vergelijking
der stnmreeksen Dittli%ge? 191 l-1913, van Grotenhuis 1909-1914, de
Ai.qers ther Rorch 191.L-1917 en uan Wiinberaen 1906.1918.
3) Dit, jaartal is geenc drukfout’, ivant”in het hoofdje wordt ook
nis stamvader opgegeven: ,,,Tiete Epe8 uan Hettinqa, die’in 1311 voorkomt.”

*) Vgl. dit maandblad, jaargang 1910, kol. 185.
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bij v e r g e l i j k i n g d e r verschillende 1~~12 I’aIjhzlys-stamreeksen in de jaargangen 1905, 1908, 1910 en 1916.
In jaargang 1905 vangt de stamreeks aan met &‘ervaes
van den P a n h u y s e (1431), g e t r o u w d m e t M a r i a v o n
Walhorn; in 1908 compareert dit echtpaar als de vijfde
generatie en werd de stamreeks opgevoerd tot Godefroi
van Panhuys vermeld in 1275, schepen en ambtman te
Brussel ; i n 1 9 1 0 i s d e v a l v a n h e t g e s l a c h t walz
Panhzt ys groot, niet alleen moest het de vier nieuw
verworven generatien weder prijsgeven, maar zelfs werd
de stamreeks met nog vier generatiën ingekrompen en
a l s s t a m v a d e r w e r d t o e n g e p r o c l a m e e r d Zemaes van
Panhuys, die voorkomt in 1532 en 1544; in 1916 - en
deze jaargang behoort tot de nieuwe serie - is de stamreeks weder twee generatiën opgevoerd, maar het hoofdje
zegt niet alleen : ,,de geregelde stamreeks vangt aan
met J+%lewa 1:a12 Panhuys , die in 1486 drossaard van
Walhorn werd”, doch tevens: ,,de samenhang [va.n de
twee takken van dit geslacht] op de wijze als in den
stamreeks aangegeven is volgens familiepapieren, maar
nog niet voldoende bewezen”. De stamreeks is derhalve
nog niet te vertrouwen en de schijnbare vooruitgang
tusschen jaargang 1910 en 1916 is inderdaad achteruitgang. De redactie deelt niet nauwkeurig mede wát
onvoldoende is bewezen en of de schoen wringt bi eén
of bij beide takken. Ook maakt een weinig gunstigon
indruk de mededeeling, dat de nu geboden stamreeks
is ,volgens familiepapieren”. Wat hebben wij daaronder
te verstaan? Zijn het testamenten, huwelijksvoorwaarden
of boedelscheidingen, dan kunnen die op zichzelf als
voldoende bewijsstukken worden aangemerkt. Vermoedelijk hebben wij echter te denken aan stamboomen,
familie-aanteekeningenen en dergelijke schrifturen, welke
als bewijsstukken ten eenenmale onvoldoende zijn. Hier
is het dan ook niet ongepast te herinneren aan hetgeen
zich heeft voorgedaan in zake de stamreeks van het
geslacht van Tuyll van Xerooskerken.
In afwijking van Nederlandsch Adelsboek (1903), hetwelk als stamvader van dit geslacht opgaf Pieter Hugenzone, die 6 Maart 1476 tot rentmeester-generaal van
Zeeland werd aangesteld, schreef Nederland’s Adelsboek
in 1904: ,,De geregelde stamreeks vangt aan met Gi$s,bert van Tuqll den Olde, -/-1343 gehuwd met GerOurg
,,Both van der Eem. Pieter van Tuyl, geboren te Zie,rikzee in 1430 kocht in 1483 de heerlijkheid van Se,rooskeroke van Keizer Maximiliaan 1. Hij en zijne
,,afstammelingen noemden zich alleen can flerooslcercke,
,,totdat men in ‘t begin der 17” eeuw de leden van dit
,,geslacht weer met den naam val& Iuyll van Berooskercke
,,vermeld vindt.” Hiertegen trok de heer van Epen, de uitgever van NederlandsSh Adelsboek, aans!onds te velde en
zette zakelijk uiteen, waarom als stamvader bovengenoemde Pieter Hugenzone (1476) moest worden aangemerkt, en
dat voor de afstamming uit Tuyll geen enkel steekhoudend bewijs was te vinden 1). De -redactie van Nederland’s Adelsboek trok zich daarvan echter niets aan en gin.g
in 1906 zelfs nog verder, want toen kwam in het hoofdJe
te staan : ,,De geregelde stamreeks vangt aan met H u g o
,,van Tuyl, wiens zoon Gijsbert in 1269 werd geboren.
,,Pieter van Tuyl, geboren te Zierikzee in 1430 kocht in
,,1483 de heerlijkheid van Serooskercke van Keizer

,,Maximiliaan 1. Bij en zijne afstammelingen noemden
,,zich alleen van S’emoskercke, totdat in 1603 alle leden van
,,dit geslacht weder den naam van Tuyll van Serooskercke
aannamen”. Sedert dien bleek de redactie evenwel de onmogelijkheid deze stamreeks langer te handhaven, maar
in stede van zich nu te houden bij hetgeen bewezen was,
zocht zij in 1911 hare toevlucht ook bij ,,familie-papieren”
en schreef toen: ,,De geregelde stamreeks vangt aan
,,met Pieter Hugewoon van Serooskerlte, die in 1483 de
,,heerlijkheid van Serooskerke kocht van Maximiliaan
,,van Oostenrijk. Zijne afstamming uit de Gelderschevan
,,Tuyll’s, maakt bij de redactie nog een punt van studie
,,uit. Vandaar geeft zij de afstamming uit die familie
,,vóór de stamreeks, zooals die gegeven wordt in het
,,familieboek van Jkvr. Geertruydt van Tuyll L‘an S’erbos,,kerlce, wedo van Joest tean de Werve, heer van Giessen
,,Oudkerk, opgesteld in 1676 uit de toen nog aanwezige
,,familiebescheiden”. Hoeveel vertrouwen de familiepapieren van dit geslacht verdienden, komt duidelijk
uit, wanneer wij de stamreeks ontleend aan dit familieboek vergelijken met die door Nederland’s Adelsboek in
1918 gegeven. Van afstamming uit de Geldersche v a n
Tuyll’s blijkt niets meer en in het hoofdje zegt de
redactie slechts : ,,De geregelde stamreeks vangt aan
,,met Piefer Renyer Symonszx., die 22 Dec. 1389 poorter
,,van Zierikzee werd en wiens kleinzoon in 1483 de
,heerbjkheid van Serooskerke kocht van Maximiliaan
,van Oostenrijk”. Had de redactie het toch maar van
den aanvang af aangedurfd als stamvader op te geven
Pieter Hugenzolae en zich onthouden van het aanhalen
van het familieboek van 1676 (3) gebaseerd op sedert
dien verdwenen (3) familiebescheiden, dit ware voor
het betrokken geslacht wel zoo verkieselijk geweest
dan het scheve licht, hetwelk door de publicatie van
1911 op zijne afstamming is geworpen. Het feit, dat
het nu is mogen gelukken de stamreeks nog een paar
generatien op te voeren, ware dan ook beter tot zijn
recht gekomen.
De hierboven gesignaleerde achteruitgang is ook te
constateeren bij de behandeling van het geslacht de
Kempenaer. In 1907 ving.de stamreeks aan met Guilliam
de Kempenaer , geboren te Brussel, koopman te Amsterdam 22 Mei 1681 en aldaar overleden in 1611, maar
in 1914 gaan dezen niet minder dan zeven generatiën
vooraf met de medeeling der redactie: ,,W.ij vermelden
,,de generaties in België, die slecht uit familieberichten
,bekend zijn, doch door den brand van het Brusselsch
,archief , onbewijsbaar, vóór den stamreeks”. Hier
hebben wij dus wederom te doen met familiepapieren
in den slechten zin des woords. Ook zou de redactie
m. i. verstandiger doen het verbranden of op andere
wijze teloorgaan .van archieven, waardoor het bewijs
voor zekere afstamming voor goed onmogelijk zou zijn
geworden, niet te hoog aan te slaan. De bewijzen zijn
juist vaak te vinden, waar men die niet zoekt.
Bij d e behandelin g van het geslacht van Verschuer
in 1910 beweerde de redactie: ,,Doordat dit geslacht
,langen tijd in Duitschen krijgsdienst was en in den
,30-j arigen krij g de papieren te loor zijn gegaan vangt
,,de geregelde stamreeks aan met N i c o l a a s v a n d e r
,Schuer , kap. in statendienst omstreeks 1640.” Ondanks
dit te loorgann der familiepapieren - mochten wij
daarvan maar weer worden verlost! - zag de redactie

1) Zie De Wapenheraut 1901, blz. 97-102.
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in 1918 toch kans de stamreeks vier generatiën op te
voeren en wel tot eenen Claes uan der Schuer, d i e
wordt gezegd omstreeks 1460 te zijn geboren. Met dit
succes zouden wij de redactie van harte moeten gelukwenschen, maar ik voor mij aarzel en vrees ook hier
veeleer met achteruitgang dan vooruitgang te doen te
hebben. Zooals ik te dezer plaatse (zie 19 15, kol. 259) mededeelde, werd door mij te ‘s-Gravenhage de huwelijksafkondiging van den kapitein Nicolaes van der Schuer
en Anna Beatrix Irotf gevonden, d.d. 8 Mei 1639. De
redactie wil nu, dat dit huwelijk reeds circa 1623 in
Hessen zoude zijn gesloten, hetgeen noodwendig is, daar
de hun toegeschreven zoon Peter, van wien het geslacht c*an
Verschuer afstamt, reeds omstreeks 1625 geboren moet zijn.
Niet alleen is niets bekend omtrent deze zooveel vroeger
in Hessen plaats gehad hebbende huwelijksvoltrekking,
maar ook vermeldt de Haagsche acte van huwelijksafkondiging, dat zoowel de bruidegom we d u w n a ar ,
als de bruid w e d uwe was. Daar Nederland’s Adelsboek
wil, dat hun huwelijk reeds omstreeks 1623 is voltrokken,
zouden hunne respectieve vroegere echtgenooten, dus vóór
1623 moeten zijn overleden. Wel geeft Ned. Adelsb.
op, dat Nicolaas van der Schuer te voren getrouwd is
geweest, n.1. 27 Januari 1618 met Emmitjen Thomas,
maar dit huwelijk heet door echtscheiding te zijn ontbonden en Emmitjen eerst in 1674 te zijn gestorven na
hertrouwd te zijn met zekeren Gerrit Hermans Vogelsangh. Van haar kan Nicolaas van der Schuer dus niet
weduwnaar zijn geweest. Aangaande een vroeger huwelijk
van A n n a B e a t a Zrott schijnt niets bekend. Zoolang
een en ander niet op alleszins bevredigende wijze is
opgehelderd en onomstoot,elijk is bewezen, dat P e t e r
een wettige zoon is geweest van N i c o l a a s uan der
Schuer, moet de opvoering van de stamreeks ons koud
laten. Naar het mij voorkomt had die veeleer behooren
te worden ingekrompen tot Peter Verschuer zelf. Blijft
het bewijs van diens wettige afstamming uit, dan is
hier, naar ik vrees, evenmin als in 1904, 1906 en 1911
aan het geslacht van Tuyll van Serooskerken, een dienst
aan het geslacht van Verschuer bewezen. De waarheid
komt te eeniger tijd toch aan het licht en dan tescheller
naarmate zij bemanteld is geweest.
Te bejammeren is het intusschen, dat de redactie er
zoo zelden toe overgaat de bewijzen voor de belangrijke
nieuwe ontdekkingen door haar op genealogisch gebied
gedaan, te publiceeren. Niet alleen zien wij verlangend
uit naar die in zake het geslacht rala Treysc&er, m a a r
ook b.v. naar de bewijzen voor de stamreeks van het
geslacht va?a Lockhorst. Nederland’s Adelsboek zegt van
dit geslacht : ,De geregelde stamreeks vangt aan met
,Adam va?z Lockhorst , een afstammeling van zekeren
,Adamus, stichter van het klooster op den Heiligen
,,Berg bij Amersfoort in 999, wiens gebeente in 1047
,werd overgebracht naar Utrecht in de kerk van St.
,Paulus Abdij, in ‘s Bisschopsboomgaard gebouwd. Hij
,,leefde in het begin der 130 eeuw, doch.de afstamming
,van zijn gelijknamigen voorvader is niet gedocumenn teerd”. Ondanks deze illustre afstamming is het geslacht van Lockhorst in den Nederlandschen Adel
v e r h e v e n , en in het hoofdje wordt eerlijk vermeld:
,,Bij K. B. 5 Mei 1822, No. 23 werd de Hooge Raad
,,van Adel gemachtigd in dorso van het diploma van
,,verheffing te stellen, dat hetzelve ter geener tijd zal

,prejudicieeren aan zijn sustenu van wettig af te stammen
,uit het aloud adellijk geslacht pan Loclchorst, en zoodra
,,dit zal zijn bewezen het diploma tegen een van erkenning
,zal worden ingewisseld”. Naar ik meen te weten is dit
bewijs tot heden niet geleverd ; zeker is, dat de Graaf de
Lannoy-Clervaux een schrijven van den Minister van
Justitie ontving, d.d. 22 Mei 1913, Iste Afd. A. No. 584,
waarin onder meer werd verklaard : ,Jusqu’ ici on n’a pas
,encore prouvé la descendance légitime de ces Lockhorst
,de la vieille (sic) famille noble de ce nom” l). T o c h
neemt de redactie van Nederland’s Adelsboek deze afstamming wél als bewezen aan, maar geeft zich niet
de moeite de bewijzen daarvoor te publiceeren, hetgeen
te gewenschter is daar een der redactieleden op eene
andere plaats 2, de afstamming uit het oud-adellijk
geslaoht van Lockhorst geheel afwijkend opgeeft, zooals
uit de verkorte aanhalingen hieronder moge blijken.
Leidsch Jaarboekje 1907:
Nederl. Adelsb. 1908 en 1915:
Adam van Lochorst, laatste
a.
Adamus, 999.
jaren der 10d* eeuw, volgens
1. Adam van Lockhorst.
overlevering.
11. Adam van Lockhorst. 1235 +
1247.
b. I
111. Adam van Lockhorst, ridder,
niet genoemde, onbed: 1 vijf
onm. 1247. 1253.
wezen generatiën.
IV. Bdam van’ Loekhorst, 1300e.
1327.
f. 1
1. Gerard van Lochorst.
V. Adam van Lockhorst, $ 1323,
11. Adam van Lochorst, vermeld
tr. Beat& Soudenbalch.
1376.
VI. Aernout van Loekhorst, 1337
111. Henric uan Lochorst, v e r -1352, tr. Geertrui al. Beameld 1411.
trix vaa Herwen, i_ na 1 4 0 3 .
IV. Aernt va* Lochorst.
VII. A d a m vaw Lockhowt, 1 3 8 0 V. Adam van Lochorat, tr. Mag
1414, tr. Agnes van der Merteld Knoops, eene Kleefsche.
wede, dood 1412.
VI. Henrie vaa Lochoret, rentmr.
VIII. Floris van Lockhorst, vermeld
der heeren van Lyqden in
1412. tr. Wilhelminavan Colster.
de Overbetuwe, tr..... zan
1x. Daek Florpz. va?a Lockhorst,
Ewijck.
bbschr. in de Ridd. van Nijmegen 1451-1465, tinsmr. VIL Adam van Lochorst, tr. 1”.
Catharina VeTsteeg, 2O. Anna
van Johan van Lynden 1457,
van Gmheld. Ex 1 :
tr. Machteld Knop, uit Cleve.
Y. Hendrick van Lockhorst, ver- VIII. Willem van Lochorst, ,,wa.s de
,,stamvader van de van Locmeld 1492, tr.. . . . van Ewijck.
,,horst’s, die eerst tè Weesp
x1. Adam van Lockhorst, f 1556,
,,en later te Rotterdam in
tr. 10. Cornelia Versteea : 2O.
*aanzien waren, en uit hen
Iohanna Gootveld. Ex Ï :’
,,stamt ook Barend van LocX11. Willem ean Lockhorst enz.
.horst, die in 1816 in denNed.
,,Adel werd opgenomen”.

Wanneer de redactie ons niet nader in wil lichten
- waarop wij m.i. eigenlijk recht hebben - zullen wij
wijs doen haar ook hier te wantrouwen en ons te houden
aan de officieele uitspraak, dat de afstamming in quaestie
nog niet is bewezen.
Waarlijk, het was niet voor niet, dat ik in den aanvang de hoop uitsprak, dat de redactie zich meer dan
tot dusverre beijvere vertrouwen te wekken “).
Ook klaagde ik daar, behalve over de onbetrouwbaarheid der stamreeksen, over de daarmede verband
houdende, niet te rechtvaardigen ongelijke behandeling
der verschillende geslachten. L)e gegrondheid dier klacht
zij het mij vergund aan de hand van een paar voor1) .Kurzgefaste Widerlegung” van E. Poswick in de zaak tusschen
den Graaf de Lannoy-Clervaux en den Hertog de Looe-Corswarem
betreffende Rheina-Wolbeck (1914).
1) Leids& Jaarboekje 1907, blz. 81 e. Y.
J) Zij zal in den vervolge ook goed doen geene stamreeksen meer
te geven zooa.ls die van de familie Waubert de Puiseau (1918), waarvan bij zeven generatiën niet Sn enkele datum is vermeld, en van
van GesseZev (1913), waarvan de eerste vier generatiën dringend aanvulling behoeven.

83

84

beelden ook nog even aan te toonen, in de hoop dat
daarin evenzeer verbetering moge komen.
Laat ons nog eens de jaargangen 1911, 1914 en 1916
ter hand nemen en de daarin voorkomende stamreeksen
der geslachten ualz Tuylt van Serooskerken, de liempenaer
en can PanJzup vergelijken. Een familieboek, familicberichten en familiepapieren - alle drie even verdachte
bronnen, zooals wij boven zagen - gaven de redactie
in elk dier drie gevallen aanleiding de stamreeks op
to voeren, maar de wijze waarop zulks ten uitvoer
werd gebracht, verschilt. In het eerste geval zegt de
redactie in het hoofdje de aan het familieboek ontleende
generatiën voor de stamreeks te zullen geven, maar
hieraan is geene uitvoering gegeven, immers de stamreeks vangt eenvoudig aan met de eerste generatie uit
het familieboek. Bij de familie de lilenzl~elzaer daarentegen gaan de onbewezen generatiën inderdaad aan de
stamreeks vooraf on zijn zij los daarvan geplaatst.
Degene echter, die de stamreeks LUIZ l’a&tcys naslaat
en niet vooraf het hoofdje leest, wordt misleid, want
de beido takken zijp daar tot éen verecnigd, zonder dat
blijkt, dat het bewgs voor deze gezamenlijke afstamming
ontbreekt. Zoo de redactie bij het opnemen van nieuwe
stamreeksen voort wil gaan ook onbewezen gencratiën
op te geven, ware het wel wenschelijk, dat dit in dier
voege geschiedde, dat met één oogopslag is te zien, wat
volgens de redactie bewezen is en wat niet, op de wijze
dus als bi,i hot geslacht de Kempenaer plaats had. Veel
liever echter zag ik deze onbewezen generatiën geheel
verdwijnen 1). Mocht de redactie daartoe niet kunnen
besluiten, dan zou ik haar nog in overweging willen
geven die onbewezen genoratiën niet bij de stamreeks
af te drukken, maar daarvan slechts met een enkel
woord melding te maken in het hoofdje 2). Ook thans
wordt die weg door de redactie reeds meermalen bewandeld, maar het volgen van een vast systeem schijnt
te dien opzichte wel aan te bevelen.Wij worden dan tevens
mogelijk ook ontlast van te veel fraaiigheden in het
hoofdje, hetgeen al evenmin gewenscht is. Het schijnt
overigens wel, of de redactie sommigen geslachten meer
ter wille is dan andere. Het ééne geslacht wordt opgeluisterd, het andere niet.
Eene audere hiermede verband houdende ongelijkheid
is reeds herhaaldelijk opgemerkt, t.w. dat de redactie bij
sommige geslachten het door de voorvaderen uitgeoefende
beroep - de bekleede ambten en bedieningen worden
doorgaans wel vermeld - opgeeft, maar dat bij andere
angstvallig verzwijgt:. Te dien opzichte maakte het op
mij den indruk, alsof de redactie nu eens rekening houdt
met zekere gevoeligheden, doch dan weder met kracht
daartegen in gaat. Ook hier verdient het spreekwoord

,,gelijke monniken - gelijke kappen” in toepassing te
worden gebracht: de redactie behandele alle geslachten
op volmaakt gelijken voet.
Ton slotte trof mij in den jongsten jaargang, dat de
redactie bij de nieuw toegevoegde eerste vier generatiën
van het geslacht van Teylìngen naar literatuur daarover
verwijst. Dit is iets nieuws en op zichzelf zeer prijzenswaardig, maar waarotn dan niet. bij andere geslachten
op gelijke wijze gehandeld. De stamreeks b.v. van het
gesla.cht Verstolk in dienzelfden jaargang werd eveneens
vier generatiën opgevoerd, maar daar wordt niet verwezen naar het opstel van Mr. P. A. N. S. van Meurs
in ons Maandblad 1911, kol. 363 o. v., waaraan die toch
zijn ontleend.
Verwijzing naar literatuur is zeer zeker toe te juichen,
maar de stamreeks is daartoe niet de aangewezen plaats.
B e t e r w a r e h e t - in navolging der Duitsche adclsboekjes -- de literatuur in kleine letter op te geven
onder het hoofdje. Dit is eene kleine moeite, immers
de redactie behoort zich toch op de hoogte te hebben
gestold van de literatuur over het onderwerp, hetwelk
zij behandelt, en kan die dus gemakkelijk even opgeven;
velon der raadplegers van het zoo h a n d i g e b o e k j e ,
h e t w e l k w i j telken jare ondanks zijne gebroken m e t
vreugde begroeten, zou de redactie daardoor ten zeerste
aan zich verplichten. ___~~__

1) Van de stamreeks van het geslacht van der Goltz zouden danniot min
der dan twaalf generatiën komen te vervallen en bij van Wykedooth vijf.
2) Blijkens het in den aanvang genoemd voorwoord stelt de redactie
zich voor ook het hoofd betreffende de adelsgunsten aanzienlijk te
bekorten en daarvoor te verwijzen naar den desbetreffenden jaargang
van de nu voleindigde serie. Dit voornemen ware alleszins te billijken, eoo die hoofdjes thans aan alle eischen voldeden, maar hieraan
ontbreekt nog al eens wat. Ook zoir ik ze op een bepaald punt selfs
uitgebreid willen zien. Het komt nnj n. 1. noodzakelijk voor ook te
vermelden, of de personen, dit in de Ridderschappen der noordelijke
provinoien zijn benoemd, oene acte z<m bewijs hebben ontvangen, in
welk geval hunne benoeming gelijk staat met eene verheffirq (zie De
Nederlandsche llermrt, Vlll, blz. 681, hetgeen niet onopgemerkt mag
blijven.

Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van
Abbenbroek en hun aanverwante geslachten, de
Heerlijkheid Abbenbroek en de vicarie op het
altaar van St. Lucas in de N. K. te Delft,
door G. B. CH.

VAN DER

F E E N.

(Vervolg van XXXV, 270.)

In aansluiting aan het hierboven medegedeelde geef ik
hiernevens een tabellarisch overzicht van de Heeren van
Abbenbroek (1290-1600). (Bijlage 1). Ik hoop hierdoor
een en ander te verduidelijken en aan te vullen en neem
tevens deze gelegenheid waar om een paar onjuistheden,
welke in hel. voorgaande zijn ingeslopen, te verbeteren.
In 1290 werden drie personen met de heerlijkheid beleend
(Generatie 1). Een halve eeuw later vinden wij als bezitters
genoemd Jo. &!argriete Symonsdr. wam Abbenbroek (voor + ?),
en Jan Henricsz. van den Broeke voor + (Generatie 11).
Of Jan en 1Yisse Arentsz. van Abbenbroek, die 10 December
1350 op verzoek van Jo. MargTiete Symonsdr. met haar
gedeelte in de heerlijkheid worden beleend, hierin reeds
een aandeel bezaten, blijkt nergens uit. Alleen vinden
wij vermeld, dat genoemde Jan Arentsz. in 1357 heer
was van + A. Zijn zoon Jan Jansz. wordt in 1386 verl e i d m e t 4 A., hem opgedragen door S’ymom en J a n
Spoyaert , gebroeders, zijn neven. Hun vader was waarschijnlijk fdeerman Speyart, vermeld 1354, dood 1373, vóór
1359 gehuwd met . . . . v. Abbenbroek, Claes en dc2elyse
van der Meye dochter 8s). Dit $ deel zal wel afkomstig
..
*
dezen Claes va% Abbenbroek, die in de eerste
h!e;!ftvtin de 14d* eeuw moet hebben geleefd. Nemen wij
aan, dat de bovenvermelde Maryriete Symonsdr, haar (,?)
deel geërfd had van haren vader Symon of diens vrouw,
dan komen wij tot het besluit, dat in dit ti,jdvak $ deel
berustte bij de grafelijkheid, zooals ik boven reeds op8s) Zie de mededeeling van J. D. Wagner over de Heerlijkheid
Abbenbroek en het geslacht Montfoort, Ned. Leeuw XXXVI, kol. 2’7.
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merkte. Dit _4 deel werd eerst 100 jaar later in 1440
opnieuw uitgegeven (XXXV, kol. 261) 89). In welke
betrekking de in de He generatie genoemde personen
Aren t , Symon , Claes en Henrick van den Broeke, de
vader van Jan Henricksz. o. d. Broeke, stonden tot de
oorspronkelijke bezitters is niet vast te stellen.
De geschiedenis van de helft van Abbenbroek g”)
atkomstig van Heer Jan Jansz. van Abbenbroek, Ridder,
overleden omstreeks 1413 (generatie IV) stel ik mij als
volgt voor: Oorspronkelijk ontvingen zijn vier rechte
leenvalgers Jan en Willena Jansz. van ïUeliskerke en J a n
en Adriaen Janss. van Scellach ieder 1 deel v a n d e
heerlijkheid. Blijkbaar waren Jan Jawz. lan Meliskerke
en Adriaen Janst. van Scellach in 14-0 overleden. Op
12 September 1420 wordt Jan ,Jcrnsz. 1’an Scellach verleid
met + van de helft van de goederen van Abbenbroek
afkomstig van Adriaen van Schellach, en nog + van de
helft gekomen van J a n van Neliskerke 9 ‘). Dat deze
ieder + nalieten, kan slechts zóó worden verklaard, dat
+ deel van den vroeger gestorven WillefTa Jansx. van
ïYeliskerde onder de drie overgebleven leenvolgers was
verdeeld die thans & -+ G4 = 2 in leen ontvingen n 2). Na
den dood van Jala van der Werken vererfde zijn + deel
+ + + + + aan zijn zuster Marie rala Scellach , g e h u w d
met Pieter Jans Ganszoola en zijne neven Jacob en .Z+lovis
Willenasx. van Adelislcerke, die op deze wijze ieder & aandeel
in de heerlijkheid kregen, welke zij 1 April en 28 Augustus
1421 opdroegen aan Henric va?a Borsselen, Heer tot Veere
en Sandenberch 9 3).
Dinsdag na Paschen 1383 werden Gerrit en Hendrik
Jansz. vaqa Abbenbroek verleid met $ Abbenbroek hun
aanbestorven van hun vader (IV” generatie, verg. XXXV,
kolom 260). S Juli 1405 werd dit verlei hernieuwd en
ontvingen bovendien de twee dochters van He&& Jansz.
n. 1. Hadmien gehuwd met Mr. Gerrit van der Hoeve en
Jans gehuwd met Henric van Abbenbrock tezamen het
vierde deel, dat tot op dat oogenblik bij de grafelijkheid
had berust. Op dit 2 deel kom ik straks terug. Na den
dood van Gerrit Jansz. van Abbe~abroek werd zijn dochter
Sophie, gehuwd met Zzueder ,van Heenvliet, begiftigd met
& deel afkomstig van haar vader. Haar broeder Adriaen
ontving na zijn mondigheid op IS October 1413 4 deel.
Ik opperde hierboven het vermoeden, dat het tweede &
deel afkomstig was van zijn inmiddels overleden oom
Hendrik Jansz. Ik geloof echter te moeten aannemen,
dat het .& deel, waarmee Sophie aanvankelijk was begiftigd, m 1413 wederom aan Adriaefa werd toegewezen.
Hierdoor wordt de zaak duidelijk. In 1420 wordt SopJaie
na Adriaan’s dood ga) verleid met -,$ Abbenbroek; het

andere -& deel vererft aan haar zuster Katr@a Gerritsdr.,
gehuwd met Boudijn die Hart, Boudijjnsz. Deze ontvangt
22 October 1430 een leenbrief mede voor & deel, haar
aanbestorven van haar oom Hendrik Jansz. Onder het
afschrift van den leenbrief staat aangeteekend, dat S o p h i e
desgelijks een brief heeft. Deze begiftigde een bloedverwant van haar man met dit & deel, die het in 1436
wederom aan haar afstond (zie boven XXXV kolom 264).
Op 16 Februari 1437/8 droeg vrouwe Sophie, w e d u w e
van Zzueder van Heelavliet , haar 4 deel in de heerlijkheid
op aan den bovengenoemden Henric ,van Borsselen. Diens
zoon Wolfert werd 12 October 1474 beleend met 4 deel
van de heerlijkheid, hem opgedragen door Heer Adriaega
van Cr~~yiaiwgen , ridder. Ik sprak boven het vermoeden
uit, dat dit deel afkomstig was van vrouwe Sophie. D i t
is echter niet mogelijk, daar de laatste slechts 4 deel
bezat, dat zij reeds in 1438 aan Wolfert’s vader had
overgedragen. Ik meen dat dit hetzelfde deel is, waarmee
den 22en September 1440 Henric Sadelbor.ger werd beleend
bij doode van zijn moeder Jonkvrouwe Janyae va?a Abbe+
b r o e k , die wel geen andere zal zijn dan de in 1405
genoemde Jans HelarìckscEr. van Abbenbroek, gehuwd met
Henric van Abbenbroek.
Mr. Gerrit vaya der Hoeve? de man van Jo. Hadwien
He~aricksdr. va)a Abbenbroek is geen onbekende voor ons.
Hij woonde in Maasland en wordt aldaar vermeld 1402
tot 1428 en vestigde zich omstreeks 143’8 als dokter in
Delft 9b). Zijn vader was Jan Aernfsz. can der Hoeve
gehuwd met Jo. Lijsbeth die in 1390 een woning genaamd ,ter Hoeve” in LUaaslancl in leen had van de
grafelijkheid van Holland 8 6). Mr. Gerrit leeft nog in

8”) Lees in noot 19 Ned. Leeuw SYXV, kol 261 4 inplaats van +.

9Q) Lees in kolom 261, al. 4 reg. 18 van boven de helft, inplaats
van I~et vierde deel, verg. noot 17: 3 + k = 3.
Qi) Lees in kolom 262, regel 8 van onder 1427 in plaats van 1411.
Uit het ter plsatse vermelde consent schijnt te moeten worden opgemaakt, dat #Jan en Willem van Meliskerke en Adriaen van Scellach
reeds in 1417 waren overleden, Hunne namen zijn hier blijkbaar
geplaatst naar den ouderdom.
Q!) Lees in kolom 263, reg. 5 van boven & inplaats van het vierde en
Willem Jansz. van Meliskerke in plaats van Adriaen Jansz. mm SceUach.
Qa) Zoon van Wolfert van Borsselen, heer van Veere en Hadeloij van
Borsselan, dochter vm Claes van Borsselew, ridder, heer van Brigdamme,
rentmeester van Zeeland, vermeld 1384-1408. Zie Inv. Archief Van
Borsselen van Mr. R. Frnin Th. Az. in Versla.gcn’sRijks Archieven,
XVIII, 1895, verg. SSXII, 1909 blz. 349 v. v. en bijvoegde lijst,.
Q’) Kolom 263, 3’ al. lees Adriaen Gerrit Jansz. inpla.ats van Adriaen
Jan Gerritsz.

Qr) Dr. S. W. A. Drossners, De Archieven van de Delftsche Statenkloosters blz. 312 (Reg. 39), 1% (Rog. 63), 146 (Reg. ös), 148 (Reg.
US), 149 (Reg. 78). 155 (Reg. UO), lö3 (Reg. 146), 156 (Reg. 114),
169 (Reg. 179), 176 (Keg. 217).
QQ) Drossaers, bla. 468, reg. 25 en 26. - Deze woning in Maasland was reeds sedert 1270 in het bezit van het geslacht van
der Hoeve. Jan vm der Hoeve werd 28 Juni van dat jaar verleid
met een hoeve in Mansland, die hij gekocht had van Mr. Daniel
‘can de TYeZde. Op 26 April 1333 bevestigt Graaf Willem den lijftocht van de helft van Veren Oetghenen hoeve groot 28 morgen
,,leggende in Maealnnd ende die heeren van de hofdijc an beyde
zijden belegen ILebbeude streckende tussohen weg en dijk” door
drnoudt cm der Hoeven gemn.akt aan Risseden zijn eohtgenoote en
verleit Jan can der Hoere, Arnouts oudsten zoon, met genoemde
hoeve, gekomen van Mr. Daniel Ga% de Velde. Op 10 Juni 1359 verkoopt Hertog Albrecht aan Jan z’n?& der Hoeve de helft van 141 morgen
e n 12: morgen in het ambacht van Maasland. Den 2”” Augustus
1361 bevestigt de vrouw van Voorne den lijftocht, door Aernout van
der Hoeve gemaakt aan zijn echtgenoot,e Haesekijn, dochter van Gerrit
Boeyen, van de mindere helft van 42 morgen lnnds in Maaslana.
Diens zoon de bovengenoemde Jax van der Hoeve, werd 13 December
1372 verleid met een hoeve, hem aangekomen van zijn vader. Op
30 Jan. 1375/ö mnakte hij aan Jo. Lysbetfe?L zijn echtgenoote den
lijftocht van de mindere helft van de 2ö morgen lands met de
huizinge daarop staande, die hij hield in Maaslandcrambacht Nd. z
van de kerk. Den 25”” Jan. 1379/X0 ontving hij toestemming ,,om
zijnen nooddruft” te verkoopen ,,ten eigen” 8 morgen uit een hoeve
lands.
In den losrentebrief van IS Juni 1390 is sprake van ,,Jan van der
Hoeve Aerntsz. woninghe ter Hoeve ghelegen ambaoht M a a s l a n t
tnsschen den seynwateringhe ende den Maesdyc, Z.z. die heeren
van den deutschen hese, N.z. Jacop Overvliet” te leen gehouden
\-an de grafelijkheid van Holland. De naam ,,Hoeve” komt reeds
voor in 1352. Jan b’lore~ verkrijgt d.d. 26 O<t. van dat jaar 24
morgen in Mnaslund in vrijen eigendom, in plaats van zekere 3+
morgen lends in een woning geheeten ,,de Hoeve”, die hij den Hertog
had opgedragen uit, zijn eigen goed. Op 13 Sept. 1394 ontvangt
Niesen van der Hoeven deze 4 morgen ,,leggende in Maesland in een
woning daar Jan Aewtsz. nu ter t.ijt op zit in rechten leene.”
(Wie zijn ,,die heeren van de hofdyk” (1333) = ,,die heeren van
den deutschen huse” (1390) U)
Willem Jansz. , de oudste zoon van den voorzegden Jan en diens
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Tabellarisch overzicht van d e

1.

Jan, Claisr. 21. A.
1413 1290 bel. rn. [a?] A.

1.

J a n n e Jansa. v. A.
14/3 1290 bel. m. [f?J 8.

II.

Arent

Symon

X
,.................*.

X G Al
. . . . . . . ...*...

I

I

Jan A&&. TI. A.

IK

VI.

v. I

dood 13571

I
Jan Jansz.
aan Xeliskerke
dood 1420.
7/6 1413 bel. m. Q A.
’ A.

4%.

I
Jaeob Willemsa.

Jansz.
va% Meliskerke
dood 1417?
7/6 1413 bel. m. 4 A.
Willem

X
...............

II

I

dregcn IS/6 1386 Q A. op aan
Jan Jansz. ‘u. A.

Adriaen Janez.
van Scellaeh
dood 1420.
7/6 1413 bel. m. ,k A.

iilj ii20 z

’ ikt ‘142; na”: {A, ’

I

I

Flores Willemsz.
9. Meiiskerke.

1). Meliskerke.

VL

‘II-

Marie van Scellach
draagt 28/8 1421 het
dorp, slot en [-)?] A. op
aan Henric van Borsselen
v60r X 1421
Pieter Jans Gansz.

;

[ Wolfert van Borsselen]

X

Hadewij van Borsselen
ontv. IS/10 1423 douarie en lijftoc
813 1429rdO vrouwe tot Abbenb

dragen l/4 1421 [+Y] A. op aan
Henric o. Borsselen
Heer ter Veer en tot Saudenberg.
VIL

Jan 8poyaert

S p o n iYpoyaert

Jan Jansz.
van Sccllaeh
dood 1421.
7/6 1413 bel. m. k A.
: & ;FÀ.
vir0r X 1413
Hillegonde van der Werken.

.

I-

I
Jan Jansz. van Abbenbroek
38/3 1398 Ridder, dood 1413
8/7 1405 Hoer van 4 A.
2e X &largriete 21. d. Maelstede
IS/6 1386 bol. m. .A. A.
le s . . * : . . . . . . .
1410

* i&t i&o”na’l

VI.

I

Jo.
Margviet
Symonsdr. v. A .
verleit 18/12 1350
Jan en
Nisse A.z. v. d.
met [$?] A,

W<sse Ar&ts8. 2). A .

18/12 1350
dood 1 3 8 6
bel. m.
laatst vermeld 1364
6/10 1357 Heer v. f A.
[j ‘?l A.
v6Or X 1357
J o . Hadeluijn Rasent 2). Cruyningendr.
laatst vermeld 1364

(

VU.

I

Hen& van Borsselen
1/4 1421 bel. m. [f?] A.
28/8 1421
,,
,, h. dorp, slot c
2612 1457/8 n
” Q- A.

X

Janne van Halewijn.
VIII.

Wolfert van Borsse2en
12110 1474 bel. m. + A.
2s x
Charltote van Bourbon.

1x.

Margriete vaw Borstelen, van 8’1
dood 1508, laat na 8 A.
verleit 15 Nov. 1488 Heer Gerrit v. A.
15 Mei 1496 Boud@ Hart Bout
II
Zie Bijlage 11.

1x.

1441. Hij ontvangt dan van Johan van Hodenpjl de 18
morgen in Maasland, waarvan h\j hem den eigendom had
gegeven in erfleen <J 7)9 8). Zijn zoon Adriaen was gehuwd
vrouw Lysbeth, werd 26 Juli 1413 beleend met de helft van een
hoeve lands, groot de geheole hoeve 20 morgen. Den 2”” October
1420 werd Mr. Gerrit van der Hoeoe beleend met een huis met de
hofstede met 10 morgen lands onversterfelijk leen, bij opdracht van
Willem van der Hoeve.
Zie Inv. Gousset, Leenkamer Holland, deel 385, fol. 69 V .V . en
de aldaar vermelde registers.
Behalve van Niesen van der Hoeve (1394) vinden wij nog melding
gemaakt van Kerstant Alewijnsz. van der Hoeve (1392) en .4llard uan
der Hoeve (1392) en hunne nakomelingen. Jan van derHoez;e Kerstantzn.
voerde het zelfde wapen als Jan en Mr. Gerrit van der Hoeve. (Zie
Aanhangsel).
97) Drossaers, blz. 479 (Rog. 78). Als heergewaad werd bedongen

I

VIII.

met AgrGese Otter&. van Egrnolzde s 9). 2 Februari 1466 belooft Johan vat% Hodenpijl, op verzoek van Adriaen vaqz
der Hoeve en Joest, diens zoon, dat hij, na het overlijden van Adriaen voornoemd, diens dochter jonkvrouwe
Gerryt, gewonnen bij Agniese bovengenoemd, zal beleenen met het land in Maasland loo). Joost van der
een roode sperwer of 10 sch. Hollands, getuigen waren Philips Heynricsz. e n Franclce Boudynsz.
Q*) Deze 18 morgen strekten zioh uit van den Kerkweg oostwaarts
tot aan de Middelwatoring, begrensd te Noorden door Heer Gerrit
Oedziersz. priester en ten Zuiden door Gerrit Heeren Gerritsz.
UQ) Daeran dit graf leyt Bryan Gheryt van der Hoeoen ende Mergryet
syn wif ende heer beyder erffnamen. (Zie Grafbook O u d e K e r k ,
uitgeg. door Mr. L. ti. N. Bouricius in de Wapenheraut 1910). Is Mergriel
zijn 2” echtgenoote?
100) Drossaers, blz. 488 (Reg. 122).
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van Abbenbroek 1200-1616.
WiUem Claisa. z). A .
1-113 1290 bel. m. Li?] A.
Ilenrìu van den Broelce

Abbcnbroek

[;- A.]
X
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

’ LI: A.1
‘d. Neye

I
I

,ïan Henricsz. can deu Broeke
31/5 1347: Heer vnn 1 Abbcnbroek
laatst vcrmcld 1360

A. Qaesdr.

X

Speyart
dood 1373

I

I

I

Gerrit van A. Jansz.
dood 1406 -

-_
1383 cn 8,‘7 t40.5
beleend met 1 A.

. . . .

X

,...................

hen
cnsz. v. A.
06 dood 1420
bel. m. $ A.

I
Sophie Gerrit Jansdr. v. A. I<atntr+~ Gerrit Jallsdr. V. A.
140ö--1439I.
22/11 1406 bel. m. TI11 A.
5/2 1420/1* n +& A.
2Ojl 1435/6 ,, ,, ,$ A .
vOOr x 1406
Weder vaw Heenvliet
1406-1433 dood 1438.

I
I . . . ;.& *,+ ‘l.~si

Hendrik v’. 9. Jansz.
dood 1435
vhír X 1396
Jo. Heylwey

5/2 1420 bel. m. TIK A.
22/10 1435
n -7’6 A.
v60r xz 1435
I
Boudijn d%e Hart
Boudewijnsr.

I
I Gerijt
I D. A. Boud+1 Hartsz.

ll

[Boudewijn Willems;.
x
illargriet
wed. 1453 ]
I

I

Ridder 1485.
Baljuw v. Putten 1-182
dood 1494.
l/l 14641’5 bel. m. -i- A.
31/12 1480 n
n hA.
15/111488
,, n $A.

Boltdijn Hart Bz.
Schepen v. Delft.
1479-1491.
dood 1496.
29/121494bel.m.&-&A.
15/7 1496 >, ,, 3 A.
x
. . . . . . . . . . . . . . .

Maria
z’an Abbenbroek
dood 1516

Catharina
van Abbenbroek
dood 1516

I
.lo~~gs Boudyn Hart v. 8.
dood 1516
lö,‘7 1496 bel. m. & + a A.

Jalt Evertsz. v. Delft
gen. Starrensteyra.
Zie Bijlage 111.

Adriaela van Doq).

. .

Boudyn Alboat
i_ 1461.
draagt voor z;jn scboonmoeder 16/~2 1437j8 Q A.
op aan Henric v. Borsseleja Heer ter Veer en
tot Snndenberg.

X

X

H o e v e d r a a g t 1 2 J u l i 1 4 7 7 Pou~oels ilLen.Gz , zijn
zwager e n m a n v a n zijn zuster Gerqt ,naevolgende
,seke-c vuytsprake tusschem hem en mij onder andere
,saicken onlancx gedaen bij Albreclat valz Egnaonde mijnen
,,oem, Plzilips key ende Jan Boudijnsz. m i j n e n e v e n ”
een hofstede met 18 morgen lands in Maaslnnd op i n
plaats van 25 Rijnsche guldens, die hij na den dood
zijns vaders volgens huwelijksvoorwaarden aan Pouloels
schuldig was 1” 1). Jonkvrouw Glzerairde vun der Hoeve,
weduwe van genoemden POZIIUC~S, ontving 5 Maart 1484
een akte van willige condemnatie voor de 18 morgen,
bie zij aan de Cartbuisers bij Delft had gegeven 1’12).
101) De bocve was verhuurd aan depnt Dirxsz. voor 24 Rijns&.

tot 40 gld. Drossaers, blz. 50.3 (Reg. 19s).
10’) Drossaers, blz. 513 (Reg. 236).

I

II

Badleien
Henricksdr. v. 9.

Jans
Henricksdr. v. A.
dood 1440.
8/7 lm%?& A .

X

x
Mr. Gerrit U. d. Hoeve.

Hewic?c v. Abbenbroek.

Adriaen 2). CE. Hoeve
14U6

Henrick &delborger
i2/9 1,440 bel. m_ + A.

X

.4gnìese Otterkdr. van Egmond

Joost v. CE. Hoetic
draagt 31/12 14HO
A A. 017 aan
Geryt c. A. Boudzj’n Hartsz.

Adriae,l v. Cruyningen
drnqt 12jlO 1474
f A. oy aan
WoSfert v. Borsselen.

Gerryt van der Houve van Le~uestein, waarschijnlijk een
zoon van Joost, schonk 22 September 1505 het land aan de
Carthuisers 1” 3). Joost van der Hoeve droeg 31 December
1480 k Abbenbroek, hem van zijn grootvader aangekomen
op aan Geryt van Abbenbroek Boudijnzoon, die na den
dood zijner moeder Cathariua Gerrit Jansdr. van Abbenbroek reeds beleend was met + van de heerlijkheid door
haar bezeten 1” 4). Mede werd hij, z,3oals boven werd medegedeeld, do& _@a,rgriet van Borsselen begiftigd met i Abbenbroek, hetwelk zij geërfd had van haar vader Wolfert.
Hij was dus de eerste, die de geheele heerlijkheid bezat.
De bovengenoemde Ja.n Boudijns was, naar ik vermoed,
10s) Drossaers, blz. 627 (Reg. 301).
101) XXXV kolom 264, 38 -l., lees Jo. Hadwien Hendricksdochter
can Abbenbroek in plaats van Jo. Jans H. dr. v. A.
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een broeder van hem en misschien dezelfde als Mcuster
Jan Uor~lew~ijmz., die getuige was in 1508 bij de bcleoning
van Charbolte uai% Brederode mot het huis tot Abbcnbroek.
Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn broeder
i!loz~dij12 BoudCjnsx. in -k -t P, v a n d e heerlijkheid, d i e
ook beleend werd met de andere 9 (zie boven). B o u w e n
Willemx., kanunik in Abbenbroek, overleden 27 Juli 1492
en in de kerk te Abbenbroek begraven los), houd ik
voor een zoon van den vierden zoon 1 u”) van Iiatrijz
Gekt Jansdr. , die Willenz heetto naar den vader van
zijn grootvader Boudijn l17illems~. (zie boven). De mede
in de kerk begraven Bouwen Albout, overleden 1461 1 (‘s),
was de man van de eenige dochter van LSophie Gerrit
CJu~~sdl: va,n A. en Ztueder v a n Heencliet.

Uit het eerste huwelijk van Walrave~a sproten twee zoons
e n &n d o c h t e r : h’e@aozcd, \I’olfert e n Claarlotte ,unn
Brederode. De eerste, Heer van Hemsrode en Bergen
in Kennemerland, Kloetinge en Asten, erfde Vianen en
h u w d e o m s t r e e k s 1 4 2 1 m e t Plzilippote dc la Marche.
Hij werd bekleed met het ambt van derden Commissaris
tot vernieuwing van de wetten van Vlaanderen (25/2
1521); den 100” Januari 1624 werd hij aangesteld tot
Houtvester en Opperjager in Holland en Kastelein van
het huis van Teijlingen, 20 Juli 1563 ontving hij commissie van den Keizer tot Overste en Kolonel van 10
vendelen knechten, drie jaar later (22 Juli 1656) werd
hij aangesteld tot Raad van State. Den 29”” Augustus
1613 stelde hij al zijn goederen en renten in handen
van de testamenteurs van zijn moeder om zijn schulden
met die van zijn moeder en het sterfhuis te betalen en
gaf machtiging tot scheiding van den ouderlijken boedel.
Hij was lid van het gilde van St. Joris te Kortrijk.
Hij overleed omstreeks 1556. Zijn jongere broeder Wolfert
ontving 7 Februari 1531 de heerlijkheid Voshol, Reewijk
enz. 10 “). Charlotte va?a Brederode huwde Johan, burggraaf van &!o?alfoort, vermeld 1459-1522. Zij werd 1
Januari 1507/8 beleend met 2 Abbenbroek. Haar hulder
was Aqa2holais, bastaard van Brederode (zie boven). Zij
testeerde 20 Februari 1629 te Utrecht in het huis van
Montfoort , hetwelk eertijds bewoond had Il’iilena, graaf
van Montfoort, archidiaken van den Dom 11”). Indien
zij binnen Utrecht kwam te overlijden, wenschte zij
begraven te worden in het Convent van de Karmelieten.
Zij legateerde aan de kerk van Montfoort 1 gouden gulden
jaarlijks voor brood en wijn op Witte Donderdag, en
aan de koorheeren van dezelfde kerk 100 gulden om
jaarlijks hare memorie te onderhouden ,,met alre behuerlicheyt ten eeuwigen dagen mitten zeven dach maenstonden
int al, dat, daertoe dienen ind behoeren sal”. Nog vermaakte zij aan de koorheeren van Montfoort 40 gulden
om te koopen een jaarlijksche rente van 2 gulden bij
de 8 gulden jaarrente, die zij reeds hadden om den
dienst des Evangelies in de EPistelen te zingen. Aan St.
Anthonius in dezelfde kerke vermaakte zij 20 gulden.
Haren oudsten zoon Joost vermaakte zij ,tot een ge,,denckenisse, gemerct hij die heerlicheyt van Montfoort
,,sal h e b b e n ende b e s i t t e n , d e n grooten punct v a n
,:diamante, die in den rinck voortijts gestaen heeft en
,,die andere ses punten sullen gaan ende blijven daer
,,haer E. die andere clynoton geven sullen”. Haren jongen
zoon Henri& beleent zij met de heerlijkheid Abbenbroek
en van Velgersdijk met de renten van der Veere ,,mits
,,alle rechten ende toezeggen haer E. noch competeren[de]
,,ende a e n g e c o m e n i s bij doode haerer v r o u w e ende
,,moeder op ten selve huize van der Veere, hiertoe noch
,,alle erfenisse van landen ende renten als haer nae trachte
,,van huwelick aengecomen is gelegen binnen de landen

11.
Brederode en Montfoort.

JYolfert van Borsselen, laatste Heer van Veere en tot
Sandenburg, had uit zijn ‘2 do huwelijk met Charlotte van
Bourgondië twee dochters : AlalLa en ïkargriete 1” ‘). Anna,
beleend met Veere en Sandenberg huwde in 1481 Philips
van Bourgomli?, den zoon van A n t h o n i s ,,den grooten
bastaard” 1(‘8). Margriete genaamd vaq2 &geland, vrouwe
duwagiere van Voorne, erfde van haar vader i van de
heerlijkheid Abbenbroek, met welke zij Heer Gerrit van
Abbenbroek, ridder, beleende d.d. 15 November 1488
(zie boven). Omstreeks 1493 huwde zij met WaZruve?L
valz Brederode, Heer van Vianen, zoon van h’einoud en
Jolante van Lalaing, dochter van I?‘iblena Heer van Lalaing.
Deze leidde haar weg uit de stad Veere naar het huis
Zandenburg buiten die stad en van daar met een schip
naar Vianen, terwijl zij verloofd was aan Heere Marten
te Polhena, Ridder en Kamerling des Keizers, waarvoor
hi,i in Augustus 1499 vergiffenis ontving van A.!aximiZiaan,
Roomsch Koning en E7ilips Aart.shertog van Oostenrijk.
Zi,j testeerden 14 Januari 1492. Van Walraven vinden w1J
het eerst melding gemaakt in 1477. Hij schenkt dan
vergiffenis a,an zij11 neef en Ruwaard Heer Reinier Heer
te Broekhuizen, Ridder, zijn bastaardbroeders Walraven
en Beinier vn?a Brederode, hun dienaars enz., en zijn
onderzaten, die met hen en de regeering van Vianen
en Ameida een opstand hadden gemaakt, die nu door
zijn neef den Graaf van Hoorne en anderen was onderdrukt
tegen zijn moeder, haar Raden, dienaars e.a. Hij gebruikte toen nog geen zegel. Den 15~~ Januari 1505
werd hij door koning Filips aangesteld tot Raad en
Kn.merli&. Ma,rgriete verkreeg 17 September 1503 verlof
van koning Filips om over hare goederen te disponeeren.
In een notarieel codicii van 14 Februari 1507 stelt zij
o. it. Alathonis van Brederode, bastaard, Heer Gzjsbrechts
zoon, aan tot voogd en testamenteur. Zij overleed kort
daarna; want in 1508 hertrouwde lC’alrave?a met A n n a
geboren Gravinne te Nie~~wenaar (H. V. 11 Mei 1508).
109) Zit de mededeeling van D. W. van Dam inhet rorigcnummer

van dit Maandblad, kolom 25.
106) Zie noot 47, SSXV, kolom 264.
107) Ibven is foutievelijk moegedeeld, dat deze twee dochters uit
hut eerste huwelijk zouden zijn gesproten.
1”s) Zie voor Wolfert vnr~ Borsselen van der da, Biogr. Woordenboek
on dc daarvermelde litteratuuropgaven, verdel. Vad. Lett 1849;
Versl. ‘sRijks Oude Archieven lS95 -Voor de bastaarden uit liet,
huis Bourgondi&, Alg. Ned. Fam. bl. 1892, 23, en Versl. ‘s Rijks
O u d e Archieven 1895. - Zie o o k Vorsl. ‘s Rijk* Oilde Arclrioven
1902.

1”Q) Bovenstaande bijzonderheden betr. het geslacht Brederode z;jn
ontleend aan den Inventaris van de Heeren van Brederode in Vorsl.
‘s Rijks Oude Archieven 1909, 113 V .V .; zie voor Reynoud ~an Brederode: van der Aa, Biogr. Woordenboek. -- Zie bctr. het geschil
tassohen Eepoud wzn Brederode en den zoon van zijn jongeren broeder
Wolfert: Tripliek, fol. 151 vs. Leenk.-Holland, n0 335. - Voor bijzonderheden betr. het geslacht Brederode zij verder verwezen naar Bijdr.
Vad. Gesch. 3” k , 111 (1886); Oud-Holland 1908; Dietschc warande 1SSS
en Navorscher LI (1901) en LVII (1908).
110) ,,in domo vnlgo diota de Montfoert, qnam olim inhabitavit
nobilis et egrcgius vir dnx \Vilhelmus de Montfoert propositus &
aruhïonus ecolesine salvntoris trajectensis.”
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,,van Nontfoort. Nits oick alle rccomponson haor E.
,compoteercn mogen ~an makinge bij testamente mijns
,zaligen heeren van Nontfoort ofte bij, coopo van de
,,leengoederen ofte verbonden guederen, die blijven sullen
,eerfelick aan den huize van Nonfoert hier benevens alles
nrecht,s haer .E. comt ende gevallen is aen de processc van
,,Robais hangende voor den parlemente van Paris, nyet
,,daer int vyutgesondert. Hyertoe noch alles rechts haer
,,aengecomcn is ende noch aencomen mach van de goederen
,,van Brederode onde Vianen etc”.
Jonkvrouwe ~~~a~achoise haar dochter vermaakte zij,
zoover niet anders clair over gedisponeerd zijnde, ,alle
,,haer clederen tot heure lijvc toebehoorend, cleynoden
,,endc juweelon, het,zij gesteenten, goudt ofte silver en
,,het silverwcrk, hetzij vergult of anders dat hacr E.
,na tracht v a n huwelick c o m p o t e r e mach nac d e n
,, Utrechtschen rechte”.
Hillelcen, haar kamorwi*jf, zou 100 gulden in eens ontvangen. ,,Dat stucko gouwen lakens van 20 ellen langk
,,sijnde gheeft hacr E. die kercken, daer sij bcgrnven
,sal werden om dneraf te maken casuffel, rocken ende
,,kappe alzoe verre dat streckcn mach”.
Haar oudste zoon Joost zou alle huisraad mogen behouden, bchoorende tot het huis van Montfoort, als
lijnwaad, bedden met hun toebehoorcn, koperwerk, tinwerk, boeken ,,bussen ende alle gescut mitten salpeter,
,,cruyt ende loet daertoc dienende, sonder dat daer yemants
,,affdeylen o f t e genyeten sal”.
,,Item dat voorsz. artikel van mynen jongen zoen sal
,men v&stacn, dat mijn meeninge is, dat dieselve hebben
,sal a l l e r e c h t e n cnde toeseggen m y g e v a l l e n i s b y
,crachte van hylick allen eygen ende erfguederen, z o e
,,waere die gevonden zullen worden als eygen land,
,moeren, dat hnys binnen Nontfocrt, daer 11ziveiz in te
,woonen placli , dat huys binnen Utrecht bij Blanken,borcht mit cameren, stallen, gelyck myn zaligc h e e r
,ende man dat van Jan Izu~ys getocht heeft, dat huys
n binnen Wyck , voort alle processen , recompensien van
,,leengoederen te coopen van maeckinge des t,estaments
,,van mijn heere g e m a i c t ende g e g e v e n d e r k e r c k e n
,,ende a n d e r e persocnen uytgesondert ‘t processe van
,,Robais hangende tot Parys dat sullen myn zoen Hc!l12,,drick ende myn dochter Franchoyse tzamenlyck ende
,onverscheyden deylen van ‘s guens myn dair aff acn
,compt.”
Nog vermaakte zij het altaar van het Sakrament binuen
Nontfoort 100 gulden Hollands ,,daor men om coopen
,zal zusse ende 20 st. jaerlycks de penninck tot behouff
,van den promderes (?). die mitten cappe dienen zullen.
,Ende die andere 74 g. sal men medecocpen, dat men
,,behoeven sal totten o r n a m e n t e n , d i e m e n v a n d e n
,,grauwen fluolcn t a b b a e r t m a k e n sal, die ic daer ge,,geven hebbe.” Nog geeft en scheldt zij kwijt ,Joost
haren oudsten zoon dc 6500 gulden ,,heer commende
,,van myn duarie nae uytwysen der brieven, mits ook
,,die jaerrenten van dien mit condicien, indien mij voorsz.
,soen buyten myn ofte myn vrienden hylickte ofte dit
,,voorsz. testament in alle zijne inhoud nyet en volbracht
,,noch en voldede, dat dan dese maickinge van gheenre
,,weerden zijn en sal, mer comen op He?/~ldriclc m i j n e n
,,zoon voorsz.” Tot uitvoerders van haar testament wees
zi aan Graaf K a r e l v a n Gelre, 12e2/nicj. l)aqa B~rtxlerode
h a a r b r o e d e r , e n D r . Wijnaldus caI2 _-hhem Il~~esse1s.z.

Zooals elders blijkt had Clmrlotte G Mei 1526 van den
Raad van Nechelen verlof ontvangen om over haar leengoederen te beschikken. Zij overleed in Februari 1632.
Hoewel Hendrilc, broeder in Nontfoort, bij. het overlijden
van zijn moeder nog geen 16 jaar oud, in gebreke was
gebleven binnen 6 weken na den dood van zijne moeder
een brief van investituur te verzoeken, zooals bepaald was
in het octrooi, en Jonker Joost ,,op grond daarvan hem
Yin effect onderwindende was die tutele van den suppliant
,zijnen broeder”, beschikte de Leenhove gunstig op het
verzoek van Hendrik om met de heerli.jkheid AObenOroel~ te
worden beleend (d.d. 22 Augs. 1532). Deze maakte 31
Augustus d. a. v. Geryt van íS’pewnwoude, baljuw en rentmeester tot Brederode, machtig, om in zijn naam clc
leengoederen te verheffen. Op 17 November ontving hij
een brief van investituur, G e r r i t f:a?a &k~~ozc w a s
zijn hulder.
Zijn broeder Joost ran ïlfontfoorl was reeds 16 Sugustus
1532 beleend met het Huis Abbenbroek, rechte f van
de Heerlijkheid Sbbenbroek met de tienden, visscheri~j,
vogelrijen enz. en de halve heerschapp[j van Ve1gersdtj.k
hoog en laag met toebehooron 1 ’ 1). ,Jonkcr Joost, dlc
,hem dragende was als tutoir van den voorzegden Jr.
,Heyzdr&h, w e s e n d e alsdien n o c h pupille, schuldich
,hadde geweest d’ invest,ituere cnde ‘t verly genomen
,thebben van de voirsz. heerlicheden ende gueden vuyten
,naem van zijn broeder, es nochtans daerof in gebrecckcn
,,geweest,immers dat ergers es heeft zijn broeder [gezocht]
,,to secludeeren van zijn recht op zijn selfs nae verwor,,ven investituere ende ‘t verley van de vuirsz. heer,,licheyden ende heeft bovendien hem zelvcn sedert ‘t
,overlijden van de voirsz. vr. Charlotte geingereerd in
,,den.ontfanck van de vruchten der zelve gueden, de
,,zelve ontfangende, als hij zeyt, tot zyn eigen prouffijto,
,,‘t welck tot kennisse van de voorsz. Hendrilc gecomen,
,,z+ oem Re!ynout van Brederode geadverteert ende
,geecedeert hebbende pupillarem estatem , heeft hem
,genoemen ende gekoeren tot curnteur ” Aldus formul e e r d e h’eynout valz Bre:lerode zijn eisch contra J o o s t
van Nontfoorl, d.d. 27 N ei 1533, welke hij zag toegewezen ’ l:).
Zooals in Hoofdstuk 1 geschetst is bleven de drie
vierden von de Heerlijkheid in het geslacht Nontfoort
en gingen, nadat dit geslacht was uitgestorven, in het
einde der 160 eeuw over in het geslacht van Ncrode
(zie Tabellarisch overzicht, Bijlage 11) 1 1 “).
111.
Starrensteyn of Starronborcht.
Het geslacht ontleent zijn naam aan dc drie sterrun,
welke het in zijn wapen voerde. Waarschijnlijk is deze
geslachtsnaam eerst in het begin van de 16~ eeuw aan‘1’) Car. lm[>. Germ. 1.308-1536 cas. E I . (Locnk. Hall. 1 2 5 ) (‘al’.
Z e e l a n d , \‘oor.ne, fol. 14 vs. A f s c h r i f t verleibricf ten behocvc van
H e e r Joest mn Mod/oort, d d. 16 Aug’ 1.532; fol. 1S C o p i e test,ament
v. Charlotte vma Brederode (zie boven); fol. 19. Afschriit brief, wnrtrb$
Jo Hendrik bt-oeder tot Montfoort toegelaten WOI dt lot de investilunr
(zit boom), fol. 19 vs. Afschrift, van het octrooi, waarbij aan Charlotte
TI. Brederode verlof wordr, verleend te bcscllikken over hare goederen
d . d . 6 M e i 1526, f o l . 20 v s . Machtigiug Geryt vaa Sperenwoude (zit
I)oven), fol. 21,, briof van investituur, zie boven.
l**) Zie Reglaterpartijen 15/9 1.520, nu 3 Gas. l? (Leenk. Hall. 3281,
fol. 220.
l’s) Z i e o o k h e t g e n e a l o g i s c h schoma van J D. Wqner in ?uT” 1,
van Jg. YSSVI van dit Maandblad.
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11.

Tabellarisch overzicht van de gesluchtm van Borssele~a, Brederode, Bontfoort en Nerode,
Heeren v a n f AOOenbroelc.
Wolfert oen Borsselen
Heer van Veere en tot Sandenburg (1474)
ge& 1487
Stadhouder van Holland en Zeeland (1477-1480)
Ridder v/h Gulden Vlies 1478
erft van zijnen vader # A. 12/10 1474 bel. m. Q A.
10 x
1444
Maria Stuart, gest. ZO/3 1465
2e X J u n i 1469
Chwlotte van Bourbon-Montpensier ‘)

1.

1-1%%&~
1

H. V. lB/ll X 1445.
Jolante van Lalaing
dood 15OO.i

I
I

11.

Anna van Borsselen
Vrouwe van der Veere
X 1481
Philipa van Bourgondië

Margriete van Borsselea
test. 1505 en 14/3 1507

van Brederode
dood 1475

I

* I
1’

Walraven va?a Brederode valc Vianen
Raad en Kamerling 15/1 1501/5
1477-1530, dood 1531
f x 1490

1;

111.

I

IV.

I

H. V. 11/5 ; 1508
[Anna, Gravinne v. h’ìeuwenaar]
r
Charlotte van Brederode
test. 20/2 1539, dood 1533
lO/l 1507/8 bel. m. 4 A.
X
Johan, Burggraaf v. Montfoort
1459-1522

I
Joost van Montfoort
dood 15%
X
Anna de Lalairrg
overl. 1559

I
V.

VI.

Johan, Burggraaf v. Montfoort
overl. 27/2 1583 z. k.
12/3 1555/6 bel. m. 4 A.
X
Afaria, Gravin v. Nanáerscheid
test. 1571

[Reynout van Brederode, van Vianen
Heer van Cloetinge, v. Asten
Houtvester, Opperjager in Holland,
Kastelein van Teylingen lO/l 1524
1513- 1555, dood 1556
X 1521
Philippote de la Marehe]
Henrick vaw Montfoort
geb. & 1516. Broeder tot M.
17/11 1532 bel. met ;Z A.
H. V. 18/7 X 1552
Anna van Berghem,
Grsvinne douorière v. Aremberge
- 1558

[ Wolfert van Brederode
ontv. 7/2 1531 Heerlijkheid Voshol,
Reeuwijk eto.]
X
. . . . . . . . . . . . . . . ...<.

Frangoige v. Montfoott
leeft nog 1570
3015 X 1525
Heinrick v a n Merode, Heerc v. Petershertz
leeft nog 1570

I

I

Phiiippine, Burggkavin 2). Montfoort
overl. S/S 15%
R. V. 6/5 X 1555
Johan van Nerode, Heer v. Noriames
over]. 2/3 1592

I
[Anna van Nerode

overl. 7/3 1625
x 1591
Philip, Reichsfreiherr van Nerode
1568-19/3 16271

I

VII.

Flo& Reichsfrerherr van Neroae
Markies v. Westerloo
geb. 20/12 1598, overl. 11/5 16%
0nt.v. [$] A. van a;jne tante Joh. v. Merode
H.V. IS/12 X 1624
Anna Stdonia, Gravin van Bronckhorst
overl. Mei 1646

VHI.

Ferdinand Philip, Reichsgraf van Nero&
1.640 beleend m. [$] A.

I

I

1X.

Johan, graaf van Nerode
101 Heer van t A.

5.

E’rançois Nam’miliaa?a oati Merode
1686 Heer vsn ) A.
bij onwillig decreet voor f 21000 verkooht aan
>Ir. Symon Halaoijn, oud-raad en schepen der
stad Dordrecht

I

1) Hertrouwd 8/12 1518 Jan van Nontfoort, zie Ned. Familieblad 1892 No. 23.

I

Johanna van Nero&
laatst verm. 10 7 1627
erft [+] A. en schenkt d
it tijdens haar
leven aan haar neef
Floris van Merode-Westerloo
1” X Robert vava Argenteau, overl. 1/5 1606
2” X Werner Alexander, Graaf v. Oost-FrieJand
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Tabellarisch overzicht van het geslacht Slarrcnsteyn of Starre?zborcht.
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Otsiersz.]

[Ever

w 11311

Jan [Ev&ockersz.]
I
Coman Everoekcr of Everacrt Jansz.
1/12 x 1392
Fzje
wed. 14/1 1421, dood 2411 1422

I

1I

...,.................

Casyn

Everockers:.
14/L 1421

x
Jacob Suys Dircsz.
14/1. 1421

x
Joost Jan Clqsz.
t4/t 1421

I

Jan

..........

I

I

X

Ure Braemsz.
14/1 1421-24/1 1422

I

/ . ..

I

x
’ wDd: 4/1 i 1430’

Heer Ja; Evertss.
21. Bleymuijk
geb. 1483 (1)
Priester
Possesseur prove op
het altaar V. St. Pieter
i/d 0. K. Delft.
1536- 1564

I

X

Everaert Jan h’verts:.
S/lO 1448-1489
Burgemeester v. Delft

[Erert Jan!w. v. Bl.?]
geb. 1460

Jan Evertaz. v. DeZf gen.
Starrensteyn
17/11 1491-1517

[Jan Jacobszv. Bleyswijk?]

20x’
Mr. Willem
Sonderdank
doctor
4/11 1430-16/101466

I

I

[Agatha?!

Machtelt
6/10 1448

Wouter
Dirc Snys Jacobsz.
Aechte
Dirkst.
DiKX&.
4/11 1430 x -9/l
1457 die bagijn
x
2411 1422
Xargriet
Ceertruyd
wed. 7/5 1460
wed. 1/2 1429

Jacob Suys
Dirksz.

I

X

X

[Erckenraad
v. Groeneiuegen?]

alaria v. Abberbroek
Loudijn Hart Boudijnsdr.

I

I

I

k e e r Evert Jansz.
v. st.
1529
Ksnonik
in Abbenbroek

Botoudewaj’n Hart v. A.
dood 1537
1717 1517 bel. m.
B +* A.

Volkert
v. St.

Maehteld v. Diemen
Claesdr.
overl. 4/2 1541

Gerrit Jansz. v. A.
12112 1537 bel. m & + Q A.
1’ x
Aeltgen Claes Bouwendr.
dood 1533

Jan v. St.

Afaria v. Zewnder

J o n g e J a n 2‘. A. Xaritgev.
Kanonik in A.
1547-

I

Mr. Joan v. A.

X

. . . . Jacobsdl. v. d. Meer

I

Maria van Starren&y~
20/7 X 1522
Cornelis van Wtjngaarden

2* X H. V. 21/12 1538
aíagdalena ClaesVranckendr. [van den Berch]

I

Johan v. dbbenbroek
X meerderj. 1552

I

Jan Everockersz. of Everaertez.
2/3 1406, 15/2 1407, 14/1 1421, 24/1 1422, 112 1429,
2915 1441

‘1
I
’
A. Nicolaesv.dbbenbroek

I

I

Boudewijn Aeltgen Michiel -Jonina van Wijngaarden
Hart
overl. 1 Maart 1607
X
2215 1549 bel. m. $ -/- Q A.
Gijsbreclrt v. Hogendorp

I

Nicolaes v. Abbenbroek
1568-25/9 1619
15/4 1607 bek m. 4 f & A.

I

Jasper v. Hogendorp
geb. 1558

X

Odilia Schade
Xaria v. Egmond v. d. N.
1573-23/2 1613

I

Nicdaes v. Abbenkoek
1595-1658
lO/S 1620 bel. m. & + d_ A.

genomen. De stamreeks begint met Eueraert Jansz. ook
geheeten Coman Eoerocker Jansz., g e n o e m d i n 1392.
Den le” December van dat jaar verkoopt Jan Dirc
Coenraetsz. 2 morgen land in Vrijenban aan Everaert
Jansz. 1 IJ). 2 Maart 1406 en 16 Februari 1406/7 vinden
wij gewag gemaakt van Jan Everairt, eigenaar van
land aan de Zuidzijde van de Watersloot 1’ k). Hij is
dezelfde als Jan Everockerst., die 14 Jan. 1421 met zijn
broeder Cas@ en hunne zwagers (zie Tabellarisch overzicht, Bijlage IET) hun moeder Py Comati Eoerorkers wed.
de helft van de bovengenoemde 2 morgen in Vrijenban
verkoopt ’ 1”).
Na haar dood verksopen J& en twee van zijne medeerfgenamen i gedeelte aan den vierden erfge’naam (24
l”) Dr. S. W. A. Drossaers, De Archieven van de Delftsche Statcnkloosters, blz. 139, Regest 25.
111) Ibidem, blz. 78, Regoeten 221 en 222.
‘la) Ibidem, blz. 157, Regest 120, het land is hun aanbestorven
v a n Coman Everocker Janaz.

Jan. 14223 1 I 7). De naam Eueraart is in de omgeving van
Delft zeer ongewoon. Mogelijk is Eter Otsiersz., d e
schoonzoon van Lisabeth Hadewie dochter en de zwager
van haar zonen Isebrand en Jan de Witte, die 18
Januari 131 I gezamenlijk 11 morgen 4 hont lands op
Hadewies hoeve in den Vriënban aan het klooster
Koningsveld verkoopen, een voorvader van den bovengenoemden Evwairt Jansz. 11”). Het grondbezit in Vrijenban geeft grond tot deze veronderstelling. In 1390
wordt gewag gemaakt van Willem Eceraerts zate in
Ouderscije * 1”). Op 1 Februari 1429 verkoopen Margriet
Wouter Dircsx. wed. en haar drie kinderen aan J a n
‘17) Ibidem, blz. 155, Regest 124, het land is hun aanbestorven
van Fye Coman h’verockers wed.
“8) Ibidem, blz. 45, Regest 59. Everocker is missohien een samentrekking van Ever Otzierszn., verbasterd = Everaert.
“8) Ibidem, blz.. 139, Regest 22. - Zie nog blz. 59. Reg. 130
Everaerd Hwghens. Delft (15/1 1353) - on blz. 374 Reg. 71. ‘s Heeren
land van Moerkerken in het ambacht van Scobben en Everocker (1451).
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Eversz., Ma~grlets BWLI~C~, do helft van 7 morgen l a n d
en een boomgaard in Rijswijk i z(1). Als wi,j het woord
zwager hier mogen opvatten in de bcteekenis van bloodverwant, zou Wouter Dirksc. een broeder kunnen zijn
van de in 1424 g e n o e m d e &c7zte Dir-dv. de d o c h t e r
van een zwager van Jan Everockersz. Jan h%ersz.
v e r k o o p t 2 3 M e i 1 4 5 1 d i t l a n d a a n Heylz Bugge
Dirksz. ’ 2 ’ j.
Jan Evertsz. had t vee kinderen : Machtelt en Everaert
aan wie LOW~S Sonderdanck d.d. 6 October 1448 de helft
van 3 morgen land in denpoeldijk verkocht. Evcraed ,Jan
Evertsz. verkocht dit perceel 2 Augustus van het volgende
j a a r I :! “). 17 Februari 145 Ij2 vinden wij opnieuw melding
gemaakt van een landverkoop en wel van ‘3 van 15 morgen
in Ri,jswijkerbroekl ? :‘). 5 J ‘aar later, 9 Januari 1467, verkocht hij met Dirk &ys Jacobsz. 1 een zoon van J a c o b
Smys Di&sz., een zwager van zijn vader Jan Everockersz.,
een perceel in Maasland gekomen van Baerte Malijs
ll’illenzszwed l z4). Op 11 Juli 1482 komen Euert Jamz.
,Tnrob van Bleìjswijk Jacobsz. en Frans Boen Jansx.
overeen met het klooster St. Atchte, dat het met B a e r t e
Jacopsdr., hun zuster, ml erven van Jacop Iyan .Bleijs~w$c
e n va.n Fje tJacob va,Ia Bleiswijcs wedawe 2 p e r c e e l e n
land in Vlaardinger-ambacht in 1442 door genoemden
cJacop van Bleijswijk gekocht 125). Uit deze oorkonde
blijkt, dat er verwantschap bestond tusschen Ecert Jansz.
en Jacob vm Bleijswijk. Volgens Vorsterman van Oyen
zou ,Tan Jacobsz. van Ble$swijk, de stamvader van het
geslacht ~1% Blcijswijk, eerst gehuwd met Gelrifge va?a dela
hertrouwd zijn met Agatha l>an Scharrenberch.
UWCll
Diens zoon Evert Jans?-., geboren in 1460, gehuwd met
Erckenraat van Groemxwgc~a,zou twee zonen hebben gehad:
#Jala Ecertsz., priest’er, bveboren in 1483 en Dirk Everfsz.
Genoemde Jan Jacobsz. zou geen zoon zijn van JalL
Jacohsz. en I+je. Is dit misschien toch het geval? Mogelijk
was Jan tJacobsz. in 1482 overleden en treedt Evcrt .Jansz.
hier op als voogd van diens weduwe Agatha (zijn zuster?).
De oudste zoon zou dan den naam hebben outvangen
van zijn oom van vaderszgde. D e v e r b a s t e r i n g v a n
den geslachtnaam Starremtein of Starrenborch in dien
v a n Scharrenberch is niet ongewoon. Op de wapenkaart
van Van der Lely komt het wapen voor van Evert Jansx.
van Scharrenberch, den bovegenoemden Evert Jansz.
Deze was in 1489 burgemeester van Delft I 2G).
Jau Evertsz., de zoon van Evert ,Tansz. en de stichter
van de vicarie op het altaar van St. Lucas in deNieuwe
Kerk: te Delft, was gehuwd met Maria va?L Abbenbroek,
de dochter van Boudij~a Hart Boud@zsz. (zie boven). Hij
had uit zijn huwelijk 6 kinderen : Evert va?a Starremteijfa,
Boudewij?a Hart va,n Abbenbroek, Volkert, Gerrit, Jala en
illaria vafa Starrensteijn ’ 27). Hij leefde nog in 1517 toen
hij hulde deed voor zijn zoon Boudewijla, die beleend
werd met + + $ Abbenbroek (zie boven). De oudste zoon
Heer Evert was kanonik in Abbenbroek (zie beneden
Hoofdstuk V). Hem behoorde waarsch$nlijk het handschrift : ,‘Dat Scaecspel” op papier geschreven in 40. d d.

1463, dat berust op de Kon. Bibliotheek te Berlijn t a “).
Op de keerzijde van het eerste schutblad staan 2 afschriften
van een alphabeth. Op folio 22 recto staat in den rand
H. - aret van bterrenboircht alias Abbenbroek, op fol 30
verso : Heer - Everaert van Sterrenborcht, op fol 81. : H.
Everairt (?) vafa Sterrelaboircht, op fol. 92 : H. Everaert van
Sterrenboircht Abbenbroek. Op de keerzijde van het laatste
schutblad staat 2 X Jala van Bleijswyk, daaronder een
wapen, waar boven staat geschreven Sterrenborricht, rechts
ervan Hart van IVoert, daaronder Abbenbroek 1 2g). Ik
vermoed, dat Jan van Bleijswijk de bovengenoemde Heer
,7an Evertsz. vava Bleijsw~k is, (geb. 1483 ?), overleden
omstreeks 1565. Deze J a n van Bleijswyk Etiertsz. was
possesseur van een prove op het altaar van St. Pieter
in de Oude Kerk 1536-1564. Na zijn dood was eerst
Evert van Bleiswijk (1565) envervo!gens Pieter Camvnaker
(1566-1568) possesseur f 3 IJ). Marva va92 Starrel?steCj?a de
eenige dochter van Jazz Ecertsz, huwde 20 Juli 1522
C’olxeli.s vaqa Wij~zgaardc~a. U i t h e t h u w e l i j k v a n h u n
dochter Josipaa met G<jsbrecht van Hogendorp (dood 1584)
werd omstreeks 1555 <Tasper l*an Hogendorp geboren i ti ‘).
Volkert en ‘Jan van Starrenstey?z overleden jong. l n ‘).
Gerrit van Starrensteyn, Heer in Abbenbroek, de
vierde zoon van ?Ja?a Erertsz., gewoonlijk Gerrit Jame.
vaqa Abbenbmek geheeten, werd 12 December 1537 beleend met 8 + 8 Abbenbroek (zie boven). Hij was omstreeks 1531 gehuwd met Aeltgela Claes Bouwensdochter.
Uit dit huwelijk sproten drie kinderen : Johan, .To?zge
,Jala en Maritgeja scala Abbenbrock. 1 0 S e p t e m b e r 1 5 3 8
ontving hij octrooi om te beschikken over zijne goederen.
Zijn eerste vrouw was toen overleden en hij stond op
het punt een tweede huwelijk aan te gaan met Magdelcqaa C%aas Vradendr. val& dela Berc71. ZS e n h a r e
vrienden wenschten niet, dat de oudste zoon uit het
eerste huwelijk de leenon van Gerrit Jansz. zou o n t v a n g e n ,,ten ware die kinderen die zij bij de voorsz.
,,Gerrit van Abbenbroek zoudo moge gecrijgen jegens
,,die leenen ofte daeruyt gecompenseert zouden worden”.
Hij vroeg daarom octrooi aan om over zijn goederen
te mogen beschikken ,, te fyne om eenige egali teyt onder
,,zijn kinderen te maecken en die leenen onder hen te
,,mogen distribueren”.
In de huwelijksche voorwaarden van den 21 ~“December
1538 voor schepenen van Delft gepasseerd werd bepaald,
dat de voor- en na-kinderen van Gerrit <Jansx., de leenvolger uitgezonderd, jaarlijks uit de zelve leengoederen
erfelijk zouden ontvangen 120 carolus gulden tot 15
grooten h e t s t u k , ten laste van den leenvolger. Deze
zou dit kunnen af koopen door voor elken carolus gulden
te betalen 10 guldsn à 20 stuivers of 18 Philips guldens
à 15 stuivers * 32). Hierbij werd dus aangenomen dat

)

1fo) Ibidem. blz. 163. Rep. 149.
121; Ibidem ; blz. 184; Rei. 257.
122) Ibidem, blz. 373 en 374, Reg. 6U en 68.
123) Ibidem, blz. 337, Reg. 35.
12’) Ibidem. biz. 188. Ree. 279.
Isz; ibidem i blz. 201; Rog. 341.
12’;) Ibidem, blz. 20G, Reg. 364.
127) Nkd. Leeuw SSSIII, 1915, kol. 276.

118) Ms. Germ., 4”., no 554.
12~) G. H. van Schnick-Avelingh ,,Dat Scaecspel”. Diss., Leiden
1912. De schriifuter leest in de randschriften abusieveliik Heer
”
Hen . . . . Zie d8 plantbglage in het volgende nummer.
131) Drossaers, blz. 255 v.v., Regesten 64, 84, 90, 184, 187 en 197.
131) Ned. Leeuw XXSIII 1915, kol. 131 en 274 v.v. In de aldaar
in extenso mcdeecdcolde couie van de sententie ziin in kol. 276.
reg. 32 van boven na W~nga&de~ weggevallen de woor8en : “en lmdd&
bij den sel\-en CoTnelis van Wijnyaarde%“, en in reg. 33 na Mr. G;jsbreeht van Hooaendorv_ ..vader van Jas-per van Hogendorp”; de laatste
was dus in ï618 60 jaren oud. Mëde schijnen paräll~l dnnrmedo
wcggcvnllen: ,,vader van Johan van Abbenbroek” na Jan vm Stnrrensteyn
in ,?jn leven ksnonik tot A.
1~2) Deze bepaling is inderdaad in de hieronder medegedeelde huwelijksohe voorwaarden opg6momen.
/I
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d e o u d s t e zoou uit het eerste huwoli,jk zi.jn v a d e r i n
zijn leenen zou opvolgen.
Bij huwelijksche voorwaarden van den 2 1~~ December
1638 voor schepenen van Delft huwt hij íldaytlalena
Claes T’~a22cke~2z. dr. en brengt ten huwelijk :
1 deel van de heerlijkheid Abbenbroek: geldende’s jaars
bij estimatie. . . . . . . . . 168 il?. tot 40 gr.
i4 l\jns lands leggende in ‘t Nieuwe land van Abbenbroek,
verpacht
‘s jaar, voor . . . . . 9 &. 16 st.
6 morgen, 2 hont lands leggende in den bocht van
Maasland,
verpacht
‘s jaars voor . . . . . 24 8.
4 deel van een woning met 28 morgen , 4 hont lands
leggende in Babberspolder, geldende ‘sjaars 38 8.
1 paar capoenen
4: morgen leggende in Maasland, verpacht ‘sjaars voor
12 8. I paar capoenen
1 gemet lands, leggende in het ou.de nieuweland van
Abbcnbroek! v e r p a c h t ‘ s j a a r s v o o r . . . . . 3 5 s t .
34 [7&?] lijnen lnnds, leggende in ‘t groot Oostland van
Abbenbroek,
verpacht
‘sjaars
voor
. . . . 2 R.
4 lijnen Iands, liggende in ‘t groot Oostland. 3 8.
on 1 paar capoenen
7 lijnen lands, liggende in ‘t klein Oostlant 3 8.
17 s. 6 d.
16 gemet lands, liggende in die Nieuwe Hellevoet
3 8. 15 st.
! deel van een huis in de Lange straat te den Brie&
verhuurd
‘s
jaars
voor
. . . . . . . . . 25 st.
30 8. losrente, de penning 16 sprekende op de stad
Delft verschijnende 1 I 1Mei en 11 N o v e m b e r .
16 8. losrente, de penning 18 sprekende op de st,ad
Delft, verschijnende 1 Januari.
18 8. lichtgeld, daar voor betaalt worden 9 8. te
lossen de penning 20, verschijnende 10 April.
5 2. 5 st. lijfrenten ‘s jaars ten lijvc van Gerrit Jansz.
van Abbenbroek op de stad Delft.
I 8. 6 st. 2 miten lijfrente als boven.
21 8. losrente op de stad Schiedam te lossen den
penning 20, verschgnende Kerstavond.
Nog 4 losrenten op de stad den Briel, resp. van 27 8,
10 &!, 10 st., 10 8 en 4 8, 10 st. te zamen vertegenwoordigende een jaarlijksch inkomen van 400 B, 19 st.,
6 duiten en 2 miten.
Mugdalena Claes VVrankendr. bracht ten huwelijk :
-3 van 4 morgen 2d bont lands.gemeen met Jannetgen
Zeepzyders , geldende ‘s jaars 15, & en 2 paar capoenen.
3 morgen ,an Sciedam ap h e m s e l v e , b u y t e n d i e
Vlaerdinxe
poirte”
. . . . . . . . 13 8. 10 st.
3
morgen
in
Spieringhoek
. . . . . . . 13 &.
2 morgen in Pijnacker-ambacht, gemeen met ,,Wouter
m i t d e n O s s e n e r f g e n a m e n ” . . . . 7 8. 2 st. 6 d.
E e n losrente op de goederen van Corstad van Allcemade den penning XVI, verschijnende den 10”” Januari
‘sjaars
. . . . . . . . . . . . . . . 6 8.
E e n losrente op de stad Leiden, verschijnende in
Augustus
. . . . . . . . . . . * 4 8.
10
st.
3 bont, 15 g a a r d e n l a n d s l e g g e n d e , g e m e e n m e t
Magdalena’s broeder en zuster, ‘s jaars. . 37 st. 6 d.
G e z a m e n l i j k o p b r e n g e n d e . . . 60 &!. 19 sch. 6 d.
Er werd bepaald, dat de langstlevende ,,nae hem zou
,,ncmen alsulcke goederen als hij ten huwelijk heeft
,,gebracht en hem staende het huwelijk opgekomen is,
,mitsgaeders alles wat tot zijn rug behoort”, terwijl de

urfgenamuu van dc eerst ovcrlcdene ,nac h e m z o u d e n
,,nemen alsulckc goederen, als dezelve eerst af li,jvige
,,tot dit huwelijk medegebracht heeft, hem staende
,, huwely k opgekomen is , benevens alles wat zijn rugge
,, behoort heeft”.
De ,veroeverde” en ,verachterde” goederen zouden half
en half gaan.
Wanneer er kinderen uit het huwelijk zouden voortkomen, zouden deze erfgenaam zijn, naar schependoms
of Zuid-Hollands& recht.
I n d i e n G e r r i t ,Jansz. van Abbenbroelc na Nagdalenc~
overleed, zou deze een rente ontvangen van 35 carolus
gulden tot 15 grootcn het stuk. ’ 3 i;).
Xagdalena Claes T’ranclcensz. dr. testeerde den d2«11 Juli
1540. Zij vermaakte haren man ,,de helft van het huis,
,daer zij le samen inwonen, met den riem ende coraelen
,,vijftich v a n d e n v o i r s z . Gerijt gecomen, mitgaders
,seeckere 12 &!. vlaems ende noch 18 8. vlms. van des
,,voirsz. illagdalentc g u e t o p g e b o e r t onde vuytgcgeven
,ende noch sinen loven geduerende seeckere 111 morgen
,lants , leggende onder Spierincshoock.
,k!aritge Claesdr. d e J o n g e haer zuster alleen e n
,vooruit volgen sullen alle haere cleederen , juweclen ,
,en andere t’haeren rugge behoorende , v u y t g e s o n d e r t
,hair zwarte tabbaert met een weeselen vuir ende drie
,paer mouwen als van grau fluweel, root satijn, cn
,teneet (?) fluweel, die sij wil, dat volgen sullen de voirsz.
,,Gcryt Jansz. d o c h t e r , . . . . . ende de silveren croes,
,mit drie voeten, die vol.gen sal oude Mudge C l a e s
,haire suster. . . . . alle halr andere goederen, soo wel
,die v a n haere o u d e r e n hair opgecomen sijs, als dit
,,sij g h e e r f t h e e f t b y ‘ t overl$den v a n iJ&e/h &%,,dlielsdr. hare moeye sullen besterven op jonge Maritge
,,Claesdr. , M a c h t e l d Claesdr. bagijn, en Clais Micl~iels,zoone haere neve, willende dat Mr. Michiel Claesz. ca
,, Vranck Claesz. haere broeders van alle haere goederen
,,vervreempt sullen weesen en blijven ten eeuwigen dage.
_!,Na den dood van Gerrit Jansz., die d’aerinne in
,lqftocht is> zullen voirsz. goederen mitsgaders de 111
,morgen land vererven naer schependoms[recht] en aen
haer, bloed alleen”. Na haar dood zou aan Dirk van Alkemade haar neef de som van 1X pond vlaamscb worden
uitgereikt ,omme die te distribueeren tot goedertieren
,saecke, nae sine discretie” 134).
Gerrit Jmasz. van A b b e n b r o e k had uit zijn tweede
huwelijk 4 kinderen:
Xcolaas, Boudewijn Hart, ïI&chiel en Aeltgen. Hij
maakte kort voor zijn dood, 24 Maart 1519 een testament, waarbtj h!j met voorbijgaan van zijn oudsten
zoon .Jan, u i t h e t e e r s t e h u w e l i j k ,,jegens wien hij
,geinstigeert w a s ” , N i c o l a a s den oudsten zoon van
Magdalena Claus Vranl~endr. a Abbenbroek toewees,
uitgezonderd 8 gemeten leggende in de kâ met een
vierendeel van de uitergorsen van de heerlijkheid ,,strek,,kende van de. gront van ‘t zuytlant tot Heenvhet toe”,
welke hi:j zijn Jongsten zoon Michiel legateerde.
Aan Boudewijn Hart vermaakte hg 4 van een gekocht
leen gekomen van Mr. Comelis Claesz. gelegen in Abbenbroek ,,dat m e n t e l e e n h o u d t v a n d e n h e e r e v a n
,Abbenbroek zoon van Montfoort , als heer van 2 Abbon,, broek”.
‘=) Reg. v. liuwelijkscl~c voormanrdcn, Delft, fol. 110.
1s’) Rog. v. Testamenten, fol. 39.
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Sellgelt zou ontvangen 5 morgen en 2 hont leengoed
in de ambacht van Burgordyck ,,dat men te leen houdt
,van den grave van Nassouwe”.
Heer Jan van Abbenbroek zijn oudste zoon ,wezende
,,geestelijk gewijd als dyaken” dacht bij een losrente
toe van.5 ponden groot Vlaamsch staande op de stad
Delft.
Jan Evertss. van Abbenbroek, elders genoemd Heer
Jan z:an A. kanonik of Jonge Jan van A. beleende hij
met 5 gemeten land leengoed in Abbenbroek gekomen
v a n Cop Hadde .!, ‘t welck hij te leen houden soude van
,,Claes run A. zgn broeder”.
&aritge, zijn oudste dochter uit het eerste huwelijk,
bedacht hij met 3 morgen 1s hont gekocht leen in
Vlaardibger a m b a c h t i n Willem Adriaensz. woninge,
,die min te leen houdt van Arenberge”.
Magdalena Claes Vranlcendr. zou tot haar dood het
vruchtgbbruik behouden.
Gerrit Jansz. van Abbenbroek overleed spoedig daarop
,achterlatende veel schoone perceelen van goederen en
,o. a. mede schoone perceelen van leengoederen”, welke
leenan hij ,met meest alle die allodiale goederen”. zooals
boven beschreven, vermaakt had aan de kinderen van
het tweede bed ’ 3 “).
,, Eeuwoudt Jacobsz. Adriaen Vranckenz. ende Pieter Duyst
,,Fransz. als vooghden van Gerrit Jansr. van Abbenbroek
,111 voirkinderen gewonnen bij Aeltgen Glaes Bouwensz.
,dochter eijschen &agdalena Claesdr. weduwe wijlen Gerrit
,,Jansz. van Abbenbroek ende die vooghdens van haeren
,weeskinderen betalinge van XVocarolus guldens van hoerl.
,moederserve ende noch XXV carolus guldens XIII st.
,,gecom& van hair clederen ende juweelen nair inhoudt
,‘t weesregister ende noch de betalinghe van des voirsz.
,3 weeskinderen tosten ende hoirl. idelicke behoefte tot
,,taxatie ende moderatie van schepenen gedurende soo
,,langhe die voirsz. penningen begrepen in ‘t voirsz. wees,,register v o l d a e n ende t e n v o l l e b e t a e l t s u l l e n s@
,Schepenen, partyen an beyde zyden in ‘t lange geholrt
,,conde&neeren die verweerders in den eysche van de
,,voirsz. eyschers afslaende solutum. Actum den XIXApril
n Anno XVe vijftich 13 5)“.
Nicolaas van Abbenbroek werd 22 Mei 1549 beleend
met + + 4 Abbenbroek. Zijn moeder Magdalena Claes
Vranken dochter behield den 13ftocht (zie boven).
J o h a n vaT& Abbenbroek de oudste zoon en gerechte
leenvolger was nog minderjarig toen zijn vader stierf.
Nadat hij meerderjarig was geworden [1552] ,,en van
,,zijn gerechtigheit beter onderrecht zijnde, hadde voirsz.
,leengoederen als oudste zoon en leenvolger van zijn
,,voirs. vader zelfs verheven en manschap gedaan ende
,,‘t voorn. z heerlijkheid van Abbenbroek en andere leenen
,,voor de leenhove van Holland van [Magdalena Claes
,, Vrankelzdr. en de voogden van de nakinderen van wijlen
n Gerrit Jansz.] gedaagden gevendiceert 1 n ,).” Naar aanleiding hiervan ontstond een langdurig proces, dat in alle

instanties werd doorgevoerd. Hangende dit proces huwde
Jonker Nicolaas met Il/‘iZheZmina van Zevender. In zijn testament maakte hij het kind, dat zijn vrouw verwachtte tot
universeel erfgenaam. Zin eohtgenoote zou het vruchtgebruik genieten. Indien hij zonder kinderen overleed,
zou zijn vrouw universeel erfgenaam worden. Aan zijn
broeder kanonik Heer Jan van Abbenbroek vermaakte
hij in dit geval + Abbenbroek , waarvan Wilhelmine den
lijftocht zou behouden. Het kind werd na den dood zijns
vader geboren. Zijn oom Fredrilc van Zevender trad als
zijn curator op. Na den dood van het kind in 1565
werd Heer J a n v a n AbbenOroe7c, kanonik, naaste leenvolger. Het leenhof van Holland wees in zijn sententie
van 17 Maart 156415 den sisch van Heer J a n vau AbDenbroek o p d e n n a a m v a n Frederik ,van Zevender af
en evenzoo de Groote Raad van Mechelen dien van
Il~ilheimina vaqa Zecender d.d. 16 Maart 1570 op grond
van het feit, dat de zeven kinderen van het voor- en
nabed onder malkander gelijkelijk het huis en de allodiale
goederen gedeeld hadden en Jan dus boven de 5 ponben
losrente nog + van deze goederen had ontvangen, even
als zijn broeder en zuster. * 3 6)
Jan kanonik in Abbenbroek had één zoon mode J a n
geheeten (geboren in 1586 of 1557) 1 s ‘), die huwde
met . . . . . . Jacobsdr. van der Meer. Deze leeft nog in
I 6 I 8. Hij stierf waarschijnlijk kinderloos (zie beneden).
Ik heb niet kunnen ontdekken met wie Nicolaas, d e
oudste z o o n uit het tweede huwelijk , gehuwd was.
3 September 1580 brengt de raadsheer Nicolaas Camerling
van wege Jr. ïYicolaas van A. de vicarie aan op het St.
Cruycen altaar in de kerk te Abbenbroek, welke door
dezen was geconfereerd op zijn zoon N i c o l a a s 1 J 7)
(geboren 1568) 1 3 *). De vicarie op het a l t a a r v a n S t .
Catharina in de N. K. te Delft, van welke Jr. Nicolaas
van A. mede patroon was, werd door hem geconfereerd
op zijn zusters (Aeltgen?) zoon Gerrit Camerling student
te Leiden d.d. 12 Maart 1594. Deze vicarie was den
11~” Jan. 1478 gefundeerd door Pouwel Pouweisz. van
Sanctiny (van Santen) in z$ leven burgemeester der stad
Delft ,,welke vicarie voorsz. deur’ t overlijden van den
,Heer HeijndriclG Albrechtsz. van der Dusschen vaceerende,
,,es de collatie en de dispositie van dien vervallen aan
,,den voorsz. suppliant als outste ende naeste man, vriend
,,van d e n voorsz. fundateur” 1 J s). Nicolaas overleed I

135) Camerboek Delft, IIe deel.
IJO\ Jan Ann Abbenbroek Delft. imoetrant contra Jacob Joost Hovckesloot, M r . J a n uan Montfoort en Claas Baersz. v o o g d e n vm d e
onmondiee kinderen uit het tweede bed, d.d. 14 Mei 1552, Triplex,
fol. 150. Inventaris van Sententiën van den Leenhove van Holland cas R
(Leenkamer 419), fol. 211 v.v. en 2e vol. fol. 30 v.v., zie nok Decreta
fcudornm cum sententiis Groote Raad v. Mcchclen, 2’ vol. (Leenkamer 274), fol. 39 v.v.
I

--

--

r

.

Blafferd vicariën, fol. 601.
1x8) Zie de bijdrage van D. W. van Dam getiteld: ,,Eenige oude
;rafzerken in de kerk van Abbenbroek “, Ned. Leeuw XXXVI, 1918
rol. 23 V.V.
130) Blafferd vícari&n, fol. 215.
In na 60 der Delftsche kwartierstaten (Ned. Leeuw XXXIIT
1915) kol. 17) wordt vermeld: Mr. Nicolaes Cornelisz. Canterliny + 2 7
ran 1586. V. 18 Deo. 1572. B. 15’73, Raadsheer in het Hof van Holland
1 Mei 1576 1. U. L. X Elisabeth ua% Assendelft CorneZisdr. .t 1570.
LJiit dit huwelijk sproot Mr. Johan Camerling, geb. 30 Juli 1567 _i
15 Maart 1640, Ridder, pensionaris van Delft 7 Oct. 1597, Curator
Jan de Leidsche Universiteit 1621, Ambassadeur in Eugeland X
15 AugE 1595 Catharina Wzj’tiand, geb. 18 Oct. 1572. Zooals elders
)likt heette de oudste zoon van Mr. Nicolaas Camerlingh, raad orlinaris van den Have van Holland: Cornelis. (Blaffcrd vicariën, fol.
201). Gerrit Camerling uit Delft, werd 5 Maart 1589 te Leiden als
rtudent in de letteren ingesohreven.
Pouwel Pouzoelsz. [van &anten] ontving toestemming een vicaric te
stichten op het altaar van St. Catharina in de N. X. te Delft d.d.
~2. Dec. 1441. Vo.n deze tweede vicarie, gefundeerd d.d. 22 April
1475, was Gerrit Jansz. (oorspronkelijk Nicolaas) va1z Nontfoort in
1626 patroon door het overlijden van Christiaan van Alkemade, die
Ce confereerde aan zijn zoon Cornelis, die den 21” September van dat
iaar‘een brief van confirmatie ontving. De tot de vicarie behoorende
lu7)
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Maart 1607. Zijn zoon Nicolaas huwde met Naria vaga
Egmond van der Xyenburch en overleed 25 September
1619. Diens zoon Nicolaas geboren 1595, overleed 6
November 1658 lo5). H’mrmee stierf het geslacht Starrensteijn van Abbenbroek in mannelijken lijn uit.
(Slot v o l g t ) .

nen en buiten Zutphen om den peinder (richter) te
Vorden Jacop Ketel1 af te zetten en door een trouwen
ambtenaar te vervangen.
M.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Het wapen van het Zeeuwsche geslacht Baster.

(XXXVI, 9) Job Baster cacheteert 3 Juni 1758 te Zierikzee zijn brief met een wapen, vertoonende: een springende hond (of haas ?) Ht. : de ho& (of haas) uitkomend.
(Deze brief is te vinden in de papieren behoorende
tot de boedels van Jan en Pieter Bisschop in het archief
van de Doopsgezinde kerk te Rotterdam).
Dr. J o h a n Baster, die 1775 te Zierikzee overleed,
geeft op een door hem van schelpen vervaardigd buffet,
berustende in het Museum te Middelburg, zijn wapen
weer, vertoonende : in blauw een loopende zilveren windhond. Ht. : de hond uitkomend.
Aa.n te nemen is, dat Dr. ,JoJlan Basier wel geweten zal
hebben, hoe zijn eigen wapen was en waar twee zoo vereohillende bronnen hetzelfde wapen (een hond op een
lakafdruk is licht voor een haas aan te zien) aangeven,
is wel veilig aan te nemen, dat de Zierikzeesche Baster’s
(Bastert’s) een hond m. a. w. een geheel ander wapen
voerden dan hunne naamgenooten te Weesp, Amsterdam an Maarsseveen.
R. T. M U S C H A H T.

Abbenbrouck. (XXXV, 264/5). Als echtgenoote van
Gerrit can Abbenbroeck wordt in 1480 genoemd CatJzar i n a _blorisdochter vau Bosthu!Jzen, door Jlax. en Maria
van Oostenrijk beleend met de ambachtsheerhjkheid
Ruiven, eene jaarrente en 18 morgen lands in Kennemerland (Versl. R. Arch. X X X I X , 1 9 1 6 1, 403, 418
n” 10). - Zijn huw. vrienden bij Raes v a n Haemstede en Bathee Jans van Boshuixen 1487 en hebben aan
de bruid de goederen van Ruyven geschonken: Gher!Jt,
heer tot Abbenbrouckridder en Katherynevan Bosschuysen.
Van hem nog een geschonden zegel (Idem bl. 418 n0 11)
Jan van Abbenbrouck ridder 1399 Dec. 31 is borg bij
het huwelijk van Heer Adriaan van Heenvliedt e n
Jonkvr. Hadewich heer Clae!Js van Borssele dr. (Idem
11 bl. 169.).
D.
Ketel van Hackfort. (XXXVI. 59). Dat het Zutphensche geslacht Ketel inderdaad door bastaardij uit dat
van H a c k f o r t is gesproten, blijkt uit een charter van
25 Juni 1473 in het archief der Geldersche Rekenkamer
(No. 23~0), dat bezegeld is door Berent Kettel. H e t
zegel vertoont het wapen Van Hackfort, vermeerderd
met een schuin balkje, en het randschrift ,,s. B e r n t
Kettel van Haclcvorde”. De akte betreft de overdracht
van landerijen in het kerspel Vorden, waar blijkens de
pondschattingen van 1494 en 1495 ook toen een B e r n t
Ketel1 woonachtig en gegoed was.
30 Juni 1483 gelastte Maximiliaan den scholtis bingoederen werden den 2@October 1626 door Ciewit Jansz. WIL hhtfoort man het vierde .?. tot Abbenbroek als collator en uit naam
van zijh zoon Cornelis anngebracht (Blafferd ricariën vol. 220). (Bijdr.
Bisdom Haarlem 31 (1908) blz. 104.)

Oort (van). ( X X X V I , 4 8 e. v.). Het artikel van
den Heer J. A. M. van Oordt van Bunschoten geeft
mij aanleiding tot de mededeeling, dat W o u t e r Hooreman, koopman en bode op Engeland, 26 Februari
1634 te ‘s-Gravenhage huwde met M a r g a r e t h a v a n
(der) Oort, ook genaamd Grietje Cornelis van Noort
wede Jacob van Helbergen, welke eene zuster was van
A n t h o n y van der Oort. Hun zoon Johan Hoorcman ,
koopman en kapitein te voet noemt in zijn testament
van 16 Sept. 1662 - zie Haags& Not. Prot. N” 3 7 8
fol. 444 - zijn nicht Janneke van Oort.
Zie ook Wapenheraut van 1909 blz. 106 en volgende.
P. B I N K H O R S T V A N O U D C A R S P E L .
Voocht (de) (YXXVI, 60). Naria Anna Elisabeth
dratoinetta Aleida de Vooclzt , geboren ‘s-Hertogenbosch,
wonende te Arnhem, dochter van wijlen de echtelieden
Jonkheer Antonius Josephus Joannes G’aspar de VoocJlt
en Vrouwe Lucia AUaria Theresia Aratoinette baronesse
va?z Lanasweerde, overleden 21 April 1856, oud 19 jaar
en 3 maanden.
V AN H O G E R L I N D E N .
Arrahem,

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
~~_~~
Bierens. In de Publications de la Sec. Hist. et Arch. dans
le duché de Limbourg XxX1, 1894 wordt vermeld dat
Baron del Marrnol te Namen bezig is aan eene complete genealogie van het Brabantsch-Limburgsch geslacht (de) Bierens. In deel XxX111 van dat tijdschrift
behandelt de heer H. de 1’Escaille de geschiedenis van
de Heerlijkheid Baarlo, en geeft daarbij eene genealogie,
die waarschijnlijk verkort is.
Weet iemand of de bedoelde genealogie van del Marmol
verschenen is, en zoo ja, waar die is te vinden?
5. A. B. de H.
‘s-Gr.
Buschman. Worden gevraagd mededeelingen omtrent:

a. de adscendenten van Jacoba Josina Buschman, die,
omstreeks 1795 te Zwolle woonachtig, gehuwd was met
Java George Krafft , ,,Luitenant Colonel in dienst van de
Republiecq”.
6. de verwantschap van Jacoba Josina Buschman
voornoemd met Jacobus Buschmanra, van 1728-1766
predikant te Elburg (zie v. d. Aa. Biogr. Woordenboek),
waarvan een dochter Antonia Cortaelia Buschman, overleden 12 Oct. 1822 op den Ganzenberg onder Doornspijk
bij Elburg en begraven in de kerk aldaar, was gehuwd
met Mr. Petrus Hesselink.
‘s-Gr.
H. C. 0.

Conrad. Wie kan mij de genealogische gegevens verstrekken aangaande de voorouders van Prederilc Willem
Conrad, Inspecteur-Generaal van de Waterstaat in het
Koninkrijk Holland, geb. Delft 21 December 1769,
overl. Rgnlandsch huis Zwanenburg 6 Februari 1808,
zoon van Martyn Egidius Conrad, geboren . . . . . overl.
vermoedelijk Delft 27 October 1775, en Aletta Jacobine
Schmidts, geboren . . . . , overl. Delft 4 Augustus 1779.
Leiden.
VAN B E R E S T E Y N .
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Dam (van), Wie kan onderstaandc stamreeks aanvullen ?
1. .Jan Maertens, geb. 1514, tr. Anneken Craenaart.
TI. Donaas Maertens, geb. 1555, f 1596, tr. J o x i n a

Gobelius. Wie waren de ouders van den in April
1728 op hoogen leeftijd te Druten overleden Ds. Joolzalanes Qobelius, predikant in genoemde plaats? Hij zou
volgens eene familieaanteekening te Ngmegen zijn geboren.
B. v B.
P.

Plateel, _F 1091.
111. Zeger Maertens, geb. 1584, tr. N. N.
IV. LTeger _Maertens van Dam, tr. N. N.
V. Zeger van Dam, geb. 1653, ?_ 3 Jan. 1708, begr.
te Middelburg in de Oude Kerk, tr. Nov. 1675 Cornelia
Bomme, geb. 1649, t 31 Maart 1712, begr. te Middelburg

in de Nieuwe Kerk.
Uit dit huwelijk:
1. Antoni van Dam, volgt VI.
2. Anna van Dam, geb. 6 April 1681.
3. G’ornelia van Dam, geb. 14 Maart 1684, 5_ 2 Juli
1717.
4. Maria vwn Dam, geb. 21 September 1687.
VI. Anfoni van Dam , geb. !29 Augustus 1679, vermaard schilder, i_ Middelburg 19 Februari 1741, begraven
te Middelburg in de Oostkerk, tr. 10 14 September 1669
Cornelia Ooljes, geb. 19 November 1673,5_ 17 Juli 1709.
Uit dit huwelijk :
1. N. N. van Dam (zoon), geb. 11 Sept. 1700, t 16
Maart 1704.
2. Cornelia van Dam, geb. 12 Sept. 1700, ongeh. -i_
29 Oct. 1764.
3. N. N. van Dam (zoon) , geb. 29 Sept. 1701, i_ 4
Oct. 1701.
4. dntoni van Dam, geb. 8 Febr. 1703, “I_ 28 Febr. 1722.
5. N. N. van Dam (zoon), geb. 10 Juli 1704, f 22
Juni 1705.
6. Maria van Dam, tr. Antonie Pournier.
7. Zeger van Dam, geb. 17 Juni 1707, ongeh. t 1725.
8. Josepá van Dam, geb. 12 October 1708, t 13 Oct. 1709.
Antoni van Dam tr. 2” 24 Maart 1710 Maria de
Xappers, geb. 1684, t 1712, weduwe van Abraham de
Gersem.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Antoni van Dam tr. 3” 5 Dec. 1714 Joha~a~aa d’Hen,
geb. 12 Sept. 1687, 1_ 12 Oct. 1722.
Uit di.t huwelijk:
12. Johanna van Dam.

13. Adriana van Dam.
14. Catariraa vara Dam, geb. 19 Juli 1718, ongehuwd

i_ 29 April 1775.

Antoni van Dam tr. 40 1729 Johanna Mattheeussen,
geb. 22 Juli 1686 of 1687, t 19 Maart 1749.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
De familie vertrok later naar Utrecht, waar zijn
kleinzoon bankier was.
Groningen.
W. F. HARTMAN Js

Haan (de). Pieter de Haan, eerst gehuwd met Maria
ten Kate en later met Huibertina van Ooerveld, weduwe
van Abraham Lemmerman, heeft in de godsdienstige
gemeenschapsoefeningen der Collegianten te Rijnsburg
eene voorname plaats als mede-eigenaar van ,het Groote
Huis”, waar de Collegianten bijeenkwamen, ingenomen.
Vermoed wordt, dat deze Pieter de Haan, die in 1710
nog koopman was te Amsterdam, verwant was aan
Johan de Haan, die in het begin der zeventiende eeuw
Pensionaris was van Haarlem en als aanhanger van van
Oldenbarneveldt en vriend en geestverwant van Hugo
de Groot moest vluchten naar Fredriksstad en wiens
goederen -C 1619 werden verbeurd verklaard. Kan
iemand mreenige aanwijzing geven, die op deze ververwantschap betrekking heeft ?
Amsterdam.

C AREL J. STRÖER.

Hoek (van). In de tweede helft der 17de eeuw werd
uit drie verschillende oudorenparen een Jacob of Jacobus van Hoek te Steenbergen gedoopt. Zijn- er daar ter
plaatse gegevens welke het mogelik maken vast te
stellen wie de ouders waren van Jacobus van Hoek, die
in 1730 te Steenbergen overleed na driemaal gehuwd
te zijn geweest en die de vader was van den Bergenop-Zoomschen burgemeester Mr. R. H. van Hoek (geb.
Steenbergen 1 Dec. 1723, -t Bergen-op-Zoom 5 Jan. 1784)?
B. v. B.
P.
Honcoop, Gegevens gevraagd betreffende de families

Honckoop, Hoinckop, Huunckoop, of van Honcoop, in de

160 en 170 eeuw gewoond hebbende in Gorinchem en
Oudewater. Dit geslacht vermaagschapte zich in dien
tijd met de geslachten Remmerswael, Snouck, Dierh,out,

Colff, van Schaarlaken, van Broeckhuyzera, van Herwaerd e n , van Begascop, van Aelst, Blomaert en van Blocklandt in Gorinchem en te Oudewater met de geslachten
van Suynen (Gouda ?), van Galen, van den Elburch,
van dela Lande(n), van Wagensfeldt (Rotterdam), v a n
Crayesteyn, Storm (A’dam), van Hovensteijn, Backer,
v a n D a m , Ackermaran (Jisp), H o l , Copper, ,Jongsten,
Versluys, van Bergen, Brunil, Beauregard, van Wassenher-h (‘s Hertogenbosch).

H.

Huyck. Kan iemand ma inlichten over een familie

Falck (De Groningsche tak van het Oost-Friesche

Huyck, waarvan mij het volgende bekend is:
1. Willem Huyck, schepen te Nijmegen 1448, tr. N. N.
van Wintsen.
IT. He-tadrik 2Tuyck, tr. Maria Borchers.

Havezathen van Twenthe door Mr. G. J. ter Kuile, 1911,
in voce Eoerlo (blz. 94).

Uit dit huwelijk:
Maria. Huyck, geboren te Roermond, tr. Da. *Johannes
Hartman, zie Ned. Patr. III.
W. F. HAPTMAN JR.
Groningen.

Foortse (Jan). In eene acte - 16” eeuw - komt
voor Jajn Foortse. Waarschijnlijk is dit Jan .Ptoriszoon.
Wie geeft hier zekerheid?
S.
S.

Kinen-van Assendelft. Gevraagd worden de 16 kwartieren van Dietrich Gerhard Georg Philipp Kinema, geb.
Felsberg (Cassel) 7 Nov. 1784, zoon van Georg Philipp
Kinen, Luit. der Cav. in Hall. dienst (geb. ‘s-Graven-

geslacht). (XXXVI, 45 e. v.). Over het echtpaar v a n
der Marck-Brandes viudt men eenige aanvullingen en
gegevens in : Geschiedkundige Aanteekeningen op de
de St.

w. w. v. R.
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hage ? in 1756, overl. Hofgeismar 23 Nov. 1828) en
v a n 2CIuria Adriannc sva’n A s s e n d e l f t , Gerhardsdr. ex
matre N. N. Helmans Dietrichsdr.

Rhijn (van). ( X X X V I , 63). Wilhelmus uan Rh.fin,
geboren Utrecht 9 Januari 1643, predikant 1667 Maartensdijk, 1675 West-Zaandam, lti78 Arnhem, aldaar
overleden 14 Januari 1705. S. van Hasselt, Arnhemsche
Oudheden 1804 Deel IL p. 2% vermeldt een penning
geslagen voor zijn begrafenis.
A. B. v. D. VIES.
A’dam.

R E D.

DER

FBANKF. BL .

F.

FA

M. G E S C H .

Lespaul (de). Gevraagd geboorteplaats, doop- en
overlijdensdatums en namen der ouders van Helena de
Lespaul, ondertrouwd te Zutphen 11 Maart 1677 met
Enno Matthias ten Broeck.
H. H. R.
Ili.
Massis-Commersteijn. Met wie, waar en wanneer,
was gehuwd: Isaac Massis, zoon van N i c o l a a s e n
Susanna Commersteijn, overleden te Batavia 25 December
1 7 4 0 , o u d 8d jaar, waarheen hij in 1682 als onderkoopman vertrok en alwaar hij later Raad van Justite
werd.
Wie waren de ouders en grootouders zijner echtgenoote?
Zijne dochter fiusanna Christina, geb. Batavia 27
Januari 1704, was de tweede vrouw van den G. G. v. N.-1.
Adriaan Valckenier.
J O H N C. VAN L E N N E P .
‘s-Graveland.
Michaëlis. Gevraagd wordt eene beschrijving van het
wapen van den voormaligen Duitschen Rijkskanselier
Michaëlis.
v. R.
bt. Ar.

Nove (de). Wie was Illrich de Nove, g e h u w d t e
Ruurlo 11 Mei 1691 met Felinda ten Broeck?
H. H. R.
W.
Pesch (van). Gevraagd gegevens betreffende het geslacht van Pesch. Welk wapen voerde dit 2 1)
K.
‘s-Gr.
Poningh. Gevraagd gegevens betreffende het geslacht
Poningh voorkomende in de genealogie van dera Bosch.
Welk wapen ?
K.
‘s-Gr.
Raesfelt (van). Wie was Everwijn van Raesfelt tot
Conerdinc gehuwd te Zutphen 9 Juli 1643 met ggneta
ten Broeck ?
H. H. R.
W.
Romunde (van). (XxX, 283). Uit het Zutphensche
boek der morgengaven :
2 Aug. 1540 Johan van Ruremunde gaf Eelvra Houtow
sine echter beslaepene huisvr. 300 oude schilden van
oir beider goed.
(Vergeleken met andere gaven is dit heel veel, moet
dus een persoon van aanzien geweest zijn.)
J. D. WAC~NEK.
‘s-Graverahage.
Rhijn (van). (XXXVI, 63). Uit oude familiepapieren
bleek mij, dat \C’illem van Rhi$rt, predikant te Arnhem,
een zoon was van Jan Cornelisz. van ,Rh@n, in 1626
gehuwd met Josina van Royen, en een kleinzoon van
C o r n e l i s Willemsz. vata Rhz$z, brouwer in ‘t Claverenblad te Utrecht, (-f- 1660) en Maria Evertz van Emelerabroek.
W. N. ARNTZENIUS.
‘s-Gravenhage.
1) Volgens Maandbl. XXX, k. 118, is het wapen der familie wwz
Pesch: in eilver een rood sohaap, stappend op een grasgrond.
[ RE D.].

Scheyderuyt. (XXXIV, 157). Wapen : van zi. met
een golv. dwarsbalk van azuur, vergez. van 3 (2-1)
wolfs- (of wildezwijnen- ?) koppen met zilv. tand. Steven
Sck. koopt het huis Ter Hooge c. a. van Philips v. Hors.
v. d. H., heer van Nieuwvliet 1713 (Versl. R. Arch.
XXXIX 1916, 11 133).
Pieter Scla. de Vos, zoon van. . . . A. en.. . . de VO S
(zuster van Pieter de Vos, Bewh. O.I. C. M’burg, heer
van Nieuwvliet) erft 1733 Nieuwvliet, huwt Elizabeth
G’ornelia v a n dera Brarade (dr. van Cornelis v. d. B.,
ridder-baron& en Joh” Sophia Trigland). Hun zoon
Cornelis Pieter Scheyderuyt de Vos verkoopt Nieuwvliet 1770.
Pieter Sch.. Schepen en Rd. te M’burg 1739.
Pieter S’cJa. ,gecommitteerde uit de Raad van Staten
der Vereenigde Nederlanden” verpacht 1766 ,de middelen der kerke te Sas van Gend”.
Misschien zijn deze Pieter’s een en dezelfde persoon.
D.
Ar. B.

Sobbe (a). Volgens het Album Stud. Acad. Lugd.
Bat. werd 10 Mei 1672 te Leiden als student ingeschreven Rudolphus a Sobbe. Hij wordt er als Harlemerasis
aangeduid. Is er omtrent een geslacht vaTa- of von-SofiOc
te Haarlem of elders hier te lande meer bekend?
V A L C K L U C A S S E N.
‘s-Gravenhage.
Spoltman (XXXVI, 64). ïlfariken Spoltmara is gedoopt
4 September 1638, v a d e r Henrick Spoltman, m o e d e r
Lysbet van Osnabrugge. De ouders zijn ondert. 25 Sept.
en getr. 13 Oct. 1636 te Arnhem.
Zij is ondert. 20 Juni 1668, getr. 8 Juli 1668 te
Arnhem met Herman Eduards de Gimnaer.
V A N HOGERI,INDEN.
Arnhem.

Stralen (van). In het begin der 18de eeuw was Mr.
H e n d r i k van Stralen secretaris der stad Zalt-Bommel.
Vanwaar was hij afkomstig en wie waren zijne ouders?
P.
B. v. B.
Suchtelen (van). (XXXV, 277). Is het niet waarschijnlijker, dat de Va9a Suchtelen’s oorspronkelijk T e r
Stiege hebben geheeten, en de vrouw van Gerrit Sr. eene
Valt Suchteba was, wanneer haar wapen op den grafzerk
van den Deken en Canunnik voorkwam?
N. B .
D.
Tak-le Poole. Inlichtingen gevraagd betreffende het
voorgeslacht van A b r a h a m T a k en zijne echtgenoote
Clara le Poole, welk echtpaar in het begin van de 190
eeuw te Leiden woonde. Hunne dochter Susanna Tak
huwde aldaar 28 Aug. 1812 met Jhr. Mr. Berend Lewe
tot Aduard.
Welke wapens voerden de families Tak en le Poole?
‘s-Gravenhage.
V. A. SI X.
Tetroede (van). Hoe moet onderstaande akte verklaard worden, wat de familieverhouding betreft?
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1629, Juni 18. Huwel. voorw. voor Sch. van Leiden
van Jan Janszoon van der Goude met Lysbeth Pieter
Pauwelszoonsdochter van Tetroede met goeddunken van
hare moeder Erckenraet Pietersdochter, _Nichiel Janszoon
van Tetroede weduwe en hare moeien Claertgen Pietersdochter, Jan Stoop Kerstantszoon weduwe, en Alijdt
Jansdochter van Tetroede, Pieter de Grebbers w e d u w e .
(Versl. R. Arch. XXXIX, 1916 1 426).
1541, Juni 14. Aleijd van Tetroede, Ghijsbrecht Hughe
zoon en Ghelain Zeqhers maken h u w . v o o r w . v o o r
Pietertje de Grebber Ghijsbrechtsdochter met Joris van
Treslongue (Idem 429.)
N. B .
D.

aan te dier stede overleden of geleefd hebbende personen,
Van enkele bijzonder fraaie of karakteristieke schotels
zou aan die lijst een photo worden toegevoegd.
Met behulp van de gegevens, reeds vroeger in dit
Maandblad opgenomen, slaagde ik er in om de aanwezigheid in N. Indië en op Ceylon van 22 dergelijke
gedenkbladen te constateeren, welk cijfer vervolgens op
grond van verdere nasporingen met een dozijn vermeerderd werd. Zoo bezit b.v. de Heer H. H. C. Langenmayr, Administrateur der onderneming Tjimoelnng
(afdeeling Buitenzorg), een keurig exemplaar met het
volgende opschrift :
,,Ter gedagtenis van Vrouwe Geertruyda Constantia
,,Clement Huysvrouw van d’Hr. Cornelis Hasselaar Raad
,,Extra Ordinair van NL’. India.
,Obyt tot B a t ” . den 24 Maart A” 1720 Out 27 Jaar
3 Maanden En 2 dagen”.
Aangezien exemplaren van de hierbedoelde schotels
ook naar Nederland hun weg hebben gevonden, zou ik
het zeer op prijs stellen indien de leden van ons genootschap, die tot de gelukkige eigenaars behooren,
daarvan opgave zouden willen doen aan onzen Redacteur,
die zoo vriendelijk zal zijn om zich met de verzameling ,
en doorzending der mededeelingen te belasten. Hoe
vollediger de lijst wordt, des te belangwekkender zal zQ
zijn. Btj voorbaat betuig ik voor de medewerking miin
beleefden dank.
De opgave ware zoodanig in te kleeden dat het geheelo
opschrift. aan vóór- of achterzijde worde opgenomen,
met bijvoeging van eventueele bijzonderheden als het
voorkomen van een wapen (van den overledene of van
de stad Batavia), als ook van lettermerken ter aanduiding
van den zilversmid of van het jaartal.
J. DE G ROOT.
Weltevreden (Batauia).

Thulden (van). (XXXV, 287). Mij is nader gebleken,
dat Hieron~naus JacoO uan Tl?ulden in 1693 schout van
Raamsdonk was; gevraagd worden biogrnphische gegevens hem betreffende.
w., W. v. R.
de St.
Twenbergen (van). Wie was Johan van Twenbergen,
ondertrouwd te Zutphen 24 April 1664 met J a c o m i n a
ten Broeck ?
H. H. R.
W.
Varick (van). (XXXV, 160). Stukken afkomstig van
en betreffende het geslacht van Varick en aanverwante
geslachten 1558-1668. 55 stukken in 1 omslag en 6
charters. (Inventaris Archief van Borssele, R. Arch.
M’burg. Versl. R. Arch. XXXIX 1916. 136 no 50) met
kw. st. van Maria van Varick geh. met v. B. v. d. H.).
D.
N. B.
Vultejus-Scharpffs. Gevraagd worden plaats en datum
van geboorte, huwelijk en dood van Wilhelmus Vultejus,
Geheimraad van den Landgraaf van Hessen -Cassel en
gevolmachtigd Minister van dezen ter vredesonderhandeling te Rijswijk in 1697, en van diens vrouw Maria
C’hristina Scharpffs; met gelijkluidende gegevens betreffende hunne ouders en wapenbeschrijving van het geslacht Sharpffs , kennelijk in Midden-Duitschland thuishoorend.
De vriendelijke aandacht van ons Eerelid, den Heer
H. F. Macco te Berlijn, wordt door onderget,eekende
op deze vraagpunten gevestigd.
J O H N C. V A N L E N N E P.
‘s-Craveland.

Zutphensche geslachten. Wie is zoo vriendelijk ter
mijner beschikking te willen stellen fragment-genealogieen, of inlichtingen, daaraan onjleend, betreffende de
geslachten : can Ballen, ten Behm , ten Broeck , Brieclcer ,
Couleman, van Diemen, Haesekroeck, Huynink, Ilaldenbach, de Leeuw van Coolwtjk, ,van Lochteren, Louloerman, van A!unster, Opgelder, Razcwers, van Santbergen,
Schomaker, Schutte, Valck, Verstege, van den IVall en
van \I’inshem? Alle inlichtingen, zelfs de kleinste, zijn
welkom aan
H. H. RöELr,.
\I’arnsveld.

Wapen op een portret, In den kunsthandel bevindt
zich een damesportret met wapen: Gedeeld : a) v a n
blauw met 3 (2.1) zi. vogels (eenden?) met in het mid- _
INHOUD 1918, N" 314.
den een go. ster (6); b) van zwart met een go. dwarsbalk (Schade(e) 3). Van wie is dit wapen 3 1)
Bestuursberichten. - Bijdrage tot eene genealogie Tammen, door
Idr. P. C. Bloys van Treslong Prins. - De stamreeksen in NederD.
N. B .
Zilveren schenkbladen uit den Compagniestijd.

(X1X, 66 en 1 2 7 , X X I , 1 4 7 e n X X V , 263). Bij gelegenheid van de viering van het 300-jarig bestaan der
stad Batavia in Mei ï919 zou de ondergeteekende gaarne
eene lijst publiceeren van de zilveren schotels, die in
de 18”” eeuw aldaar vervaardigd zkin ter gedachtenis
1) Dit portret moet voordellen Johanna Maria Sckode von Westrum
(dochter van Willem en Emelia van Kinschot), gehuwd met Govert
aan Persij~~ (zoon van Adriaan Govertsz. en Sophia van Overmeer),
welk echtpaar omstreeks het midden der 178 eeuw te ‘s-Gravenhage
woonde. Hij behoordc tot het geslacht wark Per.+, dat in blauw een
[ RE D.].
gouden ster, vergezeld van drie zilveren duiven voerde.

1 and’s Adelsboek, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van Abbenbroek en hun
aanverwante geslachten, de Heerli’kheid Abbenbroek en de vicarie
,p het altaar van St. Lucas in de N. K. te Delft, door G. B. Ch.
van der Feen (vervolg). - Korte mededeelingen: Het wapen van het
,Zeeuwsche geslacht Baster; Abbenbrouck; Ketel van Hackfort; Oort
van); Voocht (de). - Vragen en antwoorden: Bierens; Buschman ;
zourad; Dam (van); Falck (De Groningsche tak van het Oost-Friesche
reslacht); Foortse (Jan) ; Gobelius ; Haan (de) ; Hoek (van) ; Honeoop ;
Huyck ; Kinen-van Assendelft; Lespaul (de) ; Massis-CommersteUe ;
Michaëlis; Novo (de); Pesch (van); Poningh; Raesfelt (van); Romunie (van); Rh+ (van); Schegderuyt; Sobbe (a); Spoltman; Stralen
van); Suchtelen (van); Tak-le Poole; Tetroede (vanj; Thulden (van);
Twenbergen (van); Variok (van); Vultejus-Scharpffa; Wapen op een
portret; Zilveren schenkbladen uit den Compagniestijd; Zutphensohe
zeslaohten.

!

VAN H E T

Genealogisch heraldisch Genootschap
-

Brieven, aanvragen enz. betreffende het Genootschap te richten tot den secretarie,Mr. TH. R.

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootsohap gezonden. Bijdragen, correspondentie betre5bnde de redactie van
het Maandblad, opgaven van adresverandering, op
merklngen m

VILCK LUCASSEN. Raamwea 11. ‘s-Gmvenhaae. en d i e
betreffende de Bibliotheek tÓt den bibliothecaris
W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Jan van
iNo.ssaustraat 96, ‘s-Gravenhage.
De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd
Hee-rmgracht 62 (hoek Ptincemyracht), ‘s.Gravenhage,
ia voor de Leden geopend iederen Zaterdag van

zake de verzenamg enaanvragenom

exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
selieve men te richten tot den redacteur. Mr. TH. R.
?;iiK LUCASSEN, &XmUJeg 14, ‘s-&-avmháge.
De jaarlijksahe contributie bedraagt f7.50. Leden

te ‘@-Gravenhage, die de wekelgksohe portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

2-4 uur.

r,
De

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

N”. 5.

.XXXVP

Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende
bij het art. : Het geslacht Teixeira in Nederland% Adelsboek.
.~

BESTUURSBERICHTEIY.

ALGEYEENE LEDENVERGADERING
op Zaterdag 25 Mei 1918, des n.m. om 3 uur, in een
derzalenvanhet Zuid-Hollandsch Koffiehuis”,
Groenmarkt 37, ?+Gravenhage.

1.
2.
4:
6.

6.
7.

Punten van Behandeling :
Verslag van den Secretaris.
Verslag van het Documentatiebureau.
Verslag van den Penningmeester.
Rapport van de Commissie tot het nazien van de
rekening en verantwoording van den Penningmeester.
Benoeming van drie bestuursleden wegens periodieke
aftreding van de HH. F. L. G. D’AUMERIE, W.
b a r o n S N O U C K A E R T V A N SCHAUBURG en C. A. VAN
W OELDEREN ‘).
Benoeming van een bestuurslid wegens het bedanken
van den Heer Jhr. Mr. Dr. E. A. VAN B E R E S T E Y N.
Wat verder ter tafel zal worden gebracht.
Groote opkomst gewenacht.

Tot lid zijn benoemd:
J. H. C

ARP

.

. . . .

....

Jur. Docts, Adj.-Comm. Prov. br. Z.-Holl.

J.

M.

F.

Jur. Cand.

ES~EENS . . . . . . . .

‘s-Gravenhage.

fl. Blankenburgstr. 73.

Scheveningen.

Van Hovwtr. 57.

VAN
L EEUWEN
. . . . . . . .
Utrecht.
Jan Willem Fpisostr. 22.
Cand.
Jhr. J. P. D E S A V O R N I N L O H M A N . . ‘s-Gravenhccge.
Delistr. 15.
Ordonn.-Off. v. H. M. de Koningin.
N. C.
VAN
MASTRIC~T . . . . . . .
Leiden.
Zoeterwoudsche Singel 15.
Jur. Cand.
G. VAN
MESDAGI Jr. . . . . . . .
Hilversum.

J.

Jur.

‘s-Gravelaadsche

1) Stelt zich niet herkiesbaar.

weg 90.

&Iei 1918.

Jaargang.

W.
C.
N INABER
. . . . . . , . . ‘s-Gravenha.ge.
Frederik Hendrikl. 33.
Inspect. iy. 0. T.
A. E. R OEST VAN L IMBURG
. . . . . Saarden.
le Luit. der Genie.
Stukkenlaan 52.
A.
K.
VINI( . . . . . . . . . .
Leiden.
Zoetemoudsehe Singel 15.
Jur. Cand.

Adreswijzigingen :
B.

B

Utrecht.

. . . . . . . . . . .

OOGAART

Pieter Saenredamstr. 12.

C.

H.

w.

F.

HARTNAN

JR . . . . . . . . . . Groni+zgen.

J

.

J.

HOEUFFT

Oosterbeek.

FENE:MA . . . , . . . . .

VAN

Wtxerstr. 178.

Oude Boteri~zgestr. lla.
RR

P. C. L
J.

M

A.

Arnhem.

. . . . . . . . .

Télpemeg 65.

. . . . . . . . . . . . . Goes.

ARRIJN

Hotel Zoutkeet.

G.

EES

JOAN

A.

Hzs. . . . . . . . . . Amsterdam.
TI. Baerle.+. 16.

RAHCSEN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Haurlem.

Dreef 36.

J.

S

ERVAAS

VAN

ROOYEX. . . . . . . .

Zeist.

Kí-ullelaan 19.

JHK. W.

W.

C AREL J.

STROER . . . . . . . . .

SJIINIA. . . . . Rhedersteeg (G.)

VAN

Huize de Valkenberg.

A. A.

B AR ON

SWEERTS

DE

~&&??&?I~.

Raadhuiestr. 43.

LANDAS WITBORGH Rotterdam..

Westerstraat 29.

F. E.

VAN

C. A.

VAN

DER

V

ALK

VAN

BRIGDANIUZ . . . Soestdijk.

Villa ,,Buitenzorg”.

W

OELDEREN

. . . . . .
~~

‘s-Gravenhage.

Celebesstr. 29.

Bibliotheek.
De Heer W. baron SnouckaertvanSchauburg
heeft wederom de functie van Bibliothecaris van het
Genootschap op zich genomen. De Bibliotheek zal voortaan weder iedere week voor de Leden te raadplegen
zijn en wel voorloopig des Zaterdags van 2-4 uur.
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In dank ontvangen voor de Bibliotheek:
C. Kli tg aard. Kjaerulfske Studier. Aalborg. 1914-‘17.
5 dln. 80.
(van den Aeer G. H. J. Gijsberti Hodenpijl).
H. F. M a c co. Eine von Linsingen’sche Ahnentafel.
Berlin 1918. (overdr. uit Mitt d. Roland 1918) 80.
(Van den Schrijver).

Toen ten vorigen jare verschillende zeer gewaardeerde
Bestuursleden W .O . de toenmalige Voorzitter Jhr. C. H. C. 8.
vansypesteyn aftraden en het Bestuur dientengevolge eene
groote verandering onderging, stelden de overblijvenden
zich op initiatief van den secretaris-redacteur Mr. Th. R.
V a l c k Lucassen ten doel, te trachten het toch reeds
bloeiende Genootschap tot nog grooteren bloei te brengen
door zijne werkzaamheden uit te breiden. Zij meenden
dit doel niet beter te kunnen bevorderen dan door bij
de keuze van een nieuwen Voorzitter het oog te laten
vallen op Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, die niet
alleen over veel ervaring op genealogisch gebied beschikte maar tevens door zijn verleden getoond had bij
de organisatie van nieuwe plannen groote energie te
ontwikkelen.
Het nieuwe streven van het Bestuur viel bij Mr. van
Beresteyn in goede aarde, zoodat deze besloot een candidatuur te aanvaarden. Hij opperde daarbij het voorstel
om aan het Genootschap een Documentatiebureau te
verbinden, dat een centrale zou vormen van de vele gegevens, die voor de leden van belang zijn en met het
beheer over de bibliotheek zoowel de registratie van
portretten en wapens als de inventarisatie van manuscripten op het gebied van genealogie en heraldiek en het
aanleggen eener advertentie-collectie omvatten zon. Het
denkbeeld van het Bestuurslid Jhr. Mr. Th. vanRheineck
Leyssius om tot eene inventarisatie van heerlijkheids- en
familiearchieven te geraken, d.w.z. om door het aanleggen
van een register dier archieven met vermelding der namen
van personen en instellingen, waaronder zij berusten, deze
meer overzichtelijk en toegankelijk te maken, zoomede dat
van Mr. Valck Lucassen om de totstandkoming van een
repertorium op de genealogische monographieën en tijdschriftartikels, waaraan in genealogische kringen zoo’n
groote behoefte gevoeld wordt, te bewerkstelligen, werden
door Mr. van Beresteyn overgenomen.
Deze plannen werden op de Algemeene Vergadering
van 26 Maart 1917, nadat Mr. van Beresteyn tot Voorzitter benoemd was, door dezen in een gloedvolle rede
voorgedragen en mochten de instemming der aanwezige
leden verwerven. De vergadering verzocht den nieuwen
Voorzitter zijne plannen inhet Maandblad nogmaals uiteen
te zetten, waaraan deze in No. 415 van den vorigen Jaargang voldeed. De vooruitzichten leken schitterend.
Reeds op 4 April d. a. v. vergaderde het Bestuur,
teneinde de uitvoering der nieuwe plannen voor te bereiden. Op deze vergadering kwam de regeling der financieele verhouding tusschen Genootschap en Documentatiebureau ter sprake en openbaarde zich het eerste
meeningsverschil in den boezem van het Bestuur. De
Voorzitter bleek zijn geesteskind het Documentatiebureau
veel belangrijker te achten dan het van ouds bestaande
Geeootschap zelf en zijn o r g a a n h e t M a a n d b l a d . Hij
stelde voor het jaarlijksch batig saldo, dat op f 400
werd geschat in de kas van het Bureau te storten, waartegen de Redacteur met klem protesteerde, aangezien
dit een inkrimping van het Maandblad onvermijdelijk
zou maken, waarvan de onkosten juist onlangs onder
den druk der tijdsomstandigheden met t_ 305/, werden
verhoogd. De Voorzitter bleef echter bij zijne meening,
dat het surplus voor het D. B. diende te worden gereserveerd. Mocht dit in komende jaren een zoodanige vlucht
nemen, dat zwaardere financieele offers zouden moeten

Het Genootschap is in ruil getreden, met het Genootschap A m s t e 1 o d a m u m (Secr. Dr. Joh. C. Breen, Keizersgracht 18, Amsterdam).

Naamregister Jaargang 1917.
Het naamregister op den vorigen jaargang van het
Maandblad is in bewerking en zal den leden tegelijk
met titel en inhoud zoo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
De Maandelijksche Bijeenkomsten zullen tot nadere
aankondiging weder gehouden worden in Hotel Wittebrug
te Scheveningen op iederen eersten Maandag van de
maand om 4’/, uur.

Het Documentatiebureau van het Genootschap.
Aan de Leden.
Toen in de Bestuursvergadering van 19 April j 1. de
verrichtingen van het Documentatiebureau in het afgeloopen jaar ter sprake kwamen en in verband met het
om particuliere redenen gevraagd ontslag van Mej. J.
6. van der Brugghen de vraag onder de oogen w e r d
gezien of het beheer van dit Bureau op dezelfde wijze
zou worden voortgezet, bleek in het Bestuur omtrent dit
punt verschil van m.eening te bestaan. Het besluit, dat
,in die vergadering de meerderheid der stemmen verwierf,
bleek zoo weinig met de inzichten van den Voorzitter
Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn overeen te komen,
dat deze zich sedert genoodzaakt zag zijn voornemen te
kennen te geven om uit het Bestuur te treden, tenzij op
de a.s. Algemeeno Vergadering mocht blijken, dat de
meerderheid der aanwezigen zich evenals hij bij het besluit der Bestuursvergadering niet wenschte neer te
leggen.
Waar de Algemeene Vergadering aldus geroepen zal
worden om te beslissen of zQ het inzicht van de meerderheid van het Bestuur of dat van Mr. van Beresteyn tot
het hare zal maken, heeft het Bestuur in zijn verga,dering
van 11 Mei j.l., alwaar met uitzondering van de demissionnaire leden van Beresteyn en van Woelderen alle
Bestuursleden aanwezig waren, met algemeene stemmen
besloten den leden door middel van het Maandblad een
,,exposé” der feiten te doen toekomen.
Het Bestuur ging hierbij mede van de gedachte uit,
dat het door zijn standpunt van te voren bekend te maken
de debatten tusschen Bestuursleden op de Algemeene
Vergadering zooveel mogelijk zou beperken, nu deze tot
zijn leedwezen niet geheel zullen kunnen worden voorkomen doordat Mr. van Beresteyn van zijn recht om op
de Algemeen0 Vergadering alsnog den hamer te hanteeren
gemeend heeft niet te moeten afzien.
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worden gevraagd, dan mocht z.i. niet worden geaarzeld
een vesdere inkrimping van het Maandblad in overweging
te nemen.
Het Bestuur, van oordeel dat het D. B. financieel in
het zadel diende te worden geholpen, besloot het surplus
voorloopig voor eén jaar aan het D. B. af te staan en
droeg den Redacteur op naar andere middelen om te zien
ten einde de hoogere kosten van het Maandblad te bestrijden. In eene volgende vergadering bleek als resultaat
van diens onderzoek, dat dergelijke middelen (als het
plaatsen van advertentiën zoowel in het Maandblad als
op een aau te nemeu omslag, het tijdelijk heffeu van
een extra-bijdrage voor porto- en verzendingskosten enz.)
eene aauzienlijke beperking van het Maandblad niet
zouden kunnen voorkomen. Aan den wensch van Mr. Val&
Lucassen om dezeningrijpenden maatregel aan het oordeel
van eene Buitengewone Ledenvergadering te onderwerpen
meenden de overige Bestuursleden toenmaals geen gevolg te moeten geven.
Op dezelfde vergadering werd besloten om, waar de
geldmiddelen het benoemen van een mannelijke kracht
voorloopig niet toelieten, eene dame op het D. B. werkzaam te stellen, die hare medewerking zou verleenen
aan de verschillende afdeelingen van dit bureau. Deze
werden ieder aan de leiding van een daartoe ter vergadering aangewezen bestuurslid toevertrouwd. Slechts de
hoofdlijnen voor de uitvoering der verschillende werkzaamheden zouden in eene volgende Bestuursvergadering
nader worden geregeld.
Deze had plaats op 22 Mei d. a. v. Op deze vergadering ontstonden nieuwe moeilijkheden. De Heer van
Beresteyn bleek ten opzichte van de regeling der werkzaamheden tot een ander inzicht te zijn gekomen en kon
zich niet, meer vereenigen met de zienswijze der overige
Bestuursleden, die verlangden elk het hoofd te zijn van
hunne afdeeling en meenden slechts verantwoordelijk
te moeten zijn aan het geheele Bestuur, terwijl de Voorzitter wilde, dat zij slechts zijne medewerkers, feitelijk
zijne ambtenaren zouden zijn, die noch naar buiten noch
tegenover de ,,directrice” van het Bureau met eenig
gezag zouden kunnen optreden. Ten slotte werd met
opoffering der eigen wenschen van verschillende Bestuursleden een middenweg gevonden. De Voorzitter zou bij
wijze van proef gedurende een jaar als gedelegeerd lid
van het Bestuur de leiding hebben van het D. B., dat
de beschikking zou hebben over de bibliotheek en een
eigen kas zou bezitten, waarin behalve de subsidie van
het Genootschap ook de giften van donateurs van het
D. B. zouden vloeien en die door den Penningmeester
zou worden beheerd. Onder deze voorwaarden kwam na
talrijke besprekingen, waarbij de Voorzitter verschillende
malen de portefeuille-quaestie stelde en de overige Bestuursleden zich vaak genoopt zagen het Genootschap
tegen zijn eigen Voorzitter te verdedigen, het D. B. tot
stand.
Op dezelfde vergadering werd Mej. J. C. van der
Brugghen met een aanvangssalaris van f 400.- tot
ambtenaar van het D. B. benoemd. Deze dame zou allereerst de reorganisatie van de Bibliotheek ter hand nemen
en daarna het D. B. in werking brengen.

antwoord. Velerlei oorzaken, die aantoonen hoe zelfs de
benoeming van een vaste kracht geenszins een waarborg
voor een geregelden gang van zaken behoeft te zijn,
hebben hiertoe het hare bijgedragen. Mej. van der Brugghen zag zich door particuliere omstandigheden genoodzaakt haar domicilie aan het einde van het vorige jaar
tijdelijk naar elders te verplaatsen, waardoor zij slechts
twee keer in dt, maand gedurende een paar dagen in
de gelegenheid was hare werkzaamhedeu op het Bureau
te verrichten. Weliswaar zou ook het oorspronkelijk zeer
lage - doch spoedig verhoogde - gasrantsoen, dat voor
verwarming en verlichting was toegestaan, een permanent
gebruik der localiteiten van het Genootschap gedurende
den afgeloopen winter niet mogelijk hebben gemaakt,
het zou nochtans eene grootere werkdadigheid ,van het
Bureau allerminst hebben belet en zeker niet de vermindering tot op de helft van de uren, waarop de bibliotheek voor de leden te raadplegen is, noodzakelijk
hebben gemaakt. Daarbij kwam, dat Nej. van der Brugghen gedurende vrij langen tijd door ongesteldheid verhinderd was hare werkzaamheden te verrichten en de
leider van het Bureau Mr. van Beresteyn in verband
met zijn Kamerlidmaatschap zoodanig met werk was
overladen, dat hem de gelegenheid ontbrak in de afgeloopen maanden aan het D. B. groote aandacht te wijden.
Onder die omstandigheden behoeft het geen verwondering
te baren, dat het Bureau aan het einde van het eerste
jaar niet meer tot stand bracht dan de ordening van
de Bibliotheek, een op zichzelf misschien zeer te waardeeren arbeid maar niet in overeenstemming met hetgeen
den leden bij de oprichting van het Bureau was in het
vooruitzicht gesteld. Inmiddels was het bezoek der Bibliotheek - vroeger des winters zeer druk - geheel verloopen. De Secretaris trachtte nog gedurende eenige
maanden door wekelijks in de localen van de Bibliotheek
zitting te houden den leden de gelegenheid te bieden
van hunne belangstelling in de zaken van het Genootschap blijk te geven. Dit mocht niet baten en in het
vorige nummer van het Maandblad zag hij zich genoodzaakt bekend te maken, dat hij dit spreekuur ophief.
De omstandigheid, dat Mej. v. d. Brugghen, die geroepen werd haar domicilie blijvend in eene andere provincie te vestigen, haar ontslag nam, bracht het Bestuur in
zijn vergadering van 19 April j.l. dus voor de beslissing
of de werkwijze van het D.B. op denzelfden voet zou
worden voortgezet. Mr. van Beresteyn gaf als zijn oordeel
te kennen, dat de praktijk de wenschebjkheid had aangetoond om aan het hoofd van het Bureau niet van eene
dameskracht gebruik te maken maar te trachten iemand
te vinden, die krachtiger en zelfstandiger als leider van
het D. B. naar buiten zou kunnen optreden. Dat een
dergelijk persoon echter op een veel hooger salaris aanspraak zou maken dan waarover Nej. van der Brugghen
had beschikt, stond vast. Wanneer men het salaris van
den directeur op f 1500 stelde en f 600 uittrok voor een
klerk, die zich met het mindere schrijfwerk zou belasten,
d a n z o u - reis- en bureaukosten inbegrepen - het
budget van het D. B. op f 2500 à f 3000 zeker niet te
hoog geraamd zijn.
De inkomsten van het Bureau uit vrijwillige bijdragen
bedroegen in het af’geloopen jaar _C f 1326 (waaronder
echter eenige giften o.a. een van f 100, die slechts
voor éénmaal werden geschonken) en f 400 subsidie uit

De door dit Bureau bereikte resultaten hebben in het
afgeloopen jaar niet aan de gestelde verwachtingen be-
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de kas van het Genootschap. Wanneer de vrijwillige bijdragen zich op hetzelfde peil mochten handhaven en
het Bestuur bereid gevonden werd wederom haar jaarlijksch surplus - met opoffering van het Maandblad
- aan het 1). B. af te staan, dan zou dit dus jaarlijks
over hoogstens f lö00 kunnen beschikken. Dit kwam
der meerderheid in het Bestuur voor geen gezonde
basis te zijn voor de benoeming van een directeur op een
budget van f 2500 à f 3000, ook al gaf zij er zich
rekenschap van dat de groote ijver en overtuigingskracht
van den Heer van Beresteyn er wellicht in zouden slagen
de vrijwillige bijdragen nog belangrijk te doen toenemen.
Zij hield echter het oog niet gesloten voor de mogelijkheid, dat zooals meestal het geval is na eenige jaren
deze bijdragen van verschillende zijden niet zouden worden bestendigd, een bezwaar, dat zich te sterker zou
doen gelden, zoodra de werving van nieuwe contribuanten door de - geenszins denkbeeldige - mogehjkheid van een vertrek van Mr. van Beresteyn naar elders
haar groote motorische kracht zou verliezen.
Bovendien was het salaris voor den te benoemen
Directeur op f 1500 eerder zéér laag geraamd. Het wil
ondergeteekenden voorkomen, dat een persoon aan wien
overeenkomstig de wenschen van Mr. van Beresteyn tot
eisch zou worden gesteld, dat hij behalve een kundig
genealoog en heraldicus ook een goed onderlegde archivaris, bibliothecaris, kunstkenner enz. zou zijn .- indien
hij al te vinden ware - zich met bovengenoemd bedrag
niet tevreden zou stellen en vermoedelijk aan deinrichting
van het Bureau eischen zou stellen, dre met inbegrip van
zijn salaris de jaarlijksche uitgaven van het D. B. met
ettelijke duizenden zouden doen stijgen.
Het Bestuur verwierp derhalve met meerderheid van
stemmen het voorstel van Mr. van Beresteyn tot benoeming van een directeur en besloot de werkzaamheden
van het Bureau - zij het ook op bescheidener schaal
- aan eenige Bestuursleden op te dragen, die zich van
de hulp van vrijwillige medewerkers zullen kunnen verzekeren en ieder afzonderlijk de beschikking zullen verkrijgen over een nader vast te stellen bedrag voor schrijfloonen enz., voorzoover zulks noodzakelijk en met de
financiën van het Genootschap vereenigbaar zal blijken
te zijn. Aldus zal uit het Bestuur eene Commissie voor
de Documentatie worden gevormd, die naar het oordeel
van ondergeteekenden uit hoogstens vier Bestuursleden
zal dienen te bestaan, die uit hun midden een Voorzitter
en een Secretaris zullen moeten benoemen.
Zij meenen, dat het verbinden van een goede vaste
kracht aan het Bureau geenszins voor goed van de baan
behoeft te worden geschoven ; integendeel, wanneer de
toestand der geldmiddelen zich op voldoende wijze zal
hebben bevestigd doordat het ledenaantal uit den steeds
wassenden kring van belangstellenden in de geslacht- en
wapenkunde een belangrijke uitbreiding zal hebben ondergaan, dan zal het tot de benoeming van een op genealogisch gebied goed onderlegd en vertrouwd persoon
tot ambtenaar van het Documentatiebureau gaarne overgaan. Deze zal echter niet over de alzijdige kennis behoeven te beschikken, die door den Heer van Beresteyn
als een vereischte voor den directeur van het D. B.
wordt beschouwd. Z@ taak zal beperkter zijn en dit
hoofdzakelijk als gevolg van het op de Bestuursvergadering van 19 April genomen besluit om de inventarisatie
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van particuliere en heerlijkheids-archieven in den vorm
zooals deze door Mr. van Beresteyn was gewild van
het programma van werkzaamheden van het D. B. af te
voeren.
Volgens de plannen van Mr. van Beresteyn zouden
niet alleen de huisarchieven der aanzienlijkste Nederlandsche geslachten, maar ook die van eerzame burgerfamiliën .- schier onbeperkt in aantal - desgewenscht
door den Directeur van het D. B. van het Genootschap
moeten worden geordend. Een reuzachtige taak, waarvoor het Genootschap - wilde het deze naar behooren
vervullen - over een uitgebreiden staf van geschoolde
medewerkers zou moeten beschikken als waarover alleen
het Rijk disponeeren kan. Een dergelijk plan, met luttele
krachten en weinig middelen ondernomen, zou mede
naar het oordeel in vakkringen van archivarissen geen
kans van slagen bieden en het Genootschap slechts aan
een echec blootstellen, zelfs wanneer het van Rijkswege
- zooals Mr. van Beresteyn zou wenschen - voor dit
doel eenige subsidie mocht ontvangen. Derhalve werd
dit plan, dat het eenige punt op Mr. van Beresteyn’s
programma uitmaakte, dat naar het oordeel van ondergeteekenden door de Documentatie-commissie niet zou
kunnen worden uitgevoerd, tot de proporties teruggebracht, waarin het oorspronkelijk door Mr. van Rheineck
Leyssius was gedacht en zonder veel kosten zeer goed
voor verwezenlijking vatbaar zal blijken te zijn.
Waar besloten werd het D. B. niet op den ouden voet
voort te zetten en hieraan voorloopig geen directeur of
ambtenaar te verbinden, aan wien uit practische overwegingen tevens het beheer der bibliotheek diende te
worden toevertrouwd, meende het Bestuur het aanbod van
den Heer W. baron Snouckaert van Schauburg, die lange
jaren achtereen de functie van bibliothecaris bekleedde en
na een verblijf onder de wapenen van ruim drie jaren
in zijn midden terugkeerde, om zich in het vervolg weder
met de administratie der boekerij te belasten, niet te
moeten afslaan.
Zoowel de bevoegdheden van de Documentatie-commissie als die van den Bibliothecaris en hunne onderlinge
verhouding zullen in het Huishoudelijk Reglement nauwkeurig worden bepaald.
De Heer van Reresteyn heeft - zooals men reeds
weet - tot het leedwezen van zijne mede-bestuursleden
gemeend zich bij de genomen beslissing niet te moeten
neerleggen en zijn voornemen te kennen .gegeven als
Bestuurslid af te treden, tenzij ook de Algemeene Vergadering aan het besluit der Bestuursvergadering haar
goedkeuring onthield. De Heer van Woelderen stelde
zich niet herkiesbaar teneinde het Bestuur bij de nieuwe
taak, die het wacht, in de gelegenheid te stellen zich de
medewerking te verzekeren van iemand, die meer tijd
aan de belangen van het Genootschap zal kunnen geven
dan waarover hij momenteel beschikt.
Het Genootschap bevindt zich op een tweesprong.
De Algemeene Vergadering zal hebben te beslissen,
welken weg het in de toekomst zal volgen.
Ondergeteekenden meenen de leden echter met klem te
moeten waarschuwen voor een financieele politiek, die
de toekomst van het Genootschap en z1Jr.r orgaan in gevaar dreigt te brengen ten behoeve van plannen, die,
hoe fraai zij ook mogen schijnen, in den door Mr. van
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B e r e s t e y n gewilden vorm bij den huidigen stand der
geldmiddelen h.i. niet zijn te verwezenlgken, een politiek, waarvoor zij de verantwoordelijkheld niet zouden
wenschen te dragen.

ook zijue ,,afstammi~ag der oude Sa?ipaio’s van Portugal”
bevestigde.
Wij vermoeden, dat de Redactie van Nederland’s
Adelsboek van den inhoud van den bewusten wapenbrief
geen kennis genomen heeft. Want verre van eene bevestiging der afstamming van Diego Teixeira uit het
oud-adellijk geslacht de S a m p a y o in te houden, bevat
deze slechts eene verklaring van voornoemden wapenkoning, afgegeven op verzoek van Diego Tejeira Sanpa!Jo
(Spaansche schrijfwijze), wonende te Antwerpen in Vlaanderen, dat in de wapenboeken van den Spaanschen adel,
onder zijne berusting, het wapen beschreven wordt van
het geslacht Sanpayo, afkomstig uit 010 in Portugal,
welk wapen in den brief nader omschreven wordt, onder
mededeeling, dat allen, die op wettige wijze uit dit
geslacht gesproten zijn, gerechtigd zijn het in de met
namen genoemde gevallen te voeren “). Zelfs wanneer
d e e c h t h e i d yan d i t d o c u m e n t b o v e n a l l e n t w i j f e l
verheven is, toont zijn inhoud o. i. duidelijk aan, dat
het als bewijsstuk voor de afstamming der Teixeira’s uit
het oud-adellijk geslacht de Sanapayo geen gewicht in
de schaal kan leggen. Het zou ons dan ook niet verwonderen, indien eene dergelijke overweging ten grondslag ligt aan het feit, dat zoowel in 1817 als in IS88 en
1893, toen verschillende leden van het geslacht Teizeira
in den Nederlandschen adelstand werden opgenomen,
aan dezen niet een diploma van inlijving, maar slechts
van v er h e ff in g werd uitgereikt.
Intusschen blijkt de Sampayo-afstamming van het
geslacht Teiseira in de laatste jaren het onderwerp van
nieuwe studiën te hebben uitgemaakt. Als gevolg hiervan
kon de Redactie van Nederland’s Adelsboek in 1918 in

F. L. G. D'AUXEEIE.
H. P. WI T S E N E L I A S .
Trr. V A N RHEINECE LEYSSICB.
T H . R. VA L C K Lucasse~.
W. SN O U C K A E R T V A N SCH~UXRG.

Het geslacht Teixeira in Nederland% Adelsboek,
door Mr. TH . R. VA L C K LCCASSEX.
De artikels in Nederland’s Adelsboek, gewijd aan het
geslacht T&eira , hebben in den loop der jaren niet
onbelangrijke wijzigingen ondergaan. Dit behoeft geen
verwondermg te wekken, waar het hier een gesl%cht
geldt, wa,arvan nimmer eene volledige genealogie verscheen, zoodat de Redactie van voornoemd jaarboekje
zich bij den aanvang van haar taak voor een grootendeels
onontgonnen terrein geplaatst zag. Een aanvankelijk
mistasten mocht haar dan ook niet euvel worden geduid,
te minder waar aan het samenstellen van genealogieën
van Portugeesch-Israëlietische geslachten - waartoe ook
de Teixeira’s behooren - eigenaardige bezwaren verbonden zijn. In deze omstandigheden zal de Redactie
met dankbaarheid gebruik gemaakt hebben van de haar
door anderen verstrekte inlichtingen, al rustte daarbij
op haar de plicht deze - zooveel mogelijk - aan de
bronnen te toetsen. Wij vreezen, dat dit laatste niet
steeds op voldoende wijze heeft plaats gehad, daar het
artikel Teixeira in den laatsten - zestienden - jaargang
van Nederland’s Adolsboek in dat geval op vele plaatsen
anders zou hebben geluid. Wij hopen dit in het onderstaande aan te toonen.
Achtereenvolgens behandelen wij :
1. De veronderstelde afstamming uit het oud-adellijk
Portugeesch geslacht de Sampayo.
11. De stamreeks.
1.
De afstamming uit het oud-adellijk geslacht de Sampayo.
In de jaargangen 19Q.3 en 1906 volstond Nederland’s
Adelsboek met in het hoofdje van het artikel Teixeira
over de afkomst dezer familie mede te deelen, dat de
geregelde stamreeks in de Nederlanden een aanvang
nam met Don Diego Teixeira [de] Xanpayo (San Payo)
- in het Portugeesch Sampaio - die in 1641 Lissabon
verliet om zich eerst te Antwerpen, later te Hamburg
te vestigen en die d.d. 3 Maart 1643, gedagteekend te
Madrid, van Don Pedro de Salazar Jiron, wapenkoning
van Koning Philips IV (Vl van Spanje een tuapenbrief
ontving, waarin de oude adel van zijn geslacht erkend
en bevestigd werd. Jaargang 1911 vulde deze gegevens
aan door mede te deelen, dat voornoemde D i e g o d e n
wapenbrief na de scheiding van Spanje en Portugal 1)
op zijn verzoek ontving, terwijl hij resideerende was te
Antwerpen, en dat die brief behalve zijn ouden adel
- _.~
1) Deze toevoeging lijkt ons overbodig, aangezien uit niets blijkt,

dat tusschen het. verleenen van den wapenbrief en de scheiding van
Spanje en Portugal eenig verband bestaan heeft.

2) De Redactie van de Semigotha (Weimarer historisch-genealoges
Taschenbuch des gesamten Adels jehud%schen Ursprunges) , die
eene photografische afbeelding van den wapenbrief onder de oogen
kreeg, geeft in Jaarg. 1916, p. 868 van haar jaarboekje den inhoud
van dezen brief aldus m het Duitsoh vertaald weer:
,,Ich Jiron, der Wappenkönig des Königs Don Phelippe, unseres
aHerrn vierten Namens etc., besoheine und beglaubige urkundlich
,,allen, dasz in den in meinem Gewahrsam befindlichen Wappenbüchern
,der Register, welche die Geslechter und adeligen Wappen von Spanien
“nachmeisen , das Geslecht Sanpqo und dessen Wappen beschrieben
,,steht: Die Sarrp~yo stammen aus dem Königreiche Portugal, hnben
,,ihre Heimat in der Ortschaft OZo und sind gute Edelleute v. altem
,,Stamme,, die über andere Ortschaften genannten Königreichs u. des
.KönigrelchsCastilien sichverbreiteten.Desgleichen befindensichwelche
,in dem Königreich Leon u. in andercn Gegenden. Das Wappen dieser
,,Edelleute, welche von denen in Portugal abstammen, ist ein in
.quadr. Schild; im ersten u. lettten auf gold. Grunde je ein aufflieg.,
,,aufrechter purpurner Adler u. in jedem der zwei and. Felder, dem
,,zweiten und dem dritten, Karrees in Gold u. Schwarz aus achzehn
,,Stücken u. ein das Schild rot umrahmender Rand, in dem sich
,,acht S von Silber befinden.
.Dieses Wappen und der Familienname sind eingeschrieben in einem
,,der Bücher meines Amts auf folio 485, u. demnach werden alle
,,legitimen Nachkommen besagtenGeslechtsdasselbegebrauchendürfen,
,indem sie es auf allen u. irgendwelchen Ehrenurkunden und Aus“fertigungen anbrengen, naoh der Gewohnheit der eiu Wappen
,,fihrenden Ritter und Edelleute, wie es im Königreiohe Spanien
,,solchen Rittern u. Edelleuten gest,attet is, sowohl in ernsten Sachen,
If wie auch bei Spielen, Tournieren, beim Lanzenstechen, im Kriege!
.bei Zweikämpfen im Felde wie auch bei jedem Einzelkampf u. bel
“Gefechten jeder Art , (auf j Fahnen, Zelten, Zeichen , Ringen, Tep.pichen, Vorhängen, Gebäuden, Gemälden, Grabstätten, Grabmälern,
,,auch an ihren Häusern und auf deren Geraten, etc.
,,Und damit solcbes kund sei, habe ich auf Ersuohen des zu Ant,,werpen in Flandern wohnenden Xe90 Tejeira Sanpayo, diese mit
,,meinem Namen unterzeichnetc und mit meinem Siegel bedruckte
“Bescheinigung erteilt, zu Madrid, 3 März 1643.
“Don Pedro de Salgar.
,Beglaubigt durch Francisco Mendez Testa, als Sekretär des Kiinigs
,und Protonotar der edlen Stadt Madrid, ddO 3. 3. 1649”.
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het hoofdje van haar artikel Teixeira inlasschen: ,Blijkens
,hernieuwd onderzoek komt sedert 1284 de naam Teixeira
,,in deze streken [d.w.z. 11 bij Teixeira in het aartsbisdom “)
,Braga”] voor. De vermoedelijke stamvader van dit ge,slacht is Vasco Pirez (d.i. zoon van Pedro) de Sampayo,
,,die in 1384 beleend werd met goederen in diezelfde
streek”, Als ondertitel van dit artikel - een noviteit in
Nederland’s Adelsboek -- vermeldt de laatste jaargang :
,,Geslacht de San Payo” ‘).
De volgende vraag dringt zich nu bij ons op: zijn de
T e i x e i r a ’ s in de oogen van de Redactie uit Sampago
gesproten of niet? In het eerste geval, waarop zoowel
de ondertitel als de vermelding van Vasco Pirez de
bampayo als vermoedelijke stamvader duidt, moeten ons
de Teixeira’s uit de 13’ eeuw koud laten. Dat Vasco Pirez
van hen zou afstammen steunt op geen enkel bewijs en
zagen wij nergens vermeld “). Is Uiego Teixeira, de stamvader der familie in de Nederlanden, daarentegen niet in
de mannelijke lijñ uit Sampayo gesproten, dan lijkt het
ons bij de algemeenheid der geslachtsnamen in Portugal
nog gewaagd hem zonder meer vast te koppelen aan
naamgenooten, die ruim drie eeuwen vóór hem hebben
geleefd, te meer waar verschillende plaatsjes van den
naam Teixeira (Tejeira) op het Iberische Schiereiland worden aangetroffen. Dit doet ons tevens de aandacht vestigen
op het eigenaardige feit, dat Nederland’s Adelsboek
steeds nevens de beschrijving van de in Nederland officieel
vastgestelde wapens Teixeira en Teizeira de Mattos ja zelfs in 191 I met weglating van deze -_ eene beschrijving geeft van de wapens Teixeira, Sampayo en Mattos
zooals deze te midden van de wapens van de oudste
70 geslachten van Portugal in 1510 in de ,Sala das Armas”
te Cintra zouden zijn aangebracht. Het ,,oorspronkelijk”
wapen Teixeira is hier: in blauw een gouden krukkenkruis. Zou het niet aanbeveling verdienendeze vermelding
weg te laten, zoolang niet is uitgemaakt of Diego Teixeira
inderdaad tot dit geslacht Teixeira in eenig genealogisch
verband stond ?
Blijkens de hierboven aangehaalde woorden acht, de
Redactie de afstamming van Diego 2eizeira de Sampaio
uit Vasco Pirez de Sampayo, die aan het einde van de
148 eeuw leefde, waarschijnlijk. Aangezien zij de stamreeks
eerst met eerstgenoemde doet aanvangen, moet men echter
aannemen, dat diens identiteit met een lid van het oude
geslacht tle Sampayo in haar oogen nog niet overtuigend
bewezen is. Blijven wj;i dus harerzijds voorloopig van
meer uitvoerige mededeelingen over het voorgeslacht
van Diego verstoken, over dezen laatste zelf verstrekt
Jaargang 1918 - op .het voetspoor van jaargang 1911zeer belangrijke mededeeliugen, die in niet geringe mate
afwijken van hetgeen over hem voordien bekend was.
,,Dom Diego de Teixeira de Sampaio” - zoo lezen

w i j .- ,,geb. 1578, v e r k r e e g 1 6 2 4 , h e t a m b t v a n
,,,,pagador” (b e t aa1 meester) dos Konin.gs te Antwerpen
,, bekleedend, vrijstelling van borgstellrng, ontving 16-13
,,bovengenoemden wapenbrief, ging op hoogen leeftijd
,,evenals vele Spaansche en Portugeesche edelen
,,wereldlijk en geestelijk, bl$jkens de inquisitie,,protocollen tot het Juda’isme over6), r a a d v a n
,den Koning van Denemarken te Hamburg, 5_ Altona
,,1666, tr. Antwerpen R. C. (paroisse St. George) 26 Oct.
,161s dofia Blanca d’dndrada, geb. 1600, + Altona 1694,
,dr. van don D i e g o en doìia A n n a Rodriguez V e g a
,d’Evora, barones van Redes, bij w e l k h u w e l i j k a l s
,getuigen-familieleden optraden o.a. don Duurte Ximenes,
,,ridder; don illcttioel Ximenes~d’Aragon, heer van Blauhof,
,,commandeur der ridderschap (sic) van St. Stephanus
,,van Toscane; don Francisco Rodrigwz d’Eoora y Vega,
,edelman van het huis des Konings , ridder der orde
,, van Christus”.
Wy vreezen, dat de Redactie vanNederland’s Adelsboek
hier eene woordenkeus gebezigd heeft, die aanleiding
geven kan tot misverstand. Zooals het daar staat, zou
men uit de aangehaalde woorden den indruk krijgen,
als had op een zeker tijdstip onder de Christenen van
aanzienlijken huize in Spanje en Portugal eene sterke
strooming bestaan om het geloof hunner vaderen voor
den Joodschen godsdienst te verlaten, welk uit cultuurhistorisch oogpunt merkwaardig feit op treffende wijze
zou zijn geïllustreerd door hetgeen Nederland’s Sdelsboek
omtrent Die,qo’s huwelijk weet mede te deelen.
Teneinde het bovenstaande naar waarde te beoordeelen,
lijkt het ons niet zonder belang hier een uit den aard
der zaak zéCr beknopt overzicht van de lotgevallen der
Joden in het Spaansche Schiereiland te doen volgen. 7).

J) Waarom geschiedt de nadere plaatsaanduiding hier naar de
kerkelijke indeeling? Een vermelding van het district, waarin
010 gelegen is, zou o. i. practischer geweest z;jn.
4) Waarom hier de Spaansche spelling van den naam gevolgd is,
waar wij met een P 0 r t u g e e s c h geslacht te doen hebben, de Sampaia
of Sampayo geheeten, laat zich slechts gissen.
5) Ook een uitgebreide manujcript-genealogie de Sampn~o van de
hand van Diogo Rangel de Macedo (nO 1712/1718) en berustende in
de Nationale Bibliotheek te Lissabon, waarvan een afschrift in het
bezit is vau Jhr. Dr. E. Teixeire de Mat,tos te He+,um, maakt zelfs
van de mogelijkheid dier nfstamming geen gewag, niettegenstaande
zij eene opsomming bevat der verschillende meeningen, welke over
de afkomst van Vasco Pirez de Sampnyo gehuldigd zin.

De Joden in Spanje en Portugal behooren tot de
alleroudste Israëliotische nederzettingen in Europa; hunne
geschiedenis is wellicht belangrijker dan die van al
hunne rasgenooten sedert het tijdstip hunner verstrooiing.
Na tijden van onderdrukking onder de West-Gothen
brak voor hen in het begin van de Ssto eeuw, toen het
rijk dezer laatsten na den slag van Xeres de la Frontera
(711) aan de Saraceenen ten prooi viel, een gulden tijdperk aan. Vooral onder het Kalifaat der Ommajaden,
dat onder Abderraman 111 (912-961) zijn glansperiode
beleefde, deelden de Joden in niet geringe mate in den
bloei en de welvaart, die het Spaansche schiereiland
kenmerkten. Zij blonken uit in verschillende takken van
wetenschap en kunst, als medici, astronomen, rechtsgeleerden en dichters, terw$ hunne aangeboren talenten
als financiers velen onder hen tot de aanzienlijkste posten
en groote rijkdommen brachten.
Donkere wolken pakten zich langzamerhand boven de
hoofden der Joden samen, toen de opkomende macht
der nieuwe Christelijke Koninkrijken de heerschappij
der Mooren steeds verder terugdrong en de invloed van
de Katholieke geestelijkheid, die den Joden niet gunstig
6) De cnrsiveering is van ons.
7) Men raadplege hierover: M. Ka y s e r 1 ing. Geschichte der Jnden

in Portugal, Leipzig 1567; Idem. Sephardim. Romanische Poesien
der Juden in Spanien. Ein beitrdg zur Literator nnd Geschichte der
Spanisoh-Portugiesischen Juden, Leipzig 1859; Isaac da Costa.
Israël en de Volken. Een overzicht van, de Geschiedenis der Joden
tot op onzen tijd, Haarlem 1849; H. J. Koenen. Geschiedenis der
Joden in Nederland, Utrecht 1843: en verder de bekende werken op
dit gebied van Jost, Depping, Graetz e. a.
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gezind was, in de onder het volk sluimerendc rnssenhaat een krachtige bondgenoot vond in hare actie tegen
de ,ongeloovigen”.
Die rassenhaat schijnt vooral in Portugal ten allen
tide vrij sterk te zijn geweest. Zij werd gevoed door
de tegen de Joden geuite grief, dat zij zich door het
maken van woekerwinsten ten koste der bevolking
zouden verrijken, eene grief die aanleiding gat tot het
uitvaardigen van verschillende wetten tegen den woeke+)
onder de regeering der Koningen Alfons 111(1248-1679)
en Alfons IV (1326 1357). Niettemin genoten de Joden
in Portugal van eene betrekkelijke rust. Wel waren
zij evenals elders aan sommige uitzonderingsbepalingen
(als uitsluiting van staatsambten, bemoeilijking van hun
verkeer met de Christenen, het dragen van bijzondere
kenteekenen) onderworpen en drukten op hen zware
belastingenj zij behielden toch eene zekere mate van
vrijheid, die hun bestaan zeer dragelyk deed zijn, ja
zelfs velen onder hen tot grooten welstand voerde. De
woelingen tegen de Joden, die aan het einde der 14Ue
eeuw in talrijke plaatsen van de Spaansche monarchieën
voorvielen en die met het bloedbad van Sevilla in 1391
werden ingeluid, gingen aan de Joden in Portugal
voorbij.
De uitspattingen, waaraan de Spaansche Joden bloot
stonden, hadden ten gevolge, dat velen onder hen uit
vrees voor hun leven in schijn tot het Christelijk geloof
overgingen. T a l r i j k w a r e n o o k degenen, die in denzelfden tijd onder den invloed der prediking van mannen
als den H. Vincentius Ferrerius tot het Christendom werden
bekeerd. Onder hen treft men verschillende personen
aan, die groote ijveraars werden voor hun nieuwe geloof
W . O . de bekende Paulus van Burgos alias de Santa
Maria, bisschop van Cartagena en zijne zenen, zoomede
Dr. Geronimo de Santa Fe, bekend uit zijne theologische
disputen met een aantal Rabbijnen, in de jaren 1413
en 1414 te Tortosa gehouden. Een derde categorie van
,conversos” o f N i e u w e C h r i s t e n e n , w e l k e d e a a n zienlijksten onder hen omvatte, was samengesteld uit
personen, die zich er toe lieten verleiden om ter wille
van de groote voordeelen, die een overgang tot de
Staatskerk in het vooruitzicht stelde, den doop te vragen.
Aldus ontstond zoowel in de Spaansche Koninkrijken
als in Portugal allengs een belangrijke groep geslachten,
uit Joodschen stam gesproten, wier invloed in de 15de
eeuw door de rijkdommen, die zij zich wisten te vergaren, dien van hunne ongedoopte rasgenooten in vroegere
dagen nog overtrof. Door de huwelijken hunner dochters
met verarmde leden der oudste adellijke geslachten
bevestigden velen hunne positie. Het kan ons dan ook
niet verwonderen Llorente in zijn Histoire critique de
E’lnquisition d’Espagne “) te zien mededeelen, dat de
voornaamste hofdignitarissen in Aragon aan het einde
der 16de eeuw uit Nieuw-Christelijke ouders gesproten
waren.
Intusschen bevonden zich onder de Nieuwe Christenen,
die uit vrees voor vervolgingen of uit louter wereldsche
overwegingen waren gedoopt, zeer velen, die in het
geheim tot het Judaïsme terugkeerden en ondanks den
uiterlijken schijn van het tegendeel de voorschriften van

h u n voorvaderlijk geloof binnenshuis trouw in acht
namen en deze bij hunne nakomelingen inprentten. Waar
dit voor de bevolking niet ten allen tijde verborgen kon
blijven, vervulde het haar met een diep wantrouwen
tegenover alle Nieuwe Christenen. Dat dit wantrouwen
niet immer ongerechtvaardigd was, bewees o. a. het
gebeurde met Pedro de Aranda, bisschop van Calahorra
en president van den Raad van Castilië. Deze, de zoon van
een gedoopten Jood, werd beschuldigd van Judaïseerende
dwalingen en machinatiën tegen het Christelijk geloof.
Nadat een grondig onderzoek zijner zaak door een
Kerkelijke Rechtbank had plaats gehad, werd hij in
1 4 9 8 gedegracleerd en voor de rest van zijn leven in
het kasteel van St. Angelo gevangen gezet.
De onzuiverheid van het geloof der bekeerde Joden
werd ten slotte voor Ferdinand van Aragon en Isabella
van Castilië de aanleiding om aan den drang der Dominicanen gehoor te geven en in 1481 en volgende jaren de
Nieuwe Inquisitie in hunne koninkrijken in te voeren,
waarvan het practische gevolg moest wezen, dat de
groote rijkdommen van vele Nieuwe Christenen in hunne
schatkist zouden vloeien.
Weldra brandden allerwegen de auto da fe’s, schrik en
ontzetting brengende in breede kringen der bevolking.
De ellende steeg ten top, toen in 1492 onder den invloed
van de inneming van Grenada -het laatste bolwerk der
ongeloovigen in Spanje - op aandringen van den Inquisiteur-generaal Torquemada het bevel werd uitgevaardigd,
dat alle ongedoopte Joden en Mooren, mannen zoowel
als vrouwen, op straffe van den dood en van confiscatie
hunner goederen, gehouden waren binnen vier maanden
hun vaderland te verlaten. Slechts een gedeelte dier
ongelukkigen liet zich doopen, de overigen kozen den
weg der ballingschap - hierin gevolgd door vele
Nieuwe Christenen, welke zich voor de Inquisitie niet
meer veilig achtten - en emigreerden naar Portugal,
Afrika, Turkije en de Levant. De grootste schare vluchtelingen richtte hare schreden naar het naburige Portugal , alwaar zij dank zij zware geldelijke offers in
de verschillende grenssteden over het algemeen een veilig
onderkomen vonden. Ook hier zou de rust echter van
korten duur zijn. Dom Manoel, die in 1495 den Portugeeschen troon beklom, verloofde zich aan het einde van
het volgend jaar met de Infante Isabelln, dochter van
het Spaansche koningspaar en van af dat oogenblik nam
ook in Portugal de tegenover de Joden gevoerde politiek
voor dezen eene ongunstige wending.
In 1497 zagen de Joden zich ook hier voor de keus
gesteld tot het Christendom over t,e gaan of binnen een
korten termijn het land te verlaten. Een niet onbelangrijk
gedeelte hunner, aan wie de gelegenheid tot uitwijken
ontbrak, aanvaardde - zij het ook in schijn - het Chrisstelijk geloof en bleef in Portugal, waar het onder de
regeering van koning Manoel verder een vrij rustigen
tyd beleefde. Deze vorst stelde er prijs op dit welvarend
deel zijner bevolking binnen de grenzen van zijn rijk
te behouden, mits het zich uiterlijk als Christenen
gedroeg en streefde er zooveel mogelijk naar het verschil
tusschen Oude en Nieuwe Christenen op te heffen.
Hij beloofde den laatsten in de eerste 20 jaren de
Inquisitie niet te zullen invoeren. Dit kon niet beletten
dat de bevolking den Marranen - zooals de Nieuwe
Christenen in Portugal genoemd werden - in wie zij

8) Kayserling. Gesch. d. Jud. in Port., pp. 19 en 21.
Q) T. a. p., dl. 1, p. 18’7.
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slechts huichelaars en ketters meende te zien, zeer vijandig
gezind was, welke stemming in 1506 tot bloedige tooneelen
te Lissabon aanleiding gaf. Onder die omstandigheden
is het te begrijpen, dat een groot aantal geheime Joden
ondanks herhaalde emigratieverboden zichzelf en de
hunnen niet veilig achtend, roerend en onroerend goed
verkochten en na hun vermogen in goud en handelswaren vooruit te hebben gezonden hunne zwerftochten
naar Italië,Vlaanderen, Afrika en de Levant aanvingen ’ 0).
In 1636 deed de Inquisitie, wier invoering door Manoel
en zijn opvolger Joan 111 steeds was uitgesteld, haar
intrede in Portugal en hiermee brak voor de Nieuwe
Christenen uit dat Koninkrijk een tijdperk van nieuwe
beproevingen aan.
De Inquisitie bracht aan het licht, dat velen hunner
- zelfs onder degenen, dieinvloedrijke posten bekleedden,
zoo wereldlijk als geestelijk - in het geheim aan het
Joodsche geloof trouw waren gebleven. 1 ‘) Zij moesten
dit thans in vele gevallen met den dood bekoopen.
Niettemin woedde de Inquisitie in Portugal slechts bij
vlagen; totdat in 1580 dit land onder den schepter geraakte van het Spaansche Koningshuis en de praktijken
der Spaansche Inquisitie ook in Portugal werden ingevoerd. De auto da fe’s verrezen als uit den grond.
Wiens middelen het eenigszins toelieten, verliet het la,nd.
Onder de gewesten, waarheen de Portugeesche Marranen bij voorkeur heenstevenden, behoorden ook de
Nederlanden, vooral vanaf het tijdstip dat hier de strijd
voor godsdienstvrijheid was aangebonden. Een aanzienlijke kolonie Nieuwe Christenen trof men aan in An twerp en, alwaar zij aan het hoofd stond van bloeiende
handelshuizen en groote rijkdommen verwierf. Hiertoe
behoorden de Rodriguez d’Evora’s, de Eega’s, Xzcasso’s,
Andrade’s, Ximenes-sen en vele anderen, wier namen men
in de acten dikwerf vindt opgeluisterd door hooge Christelijke ridderorden, ook al waren de dragers in het
geheim het Joodsche geloof toegedaan 1”).
Te midden van deze lieden leefde Diego Teixeira de
fsampaio, de stamvader der familie Teixeira in de Nederlanden, die het voorbeeld van verschillende zijner landgenooten opvolgend, ten slotte Antwerpen zou verlaten,
ten einde een oord op te zoeken, alwaar hij vrij en
openlijk den Joodschen godsdienst zou kunnen belijden.1 3,

was bekeerd. Wanneer nu de afstamming van Diego
uit het geslacht van vasco .P&ez de Sampayo op grond
van officieele stukken overtuigend zou zijn bewezen, dan
zou dit feit - hoe onwaarschijnlijk het velen misschien
zou lijken - wel dienen te worden aanvaard. Dat 7’asco
Pirex zelf tot de Nieuwe Christenen zou hebben behoord, zagen wij nergens vermeld en is ook daarom niet
waarschijnlijk, waar de bekende Joodschegeschiedschrijver
Dr. M. Kayserling hem onder de ridders vermeldt uit
de omgeving van den Regent Joan (later Koning Joan 1)
van Portugal, aan wie laatstgenoemde in 1384 wegens
betoonde dapperheid de geconfisceerde goederen van
eenige vermogende Joden ten geschenke gaf 14).
Zeer zeker hebben zich ten allen tijde onder de Christenen - zij het ook zéér zeldzaam - gevallen van
overgang tot het Jodendom voorgedaan ’ “). Ook in ons
land zijn hiervan eenige voorbeelden bekend 1”). Dat
ook de protocollen der Inquisitie in Spanje en Portugal
hiervan getuigenis afleggen, behoeft geen verwondering
te wekken, wanneer men zich er rekenschap van geeft,
dat onder de geheime Joden zelfs hooge geestelijken
werden aangetroffen, wier invloed in een tijd, dat het
Roomsch-Katholieke geloof breede scharen in alle landen
niet meer bevredigde, zich ten gunste van het Judaïsme
kan hebben doen gelden. Men diene echter het onderscheid in het oog te houden tusschen den - zij het
ook heimelijken - overgang tot het Jodendom, waarbij
men na inachtneming van de hiervoor geldende voorschriften in de kerkelijke gemeenschap der Joden werd
opgenomen, en het sympathiseeren met de leerstellingen
van de wet van Mozes en de denkwijze van het Judaïsme,
wat voor de Inquisitie reeds voldoende grond tot vervolging opleverde. Daarbij komt, dat de Inquisitie het in
vele gevallen slechts op de aardsche goederen harer
slachtoffers gemunt had en dat zij om deze te verkrijgen
er niet tegen op zag zich van onware beschuldigingen
te bedienen, waarvan Llorente ons treffende voorbeelden
mededeelt 1 7).
In dit licht bezien kan o.i. veilig worden aangenomen,
dat slechts een beperkt gedeelte van de Oude Christenen,
die in de Inquisitieprotocollen als Judaïseerende worden
vermeld, inderdaad heimelijk in het Joodsche kerkverband was opgenomen, zoodat men zelfs hier met weinig
meer dan uitzonderingsgevallen te doen zal hebben.
Of er onder de duizenden uitgewekenen om den geloove,
die zich van uit Spanje en Portugal over Europa verspreidden en waarvan een groot deel - zonder onderscheid
van rang en stand - openlijk tot het Judaïsme terugk e e r d e , inderdaad personen werden aangetroffen ,
wier Oud-Christelijke afstamming bewezen is of zelfs
waarschijnlgk is gemaakt, meenen wij aan ernstigen
twijfel te moeten onderwerpen.

Wij keeren thans tot de hierboven aangehaalde woorden uit Nederland’s Adelsboek terug, welke den indruk
vestigden, dat Diego Teizeira de Sampaio niet een Nieuwe
Christen was, zooals men misschien zou hebben vermoed,
doch een Oude Christen, die met ,vele Spaansche en Portugeesche edelen, wereldlak en geestelijk” tot het Judaïsme
‘0) Kayserling. Gesch. d. Jud. i. Port., p. 143.

11) Dit kan geen verwondering wekken, wanneer wë bij da Costa
lezen, hoe Dr. Orobio de Castro, die in de 2e helft van de 17” eeuw
te Amsterdam woonde, uit eigen bevinding getuigde: “Zeer vele
,,Kanunnikken, Inquisiteurs, en Bisschoppen zijn van de Joden af,,komstig; velen zijn Joden in hun hart, maar om die tijdelijke
,,goederen veinzen zij dat zij Christenen zijn, van welke eenigeneen
“inkeer krijgen, en vluchten weg zoo zij best kunnen” (Israël en de
Volken, p. 345).
I’J) Zoo vonden wij als stamvader van het bekende Joodsche geslacht de Pinlo vermeld: Manuel Aharez de Pinlo y Ribera, Edelman
van het Huis des Konings en Ridder van St. Yago (aO 1640), wonende
te Antwerpen. Zie Is. da Costa, Israël en de Volken, p. 387.
18) D. Henriques de Castro Me. Keur van Grafsteenen op de
Nederl.-Portg.-Israël.
Begraafplaats te Ouderkerk aan den Amstel,
Leiden, 1883, p. 104, noot 3.

Ook ten opzichte van Diego Teixeira’s Oud-Christelijke
afstamming zijn wij zeer sceptisch gestemd, in tegenstelling tot de Redactie van Nederland’s Adelsboek, die
na in 1906 (p. 620) nog positief verklaard te hebben,
14) Kayserling, Gesch. d. Jud. in Port., p. 34.
16) Koenen, De Joden in Nederl., p. 270-272.
16) Zie het artikel: Overgang tot het Jodendom door Aem. W.
\Vybrands in Studiën en Bijdragen op ‘t gebied der Historisohe
Theologie van W. Mol1 en J. G. de Hoop Scheffer, dl. 111, pp.
455 8. v.
17) T. a. p., dl. 1, pp, 345 8. v.
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dat Diego Teixeira de San Payo zekeren Don ïIfc~noel

troffen, is dat Diego Teixeira tot het Joodsche geloof
zou zijn overgegaan onder den invloed der familie van
zijne vrouw , die JudaGeerend was, waaraan de schrijver
de conclusie vastknoopt, dat hij geen Marraan was,
zooals tot op dien dag algemeen was aangenomen.
Indien dit juist ware, zou zich het merkwaardig verschijnsel hebben voorgedaan, dat terwijl de in Antwerpen
levende familieleden van Blanca d’ Andrada - Diego’s
vrouw -, waarbij wel in de eerste plaats aan de Ximenes-sen
en de Rodriguez d’Evora’s zal moeten worden gedacht,
ondanks hun Joodsche afkomst het Christendom trouw
bleven en dank zij hunne groote fortuinen zich met de
aanzienli,jkste Katholieke geslachten in den lande vermaagschapten, juist de eenige Oude Christen in hun
midden, Diego Teixeira de Sampaio, naar Hamburg zou
zijn uitgeweken om zich aldaar op hoogen leeftijd te
laten besnijden en uit dankbaarheid voor het feit, eindelijk
een oord te hebben gevonden, alwaar hij ongestoord
het Jodendom kon omhelzen, met zijne echtgenoote
twee vrome instellingen in het leven riep! 3 3)
Wij hebben moeite om dit te gelooven. En dit te
meer na kennismaking met den vorderen inhoud van het
artikel van Dr. Grunwald, hetwelk ons het verloop doet
kennen van de pogingen door de Keizerlijke Regeering
te Weenen ingesteld om zich meester te maken van den
persoon en de goederen -- vooral van deze laatste - van
Diego Teizeira, beschuldigd van ,,crimen laesae majestatis
divinae”, aangezien hij: gelijk een schrijven uit Weenen
d.d. 6 Dec. 1648 het uitdrukt, zich niet had ontzien
,aus ohnzweiflich des Satans antrieb in seinen hocher,lebten Alter, seinen Seelichmacher Christum ärgerlicher
,, Weisse zu verleuchnen, von dem Christlich Catholischen
,,Glauben abzutreten, und sich zum verfluchten Juden,thumb zu bekennen” 24). Diego Teixeira had zich voor
100.000 Thaler de bescherming van den Hamburgschen
Senaat gekocht, die overigens niet geneigd was aan de
wenschen uit Weenen tegemoet te komen, aangezien
Hamburg als handelsstad bij het verblijf der Spaansche
en Portugeesche Joden, die er uitgebreide zaken dreven,
te veel belang had. Naar aanleiding van eene opmerking
van den Keizerlijken Commissaris von Hunenfeld, dat
Teixeira gedurende zestig jaren [sic] Christen was geweest,
antwoordde de Syndicus Pauli namens den Hamburgschen
Senaat, dat men niet kon zeggen, dat Teixeira
o o i t het C h r i s t e n d o m h a d o m h e l s d , h e t w e l k
voor hem nooit meer dan een opgelegd masker
g e w e e s t w a s 25). Na den dood van D i e g o i n 1 6 6 6
werd het proces tegen zijn zoon Mauoel, die in Hamburg
over invloedrijke relatiën beschikte, met evenweinig succes
voor den Keizerlijken fiscus voortgezet. De Keizerlijke
Commissaris von Selb zag zich genoodzaakt te trachten
langs minnelijken weg M a n o e l over te halen om zich
voor een redelijke geldsom van deze zaak te ontdoen.
illanoel Teixeira weigerde. Hij voerde daarbij aan, dat
zijn v a d e r n i m m e r e e n C h r i s t e n g e w e e s t w a s ,
m a a r d a t hij d i t s l e c h t s ha,d m o e t e n v e i n z e n ,
en dat zoo deze simulatie een misdaad opleverde, deze
door den overleden Keizer mondeling was vergeven ter
wille van Koningin Christina van Zweden [wier resident

Teixeira tot vader had, in latere jaargangen voor dezen
een lid van het oude geslacht de S’ampayo in de plaats
bleek te stellen. Wélk lid dit geweest zou zijn, vernemen
wij niet en schijnt bij voornoemde Redactie nog een
punt van studie uit te maken.
In dit verband is een artikel niet zonder belang, dat
in 1910 van de hand van Dr. Max G r u n w a l d i n d e
Revue des Etudes Jzcives ‘8) verscheen, slechts weinige
maanden voordat Nederland’s Adelsboek 1911 ons talrijke
nieuwe gegevens omtrent Diego Teixeira aan de hand
zou doen, welke in verschillende opzichten met het door
Dr. Grunwald medegedeelde opvallend overeenstemmen.
In de inleiding van zijn artikel, dat het proces behandelt
door het Reichskammergericht tegen Diego Teixeira e n
zijn zoon Manoel na hun overgang in 1647 tot het Joodsche
geloof gevoerd, zegt de schrijver op grond van hem
verstrekte inlichtingen 1”) o. m., dat Biego Ieizeira de
zoon was van een adellijken Portugees, den edelman
van het Huis des Konings Francisco de Sampaio uit het
geslacht de Mello [sic], wiens voorgeslacht tot in 1423
kan worden nagespoord, en die in 1678 Koning Sebastiaan
naar Afrika vergezelde, alwaar hij overleed. Als moeder
van D i e g o noemt hij Agztonia da Silva, hofdame der
weduwe van Koning Joan 111 en eene der opvoedsters
van Koning Sebastiaan , tevens vermeld in eene acte,
waarbij haar voor den duur van vijf jaren het monopolie
van den handel in specerijen werd toegestaan.
Wij hebben reden om aan de identiteit van Diego Teixsira
de Sampaio met een afstammeling der Sampnyo Mello’s of
Me110 Sampayo’s, die volgens de genealogie de Sampayo
door Diogo Range1 de Macedo tot de afstammelingen van
Casco Pirez zouden behooren 2 “), te twijfelen. In geen
enkele acte komt de stamvader der Nederlandsche
Teixeira’s met den toenaa.m Mello voor, evenmin als
volgens meergemelde genealogie door één der afstammelingen van Fasco Pirex de Sampayo in Portugal ooit
de naam Teixeira voor den zijnen gevoerd werd. Daarentegen komt Diego die - behoeven wij het wel te zeggen met zijne afstammelingen in de genealogie ontbreekt,
steeds met dien naam voor, en wel vóór zijn overgang
tot het Jodendom somtijds, daarna immer met weglating
van de toevoeging Sampaio 2 ‘), eene toevoeging, waaraan
ook de kenner der Portugeesch-Joodscho geslachten
Henriques de Castro ondanks zLjne bekendheid met den
wapenbrief geen groote waarde bleek te hechten 2 2).
Eene andere mededeeling van gewicht, die wij in
de inleidende woorden van Dr. Grunwald’s artikel aan-

1s) Dl. LIX, pp. 239 e. v.
‘Q) Dr. Grunwnld noemt als zijn zegsman E. Bertiaux, wiens biographischemededeelingennangaandeDiego Tcixeira de vruchten heeten
te zijn van zijne nasporingen in de Portugeesohe archieven.
20) Volgens Ruvigny’s The Titled Nobility of Europe, Londen
1914, bestaat er thans nog in Portugal con adellijk geslacht de Sumpaio,
waarvan het tegenwoordig hoofd is: Manoel Antonio de Sampaio
ilféllo e Castro, 6e graaf de Sampaio wonende te Lissabon.
21) De weglating-van den naam Sampaio na den geloofsovergang
wordt door sommigen wel met de etymologische beteekenis van dien
naam, die afgeleid is van San Payo (= San Pelagio), in verband
gebracht. Dit is mogelijk juist, al verhinderden overwegingen van
godsdienstigen aard de verwanten van Diego Teixeirn niet om op
diens grafmonument naast het wapen, hetwelk gedurende vele gcneraties het blazoen dor Teixeira’s in Hollnnd zou uitmaken, ook het
wapen Sampayo te plaatsen, dat nchtmaal den in de kapel te 010 vereerden Heilige in de herinnering terugroept.
89) Henriques de Castro, t. a. p., p. 104, noot 3.

‘9 Hcnriques de Castro, t. a. p., p. 104, noot 3.

‘0 M. Grunwald. Portugiesengraber suf deutscher Erde. Hamburg
1902, p. 124.
97 T. a. p. p. 243.
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Manoel was], zooals bleek uit een brief van graaf Montecucculi in zijn bezit. 26)
Met deze getuigenis voor oogen, afkomstig van niemand
minder dan Diego Teixeira’s eigen zoon, lijkt het ons
onhoudbaar aan diens Oud-Christelijke afkomst te blijven
gelooven. Wij kunnen er ons slechts over verbazen, dat
Dr. Grunwald, die het bovenstaande aan authentieke
bronnen ontleende, de hem verstrekte gegevens over
Diego’s voorgeslacht zonder critiek aanvaardde, temeer
waar hij zelf erkent, dat zij in tegenspraak zijn met
hetgeen voordien over hem bekend was en hij ons zelf
mededeelt, hoe Diego Teixeira in 1649 - dus reeds kort
na zijn overgang - van Christelijke zijde kortweg als
,der reiche Jude” werd aangeduid. 27)
Men begrijpt, dat de afstamming der familie T e i x e i r a
uit het geslacht van Vasco Pirez de Sampayo door dit
alles niet aan waarschijnlijkheid wint!
Wat de beteekenis van de toevoeging de S a m p a i o
achter Diego’s naam dan wél te beduiden zou hebben,
laat zich slechts gissen. Misschien voegde hij den naam
zijner geboorteplaats achter den zijnen, zooals de rijke
Antwerpsche koopman Manoel 12odriguez d’Evora, van
wien de latere markiezen van Rodes afstamden, zich naar
zijn geboorteplaats Evora noemde. Een plaats van den
naam S a m p a i o ligt niet ver van de Spaansche grens
ten Z. van Braganza. Ook is het denkbaar, dat D i e g o
den naam gevoerd heeft van een aangehuwd geslacht,
op dezelfde wijze als twee van zijn kleinzonen de namen
de illattos en diAdrade aan den hunnen zouden hechten.
Hierbij behoeft niet in de eerste plaats gedacht te worden
aan het oud-adellijk geslacht cie Sampayo, a a n g e z i e n
het zeer wel mogelijk is, dat deze naam ook door
Nieuwe Christenen gedragen is 2 s), wier voorouders zich
bij hun vlucht uit Spanje in het grensplaatsje Sampaio
nederzetten of die bij den doop een lid van het bekende
geslacht als peter hadden, wiens familienaam bij die gelegenheid op hen overging. Dat daarenboven in tijden van
onderdrukking de namen van Oud-Christelijke geslachten
ook zonder dit peetschap somtijds als schuilnamen dienst
deden, behoeft geen verwondering te baren ; het is een
verschijnsel, dat men ook in onzen tijd bij de Russische
en Poolsche Joden dikwerf heeft kunnen waarnemen s “).
Hoe dit zij, vast staat, dat voor den genealoog, die
zich ten doel stelt het voorgeslacht in Portugal der
uit dit land stammende Israëlieten op te sporen, het

terrein als bezaaid ligt met voetangels en klemmen.
Zijn taak wordt er bovendien niet lichter op, waar de
beoefening der geslachtkunde in Spanje en Portugal
- zooals bekend is - niet het wetenschappelijk peil
bereikt heeft, dat hem veroorloven kan van de literatuur
op dit gebied anders dan met de grootste omzichtigheid
gebruik te maken.
Het zou ons niet verwonderen, indien een ernstig
onderzoek in het Oud-Archief van Antwerpen over
het voorgeslacht der Ieixeira’s nog belangrijke gegevens
aan het licht bracht. In deze plaats overleed ook de
bekende reiziger Pedro Teixeira - een Nieuwe Christen van wiens hand in 1610 eene beschrijving van de reis
van Oost-Indië naar Italië te Antwerpen verscheen 3 “).
Ook te Amsterdam treft men een twintigtal jaren voór
de komst van Malzoel Teixeira en zijne zonen onder de
leden der Portugeesche Synagoge reeds Teixeira’s aan,
t. w. Jacob Teixeira - als 30;jarige diamantslijper van
Amsterdam op 28 Nov. 1681 aldaar ondertrouwd met
Rachel Nwzes de Marcado -, zijn jongere broeder Samud
en hunne moeder Judith Teixeira 3 ‘).

*6) T. a. p. p. 245.
97) Portugiesengraber, p. 16.
1s) Merkwaardig is in dit verband, dat ook een ander aanzienlijk
Joodsch geslacht, dat der Belmonte’s, volgens sommige genealogieën
oudtijds Sampayo geheeten zou hebben. Zie The Jewish Encyclopedia,
in voce Belmonte, en Ned. Leeuw 1892, p. 41.
29) Kayserling , in Sephardim de fraai-klinkende namen van vele
Spaansche Joden besprekend, zegt t. a. p. op p. 136: .Ihre Namen
,,von edlem Klange sind zum Theil Errungenschaften des lctzten
,,Jahrhunderts ihres Verweilens auf hesperischem Boden: bei den ge,,waltsamen früher besproohenen Taufen mussten sie ihre Namen
,,wechseln - es ist ja das auch noch heute so. Mit der Taufe ver,,loren sie nicht allein den bei der ersten Weihe ihnen verliehenen
,,Nameq, sonder empfingen ausser einem neuen Taufnamen auch den
,,Desjemgen, welcher bei ihnen Pathenstelle vertrat,; durch den Namen
,,der Familie wurden sie nach römischer Weise glemhsam in den Kreis
“der Familie mit aufgenommen. Viele sollen aber auch den Namen
“der spanischen Häuser in den Zeiten der Vertreibung und heim,,liohen Flucht als Hilfsmittel gebraucht haben, urn bei ihrer Ent,,fernung an den Thoren und Grenzen nicht aufgehalten zu werden.
“Niemand fand etwas Entehrendes oder Religionswidriges darin,
,,auch in anderen Landern mit einem Granden von Spanien oder
,,einem Connetable von Portugal gleichen Namen zu führen”.

11.
De

stemreeks.

Toen wij hierboven neerschreven, dat de artikels gewijd aan het geslacht T e i x e i r a in den loop der jaren
met onbelangrijke wijzigingen hadden ondergaan, dachten
wij zeker niet in de laatste plaats aan de verschillen, die
bij vergelijking van de achtereenvolgende jaargangen ook
ten opzichte der stamreeks dezer familie aan den dag
treden. Of deze wijzigingen steeds tevens verbeteringen
waren, meenen wij na een door ons ingesteld onderzoek
te mogen betwijfelen. Ter verduidelijking van ons betoog
volge hier - eenigszins bekort - de stamreeks der
Teixeira's , zooals deze in den laatsten jaargang van
Nederland’s Adelsboek is afgedrukt. (Zie kol. 133).
Zooals men hieronder kan lezen huwde Diego Teixeiru
de Sampaio 32) (1) 26 Oct. 1618 te Antwerpen 33) met
Blanca - in Ned. Adelsb. 1906 Anna Isabella Sara o f
na haar overgang tot het Judaïsme kortweg Sara -d’Andra&, dr. van Diego en Anna Rodriguex Vega d’Evora, b ar on e s v a n R o d es. De vermelding van laatstgenoemden
titel had achterwege kunnen blijven, aangezien Simo9a
Rodriguez d’El?ora, die 12 Juli 1602 door koop eigenaar
werd van de baronie Rodes in Vlaanderen, eerst in
1696 was gehuwd met Anna Ximenes en bijgevolg een
50) Kayserling. Gesch. d. Jud. in Port., p. 301; idem, Sephardim,
pp. 188 e.v.
Ji) Zie ook D. H. de Castro Mz. De Synagoge der Port.-Isr. Gem.
te Amsterdam 1675-1875. ‘s-Gravenhage. 1875, pp. LVI en LIX.
32) Wij kunnen de Redactie van Ned. Adelsb. niet volgen in hare
- overigens zeer willekeurige - vermelding van de predicaten
Zon (dom) en do& (donna) voor de namen van uit Spanje en Portugal
afkomstige personen, aangezien deze in de 17” en 18’ eeuw geenszins
uitsluitend aan adellijken werden toegekend en bovendien de in het
artikel Teixeira genoemde personen in verreweg de meeste acten,
hen betreffende, zonder die predicaten voorkomen. Maar al ware dit
wel het geval geweest, dan nog doet die vermelding in Nederl.
Adelsb. vreemd aan, daar dit jaarboekje de v6ór 1813 door onze
ludste inheemsohe geslaohten gevoerde predicaten steeds met stilrwijgen voorbij gaat.
8s) Volgens een uittreksel uit het huwelijksregister der parochie St.
zeorge te Antwerpen traden 26 Oct. 1618 in het huwelijk: Didacus
!eixeira de Samparo [sic] en Blamca d’dndrada; g e t u i g e n : Duarte
Cimenes, Manoel Ximenes , Fzancieco Rodrige a?Evora, Louis Alvares
rorgo.
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Ned. Adelsb. 1918, pp. 29 e.v.
1. Dom Diego de Teixeira de Sampaio, geb. 1578, etc. [reeds hierboven aangehaald] raad van den Koning van Denemarken te Hamburg, i_ Altona 1666, tr. Antwerpen R. C. (psroisse St. George) 26
Oct. 1618 dofia Blanca d’dndrada, geb. 1600, t Altona 1694, dr. van
don Diego en doña Anna Rodriguez vega d’Evora, barones van Rodes,
bij welk huwelijk etc. [reeds hierboven aangehaald].
11. Don Manoel Teixeira , geb. Antwerpen, raad van den Koning
van Denemarken en resident van den Koning van Zweden te Hamburg, + Amsterdam 15 Juni 1705, tr. 1”. Altona 1649 dona Ribca
de Matos, -i_ Altona 8 April 1672 wier oom was dom Sebastiäo de
Matos, aartsbissohop van Braga; tr. 2O. 1675 dofia Ester Gomee de
Mesquita, i_ Amsterdam 1709.
Ex

10.

A.

B.

Ex 2”.

111. Don Diego Abraham l’eixeeira
de Matos, geb. Hamburg 2 April 1650,
kamerheer van den Koning van
Zweden, f Amsterdam 31 Mei 1701,
tr. ‘s-Gravenhage Doña Sara Lopez de
Suasso des barons van Avernas le Gras.

111 bis *). David Teixeira d’Andrade, tr. doña Henriquez de
Castro, uit de markiezen van
Etterbeke.

IV. Manoel (lsaac) Teixeira de Mattos,
i_ Amsterdam 1728, tr. als weduwn.
van dona Raquel Henriques, 2O. ‘s-Gravenhage 1698, doña Les Henriques ,
t Amsterdam 19 April 1724, drs.
van don Diego Nunee (Nonius) Henripues en dofia Gracia Xìmenes de la
Vega d’Evora , vrouwe van Tersaelen
en Desschel.

IV. Isaac Teixeira d’Andrade,
baron van Bornival, tr. doña
Henriquez de Castro.

.V. Joseph Teixeira de Mattos, tr.
Amuterdam 18 Juli 1723 Jeudith Nunes
Henriques, dr. van Isaiic en doña
Ester Teixeira Henrìquez.

V. Uenja>nin Teixeira d’.1ndrade, baron van Bornival, tr.
‘s-Gravenhage 14 Sept. 1750
Ribca Lopez Suasso, dr. v a n
Antonio, Baron van Avernas
le Gras.

VI. Jacob Teixeira de Mattos, geb.
Amsterdam Dec. 1724, tr. huize
Ruischenstein a/d. Amstel 19 Mei
1748 doña Sara Ximenes de Belmonte,
geb. 1727, dr. van Manoel Ximenes
Baron de Belmonte en Ester Nunes
Henriques.

VI. Jhr. Isaac Teixeira , geb.
‘s-Gravenhage 1753, lid ridder.
schap van Holland, f Amsterdam 13 Juni 1828 etc. etc.

VIL Joseph Teixeira de Mattos, geb.
Amsterdam 17 Maart 1754, tr. Amsterdam 22 Maart 1779 doña Sara de
Chavez , dr. van Joseph en dona Rachuel Diaz da Fonseca.
VIII. Samuel Teixeira de Mattos,
geb. Amsterdam 25 Jan. 1791, lid
van den raad aldaar, t 1.2 Mei 1865,
tr. Amsterdam 3 Oct. 1827 Louisa
Mendes, geb. aldaar 23 April 1809,
+ aldaar 14 Sept. 1849, dr. van Isaäc
en Raquel de Silva.

[Zijn tak is uitgestorven].

“) De nummering van dezen
tak is in Ned. Adelsb. 1918
hopeloos in de war.

1x.
1.
2.
Isaäc Eduard
Jhr. Joseph Henri
T. d. M.
T. d. M.
tr. Anna von Epstein tr. Abigael Mendes

I

kk.

kk.

3.
Jhr. Abraham Louis
T. d. AI.
tr. .rohanna Carolirta
Wilhelmina Lorentz.
kk.

dochters - de oudste, Gracia, werd 16 Maart
1699 te Antwerpen geboren - onmogelijk de moeder
geweest kan zijn van Blanca d’Andrada, die in 1600
het levenslicht moet hebben aanschouwd ! Volgens eene
oude ms.-genealogie Rodriguez d’Evora 34) had voornoemde Simon echter eene zuster met name Anna,
die gehuwd was met Diego Rodrigues de Andrada,
zijner

8’) Door Jacinto Leitao Mouso de Lima, berustende in de Nationale
Bibliotheek te Lissabon, waarvan een afschrift in het bezit van Jhr.
dr. E. Teixeira de Mattos te Heelsum.

waaruit eene dochter Branca. Staat de identiteit van
deze laatste met de echtgenoote van Diego Teixeira
echter wel vast? Voormelde genealogie, hoewel op dit
punt sommige tegenstrijdigheden bevattend, noemt haar
de vrouw van zekeren Nicolao da Veiga, van wien zij
acht kinderen zou hebben gehad.
Diego Teixeira de Sampaio, die zich na zijn geloofsovergang Abraham Senior 3 “) Teixeira noemde - waarom
vermeldt Ned. Adelsb. dit niet? - overleed te Altona
in 1666 - 29 Teb. 5426 J 6), zijne echtgenoote in 1693 7 Kisl. 5404 9 7). Beiden liggen begraven op de Port.Isr. Begraafplaats te Altona onder sarcophaag-vormige
~ marmeren grafmonumenten 38). Dat van Diego geeft
ons aanleiding tot eenige heraldische beschouwingen.
1 Het vertoont aan de eene zijde een Hebreeuwsch opl schrift met het uit den wapenbrief bekende Sampayowapen, terwijl de andere zijde behalve eenige talmudteksten in het Spaansch en een randschrift luidende:
,,Sepultura de Abraham Senior Teixeira faleceo em 29
de Tebet goze de Gloria” 3 “) ons een gevierendeeld wapen
doet zien, t.w. 1 en 4 een leeuw, 2 en 3 een boom,
met den leeuw als h.eimteeken, en daaronder ,anno 5436”.
Het is di t wapen, dat gedurende langen tijd het blazoen
der Nederlandsche Teixeira’s uitmaakte behalve van den
Haagschen tak Teixeira d’Andrade, die hiervoor reeds
in de 1% eeuw het bampayo-wapen in de plaats stelde.
De Castro geeft in zijn fraai werk: Keur van grafsteenen
op de Xederl-Portug.-Israel. Begraafplaats te Ouderkerk
a/d Amstel , verschillende afbeeldingen van graftomben
der familie Teixeira 4 “j , waarvan wij hier twee der best
bewaarde reproduceeren (zie de plaat). Ook zij vertoonen
ons het wapen met de leeuwen en boomen, dat volgens
denzelfden schrijver bovendien op ,,huisraad, kleinoodiën
enz.” in deze familie wordt aangetroffen. Toen in 1888
en 1892 verschillende 2 eixeira’s in den Nederlandschen
Adel werden verheven, werd dan ook niet voor hen
- als in 1817 voor een afstammeling uit den tak
Teixeira d’hadrade - het Sampayo-wapen geregistreerd,
maar dit voor hen slechts als hartschild op het gevierendeelde wapen geplaatst. Men heeft getracht het
wapen met de leeuwen en boomen voor dat der familie
de Mattos te doen doorgaan. Nederl. Adelsb. 1906 getuigt
hiervan ipsis verbis, terwijl ook in den laatsten jaargang
eene aanwijzing in die richting te vinden is, alwaar
men in de beschrijving van het wapen illattos (Matos)
leest, dat ,,op oude documenten” dit wapen ook met
86) Een in de Synagogen van Hamburg, Amsterdam en ‘s-Gravenhage niet onbekende rmam. Kayserling maakt melding van zekeren
Bbraham Senior, een rijke Jood uit Segovia en koninklijk belastingpachter aldaar, die zich na zijn overgang tot het Christendom in
1492 Ferrad I’erez Coronel noemde. Een gedeelte zijner afstammelingen
voerde later - tot den Joodschen godsdienst teruggekeerd - te
Amsterdam den gecombineerden naam Senior Coronel. [Zie Kays.
Gesch. d. Jud. in Port., pp. 83, 102).
s) In The Jewish Enoyolopedia in vooe Teixeira herleid tot 6 Jan.
1666.
Jr) In The Jowish Encyolopedia t. a. p. herleid tot 5 Dec. 1693 (dus
niet 1694).
sy) Waarvan ons afbeeldingen werden getoond door Jhr. dr. E.
Teixeira de Mattos te Heclsum.
3s) ,,Graf van Abraham Senior Teixeira; hij stierf op den 29 Tebet;
hij geniete de gelukzaligheid.”
4”) T. w. die vanManue1 (Isaao Haim Senior) Teixeìra, Abraham Senior
Teixeira de Mattos (alias Diego Teixeira de Mattos), SamueZ Senior
Teizeira en zijne echtgenoote, Isaac Senior Teixeira de Mattos (alias
Manuel Teixeira Junior) en zijne echtgenooten Rachel en Lea Teixeira
Benripuez. Zie ook Maandbl. VII, p. 57.
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boom en leeuw gevierendeeld voorkomt. Het ware niet
zonder belang deze oude documenten te kennen, aangezien zij aan Antonio de Villasboas ontgaan schijnen
te zijn, toen deze in zijn Nobiliarchia Portuguexa het
wapen de Mattos beschreef als zijnde: & rood een
groene pijnboom met zilveren wortels tusschen twee vechtende
blauwgenagelde gouden leeuwen. Vergelijkt men hiermede
de wapens op de graftomben op onze plaat, dan springen
de verschillen terstond in het oog. Te Ouwerkerk a/d
Amstel is er van een pijnboom geen sprake, wel van
een loofboom 4 *) in het 2” en 30 kwartier; de boomen
zijn hier geplant, zoodat de zilveren wortels aan het oog
onttrokken zijn en ook van vechtende leeuwen vindt men
geen spoor, omdat deze dieren ieder in een afzonderlìjlc
Icwartier zijn ondergebracht !
Dat het oudtijds door de Teixeira’s gevoerde wapen
met de boomen en leeuwen het wapen de Mattos niet
kan geweest zijn, wordt echter reeds afdoende bewezen
door het feit, dat het ook op het grafmonument te
Altona voor Diego (Abraham Senior) Teixeira is aangebracht, die toch met de familie de Mattos niets te
maken had, terwijl het ook geen zin gehad zou hebben
op het graf van zijn zoon M a n o e l (zie de plaat) het
wapen van zijne eerste vrouw af te beelden. Niettemin
heeft het wapen, dat in 1885 en 1892 voor verschillende
leden van den tak Teixeira de Mattos bij hunne adelsverheffing werd vastgesteld, op onmiskenbare wijze den
invloed van de door ons bestreden opvatting ondergaan.
De loofboom heeft getracht zich in het kleed eens
pijnbooms te steken, maar is daarin niet wel geslaagd ;
aldus ontstond zoowel uit heraldisch als uit botanisch
oogpunt een wanproduct, t.w. een boom, waaraan 5
(zegge vijf) waaiervormig geplaatste lange ovale en
van naalden voorziene bladeren. Men zou hierin met
moeite den mastboom der de Mattos-sen kunnen herkennen, ware het niet, dat de wapenteekenaar den boom
had uitgegraven en van de vereischte ,,zilveren wortels”
voorzien had! 4 “)

1649 met Ribca de M atos, die 8 April 1672 aldaar overleed
en Sebastiüo de Matos, aartsbisschop van Braga tot oom
zou hebben gehad, en 20. in 1676 met Ester Cfomez de
Mespuita, overl. te Amsterdam in 1709. Deze gegevens
stemmen niet geheel overeen met hetgeen J. C. van der
Muelen in den 7den Jaargang van dit Maandblad over
Manuel’s huwelijken mededeelde. Volgens hem was deze
drie maal gehuwd 10. met Rachel Rebecca Cenior 45) de
Mattos, 20. met Rac7Lel Cenior Henripues en 30. met Ester
Cenior de Amesquita , welke drie vrouwen met namen
zouden zijn vermeld in Manoel’s testament d.d.2Maart 1698
voor den Notaris Johan Ludolf Hinnerking te Hamburg
verleden. *6) Wij kunnen niet met zekerheid uitmaken
welke van beide lezingen de juiste is, al zijn er misschien
verschillende aanwijzingen, die ten gunste der laatstezouden
kunnen pleiten. Uit eene fraai-gekleurde trouwacte, welke
in de bibliotheek van het Port. Isr. Seminarium te Amsterdam bewaard wordt, blijkt dat het eerste huwelijk van
Manoel Teixeira op 2 4 Ju n i 16 48 te Hamburg voltrokken werd. In deze acte wordt hij met zijn Synagogenaam Isaac Cenior aangeduid, terwijl zijn vrouw hier
Rachel de Matos heet, en er de dochter genoemd wordt
van Abraham de Matos. Inderdaad treft men onder de
te Altona begravenen dd. 24 Ijar 5416 (1655) een Abrahana Israel de Matos aan, wiens vrouw Sara vier jaren
na hem overleed 47). Of de Redactie van Nederland’s
Adelsboek, die de namen der ouders van Manoel’s eerste
vrouw niet kende, wel over de noodige bewijzen beschikt,
dat Sebastiäo de Matos de Noronha, aartsbisschop van
Braga (1626) haa r o o m w a s , lijkt ons aan twijfel
onderhevig.
Zooals wij gezien hebben, zou Ribca de Matos te Altona
op 8 April 1672 zijn overleden. Nu treft men hier inderdaad eene graftombe aan voor ,Dona Riblca Senior de
Matos” i_ ,,em 8 do mes de Ab d8) anno 5432” 4 “),
maar dit kan ïManoel’s eerste vrouw niet geweest zijn,
wanneer de acte juist is, voorkomende in het Puyregister der stad Amsterdam dd. 31 Dec. 1700, volgens
welke het huwelijk tusschen Manuel Teixeira en Esther
Ieixera de Mespuita reeds op 3 1 Aug. 16 7 1 te voren dus niet in 1675 - te Hamburg gesloten was. s “) Over
Rachel Herariqiles, door van der Muelen Manoel’s tweede
vrouw genoemd, bezitten wij geen gegevens; het is

Van M a n o e l (11) - in de Synagoge I s a a c H a i m
Senior - Teixeira zegt Nederl. Adelsb., dat hi,j resident
was van den Koning van Zweden. Dit is niet luist. Hij
was de financieel0 raadsman en resident te Hamburg
van de Zweedsche Koningin Christina, welke vorstin
zich bij haar troonsafstand in 1654 koninklijke rechten
had voorbehouden - ,waaronder het hebben van eigen
diplomatieke vertegenwoordigers viel - en bij den vaak
berooiden toestand harer financiën van de adviezen van
een goed financier, als Teixeira schijnt te zijn geweest,
een dankbaar gebruik zal hebben gemaakt. 43) Volgens
Nederl. Adelsb. was f1/la?aoeZ, die 15 Juni 1706 te Amsterdam overleed ‘“), twee maal gehuwd, 10. te Aitona in
41) Mogelijk een iep (Port. teixo, Sp. tejo) of een kastanjeboom
(Sp. tejero).
42) Wij vestigen er de aandacht op, dat in de zaal der Orde van
St,. Jan in het kasteel te Doorwerth de wapens der eere-ridders uit
de familie Teieoira de Mattos alle foutief zijn afgebeeld. In plaats van
het bij de adelsverheffingen van 1888 en 1832 officieel vastgestelde
wapen vindt men er het Sampal/o-zuqen (als bij Teixeira, 1817) aangebracht,.
- 43) Velg ens The Jew. Encycl. zou ook Diego (Abraham) Teiseira
resident van Koningin Christina zijn geweest. Dien indruk geeft ook
het hierboven geciteerdc artikel uit de Revue des Etudes Juives.
Volgens Ned. .%delsb. waren beide Teixeira’s ,,raden” van den Koning
van Denemarken. Blijkt zulks uit authentieke stukken?
9 Op zijne graftombe, hiernevens op de plaat gereproduceerd,

leest men de woorden: ,,Sepultura de Yshack Haim CeGor Teizeira
que foy recolhido desta para melhor vida em 13 de Sivan do anno
5465 (Graf van Isaac Haim Senior Teixeira. die van hier tot een
beter leven overging op 13 Siewan van het jaar 5465).
45) Onder de gehuwde vrouwen van Spaansche en Portugeesche
afkómst was het-de gewoonte den naam ;an den echtgenoot-steeds
voor den haren te plaatsen.
46) Maandblad 1889, p. 35.
47) Grunwald. Portugiesengraber , p. 107.
43) Abusievelijk in Ned. Adelsb. door ,,April” vertaald. ,,Ab” is
een maand van de Joodsohe kalender, gedeeltelijk samenvallend met
Juli en Augustus.
4Q) Waarvan ons eene afbeelding wera vertoond door Jhr. dr. E.
Teixeira de Mattos te Heelsum.
5Q) Puyregister der Stad Amsterdam (D. T. & B. ti 7
+ 85.
Deze acte. die bliikbaar ten doel had den datum van
weliik
Y
vast te leggen, lniudt volledig:
“Den 31 December 1700 - Compareerden voor de Heeren Mr.
..Quiriin van Striien en Mr. Joan de Graaf. Commissarissen. David
~Te&&a D’Andrka als Procuratie hebbende om te compareeren in
,de name van I)falluel Teixeira van Antwerpen, coopman, ende Esther
,,Teixera de Mespuita begde wonende binnen deese Stad, op den 3 1
,,Aug. 1671 t o t H a m b u r g v o l g e n s d e w e t t e n a l d a a r ge,,t r o u w t , Verzoekende enz.”
(w. g.) David Teixeira D’Andrade.
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mogelijk, dat aan haar gedacht moet worden, wanneer wij
lezen, dat AOrahunz Senior Teixeira on 10 Nis. 5414
(= 7 Á p ril 16 5 4) bij het huwelijk van ‘zijn zoon Isaac
aan de Port.-Isr. gemeente te Hamburg een verguldzilveren kan en kom ten geschenke gaf. 5 1)
Van ïl!anoel’s oudsten zoon Diego - in de Synagoge
Abraham Senior - Teixeira de Matos (A 111) stammen
alle personen van dien naam af. Deze zou ,kamerheer”
zijn geweest van den Koning van Zweden; ook hier zal
echter wel Koningin Christina zijn bedoeld. De Castro
althans noemt hem ,,edelman” aan het Hof van deze
vorstin. 5 2) Ook was hij koopman te Hamburg en later
(omstreeks 1679) te Gltickstadt a. d. Elbe, alwaar eene
niet onbelangrijke Port.-Isr. gemeente gevestigd was. 5 “)
Volgens Nederland’s Adelsboek was Diego (Abraham)
te ‘s-Qravenhage gehuwd met Sara Lopez de Suasso
,des barons van” Avernas le Gras. Zoowel te ‘s-Gravenhage als te Amsterdam is omtrent dit huwelijk echter
niets te vinden. Dat het te ‘s-Gravenhage gesloten zou
zijn, is ook daarom niet waarschijnlijk, omdat noch de
Suasso’s noch de Ieixeira’s in dien tijd - circa 1668,
want de oudste zoon Manoel alias Isaac was bij zijn
eerste huwelijk in 1692 oud 23 jaren -- aldaar gevestigd
waren. Men heeft hier zeer waarschijnlijk met eene
persoonsverwisseling te doen en wel met een gelijknamigen naneef : AOraham Ieixeira, wiens op 10 Aug.
1742 met Sarah Suasso gesloten huwelijk inderdaad te
‘s-Gravenhage voltrokken werd. Met wie Diego (Abraham)
Teixeira de Matos dan wèl gehuwd zou zijn, is voorshands niet bekend.
De volgende generatie van de stamreeks vermeldt dlanoel
(Isaac) Teixeira de Mattos (A IV), overl. te Amsterdam
in 17%. s ‘) Hij was achtereenvolgens gehuwd met Rac7zel
en Lca Henriques, beiden volgens Ned. Adelb. dochters
van don Difgo Nunez (Nonius) Henriques en doiïa Gracia
X i m e n e s cie la ‘Vega Ci’Evora, v r o u w e v a n Tersaelen en Desschel. Dat het huwelijk met L e a
Henriques in 1698 te ‘s-Gravenhage gesloten werd, is
onjuist, aangezien Manoei’s beide huwelijken resp. 2
Nov. (ondertr. 10 Oct.) 1692 en 14 Nov. (ondertr. 9 Oct.)
1700 te Amsterdam voltrokken werden. Zijn schoonvader Diego alias Jacob (Jacques) Nunes Henriques was
een eéér vermogend man; hij was de rijke Hollandsche
Jood, van wien Mr. Koenen mededeelt 5 5) , dat hij de
Zweedsche kroonjuweelen in onderpand had, wier aflossing
in 1691 tot diplomatieke onderhandelingen aanleiding
gaf. Dat deze echter Gracia Ximenes de la Vega d’Evora
tot vrouw gehad zou hebben, is beslist uitgesloten, hij
huwde 21 Sept. (ondertr. 5 Sept.) 1670 op 25jarigen
leeftijd te Amsterdam met Ribca Carvalho uit Venetië,
die wij nog in 1725 als zijne weduwe in acten aantreffen. 5 “)

Uit dit huwelijk werd in 1673 te Amsterdam voornoemde
Rachel Nunes Helariques geboren; of echter Lea Nunes
Henriques, die bij haar huwelijk in 1700 als geboortig
uit Hamburg werd ingeschreven en toen 21 jaren oud
was, ook Diego alias Jacob Nunes Henriques tot vader
had, staat niet vast en lijkt ons niet waarschijnlijk, gegeven het feit, dat haar gepresumeerde vader zoowel vóór
als na het jaar van haar geboorte (16’79) te Amsterdam
woonachtig was 5 ‘).
Wie ,,Gracia Ximenes de la Vega d’Evora, vrouwe
van Tersaelen en Desschel” geweest kan zijn, is voor ons
een raadsel. Wij kunnen niet aannemen, dat met haar bedoeld is Gracza Rodriguez d’Evora - hiervoren reeds
genoemd -:die in 1617 op achttienjarigen leeftijd in het
huwelijk trad met Francisco de Vega, aanw ien zij de heerlijkheden Ter Saelen en Melle ten huwelijk bracht en die in
1660 overleed, toen Diego Nunes Hefzriques nog slechts 15
jaren oud was. De heerlijkheid Ter Saelen ging over op
Gracia’s eenigen zoon Lopez-Marie Rodriguez d’Evora y
Vega, ,,panetier héréditaire de Flandre”, sedert 1682
markies van Redes, baron van Berleghem enz., in wiens
geslacht zij nog langen tijd zou blijven 5 “).
Intusschen is &Iunoel (Isaac) 1 eixeira de Mattos in de
stamreeks niet op zijn plaats. Joseph Teixeira de Mattos
(AV), die het geslachtzouvoortzetten, kan zijn zoon niet
zijn geweest, om de eenvoudige reden, dat &anoel
geen zoon Josep7z heeft gehad. Dit blijkt duidelijk uit
de acte van bekendheid voor de familie 1 eixeira van
17 Jan. 1735, hierachter als Bijlage 1 afgedrukt. r>g)
De ondertrouwacte van Joseph in het Puyregister der
Stad Amsterdam d.d. 1 Juli 1723 zegt bovendien, dat
diens ouders toenmaals waren overleden, terwijl Manoel
(Isaac) Teixeira de ïl4attos - zooals wij reeds zagen eerst in 1728 het tijdige met het eeuwige zou verwisselen.
Uit de acte van bekendheid blijkt verder, dat ,Joseph een
zoon was van Manoel’s jongere broeder Jacob Teixeira de
j4attos, die volgens hetzelfde stuk vóór 25 April 1718
moet zijn overleden. Deze Jacob heeft te Londen gewoond.
Wie zijne vrouw was, is onbekend.
,Joseph 2eixeira de Mattos huwde te Amsterdam 18
Juli 1723 met Judith Nunes Henriques. Deze was niet
eene dochter van Isaac en Ester Teaxeira Henriquez
- zooals Ned. Adelsb. ons mededeelt - maar van
Abraham van Jacob (Diego) Nunes Hefariques en Ribca
van lsaac Nulzes Henrigues. 60)
Ook de volgende generatie is niet feilloos. J a c o b
Teixeira de Mattos (A VI) zou volgens Nederl. Adelsb.
19 ‘Mei 1748 op den huize Ruischenstein a/d.
Amstel gehuwd zijn met dofia Sara Ximenes de Belmo?ate, dr. van Maqaoel Xinaenes B a ro n de B e 1 m o n te
en Ester Zmaes Helariques. In de eerste plaats merken

ar) Grunwald. Portugiesengraber , p. 124.
ss) Keur, p. 108, noot 1.
e*) Grunwald. Portuaiesengr.. n. 134
ad) Ook van hem reproduceeren wij de goed-bewaarde graftombe
te Ouderkerk a/d Amstel, die versierd is met de wapens %ixsirn
en Nunes Henriques. De Hebreeuwsche tekst luidt volgens de Cnstro,
Keur. p. 111, vertaald: .,Gen. 26 : 12. Ik zaaide in dit land en HiiU
zegen’dê hem.’ Grafsteen van den vromen nederigen en geëerden
grijsaard, den voornamen heer Irak Senior Teixeira de Mattos e. g.
die naar hooger gewesten is opgestegen op Donderdag 4 S,jebat van
het jaar 5488 (15 Januari 1728). Zijne ziel worde ene.”
an) Gesch. der Joden in Nederl., p. 211.
66) Zie acten van indemn. en procur. d.d. 30 Oct. 1725 Prot. Not.
J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav., N” 2005.

57) Te Hamburg leefden o.a. Mozes iVu?aes Henriques (f 1693) en
Isaac Nunes Henrir/ucs (f 1696), wier afstammelingen zich hier te
lande vestigden.
5S) Zie o.a. Goethals. Diot. gonéal. et herald., IV en Poplimont. La
Belgique herald. 1X, beide in vooe Rodriguea d’Evora y Vega.
69) Prot. Not. J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav. N” 2020. Deze acte werd
door J. C. van der Muelcn gebruikt voor eiin art. ,,Geslaoht Teixeira
dc Mattos” in dit Maandbl.. VII. n. 34/35. maar door hem on
slordige wijze uit eigen gegevens ‘aangevuld; waarom wij het niet
zonder belang achtten haar hier textueel mede te deelen. De fouten
van den Heer v. d. M. vonden gedeeltelijk haar weg naar Ned.
Adelsb. 1906.
60) Zie o.a. acten van 30 Oct. í725. Prot. Nats J. Sythoff. Arr.
‘a-Grav. N” 2005.
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BIJLAQE 1.
Eene acte ven bekendheid voor de familie Teixeira
dd. 17 Jan. 1735.
Op huyden den seeventienden January en volgende daegen
seeventien honderd viJE en dertigh compareerden voor mij Johannes
Sijthoff, Notaris Publicq, bg den Hoove van Holland geadmitteert,
in ‘s-Gravenhage resideerende, ter presentie van de naergenoemde

Abraham Nunes Henriques Isaacszoo)l, Jacob
de Phto, Samuel Hem-@es, Raphaël de ‘Arredondo de los Rios,

,qetuijgen, de Heeren

ManueZ Teixeira
1

A b r a h a m T e i x e i r a de’Mattos
alias Diego Teixeira de Mattos.

Desc heeft nagelaeten drie kinderen:
1. Isaac Tei&ra de,Mattos
alias ManueZ Teixeira .Junior.
3 . J a c o b T e i x e i r a d e Mattos.
3. Rachel Teilceira de ‘3Iattos getrouwt
geweest met bovengemelden SatnueZ
Teixeira.
De nagelatene kinderen van Isaae
Teixeira de Mattos alias ManueZ Teixeira
Junior zijn:
1. Abraham van Isaac Teixeira de Mattos.
2. #Jacob Teàxeira de Mattos.
3. Ribca Teixeira de Mattos, getronwt
met AbjrL Teixeira de Mattos, eoon
van Jacob hieronder gemolt.
De nagelatene kinderen van Jacob
Teixeira de Mattos ziin:
1.. abraham Teixeira de Mattos.
2. J o s e p h T e i x e i r a d e Mattos.
3 . Siphora lbixeira d e Mattos.

2
SamueZ Teixeira
is getroumt geweest
met R a c h e l Teìxeira
d e Mattos, hier ter
zijde bekent onder n0 3
uyt welck huwelyk is
nagelaeten een eenige
dogter: Rìbca Tsixeira, getrouwt met Benjamin Teixeira hierboven genoemt onder
n0 4.

Daniel Cohen Rodriguez, Isaac Vaz Nunes en Abraham Paz
Nunes - alle woonende alhier in den Hage, mij Notaris bekent,
dewelke verclaerden ten faveure van de waerheyd, en van allen
en igelijck die het soude mogen aengaen, dat aen de comparanten
seer wel bekent is de Famillie van wijlen de Heer Manuel Teizeira ,
in sijn leeven Resident van de Koninginne van Sweeden tot
Hamburg, en ook seer wel te weeten dat gemelden Heer Manuel
Teixeira heeft gehad vijff kinderen, te weeten vier zoonen en
eene dogter, en dat de descendénten’ die de drie overledene zoonen
hebben nagelaeten, sijn diegeenen die aen de andere zude staen gemelt

heeft nagelaten vijff kinderen.
3

D a v i d Teixeiro #Andra de heeft nagelaeten :
1. Isaae sl’eixeira d’Andrade.
2. Ester Teixeira, ge-

trouwt met
van Isaac Nunes Henriques
3. Judith Teixeira, getrouwt met
Lopes Suasso

_*

’

is noah in leven en
is getrouwt metlibca
Teixeiraeenige dogter
van Sanuud Teixeira
en van Rachel Teixeira
de Mattos. *)

De nagelaeten kinderos
van wijlen Isaac Teixeira
d’dndrade si@:
1. David Teixeira.
2. Abraham Teizeira.
3. Benja,min T e i x e i r a .
4. .Jacob Teixeira.
5. Rachel Teixeira.
6. Ester Teixeira.

Dese laeste heeft den boedel van
haeren overledenen vader oompleotelijk gequiteert volgens acte van acquit
op den 25 April 1’715 voor den notaris
Pieter Schabaelje tot Amsterdam gepasseert, en op den 28 Juny 1718 met
willige condemnatie van den Hogen
Rade in Holland bekragtigt aen den
ondergetekenden notaris bij copie
authenticq geexhibeert.

ende verclaerden sij comparanten jegenwoordigh geene andere
erfgenaemen van den voqrn. overledene Heer Resident Manuel
Teizeira in leevenden lgve te sijn (de voorn. Sara Nunes Teizeira
en Siphora Teizeira de Mattos deil boedel van hunne vader
en grootvader respe volgens declaratie van den ondergetee
kenden Notaris compleetelijk gequiteert hebbende) dan degeenen

die hier vooren staen genomineert geevende voor redenen van
wetenschap eenige deti comparanten dat sij welgemelden Heer
Resident specialijk hebben ‘gebonnen, en de comparanten gesamentlijk dat desselfs 1~‘amillie aen hun seer wel bekent is
geweest, en nogh is, en met het meeste gedeelte vandien geconverseert en omgegaen hebben en daerinne nogh dagelijx continueeren
en dus volkoomentlijk sijn, overtuijgt.dat dese hunne verclaeringe
in allen deelen de waerhijd conform zij - ende verclaere ick
wij o p , dat de echtgenoote van Jacob Teixeira de Mattos,

zoowel in de ondertrouwacte d.d. 25 April 1748 als in
de t r o u w a c t e d.d. 19 Mei 1748 te Amsterdam Sara
Levy X i m e n e s h e e t . Zij behoorde qaiet tot den tak
der Leq X i m e n e s - s e n te A m s t e r d a m , die - in d e
vrouwelijke lijn van de Beïmonte’s stammend - ook wel
iXimenes Belmonte geheeten waren, waartoe voormelde
Zanoel Ximenes [zich ook noemende Baron de] Belmonte
behoorde, die omstreeks 1730 kinderloos overleed en
dus onmogelijk de vader van Sara geweest kan zgn.

.5

4

Benjamin Teì,xeira

Sara Nunes Teixeira
weduwe van

Antonio ‘Nunes Henrigues.

Dese ,heeft den boedel
van haer vader oompleetelijk gequiteert, volgens
acte van’acquit op den
7 Ootober 1706 voor den
notaris Pieter van der
Meulen tot Amsterdam
gepasseert en op den 12
Oot. 1706 met willige
oondemnatie van den
Hogen Raede in Holland
bekragtigt aen den ondergetekendennotarisbij
copie authenticq geexhibeert.

*) Het huwelijk van Benjamin Teixeira gaf het aanzijn aan hoogst
eigenaardige familieverhoudingen. Immers werd bij de schoonzoon
vau zijn broeder SatioueZ en de kleinzoon van zijn broeder Abraham,
zijn eigen oudoom, oom, neef en achterneef, de neef (neveu) van
Isaac Teixeira de Mattos alias Manuei Teixeira Jr., wiens oom hij was,
enz. enz. !
[V. L.]

Notaris dat de compleete quitantien door Sara Nunes Teizeira

en Siphora Teixeira de Mattos ten behoeve van de erfgenaemen
van hunne respective vaders gepasseert, aen mij op het teekenen
deser acte bij copien authenticq ‘sijn geëxhibeert. - Aldus gedaen
en gepasseert in ‘s-Gravenhage, ter presentie van Lambert van
Alphen en Cornelis Heyder als getuijgen.
(w* g.)
SAIUJEL HENRIQUEZ .
RA~~AEL D’ARREDONDO
ABm. Vnz NUNES.

DE LOS

ABm. NUNES HENI~IQUES TSACSOHN.
Rros. JACOB de PINTO.
DANIEL COHEN R ODRIGUEZ .

Is. VAL NUNES.

J. SYTHOFF .
C. HEYDER.
L. v. A L P H E N.

Note. Pub.
17 $7 35.

Zooals bijgaande tabel (Bijlage II), die wij evenals vele
andere gegevens uit de Amsterdamsche Archieven voor
een groot deel aan de zeer gewaardeerde medewerking
van ons medelid den Heer A. B. van der Vies te danken
hebben, aantoont, waren hare ouders: lsuac Hiskiau
Leuy Ximenes en Hannah van Abraham va,?z Jacob
Pereira. Het huwelijk van Jacob Ieixeira de Mattos en
Sara Leoy Ximcnes werd bovendien niet op den Huize
Buischenstein te Nieuwer-Amstel maar - zooals wi
zagen - te Amsterdam voltrokken, hetgeen zich laat
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11.
Fragment-genealogie Nunes Belmonte-Ximenes Belmonte-Levy Ximenes. “)
Levy Ximenes
Nunes B e l m o n t e .
I
I
I

I

I

I

1

Andreas Nunes
[de] Belmonte,
agent-genl. v.
Spanje te A’dam,
+ voor 1693, verm.
als. br. v. Manuel
(2) in diens dipl.
d.d. 11 Juni 1693.

2
Manuel alias Isaac Nunes baron de Belmonte,
agent-genl., daarna
Rest. v. den Koning
v. Spanje te A’dam,
werd 11 Juni 1693
door dezen tot
b a r o n verheven,
f 1704, 8. p.

c

3
’
Rachel Fernandes
Nunes [Belmonte]
geb. 1639, vcrm. als
zuster van Manuel(2) [17 (
i n d e ,,lamentation
funèbre” voor haren
echtgenoot, medeged.
d. De Barrios [Bibl.
port.-Isr. Semin. t e
A ’ d a m ] , + voor 27
Aug. 1666.

1
Isaac alias Diego
Le-cy Ximenes,
,
Hester
geb. 1629, *PortuX
1 16591 geesch koopman” cn [27 Aug. 16661 HekriqueS,
Parnassim der Port.
geb. 1640
Isr. Gem. te A’dam,
+ 18 Nor. 1695.

I

Sara Levy Xikelzes Belmonte
geb. 1657, t vócir 1714
X [13 Oct. 16791 haren neef
Isaac van Salomon Levy Ximenes,
geb. 1658, -i_ vóór 1714, zich ook noemende
Francisco [baron (y) de] Ximenes Belmonte,
volgt sijn aangetr. oom Manuel op als
Rest. van Spanje te A’dam tot de troonsbekl.
der Bourbon’s, _F vóór 1714.

1
Gratia Levy
Ximenes alias
Ximenes Belmonte,
geb. 1681, x [i
J u n i 16991 Moses
van Salomon Curie1
alias Jeromiwo
Nunes da Costa.
geb. 1680, $ vó6r
1725.

I

I

I

I

I

2
Salomon Lsuy
Ximenes,
woonde te
Hamburg.

Samuel Levy kimenes
geb. 1669, $ na S Mrt 1720
X 1” [03 Juli 16881
Ribca iMarque8, geb. 1675.
X 2” [S Nov. 16941
Rachel van Isaac Mendes
da Silva, geb. 1676.

I
l

3
4
5)
2
Ester Lery
Rachel Levy
Jfanuel Levy Ximenes
Lea Levy
Ximen.es alias alias Ximenes [baron(?) de] Ximenes ahas Xijnenes alias
Ximenes
Ximenes
Ximenes
Belmode, geb. 1688, t,est.
30 Mei 1723 voor NotS Belmonte, X Belmonte, i n
Belmonte.
David de
1725 ongeh.
geb. 1667, ‘X v. Aken te A’dam. In dit
Pinto.
[19 Sept. 17101 t,est. worden zijn 4 zusters
Samuel Nunes gen. Hij $ s. p. vóór 1
Henriques,
Mei 1730 X [d Mei 17141
geb. 1675.
Ester van Aarola de Pinto
geb. 1689. Dit eohtp. bew!
huize Ruyssohenstein to
Nieuwer-Amstel, dat 1
Mei 1730 verk. werd aan
M r . J a n Sautijn. s

I

Isaac van salo&on alias
Francisco Levy Ximenecr
geb. 1658, i_ vóór 1714
X [13 Oct. 16791
zijne nicht
Sara Leoy Ximenes
.Relmonte
[zie verder bij haar].

Isaac ‘Hiskiau Lew Ximenes.
geb. 1700, f v<jor 9”Masrt 1711
X [X Maart 17201
Hannah van Abraham van Jacob I’ereira,
geb. 1705, i- vóór 9 Maart 1741.

I

0. I it.

l

1
Samuel Levy Xime9les,
geb. 1722, x [9 Maart
17411 Rarllel van Samuel
de Pinto, geb. 1722,
i Maarsen 18 Apr. 1792.

I

2
.
Zaara Levy Ximenes,
geb. 1727 X [25 Apr.
17481 .Jacob van J o s e p h
Teixeira de Matlos,
geb. 1724.

I

Mozes Lecy Ximenes Peereira,

geb. 1750, $ Altona
in Mrt. 1832.

*) De tusschen haakjes geplaatste data zijn evenals de geboortejaren ontleend aan de Amsterdnmsche ,,Puyregisters”. WU merken
hierbij op, dat de huwelijken van Israëlieten oudtijds vaak verscheidene jaren na de kerkelijke inzegening voorden magistraat voltrokken werden.

begrijpen: aangezien deze buitenplaats toenmaals het
eigendom was van Mr. Jan Sautiju, burgemeester van
Amsterdam, die haar reeds op 1 Mei 1730 gekocht had
van Ester de Pinto, weduwe van meergenoemden Manoel
Xinaenes Belmonte. 6 1)
Van Joseph Ieixeira de Nattos (A VII) wordt gezegd,
dat hij 17 Maart 1754 te Amsterdam geboren werd en
22 Maart 1779 aldaar huwde met Sara. de Chavez, dr.
v a n J o s e p h e n Rachuel Diaz du F o n s e c a . D i t
klopt niet geheel met de ondertrouwacte d.d. 5 Maart
1779, alwaar zij vermeld worden als: ,,Joseph Zeixeira
de Mattos van Amsterdam, 2 2 j., op de Heerengracht
met zijn vader ,Jacob van Joseph Teixeira de Mattos en
Sara de Chaces van Amsterdam, 28 j., woont als boven,
met haar moeder Sara Gomes Serra”.
Ook in de volgende generatie troffen wij eene onjuistheid aan. De echtgenoote van Samuel Teixeira de
Mattos (A VIII) heet hier L ou isa Mendes, dr. van
I s a a c en R a p u e l d e S i l v a ; in waarheid heette zij
61) Elias. De Vroedsch. v. Amst. 11, p. 574.

- zoowel volgens hare huwelijksacte als volgens haar
overlijdensacte - L e a ual1 Isaac de AOrallava Jlendes,
terwijl de naam van haar moeder niet was R a q u e l d e
Davida de Silva (Ned. Adelsb. 1906) noch Rapuel de
Silva, maar officieel luidde: Rachel [de David] a Coheu
(Acohen) of Co hen.
Hoewel wij thans het levende geslacht vrij wel genaderd zijn en derhalve ons onderzoek naar de juistheid
der st,amreeks niet verder wenschen voort te zetten,
willen wij nog slechts opmerken, dat de echtgenoote
van Jhr. ,Joseph Henri Teixeira de Mattos (A IX, 1)
ten onrechte als duna von Epstein vermeld staat. Zij
had geen recht op het adellijk predicaat, aangezien zij
niet de dochter maar de zuster was van den bankier
Qustav Epstein , die d.d. 6 Nov. 1866 met den titel
van Ridder in den Oostenrijkschen adel verheven werd.
De jongere - in de adellijke lijn uitgestorven - tak
Teixeira [d’Andrade] is in Nederland’s Adelsboek ten
allen tijde zeer stiefmoederlijk behandeld. Zij vangt a a n

I
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met Da& Teixeira d’dndrade (B 111 bis ) , van wien zolder opgave van data, plaats- en voornamen - wordt
medegedeeld, dat hij met doìía Henriquex de Castro
uit de markiezen van Etterbeke gehuwd was.
Dit huwelijk berust op phantasie. In werkelijkheid huwde
David 19 Febr. -(ondertr. 18 Jan.) 1704, oud 28 j. en
geboortig van Hamburg, te Amsterdam met Ruche,2
Aunes Henriques Isaäcsdr., die toenmaals 27 j. oud
en mede te Hamburg geboren was. Zij testeerde te
‘s-Gravenhage 9 Febr. 1731. 6 “) Wij behoeven wel niet
te zoggen, dat er van eenig verband tusschen de familie
Nunes Henriques en het Zuid-Nederlandsche geslacht
Henriquex de Castro , afstammende van Diego Henriquez
’ de Castro, lid van den Krijgsraad en Algemeen ,,Pagador”
van de legers van Zijne Katholieke Majesteit in Nederland,
wiens heerlijkheid Etterbeke in Brabant d.d. 20 Nov.
1673 tot eene b ar oni e verheven werd, geen sprake
is. Dit geslacht schijnt te zijn uitgestorven met Jacques
Antoine ,Joseph Benoit Henriquex de Castro baron [zich
noemende markies] van Etterbeke, kanunnik van St.
Bavo te Gent en aldaar 23 Oct. 1751 bijgezet 6 3).
Of het bekende Amsterdamsche Port.-Isr. geslacht van
dien naam tot deze familie, die waarschijnlijk van
Nieuw-Christelijken oorsprong was, in eenig verband
stond, is nog niet uitgemaakt.
Ook Isaac Teixeira d’dndrade (B IV) zou volgens
Ned. Adelsb. eene Henriquez de Castro tot vrouw hebben
gehad. Dit is al evenmin juist. Uit de - geklapperde Haagsche trouwregisters blijkt toch, dat hij 16 Febr.
(ondertr. 26 Jan.) 1721 in het huwelijk trad met Rachel
Suasso , die eene dochter was van Francisco alias Abraham Israël Lopez Suasso, 20” baron van Avernas en
van Leonora da Costa 64). Hij testeerde 16 Oct. 1730
te ‘s-Gravenhage 6 5) en overleed kort daarna, aangezien
zijne vrouw reeds 20 Nov. d.a.v. als weduwe vermeld
.
wordt 6 sj.
Een merkwaardig voorbeeld van stamboom-verfraaiïng
levert de mededeeling, dat zoowel lsaac als zijn zoon
Benjamin Isixeira d’dndrade (B V) baronnen van
B o r n i v a 1 zouden zijn geweest. De heerlijkheid Bornival,
in Brabant gelegen, werd 2 Juli 1674 door den Spaanschen
Koning Karel 11 tot eene baronie verheven ten behoeve
van Ferditiand d’Yllan, heer van Bornival en Rognon,
zoon van Qarcia d’Yllan en Cfarcie Brandon IJ Mesquita.
01) Prot. Not. J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav. W 2012.

6s) Herckenrode-Vegiano. Nobil. Cl. Pays-Bas et d. comté de Bourg.,
1, p. 402.
6’) Zie ‘o.a. Proc. dd. 12 Juni 1749. Prot. Not. J. Sythoff. Arr.
‘s-Grav. N’ 2048. Ook de genealogie Lopes Suas.90 in Nederl. Adelsb.
behoeft herziening. In de eerste ulaats wiizen wii on de sedert 1904
geregeld overgengmen fout in hei hoofdje”, dat Ä&nio Lopca Suanso
3 Jan 1676 door Koning Karel 11 van Engeland verheven werd tot
baron van Avernas-le-Gras. De heerlijkheid van dien naam lag in
Brabant, zoodat het voor de hand ligt, dat Antonio die gunst ontving
van Karel 11 wan Spanje, wiens agent (factoor) te Antwerpen hij was.
Verder is onjuist, dat hij penningmeester der Haagsche Synagoge
zou zijn geweest. Hier moet gedacht worden aan zijn gelijknamigen
kleinzoon Antonio lin de Svnaeoee Isaac Israël) Suasso. die deze functie
omstreeks 1711 kitoefenie (%i, M. HenriquLz Pimentel. Gesohiedk.
sant. betr. d. Port. Isr. in Den Haag. Ald. 18’76, p. 15). Verder huwde
Francisco Lqez Suasso, 2’ baron van Ävernas, 23 Febr. (ondertr. 31 Jan.)
1694 te ,s-Gravenhage met Leonora da Costa, terwijl zijn zoon Antonio,
30 baron, 14 Aug. (ondertr. 9 Juni) 1715 aldaar huwde met Rachel do Costa.
Laatstgenoemden waren de ouders van Ribca Lopez Suasso, gehuwd
met Benjamin Teixeira d’Avadrade (zie hierboven B VI).
E3) Prot. Not. J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav. No. 2011.
‘33 Ibid.
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Uit eene Haagsche transport-acte d.d. 16 Maart 1742 6 7)
blijkt nu, ,,dat wijlen Ferdinant de lllan Baron d e
,,Bornical eerst volgens notarieele obligatie in dato 10
,, April 1680 en naderhand bij brieven op den 10 September
,,1683 voor den Souverainen Leenhove van Braband tot
,,Brussel resideerende aen en ten behoeve van wijlen de
,,Heer Diego Nunes Henriques alias Jacob Nunes Henri,ques hadde geconstitueert een rente can vijff en veertigh
,duysend guldens gevestigd en gerealiseert op de bosschen
,can Nycelle, Haroit, Iler en Bossu breder in de voorh.
,brieven van constitutie vermeld.” Diego alias Jacob
Nunes Henriques had aan deze transactie echter slechts
zijn naam verleend ; de penningen waren in werkelijkheid
voorgeschoten door ,wijlen de Heer M a n u e l Zeixeira
in sijn leven Resident van de Koninginne van Sweeden
tot Hamburg.” Als gevolg hiervan werd voormelde rente
door de erven Nunes Henriques bij acte dd. 3 April 1737
voor Not. Hendrik van Aken te Amsterdam verleden
gecedeerd aan Benjamin Ieixeira - den eenig overgebleven zoon van Manuel - en op diens naam gesteld
onder belofte van indemniteit aan de overige representanten zijns vaders. Laatstgenoemden besloten in 1742
uit overweging, dat het Benjamin Teixeira en zijne erfgenamen in de toekomst zeer moeielijk zou vallen zich
met de uitkeeringen der jaarlijksche renten over de reeds
zoo talrijke nakomelingen van Manuel Teixeira te blijven
belasten, aan Benjamin meergenoemd kapitaal in vollen
eigendom af te staan en wel - zooals uit diens testament d.d. 16 Jan. 1744 6e) blijkt - voor een bedrag van
zC_ f 28.000. In dit testament laat Benjamin zin gelijknamigen achterneef en hoofderfgenaam Benjamin Zeixezra
d' Andrade (B V) vrij om dit kapitaal, waarvan de revenuën
in de laatste jaren door den oorlog sterk waren ver 8
minderd en nog meer dreigden achteruit te gaan, over
te nemen voor f 10.000. Bij weigering, zou het op zijn
naam gesteld worden onder beding van verdeeling der
jaarlijksche renten onder de gemeenschappelijke erfgenamen.
Hiertoe laten zich de betrekkingen herleiden, die tusschen de Teixeira’s en de baronie van Bornival hebben
bestaan! Noch Isaac Teixeira d’Andrade noch zijn zoon
Benjamin troffen wij in eene enkele acte als ,baron van
Bornival” aan en mochten zij zich ooit van dien titel
hebben bediend, dan zou dit slechts een voorbeeld te
meer van titelusurpatie zijn geweest.
Het artikel Teixeira in Nederland’5 Adelsboek besluit
met de mededeeling, dat takken van dit geslacht, doch
uit den Nederlandschen stam gesproten, nog in Portugal
bloeien en R. C. zijn. 69) De Redactie had der waarheid
niet te kort gedaan, wanneer zij hieraan had toegevoegd,
dat ook in Nederland - voornamelijk te Amsterdam talrijke leden van deze familie worden aangetroffen, die
niet tot den adel behooren en waarvan sommigen in de
Portugeesch-Israëlietische gemeente der hoofdstad eene
vooraanstaande plaats innemen.
Wij zijn thans aan het einde gekomen van ons betoog.
Indien $9 aan de Redactie van Nederland’s Adelsboek
onze critiek niet spaarden, dan geschiedde dit niet zonder
67) Prot. Not. J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav. N” 2034.

68) Prot. Not. J. Sythoff. Arr. ‘s-Grav. N” 2038.
69) Inderdaad vestigde zich - naar ons van de zijde der familie
werd medegedeeld - een lid van dit geslacht in 1900 te Lissabon,
later nog gevolgd door een ander.
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dat wij er ons rekenschap van gaven, dat haar taak
verre van gemakkelijk was, sedert zij besloot van a l l e
Nederlandsche adellijke geslachten de stamreeks mede
te deelen. Het is thans evident, dat zij t o e n m a a l s t e
hoog gegrepen heeft en dat het veel beter ware geweest,
indien zij zich jaarlijks tot eenige goed-gedocumenteerde
eu door haarzelf geverifieerde stanareeksen had bepaald.
In verband hiermede zouden wij aan voornoemde Redactie
dan ook in overweging willen geven in de thans beginnende nieuwe serie, waarin zij in de meeste gevallen
met eene verwijzing naar voorgaande Jaargangen zal
volstaan, alsnog op duidelijke wijze te doen uitkomen,
voor welke stamreeksen zij de volle verantwoordelijkheid
aanvaardt en voor welke niet.

Cathurina ‘t)an Weerdelaburg in veel vroegere jaren geen
sprake kan zijn geweest.
Met de tweede generatie is het niet veel beter gesteld.
Van een Gijsbert van Wulven, die Hardenbroek in 1260
zoude hebben gebouwd, is geen spoor te vinden, en
de hem toegeschreven vrouw Aleid van Sterkelaburg kan
evenmin als haar schoonmoeder hebben bestaan om de
eenvoudige reden, dat het geslacht vafa Sterkenburg eerst
met den a a n v a n g der veertiende eeuw zijne intrede
doet in de geschiedenis. Beneden kom ik hierop terug.
Ook de derde generatie kan gevoegelijk worden geschrapt. De hiergenoemde Gijsbert van Harde~abroek
schijnt tot heden even onbekend als zijn vader en wat
zijn huwelijk betreft, volsta ik met verwijzing naar hetgeen Baron van Hardenbroek in zijne gedrukte genealogie
zegt : ,Volgens de genealogie vuja Vliet, moet dit huwelijk
,later zijn, omdat hare broeders eerst sterven in 1344
,,en 1352” (t. a. p. blz. 9).
Zoo komen wij tot de vierde generatie en met deze
op vasteren bodem. De hier genoemde Gijsbert van Hardegabroek heeft inderdaad bestaan ; hij komt herhaaldelijk
voor tusschen 1332 en 1363, was r i d der en overleed
vóór 29 Juli 1365, toen zijn gelijknamige zoon als zijn
leenopvolger werd beleend door den Graaf van Holland l).
Zijne vrouw, Sgnes van Lichtenbcrg, wier moeder niet
ïlIabelia va?a Vialben, maar veeleer eene van Arkel zal
zijn geweest, overleefde hem en blijkt in 1367 hertrouwd
te zijn geweest met Hendrik van Hernaalen “).

De afstamming van het geslacht van Hardenbroek,
door Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VIN BL O K L A N D .

Onder de stamreeksen van bekende oud-adellijke geslachten, welke dringend herzi.ening behoeven, behoort
zeker niet in de laatste plaats die van het geslacht
van Hardenbroek.
N e d e r l a n d ’ s A d e l s b o e k z e g t : ,Het geslacht van
,,Hardenbroek is een jongere tak der Hceren van Wulven,
,,wier wapen het ook voert. De geregelde stamreeks
,,vangt aan met Ernst van Wulven, wiens zoon Gijsbert
,in 1260 het kasteel Hardenbroek bouwde, de eerste
,heer van Hardenbroek werd en sedert dien den naam
voerde”. en geeft de eerste vier neneratiën on als volgt:
Met vrij onzachte hand zijn alzoo drie generatiën van
1. Er&t v& Wulven, (1190-?216), tr. C~tharina v%n
het geslacht van Hardenbroek door mij geschrapt en
Weerdenburg.
11. Gijsbert van \\~‘ulveu, bouwde Hardenbroek in 1260, daarmede de afstamming uit het geslacht van IVzclve~a.
1” heer van Hardenbroek, tr. Aleid van Sterkenburg, Het is er echter verre van, dat ik meen, hiermede te
dr. van Gijsbert van Wulve?a, heer van Sterkenburg. kunnen volstaan. Integendeel, ik wil medewerken tot
111. Gijsbert, 20 heer van Hardenbroek (1280), -i- 1300, den herbouw, doch thans op hechteren grondslag.
Punt van uitgang moet nu zijn heer G&sbert van Hartr. Johanna van IVoerden, dr. van Gerrit, heer van
denbroek, vermeld 1332-1363. Verschillende oorkonden
Vliet, en Ada van Boekhorst.
IV. Gijsbert, 3e heer van Hardenbroek (1300), beschreven zijn in den loop dier jaren door hem bezegeld en zijn
in de ridderschap van Utrecht 1338, i_ vóór 1365, zegel wijst ons den weg, hoe wij verder hebben te zoeken.
tr. 1330 Agnes van Lichtenberg, dr. van J a c o b , Zijn zegel vertoont namelijk cen gegolfd wapenschild
van acht stukken, de even golven beladen met besanten,
heer van Rijnouwen en Mabelia can Vialaen.
Deze filiatie wordt in hoofdzaak evenzoo opgegeven in en daarenboven een b ar en s t e e 1. Heer Gesbert voerde
de ,,Genealogie van het oud-adellijk geslacht van Har- dus niet het huidige wapen der Hardenbroek’s, hetwelk
denbroek”, uitgegeven in 1892 door K. J. G. Baron van eenvoudig is gegolfd van goud en rood van acht stukken
Hardenbroek van ‘s-Heeraartsberg en Bergambacht, maar evenals wulven. Waar Nederland’s Adelsboek zegt :
,Het geslacht vaqa Hardelzbroek is een jongere tak der
daarin wordt de stamreeks nog twee generatiën hooger
,,Heeren l*an Wulven, wier wapen het ook voert”, zou
opgevoerd.
Wat de eerste generatie in Nederland’s Adelsboek daaraan dan ook wel wat mogen worden toegevoegd,
betreft - door Baron van Hardenbroek opgegeven als t. w. dat het geslacht vaqa Harde~zbroek dit wapen eerst
voert sedert de tweede helft der zestiende eeuw, want
Dolt Ernesto de Wulven, Buro, Miles, en vv-ouwe Catherine
trap& Weerdenburgh, uit den huize van Chastillon, Gravin van dat het vroeger voerde: gegolfd van goud en rood van
Blois! - zij opgemerkt, dat een Ernst va,n Wulven, acht stukken, de roode golven beladen met zilveren
inderdaad omstreeks dien tijd heeft geleefd. Diens vrouw besanten “). Behalve deze besanten, welke door den
Catharina vafa \Veerdenburg moet echter naar de sprookjes- hoofdstam der Il’ulve~a’s nimmer zijn gevoerd, vertoont
het wapen van heer Gijsbert va% Hardenbroek, zooals
wereld worden verwezen. Het geslacht van Weerdenburg
- hetwelk een wapen voerde als Chustillo?a, vandaar de
mystificatie - is een tak van het uitgebreide Betuwsche
‘) Algemeen R~jksarchief: Hollandsche leenkamcr n0 5, fol. 22~~0.
?) Met dezen beloofde zij 2 Augustus van genoemd jaar schadeloosgeslacht de Cock, maar het slot Waardenburg, waaraan
stelling aan het Domkapittel te Utrecht. Haar scgel hangt aan de
het zijnen naam ontleent, is eerst na 1265 gebouwd oorkonde en vertoont een gedeeld wapenschild: rechts Lichtenberg,
( v g l . S l o e t , O o r k b . 1 1 , n” 853.) ‘), zoodat van eene links als Arkel, met omschrift: S. An.. . . vrouwo van Herdenbroec.
1) Nederland% Adelsboek zegt trouwens zelf, waar het de geslachten
Isendoonz B BCois en van Haeften behandelt, dat Rudolf dc Cocq, ridder
die in 1265 voorkomt, Waardenburg bouwde.

(Rijksaroh. Utrecht, charters van den Dom, lat0 afd., n0 574.).
3, Vgl. de door Baron van Hardenbroek uitgegeven genealogie,
blijkens welke de besanten en een zwarte barensteel door de
heeren van Hardenbroek zouden eiin gevoerd van 1250 tot 1559.
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gezegd, nóg eene brisure : een barensteel. Met vrij groote
zekerheid kan dus reeds aanstonds worden gezegd, dat
h i j e e n j o n g e r e z o o n {uit eenen j o n g e r e n t a k d e r
Wulven’s zal ziju geweest.
Tot welken Jongeren tak hij moet hebben behoord,
is spoedig uitgemaakt. Gelijktijdig toch met hem leefde
een heer Gijsbert van Sterkenburg, die hetzelfde wapen ook in kleuren, zooals uit latere gegevens blijkt - voerde,
doch zonder barensteel. Ook is bekend, dat Hardenbroek
eertijds een leen van Sterkenburg was, zoodat de gevolgtrekking voor de hand ligt, dat de eerste H a r d e n b r o e k
een jongere zoon van Sterkenburg is geweest. Stamt nu
echter Sterkenburg inderdaad uit Wulven?
Zooals boven is gezegd, komt de naam van Sterkenburg
niet vóór den aanvang der veertiende eeuw voor en
wel in den persoon van Ernst van Sterkenburg, d i e
eene rol moet hebben gespeeld in het woelige jaar 1304,
althans in 1307 blijkt, dat hij destijds mede heeft gestreden - aan de zijde der Lichtenbergers - en zelfs
te Utrecht gevangen heeft gezeten ‘). Naar alle waarschijnlijkheid is hij dezelfde als de Ernst van Sterkenburg,
die in 1323 zegelde “) en de vader van evengenoemden
heer Gijsbert van Sterkenburg, den tijdgenoot van heer
Gijsbert van Hardenbroek, wiens zoon en leenvolger
eveneens Ernst van Sterken.burg was geheeten. Voor het
bewijs, dat deze Sterkenburg’s uit de Wulven’s zijn gesproten, kan een dankbaar gebruik worden gemaakt
van de archieven der Grafelijkheid van Holland.
In het Hollandsche leenregister komt eene aanteekening
Yan omstreeks 1331 voor, toen Gijsbert van Sterkenburg
nog niet tot ridder was geslagen, luidende als volgt:
,,Here dit es tgoed, dat Ghisebrecht van Starkenburch
,,van ju houd: In den eersten houd hi van ju half
,,tambocht v a n Berkel also g r o e t ende also cleyne a l s t
,,siiu ouders van ju ghehouden hebben. Voirt tland ,
,,dat siin ouders van den here van Kuke helden, dat
,gheleghen is voir anderhalve hoeve sonder alrande
,archeyd ende dat gheleghen is voir des biscops horst” “).
GIaan wij nu na, wat omtrent het halve ambacht van
Berkel bekend is, dan kan in de eerste plaats worden
opgemerkt, dat heer G+bert van Sterkenburg, dit vóór
3 Juli 1350 blijkt te hebben verkocht aan Willem van
Duvenvoorde, heer van Oosterhout (zie v. Mieris’ Charterboek 11, bl. 783), maar ook - en dit is van veel grooter
belang -, dat een gedeelte van het ambacht van Berkel
in 1266 in het bezit was van niemand minder dan E r n s t
van Wulven 4)) die als ridder in 1281 nog bezitter daarvan was 5). De waarschijnlijkheid wordt dus zeer groot,
dat het halve ambacht van Berkel, h e t w e l k ( h e e r )
Gijsbert van Sterkenburg van zij n e o u der s was aangekomen, van heer Ernst van Wulven. op Ernst varz
Sterkenburg en van dezen op (heer) GiIsbert van Sterkenburg in rechte lijn is vererfd. Dat inderdaad de
Sterkenburg’s van dezen heer Ernst van IVulven zullen
afstammen, valt evenzeer af te leiden uit het feit, dat
heer E r n s t blijkens zijn zegel in 1271 gebruikt “),
evenals Sterkenburg het Wulven-wapen gebroken met

besanten voerde. In 7teer Ernst van Wulven meen ik
bijgevolg ook den stamvader van het geslacht v a n
Hardenbroek te zien, via Sterkenburg.
Ten slotte hebben wij dus de vraag onder de oogen
te zien, hoe de bewezen stamvader der Hardenbroek’s,
heer Gijsbert van Hardenbroek, die voorkomt van 1332
tot 1363, van heer Ernst van Wulven afstamt. Dat
heer Gijsbert van Sterkenburg en heer Gijsbert can Hardenbroek broeders zouden zijn geweest, is niet bijz.onder
waarschijnlijk en dit te minder, daar bekend is, dat
heer Gijsbert van Hardenbroek eenen b roe der had, die
IVouter van Hardenbroek was genaamd, zoodat waarschijnlijk reeds hun vader Hardenbroek zal hebben bezeten. Heer Gesbert van Sterkenburg en heer Gijsbert
van Hardenbroek zullen derhalve slechts neven zijn
geweest, maar ik ben er tot heden niet in mogen slagen
eenen Hardenbroek te vinden, die tijdgenoot was van
Ernst van Sterkenburg (1304-1343). Mogelijkechter heeft
de vader van heer Girjsbert van Hardel&broek en W o u t e r
van Hardenbroek den toenaam van Hardenbroek nog
niet gevoerd, zoodat hij onder eenen a n d e r e n n a a m
bekend is geweest. Intusschen zijn wij aangaande de
naaste familie van Ernst vaa Sterkenburg nauwkeurig
ingelicht, dank zij den gewelddadigen dood, welken zijn
bloedverwant Ernst van den Bosch in het begin der
veertiende eeuw is gestorven. De Bisschop toch, die
daarvoor het zoengeld bepaalde, kende de helft van het
geheele bedrag toe aan ,,Arest van Starkenbergh ende
Henric ziin byoder met haren kinderen” onder bijvoeging :
,,ende hiirmede sullen si stillen haers breder sonen heren
Gixebrechts” 1). Hieruit leeren wij, dat Ernst van &erkenbur,q behalve kinderen eenen broeder Hendrik had, eveneens met kinderen gezegend, terwijl een tweede broeder,
heer Gijsbert, vermoedelijk reeds dood was en zonen had
achtergelaten. Zoo ik mij nu aan onderstellingen mag
wagen, zoude ik willen gissen, dat met de zonen van
dezen heer Gcsbert zijn bedoeld de latere heer Gijsbert
van Hardenbroek - wiens oudste zoon wederom Gijsbert
was geheeten - en diens broeder \Vouter van Hardenbroek. Tot een verder onderzoek in deze richting zij hier
aangespoord en bij welslagen ware na te ga,an, of de
door mij gestelde stamvader heer Ernst vata Wulven
een zoon is geweest van GCjsbert van Wuluen, die als
jongere broeder van heer E;rnst van Wulven herhaaldelijk
voorkomt tusschen de jaren 1237 en 1250.

1) Zie v. Mieris’ Chitrterb. 11, blz. 66, en Rijksarch. Utrecht : Bissohoppel. Aroh. n0 206, blz. 81.
2) Gr. Utr. Plao. Boek 11, blz. 64.
8) Algem. Rijksnroh., Holl. leenk. no 3 fol. 35 en no 10 fol. 27vso.
4) v. d. Bergh, Oorkb. 11 n0 150.
6) Ibidem, na 422; vgl. Holl. leenkamer n” 5, fol. 46.
6) Rijk$aroh. Utrecht, charters van den Dom, 1” Afd., n” 287.

Bijdragen tot de kennis van
Johan van Oldenbarnevelt en zijn geslacht,
(XXXIII, 33 en 210.)
door J. D. WAGNER.
De beide volgende stukken worden aangetroffen in
eene ,,Beschrijringe van den Riddermaiige Geslachte vafa
Oldenbar~zevelt”, berustende in het archief van Mr. G.
J. Sprenger te Middelburg en mij door vriendelijke
tusschenkomst van Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins
ter publicatie gegeven.
Maurits ghebooren Prince van Orangien, Grave van Nassau,
Catzenellebogren , Dietz, Vianden etc., Marquis vander Veere
ende van Vlissingen, Gouverneur en Capiteyn Generael over
1) Rijksaroh. Utrecht), Bissohoppel. eroh. no. 206, blz. 17.
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Gelderlandt , Hollandt, Zeelant , West Vrieslandt , %utrbhen ,
Utrecht ende Overijssel, Admirael Generael etc. doen te
weten : Dat Wij ter gedenckenisse van den Christelijken Doop
van Willem van Oldenbarnevelt, die Wij hebben begeeren te
betuygen ; Ende mits den goeden diensten, die Wij (beneffens de
bevorderinge van de gemeene saecke) ontfangen hebben van
onsen seer lieven en weerden, den Edelen Erentfesten en Hoochgeleerden Xr. Johan vajz Oldenbarrevelt Raedt ende Adrocaet
van den Lande van Hollandt, sanen vadere, de voorn. Willem
van Oldenbarnevelt voor ons ende onse Nakomelingen t’ zijnen
lijve gegunt ende gegeven hebben , ghunnen ende geven bij deesen
een pensioen van hondert Car. guldens des jaers, daer af d’eerste
jaer innegaen es den eersten dach van January lest voorleden, ende
verschijnen zal den lesten dach yan December in desen Jaere Duysent
vijffhondert rijff en tnegentich ende soo voort jaerlijcks d Leeven
van den voorn. Willens gednyrende uyt onsen vrqen ende onbelaste Domeynen, Thienden , Erffpaghten ende andere Incompsten
onser Heerlijckheit van Polanen ende van Nonster met sijne
toebehooren, die wij tot eene speciale verseeckerheyt ende hypothaecque van de voors. Lijffpensioene verbonden ende geaffecteert
hebben, verbinden ende affecteren bij deesen, ordonnerende onsen
Rentemi Generael nu sijnde offte naemaels komende, offte andere,
den ontfang der vcors. Domeynen ende Incompsten hebbende, dat
sij den voorn. Willem van Oldenbarnevelt sijn leven lang geduurende de voors. hondert Car. guldens des Jaers vrij sonder eenige
affslag ofte cortinge betaelen, ende den Lieden van onsen Rade
ende R,eeckeninge dat sij deselve jaerlijcks passeren in uytgeven
van heure Reeckeningen sonder eenige swaerigheit, mits voor de
eerste reyse copie authenticq van desen met quitantie, ende daer
nae quitantie alleenlijck overbrengende, welverstaende , dat wij
offte onse Naekomelingen elcken der voors. Car. guldens altijt
sullen vermogen te lossen met, sesse Car. eens. Ten oirconde van
denwelcken hebben wij deesen met onsen naeme beteykent, ende
ons zegel hier onder doen aenhangen, in ‘s Graven Hage den
27 dagh van April in den ,Jaere 1595; ende was onderteykent
Maurice de Nassau, op de plycque stont: Sij Sijne Excellentie
ende geteyckent : Milander, ende was ]Jesegelt met een groot
segel, uythangende van rooden wasse aen dobbelen staerte
Onderstont :
Gecollationeert jegens d’origineelen Brieve geschreven
in francijn , geteyckent’ en besegelt als vooren, en es
daer mede bevonden te accorderen desen 10 February
ao 1599.
P. Ror Christiaens Not.

‘t Opschrift was:
Den Edelen Wolwijsen sehr voirsichtigen Hern
Johan van Oldenbarnevelt, Hern van den Tempel,
Advocat und Rhadt Ordonnaris der Graflickheit van
Hollant mijnen gunstigen L. Swager.
Geauthentiseert bij E. Both van der Eem Subst Griffier van
den Hogen Raede in Hollandt den 20 Decbr. 1599.

Het tweede stuk luidt:
Extract uyt een Missive van Otto van
H a e f t e n , H e e r t h o P u t t e n , a e n sdnen
swaeger de Hr Joh. VanOldenBarnevelt.
Gunstiger L. Swaeger, Uwer Edt missive, belangende die
successie des guidts van Olden Barnevelt hebbe ick wel verwahrt ontfangen, fuege dar nu Uwer Edt tho frundt,licken antword, dat ick mijne huysfrouwe daer nae gevraget, die mij
bericht, dat idt selve guidt vormals thoebehoert hatt den Ed:
CasGn van Oldenbarnevelt , Righhter van \reluwen, welcke geleeft
und Richter geweest Ao 1440 und dar umbtrent, blijckende bij
gerichteluke brieven under sijn Ed. segel gegeven, van wuer
idt geerft successive up Ehrnst van Oldenbar-nevelt, Johan vatz
Olclenbawevelt , Ehnzst van Oldenbar?levelt, JufTer Margareta van
Oldenbarnevelt, und nu up mijner huysfrouwen , und dewijlen
mijn Swaeger Henriclc valt Boecop idtziger tijdt niet bij huys
is, und syn E. die schriften in bewaring heefft, sal ick tho
sijner wederkumst (wo vern nairder berichte werdt bevonden)
uwer Edt daer van wijders schrijven, etc: der almagtigen Godt
Edler Wolw. sehr voirsichtiger gunstiger L. Swager erhold Uwer,
Edt in syner bescherming. Elburgae 10 Maert 1599 stilo antiquo.
Onderstont: Uwer Ed. dienstwilliger swager Otfo van Haeften
H. tho Putten.

Tot een recht begrip van het voorgaande stuk, diene
de nu volgende genealogische opstelling, waarbij ik
opmerk dat de eerste twee generaties onbewezen zijn
en door van Spaen Lalecq gesteld zijn als afkomstig
van den Heer van Haersolte van Yrst (1718-1791.).

I le gen.

Cosijn van Obdenbarnevelt , richter van Veluwe

tot 1466, gemeld 1440 tot 1458.
Kinderen bij A.
2O gen. A. 1. E r n s t v a n Oldenbarnevebt Cosijnszoolz ,
neemt in pandschap het Keurmeesterambt
van Veluwe, wa,araan hij g e l o s t h e e f t .
Arnt Rorre 1462 (Rekenkamer.).
Kind bij B.
2. Reinier van Oldenbarnevelt , op een Quartiersdag van Veluwe 1469 (Elburg), idem
1471 (Legerboek van Arnhem.).
Kind bij C.

/

1 3” g e n . B. ,Johan v. O., met zijne vrouw 1451 l), Schepen
van Elburg 1596 en is dood 1501.
tr. Naria va?a Holt, d o c h t e r v a n Gerit v a n
Houte e n G r i e t d i e Boese, b e l e e n d m e t
Wessingen 1481 ‘).
K i n d bij D.
r!

!

V.

Claes van 0. (Zie de genealogie Nederl. Leeuw
1915, blz. 212) tr. Aleid van Lockhorst.
K i n d bij E.

j
!
’ 48 g e n D. Ernst v. O., bel. met W. 1501 , 1538, 1644
en is dood 1545 1) Schepen van Elburfl500.
Huwelijksvriend van Gerit van Holt 1638.
t r . Cfraeie op dela Dij&.
Kind bij F.
E. Reyer v. 0.
tr. Gcetdrztid Verbwgl~.
Kind bij G.
tja gen, F. Griet v. O., bel. met W. 1549, 1656, 1 5 6 3 ,
1594 en is dood 1598. 1)
tr. Arnt to Bocop CTawwoon, is dood 1563.
Kinderen bij H.
G. Gerard of Gerrit u. 0.
tr. Deliana van Weede.
Kind bij 1.
Ge gen. H. 1. Henricp to Bocop, 10 Maart 1599.

i-_

2. ïbfaryriet to Bocop 2), bel. met W. 1698
en is dood 1619 1).
tr. Otto van Haeften tot Putten en Puttenstein, beleend 1669, verkoopt LievenStein 1570. Op de Riddercedul van Veluwe

1) Geld. Leenreg. Kwartier van Arnhem. Goed Wcssingen onder
Doornspijk.
2) Margriet toe Boecop erft Oldenbarneveld (d’Ablaing. Ridderschap van Veluwe, blz. 252.).
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1075. Compareert 1693. Leeft 10 Maart
1599.
Kind bij K.
1. Johan van Oldenbarnevelt, de advocaet.
‘ï’e gen. K. Willem van Haeften tot Putten. Geadmitteerd in de Ridderschap van Veluwe 6 Juni
1619. Sterft ongehuwd 1623.

De schrijver van den brief noemt ,den Advocaet”
zwager ; zij bestonden elkander in den tienden graad. Hij
noemt Hewick van Boecop ook zwager, geheel volgens
de tegenwoordige beteekenis. Gewoonlijk werd omtrent
dezen tijd de schoonzoon aangeduid met het woord:
zwager.
Het goed ,,Olden Barnevelt”, waarvan in den brief
sprake, is dus van een ouderen tak van Oldenbarnevelt
op Boecop en Haeften gekomen en behoorde ten tijde
van van Spaen Lalecq aan de familie van Erckelens.
Dit goed, wellicht het stamhuis van het geslacht
Oldenbarnevelt , ligt volgens de zoogenaamde Stafkaart
op 1 Kilometer Westelijk van de Barneveldsche kerk.
Omdat er van dit goed overigens zeer weinig bekend
is, volgt thans nog een stuk uit het Archief van het
Hof des Vorstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen.
De Substituyt Momber
contra
Die Geinteresseerde van ‘tleggen van
de Kypmoelen tot Barneveld.
‘t Hoff gehoort ‘t voordragen van den Impretrant ende gelet
op die Publicatie tot drie Sonnen-daegen tegens die geene, die
sollen meynen geinteresseerd te weesen bij het leggen van den
vol- en kypmoelen in den Ampte van Barneveld gedaen, gelet
oock op de uytroepinge ende niet comparatie van de gedaechden,
neemt an die cautie bij Gerrit Huckfort op huyden in den Raede
geprestiert ten respecte vau ‘t interesse en de schaden, die sonden
mogen veroorsaackt worden bij ‘t leggen der voors. Moolens in
aensien van ‘t goet Oldenbarnevelt. Ende aengaende de andere
geinteresseerden verleent tegens deselve t’ eerste, tweede en
derde default ende voor ‘t proffijt van dien versteeckt deselve
van ‘t interesse, dat se , ter oorsaken voorverhaelt, souden mogen
willen pretenderen, dezelve een eeuwich stilzwdgen imponierende.
Gedaan te Arnhem den 3 Octobris 1608
W. SLUYSREN.
Comparierde in den Raede Gherart Hacfort ende heeft ten
behoeve van Willem uan Haeften tot Putten, mede erschijnende
si@ goed Schoonhorst in den Ampte van Barnevelt gelegen,
ende voorts alle syne goederen te burge gestelt, ende stelt mits
desen. voor allen schaeden, die ‘t goet Oldenbarnevelt, voor ‘t
regt ende quote dat den voors. van. Haeften aen ‘t selve goet
is hebbende, soude commen te lijden by ‘t leggen van den kypen volmolen, hem by de Camer van de Rekening geconsentiert,
om daervan aan den selven schaeden te moegen verhaelen, oock
den selven moelen in cas als voorsegt, weder tot sijnen costeu
te sullen opnemen. Submitterende ‘t selve goed ende goederen
ter parater executie van den Hove. Actum den 3 Octobris 1608
E. ENBELEN.

Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van
verschillende gemeenten in Gelderland,
medegedeeld door Jhr. H. H. RÖELL.
(Vervolg van XXXVI, 56).

1764.18, 22 Juni. de wedo van de Heer cornet N. N.
Opel, in ‘t dorp.

6, 9 Sept. de huijsvrouw van de Heer Dep Gerard
Joan van Brienen, in het dorp.
1766.1, 5 Sept. Mejuffrouw Susanna van Munnnikhu@en,
op de Copermolen.
1758.23, 29 Mei. de huijsvrouw van de Heer Johan
Hendrik Rochet, op ‘t Loo.
28 Dec., 2 Jan. Hendrik Nijnaber, aan d e n
Kortenbrink.
1769.8, 14 April. Annaatje van Berken, dogter van
MonsP van Berken, op ‘t Loo.
1761. 19, 26 Jan. Lubbert Homoet, bij het dorp.
2, 7 Mei. de Hr Christiaan Ludwich Muller, cornet
en picqeur van de jagt van Sijn Hoogheid de
Heer Prince vun Oranje en Nassazcw, op ‘t Jagthuijs op ‘t Loo.
4, 8 Sept. Maria Geertruij van Berken, dogter
van Daniel van Berken, tuijnier op het Loo.
1762.6, 10 Mei. Mejuffrouw de wede Do van Elsen, op
Schoonbroek.
22, 27 Sept. de Hr Schepen Johan Hendrik
Rochet, op ‘t Loo.
1763.10, 14 Juni. de wedo Lubbert Homoet, bij het dorp.
1764.X,19 April. een kind van Jacob Homoet, bij ‘t dorp.
30 Mei, 4 Juni. de Hr Harmannus Franken, in
‘t Rode Hert.
26 Sept., 1 Oct. Mejuffrouw de wede . . . . . . van
Sanden, op het Loo.
1766.4, 8 Febr. een dood op dese wereld gekomen
kind van den officier Westenberg op de Beemte.
1767.16, 21 Oct. Mevrouw de wede de Hr Christianus
Elter, bij het dorp.
1768.13 Juni in een soetelaers craam op ‘t Loo dood
gevonden een vreemd passagier.
1769.8, 14 April. Wilmpje de Qoeijen , huijsvrouw van
Aalbert Kuiper, in de Papegaaij , aan de Grift.
1770.6, 10 Aug. De Heer Willem J'tenfert , braadmr
van Zijne Doorl. Hoogheijd, op ‘t Loo.
1771.26 Juni, 1 Juli. Berend Janssen, boswaarder op
Hoogsoeren .
1772.17, 23 Mrt. Arend Julianus Metske Posthema, op
‘t Loo.
26, 29 Sept. ten huijse van DO Abraham van
DaveweEd een kind van de Heer Casparus Costerus.
1773.1, 8 Febr. Mejuffrouw Johanna Costerus, in ‘t dorp.
1774.12, 17 Oct. Mejuffouw Susanna van Munnikhuysen,
op de Copermolen.
1778.6, 12 Mrt. de Hr Scholtis Huqbert van Hamel,
bij ‘t Hert.
1780. 29 Febr., 6 Mrt. de onderscholtis Willem Hendrik
Braskamp, bij ‘t dorp.
14, 18 Mei. de wede van den onderscholtis Willem
Hendrik Braskamp, bij ‘t dorp.
9, 11 Aug. een kind van de Heer Graaf Hijden
van R@nesteijn, op ‘t Loo.
1781.20, 26 Jan. de huijsvrouw van de Hr Jan Eessels,
in de Pass.
20, 24 Sept. Aalbert Kuijper, in de Papegaij, aan
de Grift.
24, 30 Oct. Jacob Homoet, bij ‘t dorp.
1782.29 A ril, 1 Mei. een kind van de Hr Scholtis Jan
van Ruijs, in ‘t dorp.
1783.26, 27 Sept. een kind van de Heer Tjeenk, in
het dorp (rode loop).
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4, 8 Juni de Heer Abraham Wilbrenwink, in ‘t
1, 2 Oct. een kind van de HF Fredrik Tjeenk, i n
dorp.
‘t dorp (rode loop).
20, 22 Oct. Anthonij Fredrik, zoon van Jan Tim- 11798.9, 16 Febr. Geertruij de Goecen, huijsvrouw van
Barend ter Weem, aan den Brink.
merman, bij ‘t dorp (rode loop).
16, 19 Juli. de Heer Willem Adolph Ras&, in ‘t
24, 26 Oct. de huijsvrouw van de Hr Jan T i m dorp.
merman, bij ‘t dorp (rode loop).
26, 29 Aug. Mejuffrouw Johanna Catharina
1786.20, 22 Mrt. een kind van de Hr Soholtis Jan
Râber, te Wenum.
van Nu$s.
8 Oct. is alhier in de kerk in DO Dacercelds graf 11799.6.12 Jan. Meiufirouw Wilhelmina Elzebee Versteeg,
in ‘t dorp. ”
NO 33 begraven Mejuffrouw Catharina Co&rus,
22. 27 Nov. Dirk Kruzeman. chirurgijn major de
zijnde te Harderwijk overleden.
-_
_
brigade, op den Zonnenberg:
24, 29 Nov. Mejuffrouw C. Jocardi, kamervrouw
1 11800.23, 27 Sept. Fijtje de Goez+n, huijsvrouw van
van Hare Coninglijke Hoogheijd, op het Loo.
Gerrit Kroon, over de Beke.
3, 9 Dec. de Hr. Scholtis Jan van Nac@, bij de
20 Dec. op ‘t Loo de Heer D. A. Brouwer, oud
Sevenhuijsen.
burgemeester der stad Hattum , getransporteert
6, 10 Dec. verdronken in ‘t Wolthuijs, de Hr
na Hattem.
ritm’ Q. Vermeulen.
17, 21 Mei. de Heer Jan Hessels, in de Pas.
11, 14 Dec. een kind van wijlen de Hr Schol&
6, 9 Juni. Hendrik de Goeijen. in ‘t dorp.
Jan van ïVuz+.
4, 10 Dec. Johan Joost Schaaf, geweze jager,
1786.11, 16 Mei. ten huijze van Hendrik Jan Starik,
op ‘t Loo.
op ‘t Loo, de Hr Jan van Logchem.
29 Juni, 1 Juli. PetrOe, agter stalknegt bij de Prins 1L803.1, 6 Mei. de wede van de Heer luijtenant Benjamin Ras&, bij de 0. Moriaan.
op ‘t Loo.
14, 19 Sept. Jan Blumink Davids, te Orden,
1788. 3, 7, Juli. de H* Gtozewijn can Hamel, bij ‘t Hert.
echtgenoot van Maria de Goe&jen.
12, 16 Sept. Albertus van Dam, tuijnier op ‘t Loo.
16, 22 Nov. Albarta de Goeijen, in ‘t dorp.
18, 22 Sept. Jan Willem van Dam, zoon van
1804.26, 29 Juni. de Heer J. H. Rochet, bij ‘t Hert.
voorn. Albertus van Dam, op ‘t Loo.
1789.4, 9 Jan. Pieter tjan der Vaart, plizantier op ‘t Loo. 1806.19 Mrt. is op den Hogenduivel, of bij ‘t bosch
‘s nachts door ambtsdienders dood gevonden een
1790.10, 17 Jan. de huijsvrouw van de Heer 1. C. T.
man met een blaauwe grijze woldoekse kiel en
van Kampen, op ‘t erve Schoonbroek.
blaauwe broek gekleed, een ronde hoed op zijn
6, 9 Mrt. de Heer zee capitijn Harmannus oan
hoofd.
KinsOerge*z, bij de Zevenhuijsen.
4, 8 April. de Lutherse Christiaan Vorster, ge28 Dec., 3 Jan. Gerrit Ketet, onderscholtis, in ‘t
pensioneert rijknecht of wel palfenier van de
dorp.
jachtpaarden, op ‘t Loo, oud 87 jaren.
1791.21, 26 Juli. een dood ter wereld gekomen kind
22 Aug. Hilletje Gerrits, door het lossen van een
van de Heer C. F. Simond. on ‘t Loo.
snaphaan schroot doodgebleven, bij Holthuizen.
21, 26 Juli. de huijsvrouw vin voorn. Hr C. F.
1809. 11 Febr. Gerrit Kroon van delz Brink, over de
Simond, op ‘t Loo.
Beeke.
1792.18, 24 Febr. de wede Jacob Homoet, bij het dorp.
23 Aug. N. N. H+jlig, laatst portier van ‘s Konings
13, 17 Sept. Mejuffrouw Johanna Elizabeth SchelleOude Loo.
woud, geboren WzIjnstok, in ‘t dorp.
26 Aug. Zara Braskamp, wedo Abraham Wil1793.26, 30 April. de Heer H. Boon Davids, aan den
brinninck, in de St. Mariënstraat.
Brink.
24, 26 Juni. Elisabeth de Jong, dogtertje van de 1810.16 Jan. Maria Anna, dogter van J. B. C. R. Duc~oissi, op het Loo.
WelEd. Beer Daniel de Jong, op de Rotterdamse
27 Sept. een doodgeboren kind van Jean Babtist
C’opermolen te Wenum.
Charle Rousseau Ducroisi, op het Loo.
28, 29 Jan. de Heer luijtenant Benjamin Rasi&,
3 Oct. &jsbertus, zoon van Reijer de Goe$ien, in
bij het dorp.
het dorp.
2, 4 Mrt. een dood ter wereld gekomen kind van
6 Oct. Hendrik, zoon van Rijer de Goeijen, in
Rh$er de Goegen.
het dorp.
16, 21 Mrt. de huijsvrouw van Hendrik de Gotijen.
13 Oct. Hendrikus, zoon van Reijer de Goegen,
26, 30 Nov. Mevrouw Henrietta Berendina verin het dorp.
steeg, wedo van de Hr Scholtus Huijbert van Hamel,
(Wordt vervolgd.}
overl. te Zutphen.
6, 9 Dec. Erdwin Ernst R&er, generaal majoor
van de infanterij en capitijn bij de Groninger
KORTE MEDEDiEELINGEN.
Gardes, op ‘t Loo.
Hoffmann-Momma.
1796.11, 16 Sept. Johannes llrolli~ger, bij ‘t Loosche
In dit Maandblad jaarg. Xx111 k. 27, 100, 141, 238,
hek (oud zijnde over de 100 jaar, den geboren
270, 302, 331 en XXIV k. 91 verschenen mededeelingen
S witser).
27 Oct., 2 Nov. Elisabeth Homoet, aan den Brink. over afstammelingen van Ds. Hewricus Hofmann, pre1797.12, 16 April. de huijsvrouw van de Heer Gc. W. dikant te Bennekom, aldaar overleden 26 Maart .1769.
Diens oudste dochter Diena Boffrnawa komt daarin
Stam, op ‘t Loo.
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voor als gehuwd met Brnobdus Voss, bankier te Arnhem.
Dit laatste nu is mij gebleken onjuist te zijn en kan
ik over hem en zijn familie het volgende mededeelen:
~4rnoldus Vos werd 18 Februari 1734 gedoopt te
Arnhem als zoon van Derk Vos en van Af echteld Claessen.
In een schepenacte van Arnhem van 2d Nov. 1738 k o m t
dit echtpaar voor als Derk Vos en Mechteld Claessen van
Spanckeren. Zijn vader was leidekker aldaar; de mr.
leidekker Derk Vos koopt in April 1744 een graf in de
Groote Kerk te Arnhem in het Cruys; graf no 11 aldaar
in het Noorderpand behoorde later aan den brouw er
Arn,oldus Vos en zijn zusters Naleken en Yda. Vos. D i t
is de man van Diena Hoff’mann, die dus geen bankier,
maar brouwer was.
Als brouwer komt hij herhaaldelijk voor in schepenacten van Arnhem en wel 2 Juni 1747 met zijn zusters
bovengenoemd ; 16 Mei 1749 enz.
Hij huwde te Bennekom 14 Maart 1768 met Diena
Hoffmaw. In de Raadresoluties van Arnhem vindt men
dat Diena Hoffmalzn, meerderjarig op 26 Nov. 1763 burgeres wordt van Arnhem op attestatie van ‘s-Gravenhage.
Uit hun huwelijk sproten de volgende 6 kinderen:
Henricus, gedoopt te Arnhem 28 Jan. 1769.
9 Oct. 1760.
Megteiina,
,, ,, ,,
12
Aug. 1762.
Dirk,
>l
n
71
14 Aug. 1764.
Bernardus,
,,
n
,,
15 Sept. 1768.
Gerharda ,
Het echtpaar Vii-Hoffinad koopt 22 Maart 1 7 6 0
een huis te Arnhem in de Weverstraat, en neemt 2
April 1763 een bedrag van 1000 gl. op. Uit latere
schepenacten blijkt, dat de brouwer Arnoldus Vos steeds
doorging met geld op te nemen en dit is de reden, dat
er een failliet dreigde, waarop hij in 1771 met achterlating van zijn vrouw naar Batavia vertrok. Wat hij
daar geweest is en wanneer hij er stierf is door ons
medelid den heer J. de Groot te Weltevreden in het
Compagnies-archief wel te vinden.
Merwaardig is een rekest van Dina Hofman, huisvrouw
van Arnoldus Vos, burgeresse dezer stad, dat voorkomt
in het raadssignaat van Arnhem op 3 Februari 1776,
waarin zij verklaart: -hebbende haar boedel wegens
schulden verkocht, niet wetende hoe aan de kost te
komen met 3 kinderen, vermits haar man met de 2 oudste
zonen in 1771 naar Batavia is gevaren, zonder haar
te steunen, waarom zij een attest verzoekt van den
magistraat, opdat de O.I. Compagnie, kamer van Amsterdam, aan haar de gage van haar man uitbetale.
Over de kinderen Henricus el1 Gerharda Voss zie men
verder bovengenoemde inzendingen ; betreffende de 3
anderen vond ik verder niets, doch een uitgebreider
onderzoek zal wel een en ander meer aan het licht
brengen.
Te gelijkertijd met Arnoid pos leefde te Arnhem een
Ared Pos, die zoon was van Lucas Vos en Anna van
Schevichaven Arentsdr.
W. W. v. R .

drie kwart eeuw den Haag tot industriestad stempelde.
Dank zij de op het Gemeente-Archief aanwezige geboorteregisters der Hoogduitsche Joden, die vertaald in het
Nederlandsoh op fiches gebracht zijn, is het mi mogelik
een en ander te publiceeren over den oorsprong en verbreiding, dier familie, wier oudste leden rijk met kinderen gezegend waren. Als den oudsten mij bekenden stamvader in den
Haag noem ik David Jozef Enthoven, ook .wel genoemd
Da& Jozef Bosch, waaruit ik veronderstel, dat deze oorspronkelijk uit den Bosch afkomstig was en misschien wel
vóór dien tijd domicilie had in Eindhoven. Deze David Jozef
Enthoven was gehuwd metBloemetjeKoopnaa~aen had meerdere kinderen, waarvan mij bekend zijn Kaufman Enthoven en Israel David Enthoven. Deze laatste is geboren
in 1764 en gestorven 11 Mei 1829. Hij was gehuwd met
Leentje Simon (ook wel genoemd Cfelle vafa Simo?& Pad).
Uit dit huwelijk sproten, voor zoover mij bekend. 9 kinderen te weten : Joseph, geb. 1780 ; Theodora, geb. 1782 ;
Sinao?a, geb. 1783 ; *Jekuthiel, geb. 1784; Leon, geb. 1787;
H!jman, geb. 1789; Hanriette, geb. 1796 ; Da&, geb.
1793; Marius, geb. 1801.
Leon voornoemd, die in 1806 1” violist van de Fransche
opera was, is de stichter geweest van de groote fabrieken,
genaamd de Pletterij, over het Zieke in Den Haag. Hij
huwde in 1804 (huwebjksche voorwaarden 23 Sept. 1804
bij Notaris J. S. Back te Den Haag) met K a t h a r i n a
(&tty) Da&, die een dochter was van den Engelschen
Jood Henry Davis.
Deze Henry Davis heeft hier in Den Haag, evenwel
met weinig succes, in het einde der 18” eeuw een kunstglasfabriek geëxploiteerd. Specimina ongetwijfeld uit
deze fabriek zijn nog in het bezit van schrijver dezes.
David Israel Enthoven voornoemd, geboren 6 April 1793,
huwde voor de eerste maal met BeUje Keizer en voor de
tweede maal met Saartje Izaakson. Deze werd de stichter
van de thans nog bloeiende zaak N.V. Enthovens IJzerhandel in de Vlamingstraat alhier. Hij had zes kinderen
Marius, Carel, Hendrik, Hester, Klarisse en Kitty, waarvan naar ik vermeen Carel nog in leven is.
Theodora, (geb. 1782), genoemde dochter van Israel
David Enthoven. huwde met Joseph Hoven, uit welk
huwelijk 3 kinderen sproten Samuel, Willem en Roxetta,
welke laatste schrijvers grootmoeder was.
D. S. VAN Z U I D E N.

Enthoven.
Een Hangsche Joodsche familie, die thans haar vertakkingen over de geheele wereld heeft en die op industrieel
en ander gebied met eere genoemd wordt, is de familie
Enthoven. Vooral de Hagenaars van den ouden stempel
zullen zich het groote complex fabrieken herinneren, dat

Abbenbrouck. (XXXVI, 24, 106). Huw. ligger Delft;
XVI Apr. 1594:
Niclaes van Abbenbrouck de Jonghe, wonende tot
Abbenbrouck , Jonckgesel ;
.Maria van der Nyeuwburch , Jongedochter wonende
an d’0ude Delft. [Zonder vermelding van huwelijksinzegening].
Id. 104. Blijkbaar foutief vermeldt Gouthoeven (bl.
216 ad Zevender) Jouffr. Willemyne van Zeve?ader was
An. 1576 weduwe Jans van Abbenbroeck.
D.
Baster. (XXXVI, 9, 105). Job. Baster (Jacob?) Dr.
Med. Zierikzee zegelt volgens een lak uit mijn collectie
in 1770: bl. m. e. breeden balk v. ei. e. e. spr. gehalsb.
hofad o. a. h.; H. aanz. Wr. D.; Ht. de uitk. gehalsb.
hond. Z&r duidel@ke afdruk. De hond heeft een langen
staart.
STEENKAMP .
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Braconier (de), XXXII, 61, XXXV 58, 95). Van der
Aa in ziin A .ardr. Wb. vermeldt de gemeente Rietveld
en De Bree, een heerlijkheid in Zuid-Hall., midden 18”
eeuw bezeten door Adolf van der Win Jansz. Burgem.
en Vr. sch. van Woerden, later door Mr. Huibert Griffioen
van Waarder, uit wiens nal.schap zij in I 537 is aangek.
door François de Bas Wzra , ,,thans” [1847] bezeten door
den Heer Willem Gerardus de Bas. Van dezen naam:
26 Maart 1633 A’dam: Gillis Braconnier van Sedan,
caffawerker X Trin ,Jans van Tettingcaspel (van TettingcaspeZ(?) ) [Aant. Berewout , Gem. arch. A’dam].
D.

Had hij een wapen, waar is hij geboren en wie waren
zijne ouders?
VAN DER VIES.
A’dam.

Burch (van der). In Roelants’ Gulden Boek van
Schiedam, aantt. op Hodenpijl bl. 271 staat onder (5),
dat Hendrik vaas der Burch huwde met Margaretha,
dr. van Boudijn Hart van der Woerd en Alyd van
Hodenpijl.
Volgens Ferwerda : Genie Van der Burgh is haar
naam Catharina.
In de bovengen. aantt. staat ook, dat zij begraven
zijn in de kerk van ‘t Wout bij Delft, wat zou blijken
uit het vervolgens mede.gedeelde opschrift van de grafzerk. Maar dit toont Juist aan, dat we hier te doen
hebben met den zoon Adam en diens vrouw Margriet
Heermnn van Oegstgeest Jan Simon&., terwijl de uitgebeitelde kwartieren die van dezen zoon zgn. (Aem
Heinrics t XVc V, A.pr. 3; Margriet t X1111 LXXIX,
Juli 31).
Met behulp van dit grafschrift kan tevens een zetfout bij Ferwerda verbeterd worden, die het sterfjaar
van Margriet op 1597 stelt, in plaats van 15î9.
D.
Kerckraad (van). (XxX, 238). Ged. Utrecht Jacobikerk ld Januari 1648 Isatic zn. van Michiel Kerckraet
ende Aefgen van der Meuken woonende in de Minnebroedersstraat.
B. v. T. P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Aytink. Wie kan mij iets mededeelen omtrent A.
Aytink v. Falkensteira, die in 1837-1838 architect was
van de Nieuwe Kerk te Arnhem? Zijne keurige teekeningeu worden aldaar bewaard. In de notulen van
1837-1538 van voornoemde kerk werd omtrent dezen
bouwmeester niets ontdekt. Van waar stamde zijn
geslacb t ?
v. L .
‘s-Gr.
Bakergem (van). Op 22 Juni 1777 krijgen Nicolaas
v. B. en Judith vas der Mey te Amst. attestatie om
te ‘s-Gravenhage te trouwen, alwaar de nant. geen
licht geeft (zij trouwen 14 Juli in de Hoogd. kerk). Bij
zijn tweeden ondertrouw te Amst. in 1781 met Helena
Arent, wedo van Samuel Crombou, pred. te Oostzaan,
wordt hij aangeduid als ,,van d’Elmina”. Blijkens het
archief der kolonie Guinee was hij er boekhouder. Eene
dochter uit het eerste huwelijk huwt te Amst. in 1795,
n.1. Francoase met Anabroszus Schreuder, en een zoon
uit het tweede huw. is geb. te Breukelen en had nakomelingen te Rotterdam, alwaar hij trouwde. Vraag:

Bils (de), W at is er bekend omtrent Jonkheer Louis
de Bibs, Heer van Coppensdamme en Bornem enz., vermaard amateur-anatoom uit de 17d0 eeuw? Hij zou
1624 geboren zijn en overleed te ‘s-Hertogenbosch in
1669. Zijn acte van ondertrouw te Amsterdam (Deel
163, fol. 79) luidt: Lowys de Biels van A. oud 25 jaar,
wonende op de Fluweele Burgwal vertoonende een
brief van consent ende Lysbet van Peeaa van A. oud
26 jaar, de moeder siekelijk, wonende in de Nes. Teekenen: Louis de Bils en Elisabeth vara Peenen; ter
zijde staat: de geboden zijn in de Walsche kerken
gegeven sonder verhindering. W. K. De personen zijn
den 2 Mei 1646 getrout tot ‘s Gravesande door Jazobus Swalmius predicant aldaar.
Gedoopt in de Walekerk te Amsterdam 31 Mars 1647
Pierre Charles fils de Louis de Bilz et Elisabeth ,van
Peeaae. Tesmoins Pieter van Peenen et Lucretia van
Peenen.
In het Waalsche Lidmaten-Register te Amsterdam
komt alleen voor: Louis de Bilz B produict son tesmoignage de Rouen du 17 Janvier 1646, approuvé le
1 Juin suivant. Terwijl hij weder afgeschreven is 13
October 1646 als volgt: Louis de Bils pour retourner
en France.
Alle gegevens omtrent ouders en schoonouders zijn
welkom.
Mr. H. WALLER.
Haarlem.
Blank (de)-van Westering. Welke zijn de kwartieren
van Rijk de Blank en Heaariette Caroline vaas Westering,
genoemd in artikel Barnaart, Ned. Adelsb. 1912, p. 96,
VII quater? (Z.le ook Taets v. Amerongen N. A. 1918
p. 11, XVI.)
B.
A.
Brake11 (van)-van Balveren. Worden gevraagd eenige
mededeelingen betreffende geboorte, overlijden en bekleede ambten van
a. Diederik vaas Brakell, zijne ouders Johan van B. tot
Karmenstein en aenrica Mallinck , en zijne grootouders
Lodewijk rapa B. tot K. en Catlzari?aa Tenapieri , en ,Johan
ilí. en Margriet T’aeck.
b. zijne echtgenoote Wilhelmina van Balvereaa , hare
ouders Adolf Fala B. en Elisabeth van Bloemenduel, en
hare grootouders Christoffel vava B. tot Geesthoven, en
Elisabeth ingeaa Nulaaadt , en Arend a’aaa Bl. en Berta
Vaeck.
B E N T I N C K.
Purmereaad.
Buschman (XXXVI, 106). Jacobus Buschman, 17041773, tr. 1731 A” IT’” Wolfsen, had : als 20 kind (le dr.)
d,atolaia Cornelia B. geb. Elburg 3 Mei 1731, begr.
Elburg 17 Juni 1822, tr. A’dam 1765 Mr. Pieter Hendrik
Hesselinck (1732-. . . .) en als 40 kind (2en zoon) Mr.
_&!eigzard ,Joachim Buschmu?a (1740-. . . .j, t r . 1764 Johanaaa Christina Seis (1737-. . . .), uit welk huwelijk als
3e kind (20 dr.) Jacoba Josiraa B., 1767-1821, -f als
wede Luit.-kol. Geovge Johan Kraft , gehuwd 1754.
Ja Cs Seis vas dr. van Joos en Gatla” Vlamiaag. Aa Ipa
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Wolfsen was dr. van Meinhard (burgem’ Hattem) en
Catlaa Greve Jochemsdr.
val KINSCHOT.
Tiel.

Buschman. (XXXVI, 106). Volgens Handschrift ,Borge?’ is JacoOzcs Buschman in 1703 te Amsterdam geboren.
A. B. VAN DER VIES.
A’dam.
Dam (van). (XXXVI, 107). In een lijst van naamdragers vind ik vermeld:
Ao 1681 Johan van Dam, geboren te Middelburg,
schilder (Vide Wapenkaart van Burgem. te M. 1740).
Anthony van Dam, zijnde denzelfden als Johan hierboven (Vide Chalmot, Biogr. Woordenb.; Kok W. B.
11 d. p. 27; La Rue, Geletterd Zeeland).
D.
N.B.
Doorn (van). (XXVIII, 315). In de kerk te Geertruidenberg liggen begraven: Johan L*an Doorn, rentmeester der domeinen van den Prins van Oranje en
oud-Burgemeester, overleden 23 Dec. 1788 en zijne
echtgenoote &!aria Boxman, overleden 4 Juli 1770.
‘s-Gravenhage.
J. D. W A G N E R.
Egeling. 1. Frederik hgeling , tr. Deliamz van der
Burgh.
11. Lucas Egeling, tr. Soplaia de Bie.
HI. Frederik Egeling (1767-1809), tr. 1763 Geertruy
van Vloten (1735-1795)) zie genealogie van Vloten
door van Epen.
Gaarne zou ik eenige nadere gegevens ontvangen
omtrent de generaties 1 en II. De familie is, /voor zoo
ver mij bekend, uit Utrecht afkomstig. Is de stamreeks
hooger op te voeren 3
Groningen.
W. F. HARTMAN Jr.
Frijkenius. (XxX1, 155). -f Buerkerk Utrecht 10
Maart 1717 (ondertr. 21 Feb. t. v.) Simon Hendrik Fr.
en Anna Maria Clara van Berck gett. pater sponsi en
nterque parens sponsae.
u.
B. v. T. P.
Gobelius. (XXXVI, 108). Johannes Gobelius, die in
1673 predikant te Druten werd, is volgens het Leidsche
Alb. Stud. kol. 550, 24 October 1668 te Leiden ingeschreven en wel als ,,Neomagensis” 21 jaar oud.
Christianus Gobelius, die in 1638 predikant te Winssen
(bij Nijmegen) werd en daar in 1667 overleed, is volgens
het Leidsche Alb. Stud. kol. 199, 21 Maart 1627 te
Leiden ingeschreven en wel als ,Noviomagensis” 20
j a a r o u d , studeerende in de Philosophie. Zou laatstgenoemde niet de vader van eerstgenoemde zijn?
A’dam.
A. B. VAN DER VIES.
Guicherit. Wie kan de ,,Monsieur Guicherit” geweest
zijn, vermeld in een brief van den advocaat der O.I.C.
te Parijs Boers aan Mevr. van Hogendorp dd. 29 April
1782? Vermoedelijk had hij een betrekking te Parijs of
was hij aan het gezantschap der Republiek verbonden.
‘s-Gr.
V. M.
Hespel (van den). Van dit geslacht zijn mij 5 fragmenten bekend, die ik echter niet aaneen kan sluiten.
Kan iemand mij nadere gegevens omtrent deze familie
verschaffen ? Elke aanwijzing is zéér welkom.

Maria van den Hespel, tr. *Jan van der Linden,
zie Ned. Patriciaat 11.
B. 1. Hendrik van den Hespel, geb. Dordrecht 26 Oct.
1742, studeerde te Groningen, hulpprediker te
Amsterdam, predikant te Heerjansdam 1775,
Overzande en DrieweFe 1780, West-Souburg 1785,
emeritus 1807, i_ &ddelburg 20 October 1828,
tr. 1785 Aqana Baria van Nedemeen.
11. Jala va?a dela Hespel, geb. Overzande, heelmeester
te Dordrecht.
c . 1. Hendrik van den Hespel, tr. Johalan,u Gerarclina
de Hoogh.
11. Johala Hendrik van den Hespel, geb. Dordrecht
8 Jan. 1746, koopman en bankier te Dordrecht,
t Dordrecht 23 Mei 1803, tr. Dordrecht 19 Feb r u a r i 1 7 7 3 Jacoba Louise vaqa Houtela , geb.
Rotterdam 10 Oct. 1751, t Dordrecht 2 Augustus
1831, dr. van Petrus Rudolf van Houten eIp
Wynunda van Hoeclt.
111. Clasifaa (Maria) van den Hespel, geb. Dordrecht
4 Februari 1782, -/- Rotterdam 27 Aug. 18lC,
tr. Rotterdam 24 Nov. 1802 Jan Frederik Klerck,
geb. Leiden 12 Mei 1780, Luitenant der infanterie
gesneuveld bij Q,uatre-Bras, zoon van Jun Derck
Willem Klerck en Magdalena Maria vu?a Dienae?a.
Cathari~aa
Hejariette valz d e n Hespel? t r . 10.
D.
Johannes Bernardus van Houten, tr. 20 27 November 1782 Mr. Maarten Ivarcus, geb. 8 Aug.
1719,Raad en Burgemeester van Leiden, Secretaris der hoofd-ingelanden van Delfland, 1_ 1790,
weduwnr v. Margaretha Theodora va?a Halterela,
zn. van Mr. Pieter Marcus en C a t h a r i n a vau
Hoogelahouck.
E. 1. Jan va?a den Hespel, tr. Johanna Cornelia Muller.
11. Difaa Maria van den Hespel, geb. Dordrecht 10
D e c . 1 7 5 2 , t op den huize Buitenrust onder
Zoeterwoude 27 Mei, 1842, tr. Leiden 16 Oct.
1787 Johannes Lisman, zie Ned. Patr. IV.
De data van het 3” fragment onder groot voorbehoud.
Is Hendrik v. d. H. uit het 2” fragment wellicht een
zoon van Hendrik uit het 30? Is het wapen der familie
ook bekend?
W. F. HARTMAN Jr.
Grolai?agen.
8.

Honcoop (van). (XXXVI, 108). Mathijs vala Honcoop
Claesz., ob. te Gorinchem 3/1 1603, getr. met ELla (of
Elizabeth ?) va?a Rommerswaal. Ned. Heraut 1897 pag.
25 en ms. genealogie Snoeck.
Herme Peterz. valz H o n l t o o p , 1572-1574 S c h e p e n
van Gorinchem.
N i c o l a a s vala Honkoop , 1592-1590 S c h e p e n v a n
G o r i n c h e m . W a p e n b o e k v a n J a n v a n Kuijl in het
Museum te Gorinchem.
R. T. MITSCHART.
Rotterdam,.
Huyck. (XXXVI, 108). Een Nijmeegsch schepengeslacht
Hu!@t is niet bekend. Wel een geslacht Hezlclt, waarvan mij deze personen zijn voorgekomen.
1349. IC’illem Heuke, knaap en borg voor Reinoud hertog
van Gelre, zegelt met een halven leeuw (de Raadt.
Sceaux armoriés.)
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1362. Dirc Heuke en zijn zoon IIiilZem Neuke als timmerlieden bij Jan van Blois (van Doorninck. Tocht
naar Gelre).
1371. Dirk Houke bij Jan van Biois als timmerman werkzaam (van Doorninck. Tocht naar Gelre).
1398. Willem Heuke, Richter in Overbetuwe (van Doorninck. Archief Ampsen).
1399. Willem Noeuke, Richter in Overbetuwe tot 1 Aug.
1399.
1404. FFillem Hoeuke, Richter in Overbetuwe van Zondag
na Paschen 1402 tot Vrijdag na Paschen 1404.
(Nij hofY. Mededeelingen omtrent Ambtman, Richteren Dijkgraafschap van Overbetuwe).
1404. Ar~aoldz~s Heuke en Grieia zijne vrouw wonen te
* Nijmegen (AM’. Joosting. Inventaris Nijm. Broederschappen).
1418. IFillem Heuke en Willem Heuke die jonge, knapen
uit het kwartier van Nijmegen in de verbondbrieven
tusschen de ridderschap en steden des lands van
Gelre en graafschaps van Zutphen(Nijhoff Gedenkw.)
1427, 1428 en 1429. Joffer Hadewich Heuken geniet een
pensie van de stad Nijmegen (van Schevichaven
en Kleyntjens. Stadsrekenboeken van Nijmegen).
1436. Willem Heuke, knaap als voren 1418 (Nijhoff
Gedenkw.).
1441. Willem Hoeyck, borg voor Hendrik de Ruyter en
Bela van Buren echtelieden. (de Raadt. Scenux
armoriés).
1444. Q. Heucke en zijne vrouw Elisabeth van Lijenden
(zegelt met kruis) verkoopen land te Andelst. Hij
zegelt met een halven leeuw. (de Raadt. Sceaux
armoriés).
1444. Step, moeder van Q. Heucke, zegelt met een hoekige dwarsbalk en als legende S. Stin Nouken. (de
Raadt. Sceaux armoriés).
1456. Elisabet weduwe Goiswinus Heucke~a te Nijmegen.
1458. Herman Hezcck, erfpachter in Rijk van Nijmegen.
1458 en 1461. Willem Heucke, Richter in Overbetuwe.
1463. Herman Beu&, gerichtsman in Rijk van Nijmegen.
(Deze acten van 1456 af in Mr. Joosting’s werk).
1465. l~illem Heuck, Ambtman in Overbetuwe (Nijhoff.
Gedenkw.j.
1469. Jacob Heuck, gerichtsman in Rijk van Nijmegen.
(Mr. Joosting’s werk).
1470. Hadewig weduwe van Willem Henclc verkoopt aan
Hendrik van Bronckhorst alle goederen in het
Schependom van Nijmegen, haar aa,nbestorven bij
den dood van Hendrik van der Hautart (Archief
van het huis Hulsen).
1482. Evert van den Steeuhugs, erve zijns vaders J o h a n
beleend met de veerstad te Soelen, b e h o u d e n d e
zijne moeder Gertrud Hueken hare tucht (Geldersch
Leenregister).
1510. Theodericus Heuck en Catharina echtgenooten te
Nijmegen.
1530. Johannes de Beuck en Catharina ziine vrouw te
Nijmegen.
1593. Rqck Heuck en Gertruid van Lohn echtelieden gegoed in de Ov. (Alle drie uit Mr. Joosting’s werk).
1604. &yclc Heuck, Uschepen van Nijmegen (&n Doorninck. Archief Neder-Hemert).
1611. Ryck Heuck, schepen van Nijmegen (Mr. Joosting’s
werk).
‘s Gravenhage.
J. D. WA G S E R .

Huyck. (XXXVI , 108). Heladrik Heuck, glasblazer te
Nijmegen, woont 1659 in het Glashuis aldaar, de uitvinder van de gierbrug. Oud Nijmegsn’s straten, markten etc. door H. D. J. van Schevichaven pag. 61.
Op pag. 128 van ditzelfde werk wordt gesproken van
den hopman Peter Huyck, die 1690 te Nijmegen op
den hoek van de Koningsstraat en de Houtmarkt woont
en die de uitvinder van de gierbrug zou zijn.
Hendrik Hatyck, 1618 Burgemeester van Nijmegen.
Zie hetzelfde werk pag. 160.
Gadelhit , de dochter van rilhem Heucke, woont 1415
in de Pikkegas te Nijmegen. Zie hetzelfde werk pag. 186.
Op pag. 278 van hetzelfde werk wordt weer gesproken
van hopman Hendrik Heuck, de uitvinder van de gierbrug, 1660 wonende op de Houtmarkt, die 1677 overlijdt.
Riek Heuc, 1602 Burgemeester van Nijmegen, voert
als wapen een verkort kruis, waarvan de onderste arm
naar links eindigt in een weerhaak, volgens zijn zegel
in de collectie schepenzegels op het Museum te Nijmegen.
R. T. MU S C H A R T .
Rotterdam.

”

Huyck. (XXXVI, 108). Over het geslacht Heuck (or
Huyck) vindt men iets in Oud-Holland 1.902, afl. 1. De
heer H. D. J. van Schevichaven behandelt daar Hendrick
H e u c k , den uitvinder der gierbrug, en geeft daarbij
diens portret en dat zijner vrouw Catharina Brouwers.
Schr. deelt mede, dat de naam Hoeucke sedert 1337 te
Nijmegen voorkomt, maar gelooft, dat Hendrick een
zoon was van Hendrick Heuck, die, om het geloof uit
Roermond geweken, i n 1 6 0 6 Nijmeegsch b u r g e r i s
geworden.
J. S. v. V.
8.

I

Huyck. (XXXVI, 108). In de Collectie Missiven aan
de Rekenkamer van de Domeinen in Holland portefeuille
NO 478 op het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage bevindt
zich een request van Johan Heuck, burger te Nijmegen,
gericht aan de stadsregeering aldaar, gedateerd 415 1607.
In dit request doet hij mededeelmg, dat hij reeds in
29 jaar geene betaling heeft ontvangen van eene rente
groot 36 gulden jaarlijks uit een weerd, gelegen over
Gorinchem. Hij zegt: ,,dat hij seeckere rente van 36
gulden jaerlicx bi,j goede memorie Heer Jacob, grave
tot Horn , heer tot Altena, vuijt den werdt t e g e n s
Gorcom over verschreven ende geconstitueert heeft.”
Dit request is als bijlage gevoegd bij eenen b r i e f
van de stadsregeering van Nijmegen, die zijn verzoek
ondersteunt, en waarin het heet:
,ende diewiel o n s kennelijck i s , d a t v o o r n . onsen
burger met sijne huisfrouw, die aen voorgn. rente gerechticht met oeren ouderen ter liefde vant vaderlandt
ende van de gereformirte Christelijcke religie vuijt ‘t Hartogenbosch geweecken sijnde, boven hun bekommernisse
diemals oock kortelingh in grote schaden geraeden is.” etc.
R. T. MU S C H A R T.
Rotterdam.

Jaussaud (de). (XXXV, 285; XXXVI, 30, 61, 62).
’ Pazhl ScZpio?a de Jaussaud de Gra?ad Clary en zijne
vrouw Antonia Erbervelt worden 21 November 1802 te
Rotterdam vermeld in het protocol N” 45 v a n d e n
Notaris Isaac Valeton te Rotterdam op het archief aldaar.
Op deze acto staat naast zijne handteekening zijn
wapen afgedrukt, zijnde: in goud een geplante . . . .

163

164

boom en in een blauw schildhoofd 3 . . . . rozen naast
elkaar.
In de Missiven aan den Raad van State op het Rijksarchief te ‘s-Hage kwam ik tegen een . . . . Jaussaud
25 Januari 1702 Ingenieur der fortificatiën te N ijmegcu.
R T. MU S C H A R T.
Rotterdam.

1669 notaris te Amsterdam en van Petrus Nieuwland,
predikant te Haarlem, 2319 1767 beroepen naar ‘s-Gravenhage.
Kan de Heer v. K. eenige meerdere persoonsaan,duidingen geven P
R. T. MUSCHART.
Rotterdam.

Kemp. (XXXVI, 31). In het werk van Dr. C. F.

Oort (van). (XXYVI, 106). Deze mededeelingen van
den Heer P. Binkhorst van Oudcarspel, belangrijk
op zich zelf, geven geene toelichting op hetgeen t.d.a.
pl. over de familie van IC’ijnant Hendrix (wan Oort)
viel mede te deelen.
Immers, hoewel de vrouw van den ,, Bode op Engeland”,
Wouter Hooreman, eene ‘s-Gravenhaagsche Vare Noort
schijnt te zijn, zij was inderdaad eene Utrechtsche .van
geboorte, alwaar haar 1” huwelijk op 22 Ap. 1627 in
de Jacobi-Kerk, met Jacob Woutersz. Helberch jm. van
Wijk bij Duurstede, voltrokken was.
Haar vader Cornelis Anthonisx. van Oort was dáár
bakker achter het Vleeschhuis, en had het poorterschap
van Utrecht verkregen 19 Sept. 1607
Zijn zoou Arathoni van Oort, behield bij Elisabeth van
Pee& Paulsdr. (geh. voor Schepenen van Utrecht 13
Juni 1635) slechts de genoemde dochter Jeraneken van
Oort over, die te ‘s-Gravenhage aanteekendu in Aug.
1683 met Johala Cluit wedr. uit Zaltbommel. (In 1651
huwde te Z.-B. Johara Cluit j,. van Zaltbommel met
Hendrika van Oort Hendriksdr. , die met Jen~~aekela’s
geslacht in geen aanwijsbaar verband staat.)
Aangezien de geachte inzender verwijst naar de mededeelingen over de familie Hooreman gedaan in de
Wapenheraut, zij. daaraan toegevoegd, dat \C.outer H.
niet als 14-jarig lm., maar als weduwnaar uit Brugge
naar Nederland kwam, en bij zijn 2” huwelijk (ondertr.
te ‘s-Gravenhage 18 Apr. 1627) met Cor?aelza van dera
Howe in den Haag woonde. Deze echt werd slechts met
éene dochter gezegend: Janneken, die Willem van Riebeeck
huwde; doch zijn 3~ huwelijk bracht hem stamhouders.
Een testament 2 Mei 1634, kort na zijn 3” huwelijk
(26 Febr. te voren in de Groote Kerk voltrokken) met
_Mar,oriet Cornelis van Oortsdr., gemaakt voor Notaris
J. van Warmenhuizen te ‘s-Gravenhage (zij.. woonden
toen in de Nieuwe Wagenstraat) leert, dat zq aan haar
broeder een diamanten roosring vermaakte. Deze beschikking zal onuitgevoerd zijn gebleven, naardien de
voorwaarde waarvan zij af hing, nl. haar kinderloos overlijden, niet in vervulling kwam. Vermoedelijk was hier
sprake van een familie-tresoir.
Er woonden in ‘s-Gravenhage nog een aantal van
Oort’s, niet enkel uit de omliggende, maar ook uit
verder gelegen plaatsen f o.a. in Gelderland en Brabant,
afkomstig. Eene eigenlijk gezegde Haagsche familie
van Noort of vara Oort, nl. al reeds van ouderen tijd
dáár gevestigd, vonden we nog niet.
VAN O ORDT.
Velp.

Xav. Smits ,,de Grafzerken in de Kathedrale Sint Janskerk van ‘s-Hertogenbosch” kan de Heer Hartman
meerdere leden van dit geslacht vermeld vinden, terwijl in
de geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnaendts
door W. Wijnaendts van Resandt melding gemaakt wordt
van Christoffel Kemp, lakenkoopman te ‘s-Hertogenbosch,
die + 1530 trouwt met Elisabeth Fi@ants. Hij is de
zoon van Arnold hemp, in 1490 schepen van s-Hertogenbosch.
Weet de Heer Hartman zeker, dat het veld blauw
is. Ik vond het als zwart vermeld in 3 verschillende
bronnen.
R. T. MUSCHART .
Rotterdam.

Kuysten. (XXXVI, 31). In het werk van Dr. C. F.
Xav. Smits ,,de Grafzerken in de Kathedrale Sint Janskerk van ‘s-Hertogenbosch” kan de Heer Hartman iets
omtrent dit geslacht vinden.
R. T. MUSCHART.
Rotterdam.
Limburgsche Leeuw (De). Volgens Seyler, Geschichte
der Heraldik, Nürnberg 1890, blz. 242, bestond het wapen
van het Hertogdom - vroeger Graafschap - Limburg,
aan de Maas, oorspronkelijk uit een leeuw van azuur
met nagels en kroon van hetzelfde op een veld van goud.
Zou iemand mij kunnen mededeelen:
1”. Waar Gustav A. Seyler die beschrijving aan
ontleent?
20. Wanneer het wapen van het Hertogdom met
zijn tegenwoordige emails, een leeuw van keel op
een veld van zilver, zooals het reeds door Karel V
gevoerd werd, het eerst voorkomt en om welke reden
die kleurverwisseling heeft plaats gehad
W. CROOCKEWIT . W.A.z.
dmersfoort.
Muyen (van). (XXXV, 222), Leende& Gerrit van
Muyen was vermoedelijk een zoon van Lambert van
Muyen, koopman der 0. 1. C. Als ondercoopman werd
deze 16 Dec. 1732 1” administrateur van de westzijdse
pakhuysen te Batavia (hij was toen tevens buitenregent
van het armhuis aldaar). Na bevordering tot koopman
bleef hij 1” admr en werd vervolgens 3 Sept. 173ï naar
Nederland ,verlost”. Hij vetrok dat jaar met het schip
de Clarabeek van de Kamer van Middelburg en Zeeland.
Is dat schip toen bij de Kaap vergaan?
Leendert Gerrit van Muyen werd 14 Dec. 1759 Extr.
ord. Luit. Artillerie en in 1766 ord. Luit. in het gouvernement Java’s N. O.-kust. Later is hij te Semarang
als Weeskamerlid (+ 1790). In 1808 was C. van Muyen
pakhuisboekhouder aldaar.
DE GROOT.
Weltevreden.
Nieulandt. (XXXVI, 62). Ik heb meerdere wapens
Nìeuland, Nieulandt, Nieulant, van Nieulant, Nieuwland, van Nieuwland en van Nieuwlandt in mijne collectie
en daaronder een van fialomon van Nieulant, 1646-

Poole (le). (XXXVI, 110). Wapen dezer Leidsche
familie (oorspronkehjk L’Espaule), in 1627 zich aldaar
uit Hondschoten gevestigd hebbende in den persoon
van Anthoq le Poole: in goud een klimmende roode
griffioen, helmt. de griffioen uitkomende. Clara le P.
was dochter van Jacob le P. en Susanna Zak (geb. te
Middelburg 8 Juli 1736, overl. Leiden 31 Dec. 1797,
dr. van Sammel 2ak en Susanna Dyserinck) en klein-
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dochter van Jacob le P. (Jacobsz. bij 4Zargaretha de
\Vith) en. Clara van Coppenoll Matthijsdr.
F.
V. 0 .

roode eenhoorn ; 3. Sluysken , nl. in blauw een zittende
goud-gehalsbande zilveren windhond ; 4. Krevefager, nl.
in goud een zwarte kraai. Helmteeken : de 2 schuingekruiste pijlen. Volgens het ,,Liber fraternitatis Sancti
Jodoci” boveng.
Zie verder nog S p o l t m a n in het Armorial G8néral.
Rotterdam.
R. T. MUSCHART.

Pesch (van). (XXXVI, 109). A. J. van Pesch, 3/9
1 8 3 5 predikant te Utrecht, 20/4 1834 predikant te
Gorredijk, voert : een stappend schaap op grond en als
helmteeken een antieke vlucht. Volgens lakafdruk op
zijne brieven aan de Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam in doos N” 26 op het Archief aldaar.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T.
Ross (von). (XXXV, 286 en XXXVI, 63). Zie omtrent
het, overlijden van Ds. Wilhelm Ross, g e d . D u i s b u r g
27-12-1696 : ,,Boekzaal d e r G e l e e r d e Werelt” 1 7 6 8 ,
bl. 24.2.
Behoorde Odilia Ross, op 22 November 1716 gehuwd
met ds. Antoni Sturing tot deze zefde familie ? Hun zoon
ds. Jäcob Gerard Starirbg studeerde later te Duisburg
in de theologie en was proponent te Wesel, wat zoude
kunnen duiden op bijzondere betrekkingen in die steden.
‘s-Gr.
A. s.

Sark. Kan iemand ook inlichtingen verschaffen omtrent de familie Sar(c)k, van 1600-1730 te Utrecht,
daarna voornamelijk te ‘s-Gravenhage? Bij een oude
dame te Delft berustten circa 1895 o u d e p a p i e r e n
waaruit bleek, dat de leden van deze familie zich
konden noemen Sarck tot (van) den Ulenborch. Wie
verschaft hieromtrent licht ?
Groningen.
W. F. HAKCXAS Jr.
Schalkwijk. Hoe is het wapen dezer Rotterdamsche
familie ?
v.

v. 0.

Tak. (XXXVI , 110). Het aangehaalde echtpaar
komt voor in den zoogenaamden Leidschen tak der
oud-Zeeuwsche familie Tak, namelijk in de Doopsgezinde
familie van dien naam, niet te verwarren met, hare naamgenoote, de Ned. Hervormde (tot welke laatste de takken
Tak can Poortvliet en Dumon Tak behooren), welke zich
eerst in de 180 eeuw vanuit Brabant in Zeeland vestigde
(v.g.1. Ned. Patriciaat, 20 jaargang).
Eene uitgebreide H.S.-genealogie dier Doopsgezinde
familie is in het bezit van den Heer P. de Maret Tak,
Notaris te Nijmegen en van den Heer Jan Fak Brouwer
te ‘s Gravenhage, wiens nader adres mij onbekend is.
Deze genealogieën zijn in 1775 samengesteld door
Samuel Tak (zoon van Samuel en Susanna Dyserinck)
naar een stamboom, vervaardigd door Elias Tack (zoon
van Abrahnm en Maeyke Jan de Nijs dochter, en op 1
Januari 1662 gedrukt bij François Croock te Middelburg
en later bijgewerkt.
Een stamreeks van de nog levende twee takken van
dit Doopsgezinde geslacht, aanvangend met Jan Jacobs
Hoogenboom gezegd Tack , levend in den aanvang der
160 eeuw, is te vinden op blz. 7617 van mijne studie
,, Het Brabantsch-Zeeuwsche geslacht TaJc”, waarvan zich
een exemplaar in de bibliotheek van het Genootschap
bevindt.
Tak (Doopsgezind) zegelt: in goud een baarsgewijs
geplaatste gebladerde groene lauwertak; ook : in zilver
een staande zwarte dorre tak (de M aret Tak, gekwartileerd met de Maret).
LABRIJN.
Goes.

Sobbe. (XXXVI, 110). Een geslacht Sobbe komt in de
middeleeuwen in Overijssel voor. Allianties : Haersolte e n
Hake v. Millingen. Zie Ti,jdrekenk. register op het oud
Provinciaal Aroh. v. Overijssel. Het, gelukte mij niet
het vast te knoopen aan de adellijke Westph. S o b b e ’ s ,
waarover veel in Fahne’s Westph. en Köln. Geschlechter.
‘s-Gravenhage.
J. D. WAGNER.

Tak (van der). Wat is er bekend van het geslacht
van der Tak, voorkomende te ‘s-Gravenhage , Rotterdam en de Zuid-Hollandsche eilanden?
Haarlem.
Mr. H. WALLER.

Spoltman. (XXXVI, 64). Claes Spoltman, omstreeks
1725 Gardiaan van het Arnhemsche kleermakersgilde,
voert als w a p e n : een merk met een droogscheerdersschaar als hemteeken ; te vinden op den beker van dat
gilde in het Museum van Oudheden te Arnhem.
JoJzan Spoltnaan, omstreeks 1730 Gildemeester van
het Arnhemsche kleermakersgilde, voert, als wapen :
2 schuingekruiste pijlen met de punten omlaag en met de
2 schuingekruiste pijlen als helmtoeken. Volgens denzelfden
beker.
Gijsbert Ljpoltman, omstreeks 1700 en M‘ilhelna Spoltman,
1616, beiden leden van het Schuttersgilde van St. Joosten
te Arnhem voeren als bij Johan bovengenoemd en de pijlen
zwart op goud volgens het ,,Liber fraternitatis Sancti
Jodoci” in het Museum van Oudheden te Arnhem.
Johan Spoltman , 1702 Burgemeester van Arnhem,
ob. 14/1 1728 voert: gevierendeeld: 1. Spoltmala nl. in
goud 2 schuingekruiste zwarte pijlen met de punten
omlaag; 2. van Brienen, nl. in zilver een klimmende

Uwens. ( X X X V I , 64). Het, huis van Haràt Uwens
naast der Catten aan de Hezelpoort te Nijmegen wordt
10/10 1583 door de stad aangekocht. H. D. J. vau
Schevichaven ,,Oud Nijmegen’s Straten, markten etc.”
pag. 118.
Hejarick Uloens, 1586 schepen van Nijmegen.
Jacob Uwens, 1589 schepen van Nijmegen.
Beide laatsten voeren boven een merk in den vorm
van een hoofdletter A, waarvan het ondereinde van
het linkerbeen haakvormig naar boven is omgebogen,
beneden een knol voorzien van loof. Volgens hunne
zegels in de collectie schepenzegels in het Museum te
Nijmegen.
J a n Uwens, schepen van Nijmegen, trouwt aldaar
15jll 1603 Agnes Roukens, dr. van Derk en Mechteld
Roest.
Hij voert: in rood een zilveren raap met groen
loof. Zie Alg. Ned. Familiebl. 1890, p. 82.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .
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Veltman. Gevraagd w o r d e n a f s t a m m i n g e n w a p e n
van de familie Veltman, waartoe de navolgende personen behoord hebben.
Gen. 1. Gerrit Aendrilc Veltman, woonde 1774 te Rotterdam, gehuwd met Geertruyda vun Loon, u i t
welk huwelijk één kind bekend :
Gen. 2. J o h a n n e s Veltman, geb. Tiel 1751, overl. te
Kampen 14 Dec. 1827, Predikant Ned. Herv.
Gem. te Hoornaar, Zwartewaal, Bergschenhoek,
Sliedrecht en Arnhem, geb. te Leiden 30 Aug.
1774 met <Joanna Maria de Soeten, overl. Arnhem vóór 1811, dr. van Joannes en Judith van
der Steen.
Uit dit huwelijk, voor zoover bekend:
Gen. 3. 10 Geertruida Joanna, geb. Hoornaar 18 Aug.
1775.
20 Judith Petronella, geb. Hoornaar 8 Sept. 1777.
30 Joannes Gerardus , geb. Zwartewaal 1779,
overl. Dordrecht 21 Mei 1852, geh. met H.
J. M. van Laar, overl. vóór 1852.
40 Agatha Elisabeth Martine, geh. met Dr. H. 2 h.
Hoogeveen, zn. van Dr. Theodorus en Jkvr.
LUagdalena Dorothea van Brandt.
Gen. 4. (vermoedelijk) Joannes! zn. van Johannes Gerardus e n H. tJ. M. ‘van Laar, geb. 1818, in 1830
te Leiden ingeschreven als theol, stud.
Is deze familie uitgestorven?

gest. 9 Maart. 1752, geh. met- Johanna Suxanna Heling,
en: Henrich Pavenstedt en Johanna Gertruid lZrnst.
Goes.
L A B H I J N.

LABRIJN.

Goes.

Voorthuysen (van). Volgens de collectie van Rhemen
(Arnhem) werd Belia van der Capellen Evertsdr., vrouw
van <Johan van Voorthuysen Hendrilcszn., ,,als erve haers
,moeders” in het jaar 1608 ,,beleend met Enserinck.
,Item betuchtiget ten overstaan van haar zal. mans freunden ,,Geert en Jan van Voorthuysen Gerritssoon van haer
,,soon Henri& int Leengoet Meijerinck”. Kan iemand
mededeelen waar deze beleeningsacten zijn te vinden?
Die omtrent ,Meijerinck” moet van na ltil7 zijn, daar
in dat jaar Johan v. V. nog leefde. Laatstgenoemd goed
ging echter volgens ,,Geld. Leenregisters” (uitg. ,,Gelre”)
in 1538 reeds uit handen der Voorthuysen’s. Is nog een
ander goed van gelijken naam bekend?
‘s-Gravenhage.

T H . & TH . v.

D.

HO O P.

Wal1 (van de). Gezocht wordt het voorgeslacht van
Johanna Geertmyda van de Wall, gehuwd met J o h a n
Nyhoff, geb. Arnhem 3 Dec. 1758, apotheker, zn. van
,Tacob en Maria Meurs.
Blijkens haar wapen behoorde zij vermoedelijk tot
d e i n h e t ,,Stam- en Wapenboek” vermelde familie.
Zij overleed te Arnhem 23 Jan. 1842.
Volgens haar overlijdensinschrijving was zij te Emmerik
geboren in 1754, als dochter van Petrus Christiaan e n
,iohunna Susanna Alyda Pagenstegger. Hiermede stemmen
enkele familie-aanteekeningen overeen.
Evenwel vermeldt een geslachtsregister van de Wal1
als haar geboortejaar 1756, als haar ouders: ,Tohann
Christiaan Eoerwijn van de Wall, rechter te Cranenburg,
later te Emmerik, geb. 3 Juni 1724, geh. 31 Dec. 1762
met Aleida Margaretha Susanna Pavenstedt, en als
grootouders: Peter Christiaan r:on de \C’all, Ambtskammerrath en rechter te Emmerik, geb. 10 Nov. 1686,

Wapen (Onbekend). (XXXV, 176). Kan ik den Heer
Ruys nog van dienst zijn met het volgende?
WiJL Ib’elborn, 15110 1754 te Batavia, voert volgens
een lakafdruk, op zijnen brief voorkomende, aldus:
g e v i e r e n d e e l d : 1 een leeuw, 11 en III 3 palen, IV in
blauw een ster (vermoedelijk) vergezeld van 3 maliën.
Hartschild: een dubbele adelaar. Helmteeken: een (enkele)
adelaar tusschen 2 toegewende gekroonde leeuwen, die
elk een zwaard vasthouden, welke zwaarden zich boven
den adelaar schuinkruisen. Schildhouders : rechts een
leeuw, links een griffioen. Wapenspreuk : 111~s volrat (?) . . _
(verder onleesbaar).
Rotterdam.
R. T. MlJSCHARr.
With (de)-Van der Crucq. Wie kan mij de wapens
en afstamming opgeven van Mr. Daniel de TI%%, advocaat , ondertrouwd te ‘s-Gravenhage 30 November 1681
met Maria van der Crzccp.
Amersfoort.
W . CROOCKEIYIT W.A.z.
Zilveren schenkbladen uit den Compagniestijd.
(XXXVI, 111). Als jong zeeofficier maakte ik met HI Mg
fregat ,,de Ruij ter” in Juli 1897 eene reis door de dunda
Archipel. In gezelschap van eenige collega’s bracht ik een
bezoek aan den vorst van Bima, welke ons allercharmantst
o n t v i n g . D o o r zijn Radja bitjara en Radja perintah
binnengeleid, traden wij de ontvangzaal binnen, alwaar
ons sigaren en kwé-kwé’s aangeboden werden. Deze
laatste werden geserveerd op 2 groote ronde zilveren
presenteerbladen. Deze bleken antiek te zijn en uit den
tijd der O.I. Comp. te dateeren. In sierlijke letters stonden
er nl. inscripties op gegraveeerd. Van één der bladen
noteerde ik een gedeelte daarvan, dat luidde:
,Ter gedachtenisse aan Sara Vinck, weduwe van den
Heere de Vlaming van Outshoorn, Ambtenaar in zake
de Inlanderen . . . . . . (verder niet overgenomen).
Het andere blad, waarop eveneens eene inscriptie stond,
heb ik niet in handen gehad.
Mogelijk zijn deze presenteerbladen nog in het vorstelijk
verblijf te Bima te vinden.
R. T. M’CTSCHART
Rotterdam.
INHOUD 1918, R' 6.
Bestuursberichten. -Het Documentatiebureau van het Genootschap.
- Het geslacht Teixeira in Nederland’s Adelsboek, door Mr. Th. R.
Valck Lucassen. (Met een plaat). - De afstamming van het ge;lacht van Hardenbroek. door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokand. - Bijdragen tot de kennis van Johan van Oldenbarnevelt en
cijn geslacht, door J. D. Wagner. (Vervolg). - Uittreksels uit de oude
rerkelijke registers van versohillende gemeenten in Gelderland [Apeldoorn], door Jhr. H. H. Röell. (Vervolg). - Korte mededeelingen:
Yoffmann-Momma; Enthoven; Abbenbrouck; Baster ; Braconier (de);
3urch (van der); Kerckraad (van). A Vragen en antwoorden: Aytink;
3akergem (van); Bils (de); Blank (de)-van Westering; Brake11 (vanlran Balveren; Buschman; Dam (van); Doorn (van); Egeling; Frijkerius; Gobelius; Guicherit; Hespel (van den); Honcoop (van); Huyck;
laussaud (de); Kemp; Kuysten; Limburgsche Leeuw (De); Muyen
van); Nieulandt; Oort (van); Poole (le); Pesch (van); Ross (von);
gark; Schalkwijk; Sobbe; Spoltman; Tak; Tak (van der); Uwens;
Jeltman; Voorthuysen (van); Wal1 (van de); Wapen (Onbekend);
Vith (de)-van der Crucq; Zilveren eohenkbladen uit den Compagliestijd.

De Ned. Boek- en Steendrnkkerij , voorh. H. L.%nrrs.

VAN HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : , De Iederlandsche Leeuw,”
____

Zr

Brieven, aanvragen ene. betreffende het Genootschap te richten tot den secretaris, Mr. TH. E.
VALCK LUCASSEN, Raamweg 14, ‘s_Uravenhage, en die
betreffende de Bibliotheek tot den bibliothecaris
W . b a r o n SNOUCKAEFX VAN SCHAUBURG, Jati v a n

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen

aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij- ~

ondentie betreffende de redactie van
opgaven van _adresverandering, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
gelieve men te riahten tot den redaoteur, Mr. TH. B.
VALCK LUCASSEN, lZaawuweg 14, ‘s-Gravenhage.
De jaarlijksolie contributie bedraagt f7.50. Leden
I te ‘s-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ,
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

De

Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd

Heerengraeht 62 (hoek Princessegracht), ‘s-Gravenhage,

is voor de Leden geopend iederen Zaterdag

2 - 4 uur.

van

Y,l

_~

,u-_..

Nassaustraat 96, ‘s-Gravenhage.

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
~-~ _~_~~ ___= ~__~ ~__ ~~_~~ ~__
No.

XXX_VP

6/1.

C. W. LCNSIXGH SC H E U R L E E R . . . . ‘ s - G r a v e n h a g e .
Prinsevinkenpatk 16.
Bankier.
E. L. VAN SWIETEN. . . . . . . . .
‘s-Gravenhnge.
Willem. de Zwijge& 74.
Res. 2” Luit. Inf.
‘s-Gravenhage.
MB. W. L. baron DE Vos VAN S T E E N W I J K
Lange Voorhout 12.
Lid 1” Kamer en H. R. v. Adel

BESTUURSBERICHTEN.
BUlTENGEWONE A L G E M E E N E LEDENVERGADERING

op Maandag 5 Augustus 1918 des n.m. om 4uur
in Hotel n W i t t e b r u g” te ‘s-Gravenhage.
Punten van Behandeling :
1. Verkiezing van een Bestuurslid (vacature Jhr. Mr.
Dr. E. A. VAN BEKESTEIJN).
2. Benoeming van eene Commissie tot het nazien van
de rekening en verantwoording van den Penningmeester over 1918.
Namens het Bestuur:
Mr. T H . R. V ALCK L U C A S S E N,
Secretaris.
Eenige oproeping.

Juni-Juli 1918.

Jaargang.

Adreswijzigingen.

1
W.

L.

KOOPMANS

. . . . . . . , . .

Arnhem.

De la Reystraat 5.

VAN NISPEN TOT S EVENAER . Oisterwijk.
M R. DR. L. 11. N. BOSCH ridder VAN ROSENTHAL Brztmmen.

I J H R. E. 0. M.
! A.
1

IK. VINR. . . . . . . . . . . .

(G.1
Leiden.

Schelpenkade 44.

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

Bericht van de Redactie.

A. Hoynck van Papendrecht. Verslag van het
De versch.[jning van dit nummer ondervond vertraging :
door afwezigheid van den Redacteur gedurende de ~ Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1917.
l Rotterdam. Maart 1918. 80.
(Van den SchrZjver.)
grootste helft der maanden Juni en Juli.
A. B. van der Vies. Bijdrage tot degenealogievan
het geslacht Bruins. (Overdr. uit de Wapenh. 1918) 80.
(Valz den Schr{jver.)
Het Bestuur deelt mede, dat eene Commissie uit zijn ~
midden zich belast heeft met de werkzaamheden verbon- /
Een bundel genealogische aanteekeningen door wijlen
den aan het Documentatiebureau, bestaande uit de H.H. : ~ J. C. van der _&!uelen en een klapper op het Armorial

Documentatiebureau.

Mr. E. J. T H O M A S S E N & THUESS~NK V A N D E R H O O P, / Genéral (origilzeel, van Rietstap).
,
Jhr. Mr. H. J. L. T H . VAN RBEINECK L~YSSIUS en
(Van den Heer Luit.-Kol. J. C. P. TV. A. Steenkamp.)
Mr. T H . k. VALCK LU C A S S E N .

Tot lid zijn benoemd:
BEIWTTA . . . . . . . . Amboina.

38ste Algemeene Vergadering van het Genootschap.
Op Zaterdag 25 Mei 19 18 werd te ‘s-Gravenhage de

CH.
F.
A.
38ate Algemeene Vergadering gehouden.
(iVed.-Itidië.)
Ambt. B. B.
j
Aanwezig waren de H. H. F. L. G. d’ilumerie, 0. G.
A . W . C O S T E R VAN VOORHOUT . . . . Il;ijmegen,
I
d’bumerie,
Dr. J. H. J. van Barmen ‘t Loo, J. J. Baste&
Pater Brugman&. 15.
Scheik. Ingenieur
I
Jhr.
1Mr.
Dr.
E. A. van Beresteyn, Jhr. H. van Beresteyn,
L. C. baron VAN DER FF,LTZ . . . .
Arnhem.

W.

J.

C.

A.

NIJGR.

. . . . . . .

Jur. Cand. Res. 2e Luit. Reg. Jagers.

‘s-Gravenhage. i Mr. L. G. N. Bouricius (Gemeente-archief van Delft),

Van Boetzelaerlaan 172. W. J. J. C. Bijleveld, L. Calkoen, W. Croockewit W.Azn.,

lil
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H. H. van Dam, Mr. W. B. A. Donker Curtius,
Jhr. H. P. Witsen Elias, Jhr. W. Engelen van Pijlsweert,
D. G. van Epen, Dr. Corn. Hofstede de Groot, Dr. J.
A. Bierens de Haan, J. H. van Linden van den Heuvell,
Mr. E. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, A.
Hoynck van Papendrecht, Jhr. G. A. A. Just de la Paisières, A. C. de Kanter, Mr. J. van de Kasteele, Dr. L.
W. A. M. Lasonder, Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck
Leyssius, H. W. A. S. Loke, Mr. Th. R. Valck Lucassen,
J. Mees. G. Hzn., Mr. W. C. Mees, Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, Mr. H. C. Obreen, J. B. Onderwater,
J. Reepmaker, A F J. Romswinckel, Dr. M.P. Rooseboom,
Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, L. D. J.
Schas, Mr. F. F. baron de Smeth, W. baron Snouckaert
van Schauburg, Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn, -4. B.
van der Vies, J. G. A. N. de Vries, J. D. Wagner, J.
H. W. Palthe Wesenhagen en C. A. van Woelderen.
De Voorzitter Jhr. Mr. Dr.E. A. van Beresteyn opende
de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezige leden. Spr. bracht in herinnering hoe in het afgeloopen jaar verschillende gebeurtenissen plaats hadden,
die z.i. voor de beoefening der genealogie niet zonder
belang te achten waren zooals de aanneming - slechts
weinige weken tevoren - van de Archiefwet, waarvan
hij de beteekenis reeds in het Maandblad had uiteengezet,
de instelling eener monumenten-commissie en het voorkomen eener belasting op kunstvoorwerpen, die het van
de hand doen van oude familiestukken zou hebben bevorderd. Ook verheugde het Spr. te kunnen mededeelen,
dat de artikelen in het Maandblad van de H. H. Mr.
Bloys van Treslong Prins, Wijnaendts van Resandt e.a.,
welke het overbrengen van de Indische archieven naar
het Depot van het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage bepleitten, bij de behandeling der Indische Begrooting weerklank hadden gevonden en den Minister
van Koloniën de verklaring hadden ontlokt, dat hij de aandacht der Indische Regeering op deze zaak gevestigd had.
Hierna werden de notulen der vorige Algemeene Vergadering voorgelezen en ongewijzigd gearresteerd.
De Secretaris Mr. Th. R. Valck Lucassen bracht zijn
verslag uit over het afgeloopen jaar, waaraan het volgende
is ontleend.
Ulto Dec. 1917 bedroeg het aantal leden 430 (tegen
380 aan het einde van het vorige jaar), waarvan 9 eereleden, 13 correspondeerende leden en 408 gewone leden,
welke cijfers duidelijk den toenemenden bloei van het
Genootschap doen uitkomen.
Door den dood had het Genootschap in het afgeloopen
jaar het verlies te betreuren van zijn eerelid den verdienstelijken Deenschen genealoog Staatsraad H. R.
Hiort-Lorenzen te Röskilde, sedert 1884 correspondeerend
en sedert 1890 eerelid van het Genootschap en van zijne
leden de H. H. Luitenant-Generaal Th. J. A. van Zij11
de Jong, P. R. Dingemans van de Kasteele, Mr. L. A.
C. Kleyn, H. P. van Welderen baron Rengers, Jhr. Mr.
A. F. L Hora Siccama en C. W. C. M. Stroo. Ook ontvielen aan het Genootschap in het begin van dit jaar
de H. H. A. J. C. Kremer, sedert 1895 correspondeerend
lid, L. J. A. Braakenburg van Backum en V. C. Coster
van Voorhout.
De heer J. W. C. del Court trad af als correspondeerend
lid van het Genootschap te Londen.
De Maandelijksche Bijeenkomsten hadden wederom

geregeld plaats en werden over het algemeen goed bezocht.
De jaarlijksche excursie kon in het afgeloopen jaar om
redenen, die reeds vroeger in het Maandblad werden
uiteengezet, niet doorgaan.
Aan de orde was hierop het verslag van het Documentatiebureau, dat echter op verzoek van den Voorzitter
eerst na het rapport der Commissie tot het nazien der
rekening zou worden uitgebracht,.
Hierop bracht de Penningmeester, F. 1;. G. d’ilumerie,
zijn verslag uit, waaraan het volgende is ontleend.
Op 1 Jan. 191’7 wees de algemeene kas van het Genootschap een voordeelig saldo aan van f 1266.485, aan
contributies werd geïnd f 2866, de gekweekte rente bedroeg f 55.94”, samen f 4148.43. De uitgaven beliepen
f 2857.96”. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd :
bibliotheek f 273.49, huur f 310, bureaukosten, gas, assurantie, safe f 141.00”, bodeloon f 149.60, belastingen
f 34.32, incassokosten 61.65, drukkosten Maandblad, convocaties, circulaires, papier, porti enz. f 1487.90, subsidie
Documentatiebureau f 400. Derhalve was het saldo van
de algemeene kas op 1 Jan. 1918 gestegen tot f 1290.465.
Het batig saldo van de kas van het Documentatiebureau,
welke door den Penningmeester krachtens een Bestuursbesluit afzonderlijk werd beheerd, wees op 1 Jan. 1918
een bedrag aan van f 1286.625, zoodat het totaal batig
saldo van het Genootschap op dat tijdstip bedroeg f 2577.09.
Nadat door de Commissie tot het nazien van de rekening
en verantwoording van den Penningmeester over het afgeloopen jaar bestaande uit de H. H. Mr. E. J. Thomassen
à Thuessink van der Hoop en Mr. J. van de Kasteele
bij monde van eerstgenoemde haar rapport was uitgebracht, werd de Penningmeester op de meest eervolle
wijze over dat boekjaar zoowel ten opzichte van het
algemeen als van het bijzonder beheer gedechargeerd.
Hierop bracht Mr. van Beresteyn het verslag uit van
het Documentatieburau Spr. schetste hierin het ontstaan
van het Burea,u en den tegenspoed, dien het door een
samenloop van omstandigheden in het afgeloopen jaar
op zijn weg ontmoette, waardoor het resultaat zijner
werkzaamheid zich in hoofdzaak bepaalde tot de reorganisatie van de Bibliotheek. Een rangschikken der boekwerken naar de grootte bracht eene algeheele vernummering mede. De catalogus werd op fiches gebracht en zoowel
alphabetisch als systematisch gerangschikt.
Het verslag van den leider van het Documentatiebureau
richtte zich verder hoofdzakelijk tegen het artikel in het
Mei-nummer van het Maandblad, onderteekend door v$f
van de zeven Bestuursleden, waarin ter uitvoering van
het besluit der laatste vergadering van het Bestuur een
overzicht gegeven werd van de moeielijkheden, die in
den boezem van het .Bestuur waren gerezen ten opzichte
van de wijze waarop de werkzaamheden van het 1). B.
in verband met den financieelen toestand van het Genootschap in de naaste toekomst zouden worden geregeld ;
moeielijkheden, die aan Mr. van Beresteyn aanleiding
gegeven hadden zijn voornemen kenbaar te maken uit
het Bestuur te treden, tenzij de door de meerderheid van.
het Bestuur gewenschte regeling door de Algemeene
Vergadering mocht worden gewraakt.
Dit gedeelte van het verslag van Mr. van Beresteyn
gaf aanleiding tot levendige discussies, waaraan door
een groot deel der aanwezigen werd deelgenomen. Het
vaak persoonlijk karakter dey debatten noodzaakt te dezer
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plaatse met de mededeeling te volstaan, dat de vergadering
met zeer groote meerderheid der uitgebrachte stemmen
(28 vóór, 3 tegen en 10 blanco) zich met het inzicht van
de meerderheid van het Bestuur vereenigde.
De werkzaamheden verbonden aan het D. B. zullen
derhalve - zij het ook op eenigszins bescheidener schaal
- aan eenige Bestuursleden worden opgedragen, die
eene Documentatie-Commissie zullen vormen el; zich van
de hulp vanvrijwillige medewerkers zullen kunnen voorzien
en bovendien ieder afzonderlijk de beschikking zullen verkrijgen over een nader vast te stellen bedrag voor schrijfloonen enz., voorzoover zulks noodzakelijk en met de
financiën van het Genootschap vereenigbaar mocht blijken
te zijn. Wanneer de toestand der geldmiddelen zich op
voldoende wijze zal hebben bevestigd, dan zal tot de
benoeming van een op genealogisch en heraldisch gebied
goed onderlegd en vertrouwd persoon tot ambtenaar van
het Documentatiebureau kunnen worde11 overgegaan.
Naar aanleiding van de gevallen beslissing verzocht
de Voorzitter aan den Onder-Voorzitter Jhr. H. P. Witsen
Elias de leiding van de Vergadering verder op zich te
willen nemen.
Hierna kwam aan de orde de verkiezing van drie
bestuursleden wegens periodieke aftreding van de HH.
F. L. G. d’Aumerie, W. baron Snouckaert van Schauburg
en C. A. van Woelderen.
De Secretaris bracht een schrijven van den Heer van
Woelderen ter tafel, waarin deze verklaarde, dat waar
tengevolge van de op een der laatste Bestuursvergaderingen genomen beslissing de eischen, die aan de
Bestuursleden zullen moeten worden gesteld, wat betreft
capaciteiten en beschikbaren tijd zeer belangrijk werden
verzwaard, hij zich tot zijn grooten spijt verplicht
achtte zijne bestuursfunctie neer te leggen, omdat de
tijd om deze nieuwe bestuursplichten naar behooren te
vervullen hem voorloopig ontbrak. De Heer van Woelderen stelde zich echter als voorheen bereid de belangen
van het Genootschap zooveel mogelijk te helpen behartigen.
Na stemming bleken de aftredendc Bestuursleden
d’bumerie en Snouckaert van Schauburg met bgna
algemeene stemmen te zijn herkozen, terwijl in de
vacature van Woelderen werd voorzien door de benoeming
van Mr. E. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop.
Allen verklaarden hunne benoeming resp. herbenoeming
gaarne te aanvaarden.
Hierop was aan de orde de verkiezing van een Bestuurslid wegens het bedanken van Jhr. Mr. Dr. E. A. van
BerestZijn.
De Geer Witsen Elias gaf aan de Vergadering in
overweging de vervulling dizer vacature ui< te stalen
tot tijd en wijle dat het Bestuur een geschikten candidaat
voor het Voorzitterschap bereid ZOU hebben gevonden
de opengevallen plaats in zijn midden in te nemen
Alsdan zou eene Buitengewone Algemeene Vergadering
worden bijeengeroepen. Aldus werd besloten.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de Wnd Voorzitter
de Vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen
voor hun talrgke opkomst.

mocht ik aan de hand van hetgeen een dox mij ingesteld
onzerzoek in de Schepenregisters van Arnhem, in de
Kwartiersrecessen der Veluwe etc. gevonden was, belangrijke acten publiceeren over Dirk van Eek, schepen en
burgemeester uan Arnhem sedert 1592, van wien het
in 1822 in den Nederlandschen adel opgenomen in hoofde
dezes genoemd geslacht afstamt. Was toen over zijn
afstamming uit officieele bronnen niets bekend, naar
aanleiding van mijn nasporingen kon in hoogerbedoeld
artikel van 1914 over hem en zijn naaste verwanten
reeds veel worden medegedeeld.
Die mededeelingen waren te resumeeren in ondervolgend stamtafeltje (zie k. 277 van jg. 1914).

De herkomst van den tak van het geslacht van Eek,
thans geheeten van Panthaleon van Eek,
door W. WIJNAENDTS

VAN

R E S A N D T.

In jaargang 1914 van dit Maandblad (k. 273-279)

/
Adriaan
van Eek
cm-sDirk
van Eek
x 1588
Josinn van
Sallandt

I

1 zoon
1 dochter

van Eek t,e Maurik
-i

Roelof
van Eek
Wolter
van Eek
$ vJ<ir 1592

dochter
-t v<iUr
1592

N

vsn
Heeckeren

i

X

HerZ
van Eek

I

Albert
van Eek
geb.
15ó5

kinderen.

In de door mij daar medegedeelde acten wordt o.a.
ook op 16 Dec. 1592 een Henri& Pzdeeler wonende
te Maurik genoemd, die inzake een gezamenlijke erfenis
als gemachtigde benoemd wordt van meergenoemden Dirk
of Diderilt van Eclc, toenmaals raadsvrind te Arnhem.
Bij het doorzoeken van de leenregisters der grafelìjkheid van Culenborg trof het mij onlangs dien weinig
voorkomenden naam van Henrick Putzeler te Maurik
-_ en wel in verband met de familie van Eek - eenige
malen tegen te komen en eenmaal mijn aandacht hierop
gevestigd, gelukte het mi uit die leenregisters meer over
de voorouders van Dirk vaqa Eek te weten te komen.
Vooraf wil ik opmerken, dat de Graven van Culenborg
ook heer waren van de halve heerlijkheid Lienden en
daardoor te Lienden en in de nabijgelegen kerspelen van
Maurik en Rijswijk leenheer waren van talrijke stukken
land, welke zij in leen uitgaven aan bewoners dier streken,
die daardoor, met de leenopvolging, terug te vinden zijn
in de leenregisters - of liever leenactenboeken - van
Culenborg.
In deel gemerkt p dezer Culenborgsche boeken vond ik
dan op folio 172 e.v. een acte van 10 Maart 1579 waarbij
de erentfeste Henrick Putzelaer, wonende te Maurik, van
den Graaf van Culenborg als leenheer, approbatie bekomt,
om zijn huisvrouw Heze van Eek te lijftuchtigen - tot
hertrouwen toe - aan een Culenborgsch leen groot 9
morgen, geheeten de Boutsham te Maurik in de NederBetuwe. Een voorafgaande acte leerde, dat Henrick van
Putzelaer op den 11 Maart 1077 bij opdracht van Dirck
van der Eem met dit land beleend was geworden. Toen mij
bleek, dat Henrick Pzctzelacr, te Maurik, diein 1592 van den
raadsvrind te Arnhem Dirk van Eek en Josina van
Sallant, diens vrouw, volmacht kreeg, waarschijnlijk
dezelfde was als de mede te Maurik wonende Henhk
Putrelaer gehuwd met Hexe van Eek, deed ik moeite
om de verwantschap tusschen Dirk en Heze te vinden,
hetgeen mij blijkens het onderstaande gelukte.
Immers op folio 187 van hetzelfde Culenborgsche
leenregister komt een volmacht voor van 28 Febr. 1092,
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waarbij de pndervolgende personen volmacht geven aan
twee burgers te Culenborg om, met casseering van een
dispositie van hun overleden resp. man en vader, ten
behoeve van hun oudsten zoon en broeder, een leen te
verheffen groot 3 morgen gelegen te .&f aurik in de ïVeelsche
Camp.
De comparanten in deze volmacht nu zijn : juffr. Cornelia
weduwe van Roelof van Eek geassisteerd met Cornelis
van Leeuwen haar zwager (= schoonzoon) en zij als
erfgename van haar twee overleden zonen Diederik en
Adrian van Eek, Cornelis van Leeuwen voornd. als man
van juffr. Mary vare Eek, Jan van Wijck Jacobszn. als
man van juffr. Anna vart Eek, Johan van Wageningen
als man van juffr. Adriana van Eek, Henrick Putzeler
als man van juffr. Heze (Hadewich) van Eek en juffr.
Cornelia en juffr. A.lit van Eek, ongehuwd. Zij zien af
van hun recht op een uitkeering uit bovenbedoeld leen
van 3 morgen, ten behoeve van hun oudsten broeder
(resp. zoon) Albert van ‘Eek, waarvoor deze hun in eens
100 car. gl. zal betalen.
Opmerking verdient, dat van al deze comparanten
Cornelia wede Roelof van Eek, Corrteiia en Alida van Eek
met een kruis de acte teekenen, voor de andere zusters
onderteekenen hun echtgenooten.
Ook de beleening voor genoemden Albert van Eek met
het leen werd gevonden en wel op 11 Maart 1577,
wordende hij alsdan, vermits doode van Roelof van Eek
zijn vader, ermede beleend.
8 April 1592 draagt Albert van Eek het leen over aan

zijn zwager Henri& Putzelaer, die er dienzelfden dag
mede beleend wordt.
Daar Roelof van Eek en Albert van Eek, vader en
zoon, en Henrick Putzelaer, ook genoemd werden in het
in 1914 door mij gepubliceerde artikel (zie ook stamtafeltje hierboven), werd het onderzoek voortgezet naar
de oudere beleeningen van het leen groot 3 morgen in
de Meelsche Camp te Maurik en nu werd achtereenvolgens gevonden, dat op 3 Maart 1560 daarmede beleend werd Roelof van Eek Diricxzn. vermits overlijden
van Dirck van Eek Diricxzn., zijn vader.
Laatstgenoemde Dirck van Eek Dirksz., alsdan junior
genoemd, had dit leen ontvangen van Dirck vam Eek
Dirksx. zijn vader, die zelf er 22 Mei 1504 mede beleend was als een verzuimd leen.
Het leen was aan hem te voren overgedragen door
een Henrick van Eek, die het van zijn vader Alart van
Eek had geërfd, welke laatste ten slotte op Manendag
na St. Jacobsdag 1470 ermede beleend was geworden.
In al die acten van beleening wordt het leen steeds
omschreven- als 3 morgen lands in het kerspel van Maurik.
in de Meelsche Car&. (Zie Culenborgsch Leenregister
G 111 fo. 104 en G 1111 fo. 252.)
Laatstgenoemde Alard van i?&k ten slotte had het
leen in genoemd jaar 1470 bij opdracht verkregen van
Mechtelt, huisvrouw van Dirck van der Jloelen.
Al het vorenstaande maakt het nu mogelijk de stamreeks van Eek 3 generaties hooger op te voeren en het
in 1914 gegeven stamtafeltje als volgt uit te breiden:

Dirk van Ed : geb. f 1440)

I(

Dirk van 1hl k Dirksan.
beleend met een 18ee n te Maurik 1504
Dirk van Eckl Dirkszn junr
beleend met dit leen tot zijn ‘i_ in 1560
d_
Adriaan van Eek

Roelof van Eek
beleend met het leen te Maurik
1560, i_ 1577

X

Geertruid van
Leeuwen
I

Cornelia, t na 1592

/

Albert
van Eek
beleend met
het leen
1577-1592.
geb. 1555,’
$- na 1592

Dirk
van Eek,
?_ vó6r
1592

Adriaan
van Eek,

-.
Herman van Eek

Maria
van Eok

Anna
van Eek

Cornelis
van
Leeuwen

Jan van
Wijok
Jaoobsz.

X

X

Adriana
van Eok

X

Heze
van Eek

X

Jan van
Henriok
Wageningen Putaelaer

Wanneer wi,i nu echter opslaan de aan familiepapieren
ontleende stamreeks, opgenomen in jaarg. 19lOvan Nederland’s Adelsboek (blz. 146), dan zien wij tot onze verrassing, dat ook daar boven Adriaan van Eek drie Dirlcen
van Eek vermeld zijn, en zijn deze papieren dus in
overeenst,emming met hetgeen archiefstukken leerden.
De verfraaiingen bij deze drie in de familiepapieren vermeld, als ,,in de ridderschap van Nijmegen” en ,heer
van Maurik” dienen natuurlijk te vervallen; het ,heer
van Maurik” kan zijn oorsprong vinden in het bezit van
het leengoed te Maurik.
Volgens diezelfde familiepapieren zou de vader van den
eersten Dirk van Eek, Bartholomeus geheeten zijn ; mis-

0 a.

Cornelia
van Eok

AZ
van Eek

allen in leven in

I AI
I
I

Dirck
van Eok
X 1588
Josina
van
Sallant

Wolter
van Eok,
?_ v66r 1592
8.

I

kindiren.

schien wordt daar later het bewijs nog eens van gevonden.
Bartholomeus van Eek de oude wordt b.v. Dominica
Jubilate 1453 beleend met 6 morgen land te Eek op
de Nedersten Hulle (Leenregister van Culenborg G 111) ;
Bartholomeus van Eek komt 12 April 1462 voor als
richter te Eek en Naurik, etc. (charters van Culenborg) ;
volgens de genealogie zou de te vinden Bartholomeus van
Eek echter reeds in 1406 gestorven zijn ‘); zoowel te
Eek als te Maurik is dit geslacht. in het midden der
1) Dit jaartal komt echter weinig waarschijnl~k voor, indien men
een berekening maakt, wanneer de 3 Dirken ongeveer geboren zullen
zijn, uitgaande van het feit, dat de oudste zoon Albert van Eok in
1555 is geboren.
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169 eeuw blijkens de Leenregisters van Culenborg al
uiterst talrijk vertegenwoordigd.
In een charter van Culenborg van 24 Maart 1469 is
sprake van Gijderta de weduwe van Alart valz Eek
Bartholomeuszoon en Gher!yt van Eek Alnrclszoon.

een zoodanig persoon nog afstammelingenzouden bestaan.
De eenige plaats, waar deze ,Jan ‘uan Balveren in genoemde hoedanigheden voorkomt, is in den dijkbrief van
Tielerwaard van 1399, afgedrukt in het Gr. Geld. Blnc. B.
(App. kol. 64j, maar ik meen, dat deze tekst geen bijzonder
vertrouwen verdient en dat in het origineele stuk Aiet van
Balveren heeft gestaan. Aanleiding tot die onderstelling
geven mij de resultaten van mijn voortgezet onderzoek
naar dezen deken en raad. Op de lijst der dekens van Zutphen in ,,Outheden en Gestichten van ‘t Bisdom Deventer”,
door Heussen en van Rhijn, komt geen Java vaw Balveren
voor, maar wel : ,, 1402 Johan Baljouw (J. Bailiivus)“. De
laatste lezing zal wel de juistn zijn.
Heer Johan Balizu of Baliuwe 1s een zeer bekend persoon, die ook in gedrukte bronnen herhaaldelijk wordt
gevonden. Hij was ‘s Hertogen rentmeester in het land
van Zutphen in 1386 *), pastoor te Afl’erden en ‘s Hertogen
tollenaar aldaar in 1391 ‘) en werd vóór 1395 deken van
het Kapittel te Zutphen en ‘s Hertogen raad 3), als hoedanig hij in de volgende jaren telkens voorkomt 4). Ook
was hij in i 395 overste rentmeester ‘s lands van Gelre 3).
Dat van eenen naam als Baliuwe Balcereqz kan zijn gemaakt, behoeft verder geen betoog en dezen deken kunnen
wij m.i. verder buiten beschouwing laten. Rest dus Jan
van Balveren, de gerichtsman van Nederbetuwe in 1400.
Deze heeft inderdaad bestaan en is te vinden NijhoE,
Gedenkw. 111 no 230. Uit niets blijkt evenwel, dat hij een
zoon was van den Henri& vals Balverela van 1332, of de
vader van na te noemen Evert van Baloeren.
Evert van Halveren zou tollenaar te Zaltbommel zijn
geweest in 1424 en 1431, schepen aldaar in 1430 en 1434
en overste rentmeester van Gelderland in 1426.
In het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage vond ik
eene oorkonde van 6 Februari 1434 “), aanvangende:
,Universis presentia visuris nos Ecerardus de Balveren
ITdhelmi et Wilhelmus Ghiselberti scabini in Zautbomel
notum facimus” etc. Hier blijkt dus, dat de Bommelsche
schepen van het opgegeven jaar eenen Ivi 11 e m tot vader
moet hebben gehad, zoodat niet alleen de deken Jan van
Balveren, die niet heeft bestaan, Evert’s vader niet kan
zijn geweest, maar evenmin de gerichtsman *Jan vaqa
Bakeren van 1400. Overigens kan ik nog mededeelen, dat
aan genoemde schepenacte ook Euert’s zegel hangt en dat
het daarop voorkomende wapenschild, hetwelk eenen uitgeschulpten rand heeft, eenen leeuw vertoont. Bekend is
de bewering, dat het wapen der Balveren’s verandering
heeft ondergaan na eene kolfpartij met den Gelderschen
Hertog, ter herinnering waaraan de leeuw uit het wapenschild zoude zijn verwijderd en vervangen door drie
kolven in een rek. Wat van deze logende is te gelooven,
wil ik niet beslissen, maar ik moet er hier toch op wijzen,
dat Evert va+a Balveren als schepen in 1434 nog den leeuw
voerde, terwijl hij als overste rentmeester in 1426 reeds
met de drie kolven in het rek zegelde. Laatstgenoemd
zegel hangt aan eene oorkonde van 9 Augustus 1426,

De eerste vier generatiën van het geslacht
van Balveren,
door JHR. Mn. W. A. BEELAERTB

VAN

B L O K L A N D.

De geregelde stamreeks van het geslacht van Balveren
heet aan te vangen met ,,Rcndrilc van Balve?.en, knape,
die in, 1332 het huys te Drumpt opdraagt aan graaf
Reinoud 11 van Gelre tot een open huys”, en de eerste
vier generatiën worden in Nederland’s Adelsboek 1912
aldus opgegeven :
1. Hendrik L:an Balveren, bovengenoemd, 1332.
11. Jan van Balveren, deken te Zutphen en Raad van
Hertog Willem van Golre in 1399, gerichtsman Nederbetuwe 1400.
III. Evert van Balveren, tollenaar te Zaltbommel 1424,
1431, schepen aldaar 1430 en 1434, overste-rentmcester van Gelderland 1426.
IV. Adriaan .van Balceren, beleend te Drumpt 1460, in
1460 op een riddercedul van de Bommelerweerd,
beleend met Delwijnen: t vóór 1473, tr. Aduiana
,va% den Poll, f vóór 1494, dr. van Zeger en Johanna
van Weerdenburg.
Dat Herwick van Balveren, k n a p e, inderdaad in 1332
(6 April) zijn huis te Drumpt aan Gelrc opdroeg en daarmede werd beleend, kan worden gezien in de door de
Vereeniging ,,Gelre” bezorgde uit,gave van het register op
de leenaktenboeken (zie Kwartier van Nijmegen, blz. 525)
en de opdrachtsbrief is in extenso te vinden in Nijhoffs
Gedenkwaardigheden (1 n” 260). Volgens het leenregister
is dit leen sedert dien nimmermeer verheven en het komt
dan ook voor op de lijst van onverhevenlcenen! opgemaakt
in 1740 en afgedrukt in het Gr. Geld. Plat. B. (111 kol. 678).
Geven anders de achtereenvolgende beleeniugen vaak de
noodige bewijzen voor de filiatie, in dit geval ontbreken
die en blijft de Henri& van Balveren van 1332 een opzichzelf staand persoon ‘); waar het bewijs is gevonden,
dat hij de vader was van Jan van Balveren, die volgt,
blijkt niet en zal wel een raadsel blijven.
Ja,n va!n Balverelz wordt gezegd deken te Zutphen en
raad van Hertog Willem van Gelre te zijn geweest in 1399
en gerichtsman van Nederbetuwe in 1400. Dit is wel eene
zeer eigenaardige combinatie van functien “).
Voor iemand, die prijsstelt op eene afstamming niet
bevlekt met bastaardij, komt het mij meer gewenscht voor
van eenen eenvoudigen gerichtsman, dan van eenen deken
af te stammen, ook al behoorde deze tot ‘s Hertogen raad.
Ter geruststelling meen ik hier echter dadelijk op te moeten doen volgen, dat ik niet geloof, dat een Jan va)z Balveren in 1399 deken te Zutphen en raad van den Hertog
is geweest, zoodat het mij niet mogelijk voorkomt, dat van
1) Mogelijk is hij identiek met den Henriek van Balneren, die in
het ondste Geldersohe leenactenboek, van om&reeks 1326, voorkomt als
gegoed onder Avezaat (zie de uitgave vnu P. N. vmDoorninck, blz. 10).
2) Eene identificatie van twee dergelijke personen grenst aan het
ongeloo5ike.

1) P. N. VLLII Doorninck, ActJen betreffende Gclre en Zutphen
137G-1392, bla. 68.
3) Ibidem, blz. 279.
J) P. N. van Doorninck, Acten betrofFende Gelre en Zutphen
1377-1397, blz. 100, 111 en 21.
‘) P. N. van Doorninck, Acten enz. 1400-1404, blz. 10 on 72;
Nijhoff, Gedenkw. 111 noS 2U en 279.
‘) Charters-ffelderland, transfixann eene oorkonde van29 October 1369.
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waarin hij wordt aangeduid als: hverardus de Bakeren,
reddituarius supremus terrarum Gelrensium 1).
Intusschen wil het mij voorkomen, dat de redactie van
Nederland’s Adelsboek ook hier ten onrechte twee personen
heeft vereenzelvigd. Het heeft echter geen zin zulks
verder na te gaan, immers het staat vast, dat noch de
Bommelsche schepen Evert van Balveren Willemsz., noch
de overste rentmeester Evert van Balveren de vader kan
zijn geweest van Adriaan van Balveren.
Adriaan van Balueren toch, die, zooals Nederland’s
Adelsboek mededeelt, in 1450 te Drumpt werd beleend,
ontving den 3den Juli van dat jaar een derde gedeelte
van den tiend te Rumpt ?) als leenvolger van zijnen vader
J a n van Balveren! 3)
Wij kunnen dus gevoegelijk eene streep halen door
de eerste drie generatiën van het geslacht van Balveren,
opgegeven door Nederland’s Adelsboek, en beginnende
bij de vierde generatie aan den daar genoemden A d r i a a n
van Balveren tot vader geven eenen Jan van Balveren,
overleden omstreeks 1450.
Omtrent dezen Jan van Balveren was natuurlijk meer
te vinden. Gegeven dat zijn zoon zijn leenvolger was,
lag het voor de hand de vroegere beleeningen na te gaan.
Daarbij bleek mij, dat Jan van Balveren. zelf werd beleend 21 October 1441 bij opdracht van Joncfrou Wilhem
van Ackoy, weduwe van Qiisbert Piick, en dat hij op dienzelfden dag Johanna van Heerlair van Merwiick, sinen
echte ende wittaftige wive, aan dit leen lijftochtte 4). De
moeder van Adriaan van Balveren behoorde dus tot het
welbekende geslacht van Herlaer, een naam, die waarlik
wel mag worden genoemd.
Daar Jan van Balveren dit leen verkreeg bij overgift,
had het geen zin de vroegere beleeningcn verder na te
gaan en trachtte ik langs anderen weg meer te vinden.
Als punt van uitgang nam ik toen de mededeeling van
Nederland’s Adelsboek, dat Adriaan van, Balveren, die
vóór 1473 overleed, werd beleend met Delwijnen. Het
Geldersche leenregister berustende in het Rijksarchief
te Arnhem wees mij daarbij den weg. In het deel bevattende de in het kwartier van Nijmegen gelegen leenen
komt onder no. 302 voor ,,een huys ende hofstat gelegen
in den gerichte van Delwinen” c.a. en daarmede werd
Adriaan van Balveren in 1467 beleend. De desbetreffende
acte werd door mij in het leenactenboek (C, fol. 27) naaeslagen, maar leverde niets bijzonders op. Na Adriaan’s
dood werd 10 October 1473 zijn zoon Johan van Balveren
met dit leen beleend. In deze acte (D, fol. 29) staat dat
Johan van. Balveren Ariaenss. met dit huis c.a. werd
beleend ,,gheliic hem dat van Adriaen van Balveren,
s y n e n v a d e r , aen verstorven is”. Eene soortgelijke
mededeeling ontbreekt in Adriaan’s beleening van 1467,
maar aangezien uit het leenregister van Oudmunster bekend is, dat Adriaan van Balveren reeds in 1450 leen-

volger zijn s vaders J a n vai Balveren was, laat ‘het
zich denken, dat A d r i a a n in 1467 slechts den leeneed
heeft vernieuwd en hij reeds vroeger met het huis te
Delwijnen zal zijn beleend. Immers ook dit leen zal hij
als leenvolger zijns vaders hebben bekomen, want het
Geldersche leenregister leert, dat Adriaan’s onmiddellijke
voorganger was Jan van Balveren, beleend in 1436, die
zelf leenvolger was van Euert van Balveren, beleend in
1424. Laatstgenoemde beleeningen, te vinden in deel B
fol. 9”“” en fol. 21, verspreiden geenerlei licht aangaande
de familieverhouding, welke tusschen deze leenmannen
zal hebben bestaan. De gissing ligt evenwel voor de
hand, dat de Jan van Balveren van 1436 een zoon zal
zijn geweest van den Evert van Balveren van 1424. Dit zal
dus nader moeten worden onderzocht en daarna behoort
te worden nagegaan, of deze Evert van Balveren identiek
is met den gelijknamigen tollenaar van Zalt-Bommel,
den schepen dier stad, of met den landrentmeester l).
De schepen, die uitdrukkelijk Willemsx. wordt geheeten,
zooals boven is gezegd, voerde een geheel ander wapen
dan de huidige van. Balveren’s, maar dat van den landrentmeester vertoont wél overeenkomst daarmede, zoodat
het waarschijnlijker is, dat laatstgenoemde identiek is
met den leenman van 1424, dan de schepen.
Hoe dit echter ook zij, duidelijk is, dat de stamreeks
van Balveren, zooals die in 1912 werd opgegeven, niet
gehandhaafd kan blijven, en dat het laatste woord ten
opzichte van de afstamming van dit geslacht nog l a n g
niet is gezegd.

1) De oorkonde is in haar geheel afgedrukt in Mr. G. vanHasselt’s
R.nosendaal. blz. 180. en berust in het Riiksarchief te Arnhem (Charter”
verzameling RekenkAmer, n0 2383).
3) Rumpt en Drumpt zijn, zooals bekend, niet identiek. Is van
Rumpt Drumpt gemaakt met het oog op de bovenaangehaalde opdracht van het huis te Drumpt door Henrick van Balveren in 13321
3) Rijksarchief Utrecht, Leenregister van Oudmunster 1438-1561 (no.
599), fol. 31~~0. Aldaar is tevens te zien, dat Adriaan van Balveren dit
leen tenzelfden dage opdroeg ten behoeve van Jonefrouue Evert van
BaEverm, Adriaens suster wzn Balveren voirg., voor wie de leeneed werd
afgelegd door Ott wzn Haeften mw Reynoy, hoer geechte enáe getroude man.
4) Ibidem, fol. 20~80 en 21.

Excerpten uit het Boek der Morgengaven,
berustende in het Zutphensch archief,
gemaakt door J. D. WAGNER.
De laatste acte luidt:
Anno 1572 optenn Dinxdach nhae Margarete Virginis
(15 Juli) voir Ruhter, Cornelis Iseren unnd Jasper Cloeck
in loco Doys.
Wolter vann Hol& hefft Johanne vann. Lummenn syner
vierde echte beslaepener huisfrouwenn thoir morgengaeve
gheghevenn eins twee hundert olde schilde vann oir beyden
guidt sunder argelist.
157 1. maand. na purificatie Marie virg. (5 Febr.)
Johan Kreynck Joffer Gerberich van dela Walle.
300 o. sch. van oer beyder goed.
1571. maand. na Apolonia (12 Febr.)
Die erentveste en froeme Henrick Cfoltstein.
Joffer Walraven van Haeften zijn tweede huisvr.
400 o. sch. van zijn goed alleen.
1571. goensdach na reminicere (14 Maart).
Geridt Cloeth. Mechteld van der Capellen.
40 keizer gulden van oir beider goed.
1570. maand. na Exaudi (8 Mei).
Johan Barner. Joffer Anne 2lioirdingck.
600 o. sch. van oir beider goed.
1570. maand. na octave van sacramenti (5 Juni).
Gerlich van Bwerlo. Joffer Gerit Veer.
300 o. sch. van oir beider goed.
1) Voor een onderzoek komen in de eerste plaats in aanmerking de
n het Rtksarchief te Arnhem nog voorhanden rekeningen van den
andrcntmeester 1426-1427 (Rekenkamer, A 1) en van den tollenaar
;e Zalt-Bommel 1423-1424, 1429-1431, 1432-1433 (Ibid., A 4 b),
welke ik geene gelegenheid had te raadplegen.

181
Otho VateOenden. Henrica te Byth eertijds echte
569. maand. S. Jan decoll. (29 Aug.)
huisvr. gewest Evertz Vogell.
N. Derick van Till. Joffer Alheid Leiendeckers.
200 stadt gulden.
300 o. sch. na der stad gesette alleen van zijn goed.
1658. maand. na Blasii (7 Februari).
567. goensdag na misiricordia domini (16 April).
Willem Bentinck Sanders die olde. Joffer Lumme
Arndt Lansinck. Joffer Jutta Cuysers.
Schimmelpenninck.
600 go. guldens van oer beider goed.
500 o. sch. van oer beider goed.
567. maand. na Sacramenti (2 Juni).
1658. maand. sint Valentinus dach (14 Februari).
Gerlach van der Gapellen. Truede Johann UarrienJohan Verwer echte zoon Thomas Verwer.
borchs’ dochter.
Griete echte vurdochter Thomas van der Capellen.
200 o. sch. van oer beider goed.
100 o. sch. van oer beider goed.
1567. goensd. na Nargarete virg. (16 Juli).
Gerit vaw Burlloe. Joffer Geertruid Bercks zijne 1658. maand. na Letare (21 Maart).
Bernt van Presichave gaf Juff. Cathsrina Barners
anderde vrouw.
syner ersten beslaepen huysvr. van oer beiden
200 o. sch. van zijn goed.
400 o. sch.
1567. Nativ. Marie virg. (8 Sept.)
Johann Oelen. Johanne uan der C a p e l l e n
1557. maand. na Margareta virg (19 Juli).
Gerit van der Vorst. Joffer Wyza (of Leyza)
anderhalf honderd go. guld. van zijn goed.
1567. maand. S. Nichielsdach (29 Sept.)
van Achtevelt.
200 o. sch. van zijn goed.
Claes van Barmentloe. Styne Gerrits zijn anderde
vrouw.
1557. maand. allerheiligen dach (1 November).
Johan vaqa der Capellen natuurlicke soon z. Ger100 daler van oer beider goed.
liohs van der Capelle in den Dam gaf Wendelle
1566. maand. na Nathei ap. (23 Sept.)
Elgers siner eerster echter beslapener huisvr. 50
Johan Schimmelpenninck. JoEer Nechteld van der
stadt gulden enig alleen van zijne gude ter morCapellen.
300 o. sch. van zijn goed.
1556. ~~~~eua Awnete virg. (27 Januari).
1566. maand. na heiligen Christdag (30 December).
Jacob Golts?eira. Joffer Henrica te Riith die weGerrit Horstinck. Joffer Catarina van der Sckueren.
duwe van z. Johan van Broekkuysen “sijn eerste
400 o. sch. van oer beider goed.
echte huisvrouw.
1565. guedesd. na visitatio Marie virg. (4 Juli).
600 o. sch. van zijn goed.
Emont van Buchell. Joffer Margriet van den Veen,
400 daler van zijn goed.
1556. goensd. na Appolonia virg. (i 2 Februari).
N. Gerit va?a Suchtelen licenciaat.Anna Horstincks.
1565. maand. na translatio Nartiny (9 Juli).
200 o. sch. van z1Jn goed.
Evert van Liratell. Joffer Nechteld vata depa Veen.
1555. goensd. na Lichtmis (6 Februari).
600 brabantsche guldens van zijn goed.
Ailbert van Steener. Joffer Johanne van der Ca1564. goensd. na Agnetis virg. (25 Jan.).
Reinier Swaefien. Joffer Gertruid Schimmelpellen.
400 o. sch. van zijn goed.
peraninck.
1564. maand. na Victoris (15 October).
400 o. sch. van zijn goed.
Steven Bentinck. Joffer Anna Schimmelpenninck.
1564. goedesd. na misericordie dom. (19 April).
600 o. suh. van oir beider goed.
Gerrit van Buerloe. Joffer Jorden van Hollhusert.
1653. maand. na purificatie Marie (6 Februari).
300 o. sch. van zijn goed.
Jacob Schlindewater. Joffer Dorothea Barners.
1664. Donred. na inventio s. crucis (4 Mei).
200 o. sch. van zijn goed.
Jaspar Kloeck. Joffer Catarina Barraers geweest
echter huisvr. Berndt Presickhave.
1552. donred. na zondag Oculy (24 Maart).
die ernveste Diderik van Dorth van Blanckenae.
300 gulden van zijn goed.
Joffer Nechtelt van Vieracker.
1564. manend. S. Odulphusdach (12 Juni).
300 go. gu. van zijn goed, den gulden van 28 st.
Goeszen Spee. Joffer Aelheidt van aekeren.
1000 brabantsche gulden alleen van sijn goeder.
1652. maand. na Trinitate (13 Juni).
Thomas van der Capelle gaf Griete zijne anderde
1664. donred. na conception Narie (14 Dec.)
echte huisvr. 200 alde schilden van oir beider goed.
Steven vaga Rhemen doctor. Joffer Soete vala
den Wall.
1562. donred. post Bartolomei (26 Augustus).
Henrick van Dodinckwerdt. Catharina Goltstein.
200 go. g. van zijn goed.
100 stad gulden uit oerer beider goed.
1561. maand. na conversie Pauly (27 Januari).
P e t e r v a n Aneldoorn d o c t o r . Joffer t_$ertruidt ; 1551. goensd. na heilige drie koningen (7 Januari).
K ailsaeks.
v Henrick Smein& van Hengdloe.‘
Nechtelt van de Walle sijne anderde echte huisvr.
200 o. sch. van zijn goed.
1661. maand. na Nartini ep”. (17 November).
200 o. sch. van zijn goed.
Henrick Bushoff. Joffer Sophia Goltstein.
155 1 . maand. na Antony abbatis (19 Januari).
600 o. sch. van zijn goed.
Evert van der Capellen. Joffer Biele van Vorthusen.
1558. maand. na driekoningen dach (10 Januari).
400 o. sch. van oir beider goed.
Johan van Presirackhaeve. Johanna Leiendeckers.
156 . vridach na purificatie Marie (6 Februari).
300 o. sch. van zijn goed.
Gisbert Cloeck. Joffer Aelheit vati biyhe.
1568. maand. na Pontiaan (17 Januari).
200 go. croene van zijn goed.
”
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1650. maand. S. Michelsdach (29 September).
1634. donderd. na Agnete (24. Januari).
Ailbert Middeldorp. Joffer Gertruid Iseren.
Johan van Broickhuysen. Joffer Henrica te Ryth.
500 o. sch. van zijn goed.
400 go. gulden van oir beider goed.
1548. dinxdach na Blasii (7 Februari).
1633. woensd. na lichtmis. (5 Februari).
Derick Stockebrant. Alytken Ruters.
Henrick ter Brugge. Joffer Biele ScJli?,amelpelaninck.
200 o. sch. van oir beider goed.
200 o. sch. van zijn goed.
1546. goensd. avont Agnete virg. (20 Januari).
1533. maand. na Appolonie (10 Februari).
Hillebranth
Willem Bongairtz. Henrica Ruythers.
. . , . . van Deventer. Anne ,va?z der
400 o. sch. van oir beider goed.
Capellen.
1546. maand. na visitatie Marie v!rg. (5 Juli). /
200 o. sch. van zi,in goed.
Wynolt van Hackfordt burgem. te Arnhem. Jof1533. maand. na Bonifacy (9 Juni).
fer Aelheyt Buyshaves 1).
Meister Thomas van! Buyrll. Joffer Gertruydt v a n
1000 o. sch. van oir beider goed.
der Capellen Henricxs (Claesz. staat doorgeslagen).
1546. goensd. na Mathei ap. (22 September).
400 o. sch. van hun beider goed.
Henrick Ruythers Henricxz. Fenna VateOenders.
1532. dinsd. post Agnete (23 Januari).
Henrik die Grove, erffacht tot Erckelens, land
200 o. sch. van oir beider goed.
1646. goensd. St. Michelsdag (29 September).
Rentmr., B . . . . 1) tot Nijmegen, Drost op HatHel.mich wan Hekeren. Eeffze Peltxers.
turn. Joffer Stine 2) naegelatenc weduwe selige
100 o. sch. van zijn goed.
Garrit Boshaves.
600 o. sch. van oir beider goed.
1045. maand. na Agathe virg. (9 Februari).
Jacob van Pieracker. Joffer Kunne van der Ca1631. guensd. post visitatio Marie (6 Juli).
pellen.
Leynhart van T;yll van Venloe. Aeltghen Rugters.
200 go. guldens van zijn goed.
100 o. sch. van z+ goed.
1545. donred. na Margarete virg. (16 Juli).
1531. maand. post Michaells (2 October).
Meister Alphert van T h y l l S e c r e t a r i s . Jouftr.
Willem Ysseren. Joffer Anthonis van Voorthusen.
300 o. sch. van oir beider goed.
A n n a Wytten.
1543. goensd. na Agnetis (24 Januari) 2).
100 o. sch. van oir beider goed.
Henrick van der Capellen. Joffer Jutte Schlinde1631. donderd. post Martini (16 November).
waeters.
Harmen Barner. Thomas Mengerinck nagelaten
400 o. sch. van oir beider goed.
weduwe zal. Henrick Putzeler.
1543. opten maned. ipso Remigii (1 October).
200 o. sch. van oir beider goed.
Gerrit van der Capellefa. Joffer Lumme Puthselers.
1630. maand. ipso die Victoris (10 October).
200 o. sch. van zijn goed.
Johan van Munster. Syn anderde beslaepener
1541. goensd. 10’ IJ 0 0 martelaren dag (22 Juni).
huysvrouwe Hylle.
Luedolf te Ryth. Joffer Mechtelt van Vieracker
200 o. sch. van zLJn goed.
sin anderde huysvr.
1530. op dach presentationis (21 November).
200 go. guldens van zijn goed.
Garrit van Delft. Henrica van Gaelen.
1540. maand. na Jubilate (19 April).
100 o. sch. van zijn goed.
Cornelis Yseren. Joffer Berthe Belmers.
1529. avond Agnete (20 Januari).
400 o. sch. van oir beider goed.
Werner Kaelsack. Antonia Kueners.
1540. maand. na vincula Petri (2 A.ugustusj.
50 o. sch. van zLJn goed.
Johan van Ruremunde. Eelvra Houtow.
1529. donderd. post Purif. Marie (4 Februari).
300 o. sch. van oir beider goed.
Renze van Holthqssen Secretaris ons gen. 1.
1539. goensd. na Apollonia virg. (10 Februari).
heren Hert. van Gelre. Joffer Zouden Kreyfack.
200 o. sch. van zijn goed.
Johan tho Goir. Agnes va.n Lennep.
anderhalf hundert o. sch. uit oir beider gped.
1629. maand. post Letare (8 Maart).
1539. goensd. na omnium sanct. (5 November).
Luydolph te Ryth. Margarete Schymmelpenni?ack.
Aelbert van Brunckhorst. Barte syn 3 echte be200 go. guldens van zijn goèd.
slaepene huisvr.
1528. guensd. post visitatio Marie.
200 o. sch. van zijn goed.
Ailbert van Bronckhorst smyt gaf Jutte syner be1538. maand. sent Catherinend. (25 November).
slaepene huysvr. te morgengave 100 o. sch.
Johan ten Bern. Ermgart Stoltenborch.
1528. op dach Andrie apostel (30 November).
2 0 0 0.’ sch. van oir beider goed.
Henrick Kaelsack onze lieve raidsvrund. Jouf.
1636. maand. na Mathie ap. ( 2 8 F e b r u a r i ) .
Anna Slyndewaerts.
T h o m a s vaqz der Capellen gaf Willemken . . .
200 o. sch. van zijn goed.
siner echter beslapener huysfrauwe ter morgengave 1527. op dach Dominici (6 Augustus).
200 golt gulden van oiren beider guet enig te
Johan vaga Keppell veruwer (verwer 3) gaff Engelle
hebben sonder anxt.
syner ister beslaepene huysvr. tot een morgengave
1535. maand. na reminiacere (22 Februari).
60 oude schilden van oer beyder goederen.
Lenze T’eer. Catharina Zelle.
1) Burggraaf kan er niet staan, want als zoodanig komt hij niet
300 o. sch. van zijn goed.
voor op de lijst in W. van den Bergh’s Nijmeegsche bizonderheden
en in SI’. Joosting’s Nijmeegsche Broederschappen.
1) Aleid Bushof dochter van Gerrit en Helena Bewz
1) De huwelijksvoorwaarden zijn van 11 Januari 1543.

3 Christin0 Berk, die ob. 29 Mei 1544.
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1 607. goensdach des seligen . . . . 2de Juni (2 Juni 1307
Garrit van Heerde. Joufvr. Kunera van Melceren.
valt op een Woensdag).
200 o. sch. van oer beider goed.
Jacob van Hekeren gaf Joffer Aelh. van Keppel
1626. maand. post Egidie (3 September).
te morgengave dat halve guet genaempt BrandeEverwyn Raesshoirn. Joufvr. Alyt. van Wyehe.
berch gelegen to Vorden.
200 go. guldens van gewicht van zijn goed.
1 ó06. maand. na Jacobi (27 Juli).
Johan van Koverden. N. Johan Stockmansdr
1624. op den dynsedach quator coronatorum (SNovember).
Scepen Garrit Barner gaf syne besclapen . . . . . .
100 o. sch. van oer twyer guet.
Berte van der CapelEen.
/ 1 603. maand. na Allerheiligen (6 November).
Jacob Schimmelpen?&& Andriesz gaf Joffer Wil200 o. sch. van ore beyde goede.
helme van Ruerlo zijne huysvr. des yersten margens
1621. goensd. post conv. sti Pauli (30 Januari).
Jan Bel1 doirwerder gaf Jo: Marrie van der
doe hy van oir opstonde utten bruytbedde ter
Capellen ten morgengaeve 200 alde sch. van oir beimorgengave 400 alde schilde uit oire beider guet.
502. op manedach na Jubilate (18 April) 1) vor Arnt
der guet bekent voor Capelle Henrics en Yseren.
Slindewater end Gerrit van Vorthusen gaff Gerlich
1621. maand. post Mathei (23 September).
van der Capellen Henrixs joffer Styne Luykens 200
Dirick vand rall. Joff N . . . van Essen van Zwoll.
200 o. sch. van zijn goed.
alde schilden ten mergengave van oir twyer guet.
501. woensd. post Laurenty (11 Augustus).
1518. Voor G. van Broeckhusen . . . . . . . . in festo conv.
Henrick van Zwete. N. Jan Bushamers dochter.
Pauly (26 Januari) N. Capellensoen gaf N. sine
echte wyve van Lochem 100 g. van syne goed ter
100 go. gl. van oir twyer goed.
601. vrijdag na Sunt Lucied. (17 December).
morgengave.
Frans die Witte. Helen van Haeften.
1618. maand. in die Nicolay (6 December).
Loff van Egere. Joffer Margareta van Eeuersdick.
200 go. gl. van zijn goed.
500. vrijdag post assumptio Marie (21 Augustus).
400 go. gulden van oir twyer goed.
1617. vrydag post Vity et Modesty (19 Juni).
Arnt Slyndewater. Joger Margriet SchimmelHenrick van Steenbergen. Joff. Anne van Roderlo.
penninck.
400 guldens van gewicht van zijn goed.
400 go. gl. van oir twyer goed.
496. donderd. na Quasi modo geniti (14 April).
1616. maand. post Bartolomey (27 Augustus).
Rynt Raishorn. Hadewich van Poelwyck.
Bernt van Monster. Anna Baltinx.
200 go. gl. van oir twyer goed.
100 go. gl. ter mergengave ind hie in benoempde
nyet ut oir twyer goet.
496. maand. post Pancraty (16 Mei).
1614. maand. post Angnete (23 Januari).
Henrick ter Rit. Joffer Henrica van Roderlo.
N. van Bair van Grolle. Hardwich Krigers.
200 go. gl. van zijn goed.
100 gl. van oir twyer guet.
494. maand. na alre kinderdach (29 December).
1613. zaterd. post Epiphania domini $3 Januari).
Willem van Deele. Katryne ter Klues.
Michel van Pomsberch ‘). Joffer Anna van Gelre.
100 go. g. van oir beider goed.
484. gudesdach nae Meye (5 Mei).
1000 enckel go. guldens van zijn goed.
1611. maand. na Agneth (27 Januari).
Henr. Pieck. Jutte.
Wilhem van Oy gaf Joffer Anna van Keppel te
50 go gl. van oir beider goed.
morgengave al syn gereede guet alst wesen sal
opt dach als hie sterft, utgescheiden syn beste perd
Fragment-genealogie Vreeland,
en harnisch, dat te erve goeds wesen sal en daartoe
door P H . F. W. VAN R O M O N D T .
400 go. gl. van gewicht van ons twyer guet.
1611. maand. post Michael archang. (6 October) vor
Het door dit geslacht gevoerd wapen vertoont : In zilver
Cappel Henricsz en Ot Keyen. Jan &yclc van
len groen perk waarin geplant die stengels, elk met met 6
Bronckhorst ind van Olne gaf Johannavan Bransenbladeren van natuurlijke kleur. Helmteeken: een blad.
borch sinen wyve te mergengave 25 go. R. van
.De naam wordt afwisselend geschreven : (van) Vreeland,
gewichte van sine guede alinge.
Trreelandt, Vrelandt en Vreland.
1610. maand. na Paulus bekeering (28 Januari).
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika verscheen
Thomas Peyl gaf Fijen Morbeck . . . . . pont van i:n 1909: History and Genealogy of the Vreeland Faoir twijer goed.
nily. Edited by Nicholas Garretson Vreeland. Historica1
1510. dinsd na Sixty (24 September).
;?ublishing Co. Jersey City. New Jersey. In het 4de hoofdSteven van Zuylen. Jutte Baltinx.
tuk wordt de genealogie behandeld, loopende van 1638
100 o. sch. uit oir twyer goed.
:ot 1909. Aansluiting met het hieronder voorkomende ge1608. maand na Egidy (4 September) vor Gerlich van S lacht is niet gevonden, het voert ook een ander familieder Capellen Henricsz en Andry Schymmelp’gaf Vvapen.
Gerlich vander Capellen Claesz Joffer Johanna
Van ons correspondeerend lid Mr. P. C. Bloys van TresScholdmans 200 alde sch. ut oir twyer guet te 11ong Prins werden door mij de gegevens uit Batavia en
morgengave.
en groot gedeelte der Utrechtsche aanteekeningen dankE laar ontvangen.

1626. dinsd. altera visitationis Marie (3 Juli).

‘) Hertog Karel geeft aan zijne bast.-dochter Anna van Gelre, wede
van Miohel van Bambergen, het huis Schoonrebeek te Putten in vrudhtgebruik. Jan. 1530. (Nijhoff. Gedenkw. u/d Gesch. van Gelderland).

-

Gerrit Vreland, opperkoopman O.I.C. tr. Aletta de Bitter.
1) De huwelijksvoorwaarden zijn van 12 April 1502.
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Uit dit huwelijk werden te Batavia, zoover bekend, vier
kinderen gedoopt:
1. Joan Vreland, ged. 26 Maart 1673. Get. de Ed. acht. hr.
gen. Joan Maetsuijcker en de Ed. Heer Corn. Speelman,
juffr. Verburgh en juffr. van Hoorn.
2. ,Johanna Margrieta Vreland, ged. 15 Juni 1675. Get.
Constantijn Ramt, Nicolaas de Bitter, Catharina Abbema huysvr. de hr. Sybrand en Johanna Vrelant huysvr.
Jacob Does.
Zij huwde Dr. Cornelis Vermeer.
Van haar staat in het overhjdensregister van Utrecht
aangeteokend: 11 aangebracht 23 Dec. 1748. Vrouwe Joha,nna Margarethe Vreeland, weduwe van den Heer Cornelis Vermeer in leven medic. doctor op de Nieuwegragt
bij ‘t Hieronymusschool, laet na een meerderjarige dochter, begraven met 16 dragers f 6, swarte kist en baer f 8,
eens te laat in de kerk f 6, twee huylders f 8, 18 ellen
laken gescheurd.
3. Jan Vrrelandt, ged. 2 Mei 1677. Get. Jacob Does, Helena
de Bitter.
4. Mr. Gerrit Vreland, ged. 2 Mei 1680. Get. de hr. Cornelus
Speelman, directeur-generaal, de hr. Balthazar Bort,
raad van Indie, mevr. Generaele Joanna van Ommeren,
juffr. Aletta van Coulster.
Hij studeerde te Utrecht, waar hij in 1702 werd ingeschreven als Indus in Batavia, was later advocaat voor
den Hove Provinciaal van Utrecht, alwaar hij op 31 Jan.
1708 met Petronella can Romondt huwde. Zij was op
19 Febr. 1680 in de Jacobskerk te Utrecht gedoopt als
dochter van den muntmeester ,7ohan v. R. en M a r i a ,
Siezoerts Oud, met als getuigen: Siewert Jans. Oud en
Anna van Romond. Bij hun huwelijk werden als getuigen vermeld: de Heer Johan van Romunt en sijn Edh
huysvrouw als vader en moeder van de bruid en Mevrouw
Aletta de Bitter, mater sponsi.
Hij stierf vermoedelijk te Alkmaar of in de Zijpe, terwijl zij als zijne weduwe te Utrecht overleed op 6 Aug.
1766 alwaar zij op de Kromme Nieuwe Gracht tegenover
‘t Jerusalemsteegje woonde, twee mondige kinderen nalatende. Begraven Jaqobikerk. Gesonken f 126. 16 ellen
laken gescheurt.
Uit hun huwelijk werden acht kinderen te Utrecht
gedoopt:
1. Aletta Johanna Vreland, geb. 27 April 1709, ged. Geestekerk 28 d.a.v.; beett. De Heer Cornelis Vermeer en
joffr. Johanna Margreta Vreland. Zij overleed Utrecht
15 Juli 1710 als ‘t kind van Gerrit Vreeland, begr.
Jacobikerk, laat na vader en moeder in de Muntstraat f 8.
2. Johan Vreland, geb. 16 Sept. 1710, ged. Dom 17 d. a. v.
en overleden 30 Sept. 1743 als Capitein ter Zee wegens
Zeeland.
3. Gerardus ,7ohan Vreeland, geb. 24 Sept. (?) 1711, ged.
Dom 27 Nov. d. a. v.; gett. de Heer Cornelis Vermeer en
Mevrouw Vermeer. Hij overleed op Colombo 26 Febr.
1752 zonder kinderen na te laten. In 1735 vertrok hij
naar Indië met het schip ,,Knappenhoff” voor deKamer
van Rotterdam, was later Extra-ordinaris Raad van Ned.
Indië, terwijl hij op 6 Maart 1651 benoemd werd tot
Gouverneur van Ceylon. Te Colombo was hij op 16 Nov.
1738 gehuwd met Susanna Petronella Yisboom, geb. aldaar 9 Sprill719 als dochter van Marcus V. en Cornelia
van Wijnbergen. Zg hertr. Pieter Lubbert Smidt, Hoofd-

administrateur te Colombo. (Zie verder : De Navorscher
1900 en 1901).
Op 3 Mei 1747 testeerden zij te Colombo; hij wordt
daar opperkoopman genoemd. Legaten : de dlaconiearmen 25 rd” ; hunne slavin Rosetta met hare kinderen
worden vrijgemaakt en aan haar komt bovendien eene
som van 50 rds ; zijne moeder Petronella uan Romond
wed. Mr. Gerrit Vreelant, wonende te’utrecht 1500 rd”;
hare moeder Cornelia van Wijnbergen wed. van den
predikant \C’ilJaelmus Ronijn hetzelfde bedrag.
Bij een codicil dd. Colombo 6 Febr. 1652 worden zijne
twee zusters Aletta Magdalena Adriana en Johanna
Baria Vreeland en hunne pleegdochter Cornelia van
Sanden bedacht. (Algemeen Rij ksarchief. Koloniaal archief 12037).
4. Aletta Magdalena Adriana Vreeland, geb. 12 Maart 1713,
ged. in het Cranegasthuis 17 Maart d.a.v. Zij overlijdt ongehuwd 4 Nov. 1777, begr. Jacobikerk, bidder Römer,
woont op de Nieuwegracht over de Jerusalemsteeg, laat
geen ouders maar een mondige zuster na. Gesonken
f 125, 16 ellen laken gescheurd.
5. Johanna Maria Vreeland, geb. en ged. Dom 14 Nov.
1714. Zij tr. in de Zijpe 31 Aug. 1745 haren neef Mr.
Johan Lambartus cara Romondt, geb. en ged. Enkhuizen
18 Nov. 1711 als zoon van Diederik v. R., kanunnik en
kameraar van den Dom te Utrecht en Elisabeth Waterman. Volgens het overlijdensregister van Utrecht werd
hij aldaar aangebracht op 8 Dec. 1723. De Heer secretaris
van het gerecht dezer stad Johan Lambartus van Romondt f 250.
Op 23 Dec. 1727 kocht hij zich een canonicale prebende
in ‘t kapittel door 1 overlijden van Mr. Johan Scheltus ;
werd 21 Nov. 1729 geëmancipeerd 18 jaar oud zijnde;
23 Nov. 1733 benoemd tot kanunnik van den Dom;
1736 ingeschreven als student aan de Hooge School te
Utrecht ; 2 Mei 1735,6 Mei 1743,l Mei 1747,3 Mei 1751
aansteld als kameraar kapittel van den Dom voor 4jaar,
respectivelijk ingaande 1 Oct. 17351 Oct. 1743 enz.; 27
Mei 1743 aangesteld heemraet van de Vechter en Oudbroeker wetering door afstand van Mr. Gerard van
Voorst; 5 April 1745 gecomm. tot de deputaten schouw
voor den tijd van 4 jaar; 1 Juli 1746 geadmitteerd tot
het supplement door overlijden van Jacob Kinlopen;
29 Mei 1747 wd. secretaris van ‘t kapittel ; 6 Juli 1750
gehouden in omnibus als plenus; 11 Nov. 1761 prebende
overgedragen aan Mr. Gerard Munnicks.
Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren, beiden jong overleden.
a. Elisabeth Petroraella van Romondt, geb. Utrecht 3 Juli
1748, ged. Janskerk 7 d.a.v., ouders bijde ledemaat,
woon. Agter Sint Pieter door Ds. van der Hagen gedoopt, M. Wolff ouderling, -/- 26 Oct. I 748, begr. Domkerk, aangebr. 4 Nov. 1748, bidder Sesselaer. ‘t Kind
van den Heer Johan Lambertus van Romondt, agter
St. Pieter, laet na vader en moeder, gesonken f5-5.
b. Gerard Pieter van Romondt, geb. Utrecht 27 Juni
1750, ged. 1 Juli d.a.v. ten overstaan van Gerard Gerbrandt van Romondt en Aletta Magdalena Adriana
van Landt (m.z.Vreeland)als getuigen,+24 Juli d.a.v.,
gesonken en aan de armen gegeven f 6-5, begraven
Dom, bidder Sesselaar.
6. Diederica Elizabeth Vreeland, geb. 16 Mei 1716, ged.
Dom 17 d.a.v., t Utrecht 19 Mei d.a.v. als ‘t kind van
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Gerard Vreeland, &ders Pieterstraat, f 6-6, begraven
J a c o b i k e r k .
7. Dirk Lambert Vreeland, geb. en ged. Dom 8 Sept. 1717,
tutrecht 3 Maart 1718 als ‘t kind van Gerard Vreeland,
begr. Jacobskerk f 6-6, ouders wonende Pieterstraat.
8. Susanna Petronella Vreeland, geb. 3 Jan. 1724, ged.
Dom 5 d.a.v., i_ te . . . . . 18 Nov. 1731.

pred. te Beekb., Juf. Christina Abigael van Else.
1735.8 April. Christianus Theodorus , D. Gerh. Joh. v a n
Campen , p r e d . te Beekb., Christina Abigael van
Elsen.
1736.28 Oct. Alida Margarita, Gerh. Joh. van Campen,
predic. te Beekbergen, Christina Abigael van Elsc.
1738. 20 April. Gerhardus, Gerh. Joh. valt Canapeta, pred.
te Beekb., Christina Abig. van Else.
1739. 1 Nov. Petrus, Gerh. Joh. van Campen, Christina
Abigael vava Else.
1741.. * Nov. Maria Geertrugt, Huijbert van Hamel, scholtus des Ampts Apeldoorn, Henrietta Bernhardina
Versteeg.
Dec. Abraham, de predicant Gerh. Joh. va?a
G’ain2,e7t, Christina Abigael van Elze.
1744.23, 28 Juni. Johannes Schagen, Dominus uan Canapen, Christina Abigael van Elsen.
1 7 4 6 . 1 7 Mrt. Carel Fredrik, P. IYesselman, H e n d r i n a
Pluijm.
1747. 3 April. Abigael, d’Heer Q. J. van Campen, Juff.
Abigael van Else.
1748. 22 Sept. Johanna Lambertina, de ontfanger Pieter
Wcssclman, Hendrijna Plu$ms.
20 Oct. Anna Elsenera, D. Gerh. Joh. (*alz Campeqa,
pred. te Beekbergen, Mejuff. Christina Abigael
van Else.
1769. 15 Mei. Maria Magdalena, Petrus van Delsen, Maria
Mechelina RijsterOorg?~.
1762. 21 Febr. Lucretia, Petrus va?a Delsen, Mechelina
Rijsterborgh.
1764. 29 Febr. Hendricus Johannes, Petrus ‘van Delsera,
Maria Mechelina RGsterborg.
1765. 6 Mei. Daniel, Albertus Theodorus van Hulsteyn,
Sara Haganaeus.
1769.10 Sept. Johanna Francoisa, Abraham van Daverveld, ST. D. M., Jacoba Costerus.
I 773. 18,21 Mrt. Paulus Matthias, Paulus Matthias Icesler,
pred. te Beekberge, Willeminn Justina Jarassens.
1774.22, 26 Juni. Johanna Adriana Jacoba, Paulus
Matthias Kesier, predicant alhier? Willemina Justina
Ja?assetas.
1776. 13, 20 Aug. Johannes Olmius, Johannes Bis&op,
Hendrika Roedenberg.
23, 26 Nov. Justus Bernardus Josephus, Paulus
Matthias Kesler, predicant alhier, Willemina Justina
Janssens.
1777. 25,27 Juli. Maria Catharina, Paulus Matthias Kesler,
predicant alhier, Willemina Justina Janssens.
1778. 26 Oct., 8 Nov. Henricus Hubertus, Paulus Matthias
Kesler, pred. alhier, Willemina Justina Janssens.
1780. 24 Nov., 3 Dec. Johannes Jacobus, Paulus Matthias
Kesler, pred. alhier, Willemina Justina cTanssens.
1782. 1, 7 Juli. Josina Elisabeth, Paulus Matthias Kesier,
pred. alhier, Willemina Justina 3ansselas.
1783. 16,22 Jnni. Josina Elisabeth, Paulus Matthias Kesler,
predicant alhier, Willemina Justina ,Talassens.
1784. 14, 18 Juli. Henrietta Josina, Paulus Matthias I!esler, pred. alhier, Willemina Justina Jalasselas.
1788.5, 15 Juni. Wilhelmina, Paulus Matthias Kesler,
predicant alhier, Willemina Justina Janssens.
1789. 25 Jan. (geb. 31 Juli 1788). Willem Hendrik, Johannis Franciscus Andrau, Josina Rijniera Petronella Baronesse van Heeckeren.

Uit het doopregister van Batavia blijkt nog: op 29 April
1679 is Jan van Vreland getuige bij den doop van Arent
van Swol.
Op 7 Aug. 1672 is Gerrit Vrelundt getuige bij den doop
van Jacob, zoon van Jacob de Black en Aletta Backer.
Op 5 Maart 1673 is dezelfde getuige bij den doop van
Elisabeth Catharina Weydanus.
Voor aanvullingen houd ik mij gaarne aanbevolen.

Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van
verschillende gemeenten in Gelderland,
medegedeeld door Jhr. H. H. R~ELL.
(Vervolg van XXXVI, 23.)

Beekbergen.
Uittreksels uit de doopboeken.
De doopboeken van het dorp Beekbergen loopen onafgebroken voort van 14 Mrt. 1712 tot 14 Aug. 1768
en van 11 Sept. 1768 tot 18 Aug. 1811.
Het oudste doopboek is in slechten staat en heeft
veel van de vocht geleden.
1712. 25 Dec. Willem, Gerrit Ib’esterik, Adriaua Tulke,n.
1714. 6 Aug. Karel, Jan Blommink, Luijtien Holtius.
31 Dec. Jannetien, Jan v a n Otterlo, P e t r o n e l l a
Tullekens.
1715. 13 Jan. Jannetien, Gerrit Westerik, Adriana Tulleken.
4. Mei. Petrus, Lubr. Coor)sen, predicant’, Megtelijna
Smits.
12 Oct. Catharijna, Jan Jansen Bloemink, Luijtien
Carels Holtiahs.
1716. 25 Jan. Jacomijntien, Jan van Otlerlo, Petronella
!lullelcens.
25 Oct. Jan, Jan Bloemink, Luijtien floltius.
1717. 12 Oct. Willemijn, Evert T,aZZeken, Trgntien van
Bouschoten.
1 7 1 8 . 6 F e b r . G e e r t i e n , G e r r i t IVestrik, A d r i a n a
Tullekens.
14 Aug. A d r i j a n a , J a n ,uan Otterto, P e t r o n e l l a
Tullekens.
1720. . . Oct. Willem, Jan Blocmink, Lutjen H o l t i u s .
1721. 30 Mrt. Willem Bastiaan, Jan van Otterlo, Petronella 2 ullekens.
1723. 7 Nov. Grietien , Jan Holtius, Evertien Harmsen.
1725. . . Aug. Mechtelt, Jan Holtius, Evertien Harmsen
Brinx.
1727. 14 Sept. Carel , Jan Holtius, Evertien Briglx.
1728. 25 Juli. Willemijna , Evert Tulleken, Trijntien van
Bouschoten.
1 7 3 0 . 2 9 Jan. Hermen, Jan Carels Holtius , Evertien
Harms Brinx.
1732. 17 Febr. Hendrik, Jan Gerrits van Delen, Catarina
Holtius.
30 Sept. Marij, Evert Tullekens, Trientjen Giesberts.
1734. 17 April. Sara Maria, D. Gerh. Joh. vasa Camperz,
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1797.3, 5 Mrt. Petronella Elizabeth, Isaac Arnold van
Beuningen van Helsdingen, predicnnt alhier, Trijntje
&jjes.
1798.25 Juni, 1 Juli. Jeremias, Isaac Arnold van Beuningen va?x Helsdingen, predicant in deze gemeen te,
Trijntje Mijjes.
1799.20, 25 Aug. Maria Snsanna, Isaac Arnold v a n
Beuningen van Heisdingen, predicant in deze gemeente, Trijntje Mijjes.
1800. 11, 12 Oct. Petronella, Ds. Isaac Brnold van Beuningen vals Heisdingen, predt dezer gemeente,
Trijntje 1Mijjes.
1802.21, 24 Oct. Jacob, Ds. Isaac Arnold van Beuningen
van Helsdingen, predicant alhier, Trijntje Mijjes.
1803.26 April, 1 Mei. Margaretha Susanna Catharina,
Isaac Arnold van Beuningen van Helsdingen, predicant alhier, Trijntje &lcijjes.
18041. 3, 16 Sept. Reijnier, Isaac Arnold va+a Beuningen
can Ilelsdingen, predt. alhier, Trijntje Meidjes.

en Apeldoorn om na 3 sond. proclamatien sig elders
in den echten staat te laten inzegenen.
1788. 17 Febr. Henricus van Kalkenstein, j. m. van Ermelo,
wonende te Vaassen en Catharina Kleene, wedo van
Hijmen Haf kamp, van Aarlerriksel, mede wonende
te Vaassen, op attest. van en na Vaassen.
Geproclameerd den 17 en 24 Febr. en den 2 Maart,
om zig in den egten staat te laten inzegenen te
Vaassen den 9 Maart.
1789,l Jan. Johannis Franciskus Andrau, vaandrig in ‘t
regiment Orange Gelderland, in guarnisoen te Deventer en Jonkvrouwe Josina Reiniera Petronella
Baronnesse van Heeckeren, tot Molecaten bij Hattum,
thans wonende te Beekbergen.
Op attest. na en van Deventer en Hattum geproclameerd den 4, 11 en 18 Jan., alhier getroud den
23 Jan.
1794.4 April. Reijer de Goejeq j. m. van Apeldoorn, en
Maria Kooidewijn, j. d. van Beekbergen.
Op attest. na Apeldoorn geproclameerd den 6, 13
en 20 dito te Apeldoorn getroud 21 dito.
1806. 24 Aug. getrouwt: Gerhardus Wilhelmus vals Millegeva, j. m. gebooren te Utrecht en wonende onder
Halle met Willemina Fredrika Me@-ilak, j. d. gebooren en woonende te Beekbergen.

Uittreksels uit de trouwboeke?a.
De trouwboeken van het dorp Beekbergen loopen onafgebroken voort van 30 Sept. 1714 tot Aug. 1768 e n
van 1 Mei 1772 tot 30 Juni 1822.
1716. Evert Tzclleken, j. m. van Beekbergen met Trijntien Gijsberts vafa Bouschoten, j. d. van Apeldoorn.
1 7 2 2 . 10 Jan. Jan Holtiahs, j. m., met Evertien H a r m s
Brink, j. d., beijde tot Beekbergen.
1723. 3 Mei. Johannis Holtius. wednr. van Beekbergen
met . . . . . tien teia Ha&, geboortig van Loen”en,
woonagtig tot Beekbergen.
1 7 2 5 . 1 0 S e p t . d’Heer Adam.. . . . Zmits, predicant tot
Angerlo, met Mejuffrouw Judith Dibbcts, gebofen
tot Arnhem.
728. 18 Nov. Jan Gerrits, j. m. van Deelen onder Otter100 met Chataria Holtizcs, j. d. tot Beekbergen.
742.22 Mrt. Lodewijk Carel van Leenhof en Agnis
Maria Bos, beijde wonende te Doesburg.
754. 19 Aug. Anthony de Rooij, j. m. met Lucretia Magdalena Ammon, j. d. beijde van Arnhem.
7 5 7 . 2 3 M e i getrouwt Johannis de 12ooij en Johanna
Catharina van Hulstein, op attestatie van Arnhem.
1 7 6 0 . 5 Sept. getrouwt Arnold üan Hulstegn en Maria
Johanna van Ingenhoven, op attestatie van Arnhem.
1763. 11 Aug.Albertus Theod. van Hzslsteijn, j.m. geboortig
van Arnhem, pred. alhier en Sara Haganrreus, j.d.
geboortig van Haarlem, op attestatie van Haarlem.
Getrouwt te Haarlem 30 Aug., volgens attestatie.
1766. 7 Dec. Getrouwt Christianus Theodorus vafa Campen
en Susanna van Hulsteijn na ingebrachte attestatien
van Legden, Arnhem en Apeldoorn.
1772. 1 Mei. Paulus Matthias Kesler, bedienaar des Godlijken Woords te Beekbergen en Willemina Justina
Janssens, wonende te Zutphen.
Op attestatie van Zutphen en na drie zonnendaagse
proclamatien met attest. na Zutphen en aldaar getroud den 25 Mei.
1786.20 Oct. Johannis George Tromp. j. m. van Bergen
op densoom, wonende onder Apeldoorn en Petronella
Swarthof, j. d. van Zutphen, laatstelijk gewoont hebbende te Amsterdam, met attestatie na Amsterdam

Uittreksels uit de overlijdensregisters.
De overlijdensregisters van het dorp Beekbergen loopen
onafgebroken voort van 23 Aug. 1759 tot 20 Dec. 1774,
van 1 Jan. 1775 tot 19 Oct. 1795 en van 5 Nov. 1795
.
tot 1 Mrt. 1811.
1764.3, 6 Aug. Hendrikus Johannes, zoontje van Petrus
van I)elsela, custos te Beekbergen en Maria Megcheliena RbjsterOorg, nalatende beide zijn ouders.
16, 22 Nov. Geertruid, dogtertje van Petrus va?a
Delseta, custos te Beekbergen en Maria Megchelina
R$sterborg, nalatende beide haar ouders.
1765.4, 11 Febr. Petrus van Delsen, custos te Beekbergen,
nalatende vrouw en kinder.
4, 8 Juni. Daniel van Hulstei@, zoontjen van A. T.
valz Hulsteijn, en Zara Haganäus, nalatende beijde
ouders.
1778. 23, 27 Febr. Willemken Tdlelcefa, nalatende haar
zuster Maria 2 ulleken.
1780. 27, 31 Jan. Maria Zullel,cen, nalatende neeven en
nigten.
1782.10, 14 Juni. Henricus Hubertus, zoontje van Paulus
Matthias Kesler, pred. alhier en Willemina Justina
Jalassens, nalatende de ouders.
25, 29 Juli. Josina Elizabeth, dogter van Paulus
Matthias Kesler, predikant alhier en Wilhelmina
Justina CJanssens, nalatende de ouders.
1783. 24, 28 Juli. Josina Elisabeth, dogter van Paulus
Matthias Kesler, predikant alhier en Willemina
Justina Janssens, nalatende de ouders.
1799.8, 13 Febr. Petronella Elizabeth, dogter van Isaac
Arnold ~~a41 Beuningen van Helsdingen, predicant
alhier en Trijntje Mijes, nalatende de ouders.
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KORTE MEDEDEELINGEN.

teekenen ,,Uit Eede” en denkt dat Odierna een plaats
in Bretagne is. Nu ligt daar inderdaad een stadje Audierne
hetwelk ik in 1904 bezocht en bij welke gelegenheid ik
kon constateeren da,t in de meeste Bretonsche wapens
hermelijnstaarten voorkomen.
De figuren op den steen houd ik dan ook beslist voor
die staarten, hoewel de predikant van St. Anna er aalvorken in ziet en beweert dat dit ziet op de palingvangst
die te Eede veel werd uitgeoefend.
Kan iemand ook eenig licht verschaffen omtrent voornoemd opschrift? De 2 door punten aangegeven letters
ontbreken.
B. v. T. P.

Oud Wapenboek.
In den XXXIIIen jaargang, no. 5, Mei 1915, deed de
heer H. W. J. Gelinck onder bovenstaanden titel ecnige
mededeelingen over den inhoud van een oud wapenboek,
berustende in het gemeente-archief van Kampen, dragende tot opschrift : Liber insignium quartus.”
Naar aanleiding van dat artikel verscheen in den
XXXIVen jaargang, no. 10, October 1916, een stukje van
de hand van den heer W. Wijnaendts van Resandt, waarin
hij de aandacht der leden van het genootschap ,de Nederlandsche Leeuw” vestigde op een artikel van den heer W.
J. Sigal, voorkomende in de Bijdragen en Mededeelingen
d e r Vereeniging Gelre, 1916, blz. 97 e.v. Onder den
titel van: ,Een Geldersch-Overijselsch Studentencollege
te Utrecht in de Zeventiende eeuw” wordt daarin de
aanwezigheid vermeld van een uit drie deelen bestaand
gelijksoortig wapenboek, berustende ten gemeente-a.rchieve te Utrecht. De heer Wijnaendts van Resandt veronderstelt, dat het te Kampen berustende deel behoort
bij de te Utrecht bewaard wordende drie deelen en zegt
aan het slot, dat er wellicht aanleiding zou zijn dit 4”
deel bij zijne voorgangers over te brengen.
Het is mij aangenaam, hier te kunnen mededeelen, dat
de hereeniging met de 3 te Utrecht berustende deelen
reeds een feit geworden is. Nadat de heer archivaris der
gemeente Utrecht en ondergeteekende als zeker vastgesteld hadden, dat hier inderdaad sprake was van het
4e deel van het wapenboek der Geldersch-Overijselsche
studenten te Utrecht, zijn door mij, naar aanleiding van
een verzoek van den archivaris der gemeente Utrecht,
stappen gedaan, om tot overeenkomst te geraken, In de
raadsvergadering te Kampen op Dinsdag 30 April 1918
is aan het college van B. en W. der gemeente Kampen
machtiging verleend dit 4e deel aan de gemeente Utrecht
af te staan, daar het wapenboek niet speciaal op Kampen betrekking heeft en het inderdaad voor nasporingen
gewenscht is, dat de 4 deelen in hetzelfde depot zijn.
Den 16en Mei heeft daarop de officieele overdracht aan
de gemeente Utrecht, waar dit wapenboek ontstaan is,
plaats gehad.
Moge dit voorbeeld in de toekomst navolging vinden!
C. J. W E L C R E R ,

Liste civique 1811.
Te ‘s-Gravenhage, Leiden en in de meeste dorpen van
Rijnland vindt men in de archieven bovengenoemde lijst.
Deze is in het begin van Juli 1811 samengesteld en bevat
de namen der gezinshoofden, doch alleen mannen, hun beroep en ten slotte datum en jaar van geboorte.
De laatste rubriek stempelt deze lijst tot een genealogisch
belangrijke bron. Voor eenige jaren heb ik tijdens mijn locoarchivarisschap een klapper doen maken van onze Leidsche
lijst, een kloek folio deel; meermalen heeft die klapper mij
zeer goede diensten bewezen bij nasporingen. De lijsten
der dorpen zijn uiteraard beperkt en kunnen gemakkelijk
nagekeken worden. In sommige gemeenten zooals b.v. te
Leiderdorp is zij medegenomen met het rechterlijk archief
naar het Alg. Rgksarchief, waar ook de Haagsche lijst
berust. Helaas heeft men daarop nog geen klapper gemaakt,
wat een nuttig werk zou zijn voor een Haagsch genealoog,
die over vrijen tijd beschikt en die zijn er toch wel!
Eigenaardig is, dat blijkens navrage in verschillende
plaatsen buiten onze provincie, alsook door persoonlijk
onderzoek gebleken is, dat men er deze nuttige lijsten
niet kent, wat men onder het centraliseerend bestuur van
Napoleon toch zeker mocht verwachten. Kan een onzer
leden over ontstaan en doel van deze instelling licht
BD.
geven ?

Het wapen der gemeente Sloten (Fr.)
Bij de verleening der gemeentewapens omstreeks 1816
waren de kleuren in het wapen van Slotcn geheel afwijkend van het van ouds gevoerde wapen dezer stad vastgesteld.
Na gehouden onderzoek is de gemeente Sloten (Fr).
thans bij koninklijk besluit van 18 Maart 1918 No. 41,
op verzoek van het gemeentebestuur, opnieuw bevestigd
in het bezit van het vroeger gevoerde wapen in zijnen
oudsten vorm zijnde: in goud een veelhoekig getinneerde
toren van keel met een hoog spits dak tusschen twee lagere
spitse daken van azuur, en achter het gebouw uitkomende
twee schuin gekruiste sleutels van azuur. Het schild gedekt met een vijfbladerige kroon.
G. H A I T S M A MULIER.

Archiv. der gem. Kampen.

Een eigenaardig grafschrift,
In het museum te Sluis bevindt zich een roode grafzerk, waarin de letters gehakt zijn als warenzij van marsepijn gemaakt en daarna op den steen geplakt. Men leest
in den rand:
Hit jacet . no Q u e r t o . ch hrito de odierna parrochic de Deden qui obyt Anno MoCCCCCo XXSII.
In het midden ziet men bovenelkaar drie hermelijnstaarten.
Depredikant van St. Anna ter Muiden, tevens archeoloog
en archivaris van Sluis meent dat de beteekenis is:
Hier ligt . no Quertouch een bretagner uit de tegenwoordige parochie van Eede (een dorp ten Z.O. van
Sluis) enz.
Mr. Muller te Utrecht met wien ik het opschrift besprak was van opinie dat ,de Deden” moeilijk kon be-

Burgemeester van Sloten (Fr.).

l

Teixeira. Ester Teixeira, 3’7 j. oud, geb. ‘s-Gravenhage,
dr. van David T. en Judith Suasso, werd 18 Apr. 1788
te Ravenstein Katholiek gedoopt; zij kreeg daarbij de
namen Maria Louisa. Zij huwt te Ravenstein 21 Mei 1789
Jacobus Josephus Roedemaker, weduwnaar.
J. D. W A G N E R .
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.

balk en blokjes in 20 en 3e kwartier en 30 het wapen
met de dwarsbalk en merletten in het hartschild.
Vergelijken wij deze 3 wapens met de boven aangegeven kwartieren van Louis de Bik, dan zien wij, dat
het sub 3 genoemde (in het hartschild) volkomen overeenkomt met het moederlijk kwartier Baenst, terwijl het
sub 2 genoemde (in 2e en 3” kwartier) overeenkomt met
het wapen van, Peene door het Armorial Général vermeld (met klein verschil wat betreft aantal en rangschikking der blokjes beneden den dwarsbalk).
Mij dunkt, het lijdt geen twijfel, of de hier genoemde
Pieter Carel de Bils is dezelfde als de door den Heer Mr. H.
Waller vermelde ,,Pierre Charles fils de Laks de Bik et
Elisabeth van. Peeue, né B Amsterdam 31 Mars 1647”. Hij
heeft zijn vaders- en moederswapen gevierendeeld en als
hartschild dat zijner vaderlijke overgrootmoeder Bnenst
daarop gelegd.
Dit als juist aannemende, zoude dus het wapen van
Elisabeth va+z Peenen zijn in blauw een gouden dwarsbalk
vergezeld boven en beneden van 9 liggende gouden
blokjes (5-4). Dit wapen nu komt in hoofdzaak overeen
met dat, hetwelk in het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883 NO 9 aangegeven staat bij het a.ldaar behandelde
g e s l a c h t vaas Peenen en dus zoude de Heer W. in dit
volgens het Familieblad te Leiden thuisbehoorend geslacht
de voorouders van Elisabeth moeten zoeken. Het vreemde
echter is, dat het aldaar behandelde geslacht een geheel
ander wapen voert dan het daarbij afgedrukte. Ik vond
hiervoor toch in meerdere bronnen het wapen van Peenen
met den keper. Hieruit zoude men besluiten, dat de in
het Familieblad ter aangehaalde plaats besproken geslacht niets te maken heeft met een geslacht wan Peenen,
dat het, bij dit artikel gevoegde, wapen voert. Toch is
weer opmerkelijk, dat de voornamen Pieier en Elisabeth
door den Heer W. genoemd ook in dit artikel in dienzelfden tijd voorkomen.
Een en ander maakt de zaak vrij verward, terwijl au
comble du malheur de bekende van Rijckhuijsen in dl. 111
op folio 99 zegt, dat er bij de geleerde wapenkenners
verschil omtrent dit wapen ( v a n Peenen) bestaat. ,Ik
bemin de origine”, zegt hij verder, ,,ik heb het Anno 1649
gevonden als 3 groene klaverblaren op silver velt”. Hij
geeft dan verder het bekende wapen van Peenea met
den keper en vermeldt daarbij Pieter van Peenen trouwt
14/11 1646 te Amsterdam Emerentia de Vroede ; hij is de
zoon van Pieter en Angneta Pels, dus volmaakt dezelfden,
welke in het Familieblad zijn vermeld met het daar opgegeven wapen.
In een wapenboekje, door Job Martin de Lange (geboren te Gorinchem ll/S 1662) ,,eigenhandig geschreven,
geteijckent en afgeset” vond ik het wapen van denzelfden
Jonkheer Louis de Bils, aldaar vermeld als Professor honorarius in de Universiteit te Leuven ob. te ‘s Hertogenbosch 1669, met de 4 kwartieren zooals reeds boven aangegeven, w a a r b i j h e t w a p e n Noblits, hier Noblets geheeten, aangegeven als in zilver boven een roode roos,
rechts, links en beneden een roode lelie.
Smits, De grafzerken in de St. Janskerk te ‘s Hertogenbosch, vermeldt op pag. 368 zijn rouwbord, dat in die
kerk gehangen heeft. Hij zegt, dat Lodekjk de Bils
volgens van Heurn een der voornaamste ontleedkundigen
van zijnen tijd en hoogleeraar aan de Doorluchtige
School te ‘s Hertogenbosch was. Volgens eene bijgevoegde

Aytinkvan Falkenstein. (XXXVI, 157j.d&o?zyA. o. F.,
geb. te Zutphen, vestigde zich op 22-jarigen leeftijdin
1820 te Arnhem, was van dat jaar tot 1838 onderwijzer
in de bouwkunde aan het Genootschap Kunstoefening
te Arnhem en van 1827 tot dood stadsarchitect. Hij
overleed aldaar 13 Aug. 1840, oud 43 jaren. - Hij was
bouwmeester van de Willemskazerne (1836), de Koepelkerk (1837) en het Paleis van Justitie (1838); hij was
in den vervaltijd der architectuur een merkwaardig
talentvol man.
V AN H OGERLINDEN .
Arnhem.
Beekkerk. Voert de familie Beelckerk (Beekkerk van
Ruth, van Sloterdijck Beekkerk, de Vries Beekkerk)
een wapen? Een zekere S. Beekkerk was in vroegere
jaren lid van het Genootschap.
Utrecht.
J. V A N L E E U W E N.
Bierens. Rietstap, Armorial général, geeft twee wapens
Bierens op, nl.:
10. Bierens (Amsterdam). D’or a trois barillets de gu.,
cerclés du champ , pos& debout 2 et 1.
2’. Bierens (Hollande). Parti: au 1 de gu. a trois étoiles
d’or, rangees en pal.; au 2 d’arg à la demi-aigle
de sa., mouvant du parti.
Het laatste komt als deelwapen voor in het wapen
Bierens de Haan. Kan iemand mij echter zeggen, welke
familie zich met het eerste wapen tooide?
J. A. B. D. H.
‘S-ar.
Bils (de). (XXXVI, 158.) In de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam bevindt zich een werk, getiteld:
,,Vertooch van Verscheijde eijghen Anatomische stukken”
van Jhr. Louis de Bik, heer van Coppensdamme, Boonem
etc., gedrukt te Amsterdam Ao. 1655.
Hierin vindt men een wapenkaartje, voorstellende zijn
wapen, vergezeld van 4 kwartieren. Deze wapens zijn:
de Bils : geschakeerd van zilver en zwart in 7 verticale
en 9 horizontale rijen. Helmt : een aanziend gestelde
uitkomende moor met de rechterhand voor de borst en
de linkerhand voor de buik. De kwartieren zijn:
A. Vaderszijde :
de Bik (als boven).
Morslede: In zilver 2 roode schuinbalken.
B. Moederszijde :
I\ioblits: In hermelijn 3 lelies en in een schildhoofd
een roos (kleuren niet aangegeven).
Baenst: In zwart een zilveren dwarsbalk vergezeld
boven van 3 zilveren merletten naast elkaar.
In de wapenkaart van de Nieuwe Chronyk van Zeeland
door M. Smallegange vindt men het wapen van P i e t e r
Carel de Bik, heer van Coppensdamme Ao 1696, Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Zeeland. Dit wapen
is aldus gevierendeeld :
1 en 4 geschakeerd van goud en zwart;
2 en 3 in blauw een gouden dwarsbalk vergezeld boven
en beneden van 9 liggende gouden blokjes (5-4 gerangschikt).
Hartschild : In zwart een zilveren dwarbalk vergezeld
boven van 3 zilveren merletten naast elkaar.
Dit wapen determineerende krijgen wij de combinatie
van 3 op zich zelf staande wapens nl. 1” het hoofdwapen
de Bils in le en 4~ kwartier, 20 het wapen met de dwars-
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noot wordt over hem ook in de ,Levensberichten van
Zeeuwsche medici” gesproken.
R. T. MUSCHART.
Rotterdam.

geb. . . ., overl. Nijmegen 15 Juli 1600 (begr. in de
Gr. Kerk.).
Johan Milliuck, geb. . . ., overl. vóór 1615 (begr. te
Gulick) tr. . . . Maria of Margarctha Paeck, geb. . . .,
overl. kort vóór 28 Sept. 1617.
Christoffel can Balveren tot Geesteren (?), in Rp. Nijmegen 1596, 1609/19, geb. . . ., overl. na 1634, tr. vóór
1596 Elisabeth van Ingenulunt, geb. . . ., overl. 21
Jan. 1642.
Arend van Bloemendael, geb. . . ., overl. . . . (begr.
Bemmel), tr. f 1580 Agnes of Berta Vaech, geb. . . .
overl. . . .
Bet-overgrootouders:
Joha.iz van Brake11 tot Karmestein (zn. van Cornelis,
te Lienden, en Margriet van Boecop), geb. . . ., overl.
8 Juli 1580, tr. 17 Juli 1550 Johanna van Meertela
(dr. van Dirk, tot Ingen, en van Bertha van Eek van
Panthaleon), geb. . . ., overl. 22 April 1600 (beiden
begr. te Lienden).
G e r a r d Tempier, geb. . . ., overl. . . ., tr. . . . Helelau
van den Bosch,, geb. . . ., overl. . . .
Lambrecht ~Uillinck (zn. van Cnsper en . . . van Beinhem) geb. . . ., overl. . . ., tr. . . . Ala?aa va?a
Brempt,
geb. . . ., overl. . . .
Hendrick Vaeck (zn. van . . . en . . . Bacrt), geb. . . .
over1
. . ., tr. . . . van \I’ees (dr. van . . . en . . .
Flodorp), geb. . . ., overl. . . .
Johan vnva Balveren tot Geesteren (zn. van Johan
en . . . van Steenhuys), in Rp. Nijmegen 1665, 70,
geb. . . ., overl. vóór 1602, tr. in 156 . Margriet ~~~a~a
Il’ees (dr. van Christoffel en 2” Anna van Hoenselaer),
geb. . . ., overl. & 1616. Zij hertr. Jacob van Zij1 van
Woert.
Gerrit ,va+a Ingenula~at tot Valburg, richter ‘van Wageningen (zn. van Willem en Johanna Hackfort) geb. . . .,
overl. in 1586, tr. . . . Bertha van Brake11 (dr. van
Zweder en Johanna van Brienen), geb . . ., overl. . . .
Johan van Bloemetadael (eigenlijk Blumenthal), Guliksch
ambtman en raad te Lulsdorff (zn. van . . . en . . .
von Reiffenberg), geb. _F 1510, overl. vóór of in 1564,
tr. . . . Elisabetla van den Gruythuis (dr. van Arend,
tot Oostrum en Spaland, en Berta of Betta van Ingen),
geb. 4 April 1522, overl. in 1570. Zij hertr. Herman
Klaitz.
Hendrick Paeck, gerichtsman van Overbetuwe 1550,
in Rp. Nijmegen (zn. van. . . en . . . Riquant) geb. . . .
overl. vóór of in 1584, tr. . . . Geertruid Bedncl; (dr.
van Hendrick en Catharina of Gerbrich Lerinck of
Leringen), geb. . . ., overl. na 1584.

Bils (de). (XXXVI, 158). Omtrent leven en werken
van cie Bils komen uitvoerige artikelen voor in het
Nederl. Tijdschr. voor Geneesk. 1865, 11, blz. 167-220
van de hand van Dr. A. A. Fokker. Verder in Tijdspie.gel
1898, 11 blz. 383-392 en ten 3e in Abdias Velingius.
Redevoering over de Illustre Schoole van ‘s-Hertogenbosch. 1760, blz. 44-54. Ook is mij bekend, dat een
res.-off. v. gez. voor bewerking van een proefschrift
bezig is met een uitgebreide studie over L. de Bik en
zi,in tijd. Naam en adres van dien medicus staan Mr.
Waller ten dienste, indien gewenscht.
Dr. J. E. Knoos.
Leiden.
Borsius. Voert de familie Bo,rsiw (verwant aan Dierkens, Lenshoek, Zijnen enz.) een wapen?
Utrecht.
J. VAN LEEUWEN.
Brake11 (van)-van Balveren. (XXXVI, 168). De
vraag van Baron Bentinck te Purmerend wordt gedeeltelijk beantwoord door uitwerking van het indertijd
in De Nederlandsche Heraut medegedeelde grafschrift
no. 324. Raelten. Ovaal Schild. Parti. 1. Bentinck. 2.
Brakel. Obiit 6 July anno 1678. Met 16 kwartieren
Regts :
4. Vaeck
1. Brake1
2. Millinck
3. Tempier
6. Meerten 6 . Begnhem 7. van den Bosch 8. Baert.
Links :
9. Balveren 10. Bloemendal ll. Nulant 12. Vaeck
13. Wees
14. Gruythuys 15. Brake1 16 Bentinck.
Bij de uitwerking dezer kwa.rtieren, waarbij bleek
dat voor 6. Beijnhem moet worden gelezen: Brempt
en voor 8. Baert: Wees, is door mij gebruik gemaakt
van de bekende werken van d’Ablaing en anderen
over de Ridderschappen, zoomede van verschillende
tijdschriften op ‘t gebied der genealogie en heraldiek,
inventarissen van archieven enz.
Elisabeth van Brake& geb. 4 Jan. 1648, overl. 6116
Juli 1678 op Schoonheten onder Raalte, tr. 4 Nov. 1670
Eusebius Borchard Bentinclc tot Schoonheten, zn. van
Bernard, tot Diepenheim, en van Anna van Bloemendael,
Hoogschout van Hasselt, ged. Zwolle 14 Mei 1643, overl.
op Schoonheten 23 Oct. 1710.
Ouders:
Bernard (in Nederl. Adelsb. 1912 bl. 141 Diederik)
vatz Brake& geb. . . ., overl. . . . tr. . . .
Wilhelmina
(in Wapenher. 1918, bl. 79 ElisaOethj van Balveren,
geb. . . .: overl. . . .
Grootouders:
Johan van Brake11 tot Karmestein, gouverneur van
‘t Fort Nassau op de Voorn, geb. . . ., overl. 27 Maart
1651, tr. I%enrica Millinck, geb. . . ., overl. voor 31
Oct. 1662.
Adolf(aldus in de Herald. Bibl. 1879, bl. 16 ; in Mnandbl.
N. L. 1916, kol. 67 Johan) van Balcerelz, geb. . . .,
overl. . . ., tr. . . . Elisabeth van Blocmendael, geb. . . .
overl. . . .
Overgrootouders:
Lodew+k uan Brake11 tot Karmestein, geb. . . ., overl. . . .
tr. . . . Catharina Tempier, uit het land van Luik,

Gaarne zal ik van aanvullingen en verbeteringen in deze
bijdrage in kennis worden gesteld; de tegenstrijdigheden in de opgaven van Wapenheraut, Heraldieke
Bibliotheek en Maandblad ten aanzien van ‘t echtpaar
Adolf (Johan) van Balveren - Elisabeth ( J o h a n n a
Elisabeth) van Bloemsndael, zoomede van de dochter Wilhelmina (Elisabeth) van Balverefa en haren echtgenoot
Bewaard (Diederik) 21ati Brake11 worden in de overweging van belangstellenden aanbevolen.
Assen.
J. A. R. K Y M M E L L .

Brake11 (van) - van Balveren. (XXXVI, 158). Er
wordt dus gevraagd naar de acht kwartieren van Elisabet
vaqa Brakell, die 4 Nov. 1670 huwde met E u s e b i u s

200

199

Borchard Bentinck tot Schoonheten. Zij overleed 6 Juli i v. gez. N. L . , geb. Rotterdam 29 Dec. 1809 en overl.
1678 en werd begraven te Raelte (De Nederl. Heraut II,57),
‘s-Gravenmoer 27 Aug. 1852, tr. . , . . . met . . . . . ?
Van Spaen in zijne genealogie Bentinck geeft de voorHelder.
HONCOOP .
namen van de ouders van Elisabet van Brake11 niet op
Engelsche troonsopvolging. In welk Duitsch geschrift
In de ,,Stammtafel des mediatisierten Hauses Bentinck”
kan ik gelezen hebben, dat mocht men er toe overgaan
heetten zij Dietrich v. Brake11 en Tl/ilhelnaine van Balveren.
om in Engeland het huis Saxen-Coburg (als zijnde
Mijne onderzoekingen hebben den voornaam des vaders
een Duitsch vorstenhuis) den troon te ontnemen, alsdan
niet kunnen bepalen ; Dirlc is die zeker niet. Hij moet
naast gerechtigd tot den Engelschen troon zouden zijn:
Bernard of Johan capitein zijn.
,,Frau Mary Mo,rgan = Grenwille, geb. Baronesz. Kinlosx
Van de moeder \Vilhelmina van Balveren is niets
in 1852” en haar zoon ,,Bichard Georga Grenwille Master
naders bekend.
of Kinlosz”?
ZiJne ouders :
‘s-Gravenhage.
J. D W A Q N E R .
Johan v. Bralcell, Kapitein en Gouverneur van het
Fort de Voorn; gemeld 9 Apr. 1616, 25 Mei en 28 Sept.
Fangman. Gevraagd een volledige opgaaf van alle af1627, op Synode van Nijmegen als ouderling van de stammelingen van Ds. Herman Falzgman en Aegidia C’orneVoorn 23--26 Juli 1628 en st. 27 Maart 1651. zijne
lis Gillissen (zie vraag betreffende het geslacht Gillissen).
huwelijksvoorwaarden 28 Sept. 1615 met Henricn Millznclc,
Grokagen.
W. F. HARTMAN Jr.
gemeld 9 Apr. 1616, 25 Mei en 28 Sept. 1627.
Foortse. (XXXVI, 107). Op talrijke 168 eeuwsche
Zijne grootouders :
zerken
in Zeeland komt het patronymicum Foortse
Loclewijlc van Brcxkell tot Karmestein, ouderling van
voor. Het schijnt een Zeeuwsche naam te wezen.
Nijmegen op Harderwijker Synode 12-14 Juli 1603.
u.
B. v. T. P.
Catharina Tempier, st 15 Juli 1600 en begr. in de Gr.
Kerk te Nijmegen.
Frijkenius. (XxX1, 155). Ged. Utrecht 28-3-1747 in
Johan &.!illinclc, Ka.pitein, in de Ridderschap van
de Catharijnekerk Zimo?a Hendrik; ged. a.v. 16-lONijmegen 1595-1611 , gemeld 1592, 1603 en 20 April
1748 in den Dom Jala 12aclemal~er; ged. a.v. 18-8-1754
1612. Is dood 1618. Overleden te Gulik, zinde het laatste in de Catharijnekerk AnvLa Maria Susaqana, kinderen
mansoir van zijn geslacht.
van Lambartus Bernardus Fr{jkenius en Anna Catharina
Margriet Vaeclc weduwe van Henrick Hacfort (1563
Rademaker.
en 1570). Zij gemeld 20 Febr. 1611, 20 April 1612,
Huwden Utrecht 31-3-1766 Maria Susanna Frijkenius,
9 Nov. 1615 en 9 Apr. 1616.
wedomr. Jan Jacob Hooft,ea m’. Jacob Lalagerak Oosterland.
Hare ouders :
Ulrech t.
B. v. T. P.
Johan van Balveren, gemeld 1627 en 7 Mei 1633.
Ciillissen. Wie is zoo goed mij nadere inlichtingen te
Joanna Elisabet van Bloemenduel, gemeld 1627.
verstrekken omtrent een familie Gillissen, waarvan mij
Hare grootouders:
Christoffel van Balvereqz tot Goeshoven. Gendmitteerd 1het volgonde bekend is:
Wapen : Doorsneden : 1 in ? een ? St. Andrieskruis, verin de Ridderschap van Nijmegen 25 Maart 1612. Woonde
gezeld van 4 2 ringen(?). 11 in T een springecde hond
te Dreumel. Verschijnt m de Nijm. Ridderschap 1596
iran? Helmteeken : de hond uitkomend of de seheele hond.
tot 1620. Ambtman van Maas en Waal 1622. Nog
Gillis Gillissen, tr. A n n a Kuypers. D
1L
vermeld 1634.
Uit dit huwelijk:
Elisabet lngennuland, die 1619 met Christoffel huwde.
1. Aegidizts Gillissen, volgt 11.
Zij st. 21 Jan. 1642 en is begr. te Amersfoort.
2. Pieter Gillissen, volgt II Iris.
Arnt van Bloemendael was gegoed bij Doesburg en
3. Elisabeth Gillissen .
Bemmel. Begr. te Bemmel.
Bertha Vaeclc, die +
- 1580 met Arnt huwde, begr. te 1:1. Prof. Dr. Aegidius Gillissen, geb. Middelburg 12 Juli
1712, student te Groningen 23 Aug. 1732, proponent
Bemmel.
classis Walcheren 1 Nov. 1736, predikant achtereenJ. D. WAGNEE.
‘s-Gravenhage.
volgens te Borselen 1737, Terneuzen 1741, Bergen
Breitenstein. Waar komt dit geslacht vandaan?
op Zoom 1745, Vl issingen 1746 ; Professor in de godHoe. heette de eerste, die zich in Nederland vestigde: ?
geleerdheid en academie-predikant te Franeker 1747;
Wanneer werd hij genaturaliseerd?
Doctor in de godgeleerdheid te Franeker 1748, in de
RUYS.
Heemstede.
wijsbegeerte te Groningen 1745 ; Professor te Leiden
1765, emeritus 1789, overleden Leiden 13 Juni 1800,
Duyvenee-Lijnslager. Wie waren de ouders en
tr. Middelburg 3 Mei 1752 Cornelia Petronella Willegrootouders van vaders- en moederszijde van Willem
kens, geb. Middelburg in 1730, dochter van Jacob
Duyvelzee en van zijn vrouw @ijsberta Wilhelmina LijnWillekens en Johanna Zuydhoeck.
slager? Hij leefde _C 1775 op Texel.
Ds.
Aegidius Willekens Gillissen, predikant achter1
11.
HONCOOP.
Helder.
eenvolgens te Hekelingen 1779, Krimpen a/d Lek
1780, Leiderdorp 1790, Leiden 1793; ontslagen 1796,
Eb (van der)-de Jonge. Wie waren de ouders en
weer in dienst 1802, emeritus 1821, overleden Leiden
grootouders van vaders- en moederszijde, liefst met
15 Januari 1841, tr. Cornelia van der Geer.
wapens en data van geboorte, huwelijk en overlijden,
Uit dit huwelijk:
van Christiaan van der El, en zijne echtgenoote Elisa1. Aegidia Cornelia Gillissen, geb. 27 Februari 1795,
beth Jacoba de Jonge?
overleden Leiden 4 April 1858, 10 Leiden 17 April
Hun zoon Christiaan Hendrik van der h’b, arts, off.

l
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1811 Mr. Johannes Hubertus Lisman, zie Ned. Patriciaat IVe jg., tr. 20 Ds Herman F a n g m a n .
IIbis. Pieter Gillissen, geb. Middelburg, boekhandelaar
aldaar en een der voornaamste uitgevers van Zeeland
1747-1800, uitgever van het Zeeuwsch Genootschap,
overleden Middelburg December 1800, tr. N. 2v.
IIL Jan Pieter Gillissen, tr. Johanna Geertruida Huender.
IV. Ds. Jan HendrikGiilissen, geb. Middelburg 12Mei 1782
student te Leiden; proponent classis Rhenen en Wijk
1808; predikant achtereenvolgens te Otterloo 1808,
Warmond 1810, Middelburg I 815, overleden 23 Juli
1833, tr. 21 Juni 1808 Sara Henrica Eleonora Koemaqzs, overleden Oegstgeest 29 April 1866.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, o.a.:
V. Wouter Hillegond Gillissen, geb. Middelburg 18 Dec.
1816, overl. Delft 8 April 1877, tr. Delft 27 April
1853 Henriette Sophia Kahle, geb 3 Juni 1818,
weduwe van Philippus Mattheus de Witt Hamer,
dr. van Christiann Frederik Kahle en Johanna Catharina Thoma.
IV. Jan Hendrik Gillissen, geb. 13 April 1854.
W. F. HARTXAN JR .
Groningen.

Z o u i e m a n d m i j o o k m e d e k u n n e n deelen w e l k e
adelsbrief hier is bedoald en van welken datum de hier
geconfirmeerde is ?
De ,, Urkunden” van Keizer Sigismuud (van Altmann)
geven daaromtrent geen licht.
VAN DER VALU VAN BR~GD_~MME.
Soestdijk.

Hespel (van den). (XXXLV, 159). Hendrik van den

Hespel, B. I., had een broeder: Floris van den Hespel,
geb. Dordrecht Maart 1738, Student Leiden 1758, predikant Huisduinen 1766, Petten 1777, Spanbroek 1792,
Emeritus 1797. Gestorven Leiden 13 Augustus 1825.
Amsterdam.
A. B. VAN DER VIES.

Hespel (van den). (XXXVI, 159). Van Rijckhuijsen.
Wapenboek Leiden, 1740. Een anker waaromheen een
slang kronkelt, zw. op go. - Conform lak in mijn bezit.
STEEKKAMP.
Ginneken.
Honckoop. 1. Wie waren de ouders en grootouders

van Corstiaan Honckoop Sr, wiens zoon Eezwout in het
begin der 170 eeuw in Oudewater en Woerden leefde?
2. Wie waren de ouders en grootouders van Matthijs
(van) Honckoop , wiens zoon Peter van Honckoop in 1660
in Gorkum leefde 2
H O N C O O P.
Helder.

Houtsma. Gevraagd gegevens betreffende dezeFriesche
familie. Bestaat er van haar eene volledige genealogie?
Hoe is het wapen?
T. K.
‘s-Gr.
Jan Jacobszn. te Monster. In het register X111
Memoriale Ducis Johannis Bavariae cas IV 1421-1423
van de Leen- en Registerkamer der graaflijkheid van
Holland komt voor op fol. 6 verso dato 27 April 1422
eene ,coofirmatie optes Romsschen coninx brief van
Edeldom aan eene J a n J a c o b s z n . nu ter tijt in den
ambacht van Monster gezeten, waarbij hij tevens overlag
,brieve van den bailiu van Rijnlant” i n h o u d e n d e w a t
,,h\j dair up in onser hoger vierscaer tot Leyden gedaen heeft”.
In het Groot Charterboek der Graven van Holland
d o o r F r a n s v a n Mieris 4” d e e l f o l . 6 2 9 k o m t v o o r
,,Hertog Jan van Beyere g e b i e d t z i j n e B e a m p t e n i n
Holland de brieven van edelmaaking, door sommige
Roomsch Koningen of Keizers aan gemeene huislieden
gegeeven , niet te erkennen, t’en zij die door hem
bekrachtigd waren”, en dat wel op denzelfden datum 27
April 1422.

Langeveld. Wie waren de ouders en grootouders van
Arnout Langeveld, raad en schepen te Beverwijk, wiens
zoon Nartinus Langeveld aldaar burgemeester was? Hij
werd geb. ald. . . . . 1721, overl. . . . . . Juni 1795.
H O N C O O P.
Helder.
Laurman. Voert dit Friesche geslacht, dat van -&
1570 tot heden een onafgebroken reeks van elf predikanten opleverde, een wapen?
J. VAN LE E U W E N .
Utrecht.
Lemke (van Nauta). Gevraagd gegevens betreffende
dit geslacht. Bestaat er eene volledige genealogie v a n
Nauta Lemke 2
T. K.
‘s-Gr.
Mesdag. Wie kan mij nadere gegevens verstrekken
omtrent de Friesche tak van het geslacht Mesda.q (mogelijk ook anders gespeld: Mesdach, Mestaglr, enz.). Ik
kan mijn stamboom nagaan tot en met Gilles Nesdag,
geb. 17Oti, overl. 1759. Waar hij geboren werd weet ik
niet, wel weet ik, dat zijn zoon T a c o uit zijn derde
huwelijk te Bolsward werd geboren. Verder moet
de vader van voornoemden Gilles Hessei geheeten hebben
en zijn grootvader waarschjjnlijk Gilles Mesdach. V a n
deze Hessel en Gilles is mg verder niets bekend.
G. VAN MESDAB JR.
Hilversum.
Minninghen (van). Inlichtingen gevraagd omtrent het
geslacht van Minninghen, waartoe behoorden :
Mattheus Hubertus vara &!&ni~agheq gehuwd met Catharina Maria Francken, wier dochter Matthea Huberta van
.Minniraghen, geb. Zaltbommel 16 Juni 1736, overl. den
Haag 22 of 23 December 1800, begr. Groote Kerk 27
Dec. 1800, huwde 12 April 1761 met Mr. Jacobus de
Kempelaaer, zie Nederl. Patriciaat 10 jg.
Behoorde tot dit geslacht wellicht Arnolda van Minraingera, dr. van Rutger v. M. en Ermgarda van Heukelum, die 1 Juli 1703 te Elburg huwde met Mr. Giyisbert Gerhard bandberg (zie Ned. Adelsboek 1917)?
W. F. HARTMAN JR .
Groniragen.
Nooten (van). Zijn er van dit geslacht na het verschijnen van V. v. 0.‘~ Wapenboek nog oudere generaties ontdekt? Bestaat er eenige aanwijzing, dat deze
familie afkomstig zou kunnen zijn uit het in ZeeuwschVlaanderen gelegen of gelegen hebbend gehucht Othen
of Noten? (Zie v. d. Aa. Aardr. Wbk.) Komt de naam
r’an h’ootera daar voor?
UtrecJu.
J. V A N L E E U W E N .
Oort (van) en Hooreman. (XXXVI, 164). Zeer zou
de heer van Oordt te Velp mij verplichten door mede
te deelen, uit welke bron z,n gegeven is geput, ,dat
Wouter Hoorenaan niet als 14-Jarig j.m., maar als weduwnaar uit Brugge naar Nederland kwam”. In verschillende
losse aanteekeningen van ouderen datum, in mijn bezit,
geheel onafhankelijk van de familieaanteekeningen, vermeld in de Wapenheraut 1909 bl. 106 V . V ., wordt ook

203

204

steeds gesproken van komst op 14-jarigen leeftijd. Het
opgegeven geboortejaar (1588) klopt niet met den opg e g e v e n l e e f t i j d bij overlijden (76 jaar in 1661), die
tot een geboorte in 1585 zou leiden.
In mijne aanteekeningen wordt steeds een Bargaretha
Oly de vrouw van een Johannes Hooreman g e n o e m d
en deze beiden de ouders van onzen Wouter. In de Wapenh e r a u t b l . 1 0 8 s t a a t e c h t e r ,,Zijn” (l$‘outer’s) ,,vrouw
was &!argarita Oly, waarvan mijn vader” (Johannes) ,,is
geboren”. Dit laatste is in elk geval onjuist, daar Johannes (geb. 14 Juni 1637) de zoon was van W o u t e r ’ s
laatste vrouw Margaretha van Oort (getr. 13 Juni 1635
en overl. 30 Nov. 1655).
Is nu misschien Margaretha Oly de eerste vrouw van
Wouter geweest en reeds overledan vóór zijn komst in
ons land? Dit zou kloppen met de mededeeling op bl. 10’7
,,de peeten zijn mijn” (Johannes) ,oom Cornelis Oly enz.“,
al zou de laatste dan slechts een stiefoom zijn geweest.
Voorts wijs ik nog op de tegenspraak tusschen de
volgende gegevens :
Wouter H. en Cornelia van den Hoven ondertrouwen
18 April 1627 (N. L. XXXVI, 164).
Janneke Hooreman (hun dochter) geboren 16 Dec. 1626
(W.h. 1909, 107 en mijn aanteekeningen).
Of moet hier aan een buitenechtelijke geboorte worden gedacht ?
De man van Janneke H. wordt, zoowel in de Wapenheraut als in mijn aanteekeningen, steeds Rietbeek genoemd.
Kan de heer v. 0. (of een der andere medeleden) dit
oplossen? Bezit iemand wellicht meer gegevens omtrent
Hooreman en aanverwante geslachten ?
Hooria:
W. VAN MAANEN.

Uit, dit huwelijk zijn te Bemmel geb. op den huize
Kinkelenburs en ald. in de Herv. Kerk gedoopt:
1. Loureas,geb. 22, ged. 27 Oct. 1799. 2. Johanna Geertruijde, geb. 22, ged. 26 Dec. 1800.
3. Anna Augusta Henrietta, geb. 21, ged. 25 Apr. 1802.
4. \I’ilhelm August, geb. 6, ged. 9 Oct. 1803.
5. Lozcisa Jacoba, geb. 19, ged. 30 Juni 1805.
6. C a t h a r i n a Petronella, geb. en ged. als voren.
7. Bartholomeus *Jan, geb. 13, ged. 21 Dec. 1806.
8. Pieter, geb. 11, ged. 21 Febr. 1807.
0.
J.
C. _
v.
H.

Oort (van), Kan iemand mij nadere gegevens verschaffen omtrent de volgende personen en hunne afstamming :
Mattheus va+a Oort, geb. 1776, ontvanger der directe
belastingen te Oldenzaal, zoon van Arnoldus va?a Oort,
collecteur, laatst woonachtig te Arnhem, en D o r o t h e a
van den Ham.
Leiderz.
J. M. F. E S K E N S .
Sark. (XXXVI, 165). Den heer Hartman verwijs ik
naar den Heer H. M. L. H. Sark, Jur. stud. te Leiden
(Bloemarkt 20), die een genealogie dezer familie heeft
bewerkt en zich voor deze zaak zal interesseeren. Het
wapen Sark komt niet in ‘t Arm. Gen. voor, doch is
volgens zegel in mijn bezit: in rood een zilveren kruis
met een barensteel ‘in ‘t schildhoofd. Helmt. een vlucht.
Utrecht.
J. VAN L E E U W E N .
Schalkwijk. (XXXVI., 165). Delft. go. m. e. wereldbol
v. bl., gekruist en omgord v. go. Helmt. : vlucht v. zw.
(Archief v. Epen en Wildeman).
STEENKAMP .
Ginneken.
Spen&r--du Rieu. (XXXV, 149). Laurens Louis
Spengler (zoon van Laurens en A?ana Geertruida Hummel),
ged. Cuyk 10 Dec. 1775, Schout-bij-Nacht, Maire van
Bemmel, overl. Ressen 28 Juni 1842, tr. (ondertr. 6)
20 Jan. 1799 Catharina Jacoba du Rieu, ged. Koudekerke 28 Febr. 1773, overl. Cuyk 12 Jan. 1842 (dr. v a n
Cornelis Heladrik en Johanna van der Hooght).

Spoltman. (XXXVI, 64, 165). Volgens een lak met
handteekening in mijn collectie voerde Johan Spoltman,
burgemeester van Arnhem in 1698: 2 gekruiste pijlen,
punten omlaag. H. aanz. Wr. D. Ht. de 2 pijlen, punten
omlaag. (Zonder kleurasngave).
Ginnekeqa.
STEENKAMP.
Tak. (XXXVI, 110). Een uitvoerige genealogie T a k
(Doopsgezinde familie) bevindt zich in de Provinciale
Bibliotheek te Middelburg.
STEENKAMP .
Ginnekela.
Valk (van der). Zou iemand ook mede kunnen deelen
wie de vader was van Nicolaes Jacobszn. (Valck), substituutschout en ontvanger van Monster, -j- voor 1560, aan
wien Karel: V op 7 Dec. 1549 een wapen verleende ?
Hij had twee zoons: Pieter Claeszn, (Val&) in Rijswijckerhouck, waarschijnlgk zoo genoemd naar zijn vrouws
vader en Jacob Claesxn. Val& te Monster. Zijne dochter
A’yesgen Claesdr. (Val&) wa,s getrouwd met C o r n e l i s
Jacobszgz. t voor 19 Mei 1562 (broeder van haren vader?),
zoon van Jacob Jacobsxn. Hare kleinzoons noemen zich
ook van der Valck.
VAN DER VALK VAN BRIQDAMME .
Soestdijk.
Veltman. (XXXVI, 167). Omtrent deze familie kan ik
het volgende mededeelen, dat echter bijna uitsluitend aan
familieaanteekeningen is ontleend en dus contrôle behoeft.
1. Gerard Hendrik Veitman, blijkens het translaat eener
attestatie van den predikant van Kirch-Lennigern in die
gemeente geboren uit het huwelijk van ,B’rans Hendrik
Veltman een borgers zoon uit de stadt Herfort” en ,,Anna
Hedewig Diiffen uit het kerspel Alswede”, geborbn 22
December 1702, overleden te Leiden 31 Maart 1796, ge:
huwd te Rotterdam 30 October 1’740 met Geertruida van
Loos, geboren 4 Augustus 1714, overleden te Leiden 21
Augustus 1795, met wie hij in 1790 te Leiden zijne gouden
bruiloft vierde.
Uit dit huwelijk:
1. Izaälc, zie 11.
2. François, zie IIbis.
3. Cornelis, geboren in 1745, overleden in West-Indië.
4. Elizabet, geboren 18 December 1748, overleden te
Strijen 18 December 1778, gehuwd met Didericus ten
Dall, geboren te Delft 10 December 1752, overleden 12
October 1829, predikant te Amerongen, Strijen, IJselmonde, Wageningen en Amsterdam.
5. Johannes, zie IIter.
6. Agatha Johanna, geboren 7 Maart 1752, overleden te
Leiden in 1842, gehuwd 2 Februari 1803 met Johannes
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Hendricus Prins van Lochorst, geboren te Woerden 9
April 1748, overleden te Leiden 6 Januari 1827.
7. Maria, geboren 1754, jong gestorven.
8. Maria Margaretha, geboren 1756, jong gestorven.
9. Maria, geboren 1758, jong gestorven.
10. Abraham, geboren 1760, jong gestorven.

kant te Hoornaar 31 Juli 1774, te Zwartewaal 19 October
1777, te Bergschenhoek 16 Juli 1780, te Sliedrecht 16
December 1781, te Arnhem 14 November 1784, emeritus
1 Juli 1827, gehuwd te Leiden 30 Augustus 1774 met
.Jo?tanna Maria de Soete, geboren te Leiden 6 December
1750, overleden te Arnhem 20 October 1810, dochter
van Johannes de Soete en Judith van der Steen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Joanna, geboren te Hoornaar 18 Augustus
1775, overleden te Arnhem 21 November 1788.
2. Judith Petronella, geboren te Hoornaar 8 September
1777, overleden te Kampen, gehuwd 23 October 1798
met Joannes de Vries Hofman, medicinae doctor te
Kampen.
3. Joannes Gerardus, zie 111.
4. Agatha Elizabeth Martina, geboren te Sliedrecht 26
September 1782, overleden te Doesburg 11 Februari
1815, gehuwd 10 Januari 1810 met Henricus Theodorus Hoogeveen, medicinae doctor eerst te Deventer,
later te Doesburg.
5. Petrus Francois, geboren te Arnhem 13 Februari 1785,
overleden aldaar 22 Februari 1785.

11. Izaäk Veltman, geboren 22’November 1.741, overleden te Rotterdam 19 Ja.nuari 1819, gehuwd met Adriana
Vegens, geboren 23 November 1737, overleden te Rotterdam 19 Maart 1797.
Uit dit huwelijk:
.
1. Gerrit Hendrik, zie 111.
2. Dirk, zie IIIbis.
111. Gerrit Hendrik Veltman, geboren te Rotterdam 4
April 1764, overleden Januari 1832, gehuwd 1” 19 April
1795 met Henrietta de Groot, geboren te Ooltgensplaat 7
Mei 1763,20 10 Juli 1799 met Cutharina van Welc, geboren
te Wageningen 17 December 1774, 30 22 Mei 1816 met
Johanna Maria Elisabeth van der Laagen, geboren 7
October 1783.
Uit het eerste huwelijk:
1. Izatik Adrianes, geboren 3 April 1796, overleden 17
April. 1796.
Uit het tweede huwelijk:
2. Izaäk Adrianes, geboren 30 Maart 1800, overleden 7
November 1800.
Uit, het derde huwelijk:
3. Johannes Hendrikus, geboren 22 Maart 1818.
4. Adriana Maria, geboren 25 Augustus 1819.
6. Gerardus Johannes, geboren 13 Juni 1824.
IIIbis. Dirk Veltman, geboren te Rotterdam 24 Februari 1770, gehuwd te Rotterdam 28 April 1798 met
Helena Johanna Houwens, geboren 27 September 1766.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Sgatha Johanna, geboren 13 October 1799,
overleden 4 Januari 1800.
2. Helena Adriana, geboren 13 Februari 1801, gehuwd
28 Januari 1824 met Joannes Henricus de Swaan,
geboren te ‘s-Gravenhage 1 Juli 1795, overleden
Juli 1828.
3. Catharina Gerrarda Hendrika, geboren 28 Mei 1804,
gehuwd 10 October 1835 met Petrus Wolters, en daarna
met Willem Jan Bundten, ontvanger der registratie te
Amsterdam, weduwnaar van hare nicht Huiberdina
Maria Waller (dochter van François Hendrik en Geertruida Veltman).
4. h-icolaas Anthony Johannes, geboren 21 Januari 1808,
gehuwd Augustus 1838 met Gerardina Maria Wilhelmina Dooremans, kinderloos overleden, 79 jaren oud,
te Rotterdam. 12 Juli 1891.
IIbis. Frangois Peltman, geboren, 21 Augustus 1743,
overleden te Leiden 26 October 1812, gehuwd met Judith van Kooijwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida, geboren te Leiden 21 of 23 Januari 1766,
overleden te Leiden 11 Augustus 1804, gehuwd 13
Mei 1788 met FranCois Hendrik I!Valler, geboren 24
September 1758.
Hter. Johannes Veltman, geboren te Tiel 31 Maart
1760, overleden te Kampen 14 December 1827, predi-

111. Joannes Gerardus Veltman, geboren te Zwartewaal
1 April 1779, overleden te Dordrecht 21 Mei 1862, predikant te Voorhout 12 Juli 1801, te Waardenburg en
Neerijnen 20 November 1803, te Kampen 26 April 1807,
te Dordrecht 14 October 1810, gehuwd te Wageningen
29 September 1806 met Henriette Johanna Magdalena
van Laar, geboren te Wageningen 9 October 1786,
overleden te Dordrecht 15 Januari 1834, dochter van
mr. Bernardus van Laar en Jacomina Antoinetta Hachenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Johanna .Maria, geboren te Kampen 17
September 1807, overleden te Moordrecht 22 Januari
1843, gehuwd te Dordrecht 14 Augustus 1835 met
Hendrik Matthys vara Loora, geboren te Amersfoort 28
November 1806, overleden te Moordrecht 28 illaa.rt
1879, predikant aan den Korendijk 6 September 1835,
te Moordrecht 15 Mei 1842.
2. Jacomina Antoinetta, geboren te Kampen 21 Maart
1809, overleden te Dordrecht 22 Juli 1853.
3. Willemina Frederica, geboren te Dordrecht 24 Februari
1811, overleden aldaar 16 December 1879.
4. Henrietta Joharana Magdalena, geboren te Dordrecht
26 Juni 1812, overleden aldaar 22 Juni 1891.
5. Joararaes, geboren te Dordrecht 13 November 1813,
candidaat tot den H. dienst Mei 1839, overleden te
Dordrecht 24 October 1839.
6. Agatha hlizabet Martina, geboren te Dordrecht 29
Juni 1816, overleden aldaar 18 Augustus 1817.
7. Agatha Elizabet Martina, geboren te Dordrecht 12
Februari 1818, overleden aldaar 15 Februari 1898,
gehuwd 16 April 1856 met Thomas Anthonie Fruin,
geboren te Rotterdam 10 November 1818, overleden
te Leiden 30 April 1878, predikant te Pernis 10 November 1844, te Dordrecht 24 Juni 1849, emeritus
1 Juli 1871.
8. Bernardina Gerrarda, geb,oren te Dordrecht 18 December 1819, overleden aldaar 3 November 1931.
9. Johanna Gerrarda, geboren te Dordrecht 24 Januari
1822, overleden aldaar 3 December 1857, gehuwd te

207
Dordrecht 6 Augustus 1847 met Hendrik .Sdatthijs van
Loon, weduwnaar van hare oudste zuster.
Het is mogelijk, dat er nog afstammelingen in de
manlijke lijn uit het derde huwelijk van Gerrit Hendrik
Veltman (zie 111) in leven zijn ; overigens is de familie
uitgestorven. Een zoon van Hendrik Matth.ijs van Loon
en Johanna Gerrarda Veltman heette daarom ook Johannes
Gerardus Veltman van Loon (geboren te Moordrecht 11
Mei 1853, gestorven aldaar 22 April 1857) en een kleinzoon van Thomas Anthonie Fruin en Agatha ElizaOet
Martina Veltman, Joannes Gerardus, geboren te Utrecht
30 Juli 1893, heeft bij Koninklijk besluit van 21 Maart
1903 (no. 43) machtiging gekregen zich Veltman Fruin
te noemen.
Uit den boedel van mijn grootvader ds. J. G. Veltman
is in mijn bezit een cachet, vertoonende een wapen,
zijnde eeu veld van azuur, waarop een keper van zilver,
beladen met drie zespuntige sterren en vergezeld van
drie vluchten, welk wapen overeenkomt met dat, wat
Rietstap (Armorial général in voce) opgeeft als het wapen
der Vlaamsche familie Peldeman, waaraan het ontleend
zal zijn.
Den Haag.
R. FRUIN.

Veltman. XXXVI, 167). Johannes Veltman, Gen. 2,
had een zuster Elisabeth Veltmasb, gehuwd in 1774 met
Didericus ten Dal& predikant te Amerongen, Strijen, IJsselmonde, Wageningen en Amsterdam. Zij overleed 18
December 1777; hij was toen predikant te Strijen.
Joannes Gerardus Velt,man, Gen. 3, 3” student Harderwijk 1796, Leiden 1799, predikant Voorhout 1801,
Waardenburg en Neerijnen 1803, Kampen 1807, Dordrecht 1810.
Zijn vrouw Henrietta. Johanna Magdalena van Laar
is overleden 5 Juni 1834. Volgens Navorscher 1858 p. 231
is hij ook gehuwd geweest met Mej. Ockerse. Zie verder Levensber. Letterkunde 1852.
Z[jn zoon Johannes Peltman is geboren te Dordrecht
1813, student Leiden 1831, gestorven 24 October 1839.
Zijn dochter Geertruida Johanna Maria Veltman was
de eerste vrouw van Hendrik Matthijs van Loon, predikant te Korendijk en Moordrecht. Zij is gestorven 22
Juni 1843. Hij was toen predikant te Moordrecht.
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.
Veltman (XXXVI, 167), Leiden. Zie Wkt. d. v. Rijck-

huijsen en Delfos (bijgewerkt exemplaar) op Univ. Bibl.
aldaar: bl. m. e. keper v. zi., beladen m. 3 sterren (6)
v. go. en vergez. v. 3 halve vluchten v. go.. de bovenste
toegewend, 1795.
S TEENKAMP .
Ginneken.

Vernhout. Voert de familie Vernhout (verwant aan
Snouck Hurgronje, van Rhijn enz.) een wapen?
J. VAN L E E U W E N .
Utrecht.
Voorthuysen (van). (XXXVI, 167). De door Van Rhemen bedoelde leenakte betreffende het Enserinck (onder
Vorden) is een akte van de Geldersche leenkamer van
19 Maa.rt 1608 (het gedrukte leenregister, kwartier van
Zutphen, bl. 372, dateert haar abusievelijk 19 Maart
1600). Met het leengoed Meyerinck kan niet een der drie
Geldersche leenen van dien naam in het kwartier van
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Zutphen bedoeld zijn. Wellicht is het de havezathe Meyerinck of Hengelo, gelegen te Baak onder Steenderen en
aan de havezathe Leemcuil leenroerig. Ook onder Gorssel
lag een leengoed Meyerinck, ook Bolmansgoed geheeten,
dat leenroerig was aan het huis te Dorth. Of de archieven der leenkamers van Leemcuil en Dorth nog ergens
te vinden zijn, is mij niet bekend.
A.
M.

Vosbergen (van). Gevraagd gegevens’ omtrent dit
geslacht, dat oudtijds in Zeeland gegoed was en waartoe
behoorde Gaspard van Vosbergen, ambassadeur bij de
Neder-Saksischen Kreis en het Zwoedsche hof (16%).
Wat is zijn afkomst? Bestaat deze familie nog en voerde
zij het wapen bij Rietstap sub voce vermeld ?
R.
V.
Vultejus (XXXVì, 111). Over dit geslacht raadplege
men Wapenher. 1914, pp. 401-414, 451-459.
‘s- Gr.
v. L.
Wapen (Onbekend). (XXXV, 176 en XXXVI, 168.)
Tot mijn spijt bemerkte ik te laat, dat mijne mededeeling
omtrent het door den Heer Ru& gevraagde wapen niet
juist is. Eene rectificatie hiervan is dus noodig. Het
gevraagde wapen is niet van Wm. Welborn, doch van
het geslacht can, Bergen van der G+p, waarvan de
beschrijving te vinden is in het Armorial GBnéral. Het
heeft, zooals blijken zal, eenige kleine verschillen met
het door mij beschreven en op een laka,fdruk gevonden
wapen.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .
Wichers. In mijn bezit is een paneeltje met het in
olieverf geschilderde portret van den Groningschen burgemeester Johannes Wichers. In den linker bovenhoek
bevindt zich het wapen en daaronder het opschrift:
,, Johannes Wichers burgemeester van Groeninge, Anno
1667. N. 1. K.”
Wie kan mij zeggen, wat de laatste letters beteekenon? Misschien de initialen van den schilder?
Rotterdam.
WIERSIJM.
__~- INHOUD 1018, NO 6/7.
Bestuursberichten. - 38~“” Algemeene Vergadering van het Genootschap. - De herkomst van den tak van het geslacht van Eek, thans
geheeten van Panthaleon van Eek, door W. Wijnaendts van Resandt. De eerste vier generatiën van het geslacht van Balveren, door Jhr. Mr.
W. A. Beelaerts van Blokland. - Excerpten uit het Boek der Morgengaven, berustende in het Zutphensoh archief, door J. D. Wagner. Fragment-genealogie Vreeland, door Ph. F. W. van Romondt. -Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van verschillende gemeenten
in Gelderland [Beekbergen], door Jhr. H. H. Röell. (Vervolg). -Korte
mededeelingen: Oud Wa,penboek; Een eigenaardig grafschrift; Liste
oivique 1811; Het wapen der gemeente Sloten (Fr.); Teixeira. -Vragen
?n antwoorden: Aytink van Falkenstein; Beekkerk; Bierens; B11s (de);
Borsius; Brake11 (van)- van Balveren; Breitenstein; Duyvenee-Lijnslager; Eb (van der)- de Jonge; Engelsche troonsopvolging; Fangman;
Foortse ; Frijkenius; Gillissen; Hespel (van den) ; Honckoop ; Houtsma;
ran Jacobssn. te Monster; Langeveld; Laurman; Lemke(vanNnuta);
Hesdag; Minninghen (van); Nooten (van); Oort (van) en Hooremau;
)ort (van); Sark; Schalkwijk; Spengler-du Rieu; Spoltman; Tak;
Balk (van der); Veltman; Vernhout; Voorthuysen (van) ; Vosbergen
van) ; Vultejus; Wapen (Onbekend) ; Wichers.
De

__~__
Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.

MAANDBLAD
VAN HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : ) De Nederlandsche Leeuw,”
%
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Brieven, aanvragen enz. betreffende het Genootschap te richten tot den secretaris, Mr. E. J.
THOXASSEN R T~u~ssrn-K YAN D E R H O O P, Sweeli~clistraat S’, ‘s-Gravenhage, en die betreffende de Biblio.
theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAERT

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
SBJI de Leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie van
het Maandblad, opgaveo van adresverandering, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om ~
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen
gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. R.
VALCK LUCASSEN, Raamnceg 14, ‘s-ffravenhage.
De jaarlijksohe contributie bedraagt f7.50. Leden
te ‘a-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ’
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

VAN

SCHAUBURG, Jan mn

Nassaustraat 96, ‘s_Gravenhage.

De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd
Heewngnxcht 6 2 (lwek Princessegracht), ‘s.Gravenhage,
is TOOI- de Leden geopend iederen Zaterdag van
2-1 uur.

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

BESTUURSRERICHTEN.
In de op 5 Juli j.l. g e h o u d e n B u i t e n g e w o n e
A l g e m e e n e L e d e n v e r g a d e r i n g w e r d m e t algemeene stemmen in de vacature Jhr. Nr. Dr. E. A. van
Beresteyn tot lid van het Bestuur gekozen de Heer
Kolonel J. D. Wagner, Eerelid van het Genootschap.
Tot leden van de Commissie tot het nazien van de
rekening van den Penningmeester over 1918 werden
benoemd de H.H. Dr. J. A. Bierens de Haan en L. D.
J . Schas.
Allen verklaarden hunne benoeming gaarne te aanvaarden.
Het Bestuur van het Genootschap is thans als volgt
samengesteld :
Kolonel J. D. W A G N E R , Voorzitter.
Jhr. H. P. W ITSEN E L I A S, Onder-Voorzitter.
Mr. E. J. T H O M A S S E N B TH U E S S I N K V A N D E R H O O P ,
Secretaris.
F. L. G. d’AUAIERIE, Penni?agmeester.
Mr. Th. R. VALCK LIXASSEN, R e d a c t e u r v a n h e t
&aandObad.
W. Baron SKOUCKAERT VAN S C H A U B U R G, Bibliothecaris.
Jhr. Nr. H. J. L. T H . VAN R HEINECK L EPSSIUS , Archivari 7.

Correspondentie.
Teneinde vertraging in de
respondentie tengevolge
s e e r i n g te voorkomen, wordt
aan het volgende aandacht te

beantwoording der C O rv a n f o u t i e v e adresden Leden beleefd verzocht
schenken.

10. Correspondentie betreffende de redactie van het
Maandblad, opgaven van adresverandering, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Naandbladen,
k o r t o m a l l e s w a t h e t ,Ilaadblad b e t r e f t g e -

lieve men te richten tot den Redacteur, Nr. T H . R.

VALCK LC C A S S E N , Raamweg 14, ‘s-Gravenhage.

20. Correspondentie betreffende de Bi b 1 i o t h e e k gelieve men te richten tot den Bibliothecaris, W. baron
SNOUCKAERT VAN SCHAUBUKG, Jan van Nassa&raat 96,
‘s-Gravenhage.
30. A l l e o v e r i g e c o r r e s p o n d e n t i e , h e t G e n o o t schap betreffende, gelieve men te richten tot den
Secretaris, Nr. E. J. T H O M A S S E N à TH U E S S I N K V A N
DER H O O P, Sweelinclcstraat 6, ‘s-Gravenhage.

Tot lid zijn benoemd:
CAZE_~~X VAN ST A P H O R S T . . . . ‘s G r a v e n h a g e .
Borneostr. 29.
Gep. Kolonel der Mariniers
H. DANI~LS . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

C. N.

W. J. F ONTEIN
Bankier
N.
N.

C.

Bezuidenhout 95.

. . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
~Xicolaistr. 29.
HOLLAXD . . . . . . . . ‘s-Gravenlzage.

Javastr. 124.

G. J.

VAN

INGEN . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

2de 2<. d. Bosch& 12.

. . . . . . Hilversum.
J HR . W. C. VAK PANHUYS . . . . . Koordwijk.
Burgen vnn Noordwijk.
N R . DR . C. E. VAN STRIJEN . . . .
Leiden.
Breestr 15.3.
Swx. ran Leiden.

E. R. VAK OUWENALLER

Adreswijzigingen.
B ISKHORST

P.

VAN

OCTDCARSPEL. . . . B r e d a .
Engelbert z‘ati Nassauplein 165.

J.
D

P.

NAN. . . . . . . . . . ‘s-Gravefzhage.

DE

iArassau-Odijckstr.

AN

Pa.

. OBREEN . . . . . . . . . . Rotterdam.
F.

Prinses Julianalaan 60.

W. VAN R OMONDT

J E R. D. RUTGERS

VAN

51.

. . . . . . SlzGs.
ROZENRURQ . . A r n h e m .

Jansbuitensingel 19.

J.

L.

SIMON

. . . . . . . . . .

Nunspeet.

Villa ,,Bloemoord”.

N

R

. F.
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baron

DE

SMETH.

. . . . Sasselaheim.
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Voor de Bibliotheek.
Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek:
Veertig fiches betreffende de familie de Jong12 van
Hedikhuizen, gemerkt a-z en az-n-.
Aanstelling van Johan Leonard Holshalb tot Capitein
in het Regiment Zwitsers van den Generaal Grave van
Albemarle, zijnde deze plaats vacant door het overlijden
van Jan Jacob Hirzel. 26 Maart 1716. (Het zegel van
de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden afgevallen).
Aanstelling van Jan Frederik Holzhalb tot Capitein
Commandant van de Lijf-Compagnie van het Regiment
van den Luitenant-Generaal van Hardenbroek, in plaats,
en vermits het avancement van L. van Heeckeren. 6 Oct.
1789. (Met gedeeltelijk zegel van de Staten-Generaal
der Vereenigde Nederlanden).
(Van den Heer J. C. F. baron d’dulnis de
Bourouill te ‘s-Gravenhage).
Eene verzameling haruisciirifte~a en 2uapelaafbeell~ilage72,
afkomstig resp. uit de collecties van der &luelen en Caland.
(Van deia Heer Luit.-kol. 3. G. P. W. 8. bteenkalnp).
C. K 1 i t g a a r d. Kjaerulfske studier, dl. VI, aalborg
1918, 80.
(Van den Heer Kapiteila G. H. J. Gijsberti,Hodenpijl).
~-~

De eerste generatiën van het geslacht van Foreest,
d o o r J H R. MR . W. A. BEELAEWS

VAN

B L O K L A N D.

Op slechts enkele uitzonderingen na zijn alle geslachten,
die deel hebben uitgemaakt van den Hollandschen adel
ten tijde dat dit gewest nog een graatschap was, uitgestorven. Tot die uitzonderingen wordt veelal ook
gerekend het geslacht van Foreest en daarvoor pleit
het Koninklijk Besluit van 15 April 1815, n” 17, houdende adels e r k en n i ng voor Nanning !vala Fweest,
heer van Petten en Nolmerban. Dat dit besluit echter
niet op goede gronden schijnt te rusten, valt af te leiden
uit hetgeen Nederland’s Adelsboek aangaande de afstamming van het geslacht van Foreest mededeelt.
In jaargang 1905 werd als bakermat van dit geslacht
opgegeven : Noordholland, en heette het verder: ,,De
geregelde stamreeks vangt aan met Coenraad van J’ofreest , die gehuwd was met Agatha Wtenhage en t in
1481”. Drie jaren later werd het geslacht van Foreest
andermaal in Nederland’s Adelsboek opgenomen. In het
hoofdje kwam toen te staan: ,De geregelde stamreeks
vangt aan met Dirk van Foreest, die Haxe Pieter Jordalas dochter huwde omstreeks 1450”, en de stamreeks
zelve werd opgegeven als volgt:
(Volgens het manuscript van Buchell ,dubitant quidam” of Dirk vermeld sub 1 wel een
wettige zoon is van Coenraad va92 Foreest ;
daarom vermelden wij de vier eerste generaties;
de stamreeks is bewezen van af 1).
Hereberfus Foreestius, die in de kronieken
wordt bevonden geleefd te hebben in 1358, t
1367.
Johan van Foreest, in 1382 te Gouda, tr.
I’da, van Oosterw@, Coetaraadsdr. 1391.
Heribert van Foreest, komt voor 1413, begr.

Haarlem, schout aldaar, tr. 1428 Ueclatelt Willenasdr. vaqa Alkemade.
Coe?araad van Foreest? leefde te Beverwijk,
tr. Agatha Utenhage.
1 Dirk ran Eoreest (quidam dubitant an legitime),
tr. Haze Pieter Jordansdr.
11 Jordan. van Foreest, schepen te Alkmaar 1482
en 1486; tr. Bciellaeid.
111 ,Jordan va?a Foree.jt, geb. 1494, thesaurier en
burgem. van Alkmaar, baljuw van Bergen, t Feb.
1559, tr. .Margareth,a Beijers, Nanlaingsdr. etc.
Ware het niet, dat Buchell had te boek gesteld l),
dat er twijfel werd gekoesterd, of Dirk wel een wettige
zoon van eoeoelaraad vava Foreest is geweest, dan zou de
redactie dus den in de kronieken (!) voorkomenden
Herebertus Foreestiw van 1358 2) als bewezen stamvader hebben aangenomen. Van hoeveel belang de beantwoording der vraag ook moge zijn, of Dirk ‘ua7a
Foreest wettig of onwettig is geboren, kan toch geenerlei gewicht in de schaal leggen met betrekking tot deze
stamreeks. Wat toch is het geval? Dirk vaw Foreest
moet, zooals in het hoofdje is gezegd, zijn getrouwd
omstreeks 1450, maar als dit waar is - en daaraan
zal niet veel ontbreken, gezien dat zijn zoon ,Jorda?a
van Foreest schepen te Alkmaar was ln 1482 -, kan
hij onmogelqk een zoon, wettig of onwettig, zijn geweest van Coeqaraad vala Foreest, die uit een in 1488
gesloten huwelijk geboren heet te zijn.
Mogelijk heeft de redactie van Nederland’s Adelsboek
dit later zelve ingezien, want toen zij in 1913 het geslacht van Foreest weder opnam, liet zij die vier onbewezen generatiën geheel weg. Zij schreef toen: ,De
geregelde stamreeks begint met Dirk van Foreest, die
in het begin der 150 eeuw leefde; hoe hij uit het oude
geslacht van Foreest in Zuidholland stamt, is niet bekend” ; en zij gaf de eerste drie generatiën als volgt op:
1 Dirk vaTs Foreest, tr. Haze Pieter Jordanszsdr.
11 ,Jordan ‘van Foreest, schepen van Alkmaar 1482
en 1486, tr. Adelheid Jansdr. vaqa Egnaond vafa
&eerestein.
111 .lordala va?a Foreest, de jonge, geb. 1495, schepen
1523, thesaurier 1532, burgemeester van Alkmaar 1534 en baljuw van Bergen, in Feb. 1509,
tr. ïWargaretha Beyers, dr. van Nanjaitag en Baerte
Reyers.
De stamvader Dirlc van Eoreest wordt hier dus gezegd
te hebben geleefd ,,in het begin der 15” eeuw”, terwijl
in 1903 zijn huwelijk werd gesteld op ,omstreeks 1450”,
en Coenraad van Foreest (geboren na 1428!), die hem
tot vader werd gegeven, in 1905 heette te zijn gestorven
,,in 1481”. Een en ander is wel geschikt ons te doen
verlangen naar een gedateerd bewijsstuk, waarin van
dezen Dirk vaqa Foreest melding wordt gemaakt.
Het eenige, wat ik tot #heden heb kunnen vinden
1) Van Buchell zijn mij een groot aantal manuscripten bekend,
zoodat nadere nandulding van .heP manuscript wel gewenscht schijnt.
Overigens zij opgemerkt, dat ook Mr G. Schaep in zLJne genealogie
Foreest bij dezen Dirk aanteekende: “die sommige seggen een b. sone
geweest te sijn” (Hooge Raad van Adel, h. s. n0 48, fol. 237).
2) In den loop van mijn onderzoek bleek mij, dat Harparen val%
Foreest, knap e, 26 November 1349 met het bekende wapen van
Foreest zegelde (Algem. Rijksarch., arch. ter Lee).
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aangaande dezen Dirk van Foreest, is een appointement
van het Hof van Holland d.d. 30 April 1464, waarin
hij voorkomt als getrouwd met eene dochter van Pieter
Jordynsz. Slaat men op fol. 92 van no 466 van het archief
van het Hof van Holland, berustende in het Algemeen
Rijksarchief, dan zal men daar bedoeld appointement vinden onder het opschrift : ,Roerende Pieter Jordynst. ende
Dirck van Foreest eysschers contra Dirc, Jan, jonge
,,Clais ende andere hore medegeselle verweerers”. Uit
het stuk zelf blijkt, dat omtrent XXIII jaren geleden
Pieter Jordynsz. gekocht en betaald had van Liisbeth
Vechters dochter vier maden land in den ban van
Spaerwoude, ,, welc landt die voirs. P i e t e r Jordynsz.
v o i r ende Dirc v a n F o r e e s t , z i i n r e d o c h t e r m a n
voirn., na, dien hij dat mit siinre dochter te huwelicke
gegeven heeft, rustlch ende vredich beseten hebben den
voirs. tiit van XXIII jaren,‘. Dirk’s huwelijk zal dus
wel op ,,omstreeks 1450” zijn te stellen, zooals in 1908
werd beweerd.
Nadere gegevens betreffende dit echtpaar heb ik tot
heden niet kunnen vinden 1) en evenmin eenig bewijs,
dat uit hen zoude zijn gesproten ,,Jordan van F o r e e s t ,
schepen van Alkmaar 1482 en 1486, tr. Adelheid Jansd,r.
van Egmond van Meerestein”, die op hunne beurt de
ouders zouden zijn geweest van Jordan van Foreest, den
jonge, geboren in 1495. Laatstgenoemde vond ik evenwel terug in de leenactenboeken der grafelijkheid van
Holland in het Algemeen Rijksarchief.
Den 25sten April 1509 werd ,Jordin van Foreest Jord i n s zoene” beleend na doode zijner moed er ,Slyt
*Jan Jan Symons zoens dochter’, met ccn huis c.a. op
den Langendijk in Zuidscharwoude 2). Dat deze ,Jordan
van Eoreest eerst in 1496 zoude zijn geboren, zooals
Nederland’s Adelsboek 1913 wil, komt mij niet bijzonder
waarsch@ijk voor en dit te minder, daar de redactie
in 1908 het jaar 1494 als z;jn geboortejaar opgaf’ en
dus ook te dezen opzichte niet goed gedocumenteerd
schijnt te zijn. Wat echter het meeste opvalt, is dat
Jorden’s moeder blijkens deze acte Aleid Jan Jan Simons
zoons dochter was genaamd, hetgeen de jongste opgave
van Nederland’s Adelsboek: Adelheid Jansdr. van Egmond van Meerestein, weinig aannemel(jk maakt “).
Om deze zaak zoo mogelijk tot klaarheid te brengen,
ging ik de vroegere beleeningen met dit goed te Zuidscharwoude na. In de eerste plaats vond ik, dat Jorden’s
moeder als ,,Alyt Jan <Jan Symons zoons dochter’, 11
Mei 1508 met dit leen werd beleend na doode van hare
z u s t e r ,Gheryt Jan Jan Symons oudste dochter” a),
en verder, dat ,,Geryt Jan Jan Simonszs oudste dochter,’
10 November 1496 werd beleend na doode van haro
moeder ,Alyt Willem <Jacobs zs dochter” met voorwaarde
,,dat nae doode van voirs. Gheryt Jau dit voirs. leeng o e t comen ende erven zal deene helft up Alyt ho ir
j on g er suster of up hoiren rechten erfgenamen, ende

dander helft up G e e r f r u y t hair joucxste zuster of op
huren rechten erfgenamen” ‘).

1) Wel is mij omtrent Pieter Jordynsz meer gebleken. Hij werd bij
overgift van Pieter uan Baenden Vranckenz, die hem zijn neef noemt,
beleend met een derde gedeelte van den vlastiend te Schoten 19
Maart 1432 (HOU. leenk. n” 62, fol 161~~~), en na zijnen dood werd
daarmede beleend zijn zoon Claes Pieter Jordynsz.z. 3 Januari 1473
(Ibidem n<’ 119), die dood was 4 Augustus 1479, toen zijnonmondige
zoon Jucob blues Pieter Jordijnsz.z. werd beleend (Ibidem).
2) Holl. leenkamer na 123, Kennemerland, fol. 6\‘so.
3) Opmerkelijk is, dat zij in Nederland’s Adelsboek 1903 als Adelbeid zonder meer wordt aangeduid.
“) Holl. leenkamer n0 123, Kennemerland, fol. 2.

Genealogie Laman,
samengesteld door Mr. P. C. B LOYS

VAN

TRESLONG PR I N S.

De hierna volgende genealogie is samengesteld aan de
hand van de doop-, trouw- en begraafboeken te Groningen
en aangevuld uit eenige familiebescheiden, terwijl a l s
uitgangspunt hebben gediend eenige gegevens mij verstrekt door de Heeren C. J. Polvliet en R. H. Laman
Eyssonius Wichers.
Het wapen der familie is zooals beschreven bij Rietstap
en komt ook voor in het wapenboek van Ferwerda.
De oudst bekende stamvader is Philippus Laman, die
ook voorkomt als Loumara, Lomeyer, terwijl zijn zoon
Jan ook voorkomt als Laama.
J)e genealogie vangt aan met:
1. Philippus (Flips, Philips), Laman (Louman of Lomever), die vóór 1640 gehuwd was met Fenna Buibers
(Fetanetie Huiberts). Zii hadden 6 kinderen nl.:
ì. Jan,
volgt
11. ’ ”
2. H e n r i c u s Lamafa (Lomeyer). ged. Groningen Solis 3
Aug. 1645 in de Martinikerk; de ouders woonden toen
bij ‘t hoff, en heeten bij den doop: Philips Lomeyer e n
Fennetie Huiberts E. L. ; hij sneuvelde volgens familieaanteekeningen in 1672.
3. Levijga, volgt II bis.
4. Juriien Laman.
5. Clwisto ffer Laman, ged. Groningen Martis 26 Febr.
1650 in de Martinikerk, de ouders woonden toen in
Visscherstrate en heeten in de acte Philippus Lanaala
en Femaetiela E. L.
6. Aeltjen Laman, ged. Grcningen Dingsdach den 19 Julius
ao 1653, de ouders woonden toen weer in d’ hoffstrate
e n heeten in de acte Philippy Lamala en Fennicl?jera
Lamaqas.
ll. Jan Lanaan, ged. Groningen als Johannes, Martis
29 Augustus 1643 in de Akerk; de ouders woonden toen
aent Schuitendiep en heeten in de acte Elips L o u n a a n
en Fennetiera Huiberts E. L. ; hij wordt secretaris van de
admiraliteit genoemd en X Groningen 12 Mei 1667 met
Maria Jasolt.
Procl. Groningen Saturni den 20 Aprilis 1667 J a n
L a a n a a p. s. en Alaria Jason waer voor Ja?a Jason als
broeder p, do. Colenbyr 12 Mey.
De doop van M a r i a Jasola is aldaar niet gevonden,
ofschoon gezocht is van af 1640, het begin der doopboeken.
Uit hun huwelijk waren:
1. Paulus, volgt 111.
2. Philippus Lamaja, ged. Groningen 5 Maart 1671 in de
Akerk, t aldaar vóor 3 Mei 1674.
3. Jannelre Laman, ged. a. v. in de Martinikerk 28 Juli
1672.
4. Philippus, volgt 111 bis.
5. Gerhard Lamaia, ged. Groningen, Martinikerk, 7 Soptember 1677.
111. Mr. Paulus Laman, ged. Groningen Donderdag
4 Junius 1668 in de nieuwe kerk als Pauwel s. van Jala
‘) Holl. leenkamer n0 121, Friesland, fol 17.
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Lanzan en &‘aria Jason, int Jadt (thans Kijkintjatstraat),
werd 25 Jan. 1683 phil. stud. te Groningen en promoveerde aldaar 18 Maart 1689 op een dissertatie ,,de usuc a p i o n e ” ; hij werd gezworene te Groningen 1710, 11,
raadsheer 1712, 3, 5, 6, 8, 21, 2, 3, 5, 7,8, 30, lid gedep.
Staten 1714, 7, 20, 29, werd 9 Januari 1726 met eenparigheid van stemmen gekozen tot schepper van het
Wester stads Hamrick en heeft daarop den eedt als schepper gepraesteert (zie Bijlage hierachter); secretaris en
lid Hooge justitiekamer 1723, 32, 3, 6, 7, 40. 41, 4, 5,
curator der Groninger Academie 1724, 7, 8, 30, en overleed te Groningen 30 Mei 1747. Op 21 Mei 1693 (procl.
Saturni 6 May 1693 Paulus Laman, juris utriusque doctor
en Harmanna Cruidener, beide v. Gron. p. q. de Hr.
Assessor Cruidener als broeder, cop. p. Dns. va?a derS&uir
den 21 May N. K.) was hij te Groningen gehuwd met
Harmanna Cruidener, ged. aldaar Vrijdnch 18 Oct. 1672
in de Akerk (ouders wonende in de torftorenstraat), dr.
van Samuel en Hillegonda Sigers.
U i t d i t huw.elijk:
1. Joannes Laman, ged. Groningen 6 Maart 1694 Gr. kerk,
+ vóor 1 December 1697.
2. Hillegonda Laman , geb. Groningen 27, ged. 28 Mei
1695, + aldaar 20 April 1740, tr. . . . . (proclamatie Groningen Saturni 1 Aprilis 1719) Mr. A d r i a a n Wiildervanck, geb. Groningen 21 Maart, ged. in de Martinikerk 22 Martius 1689, rentmeester en later raadsheer
te Groningen, lat. ling. stud. aldaar 5 Juli 1704, gepromoveerd aldaar op Theses tot dr. utriusque juris
6 Jan. 1713, zn. van Dr. Evert en Elisabeth Hwa (die
in 1689 in de Oosterstraat woonden).
3. Johannes Laman, geb. Groningen 30 November, ged.
in de Akerk I Dec. 1697, litt. stud. aldaar 4 Jan. 1717,
daarna luit. der inf. commandant der Oude Schans,
i_ Groningen 27 November 1727.
4. Samuel Laman, ged. a.v. Groote Kerk 26 ,Ilaart 1700,
f- vóor 8 Juli 1701.
6. Mr. Samuel Laman, geb Groningen 5 Juli, ged. Groote
Kerk 8 Juli 1701, phil. stud. aldaar 4 Jan. 1717, geprom. tot dr. juris op eene dissertatie ;,De postulando”,
t Groningen 5 Juni 1727.
6. _&!aria Laman, ged. a.v. Akerk 2 Jan. 1707.
7. Hendrik, volgt I V .
8. II iZZenz, volgt IV bis.

ald. 28 Dec. 1747, geprom. 29 Nov. 1755 op diss. ,,de
Sequestratione”, was als stad. gratis ingeschreven in hon.
nobiliss. familiuc, secretaris van Groningen 1764-1776,
raadsheer 1776, 8, 9, 81, 82, 4, 5, 8, lid prov. rekenkamer 1780, 6, 7, lid Staten Generaal 1783, + Groningen
in de Heerenstraat 21 Augustus 1788, tr. aldaar 22 April
1789 Harmana Helena van Iddel&ge, geb. Groningen
2 Jan. 1734, t aldaar 21 Aug. 1788, dr. van ToOias Jan
en Helena Elisabeth rara N$‘eveen (ook genaamd Elisabet7L
ï9ieveen) Hugo’s dr. ex Harmalana _Maria van Julsingha.
Procl. Gron. Sabbathi 7 Aprilis 1759 Paulus Lamara
der beiden rechten doctor P. 9. en H a r m a n n a Heleraa
vara Iddclciiaqe beide van Groningen pro qua de Heer
secret. R. T. uan lddekinge a l s b r o e d e r . Cop. den 22
April 1759 door Ds. professor Chevallier in Akerk).
Uit dit huwelijk:
1. Hcnrik Laman, ged. Groningen 4 Juli 1760 Martinikerk, jur. stud. ald. 29 Aug. 1777, raadsheer 1789,
91, 94, lid ged. staten 1790, lid Staten Generaal 1793,
t Groningen in de Heerenstraat 23 Jan. begr. 28 Jan.
1800.
2. Tobias ,Taras Laman, ged. Groningen 18 feb. 1763 M. k.
3. A n t h o n y Quir$n Lanaan, ged. a. v. 12 Juli 1765.
4. Edxart Il’illcm, volgt V I .
5. Catharilaa Harmanraa Laman, ged. Groningen 19 Dec.
1770, t aldaar 8 Maart 1816, tr. Groningen 24 Juni
1799 (procl. 8 en 9 Juni t. v.) Antorai Ewoud Sichterman, geb. Groningen, ged. 1 Jan. 1772 M. k., + aldaar
31 Maart 18 12, zn. van Me110 en Hernaasaraa Elisabeth
Wilderr~a~ack. Hij werd 14 Juli 1790 stud. te Groningen,
daarna srrondissementsraad.

IV. Mr. Hendrik Lamaqa, ged. Groningen Bkerk Woensdag 28 Nov. 1708, stud. aldaar 11 Juli 1764, Secretaris
van de Hooge Justitie kamer te Groningen 1729-1736,
i_ Groningen 22 Juli, begr. 3 Aug. 1736, tr.. . . . (procl.
Groningen Saturni den 29 Nov. 1732 Hindrilc Lamau,
secretaris van de Hoghe Justitie kamer deser provintie
p. s. en Catlaariraa Smith, pro qua de heer gesworen Snailla
als broeder; geen copulatie vermeld,ì, Catlaarina SmitJ~,
ged. Groningen Vrijdag 21 Maart 1704, 5_ aldaar 19
November 1786, dr. van Mr. Edzard, raadsheer te Groningen (in 1704 wonende HeerenstraatJ en Helzrica Maria
Toppiragha. Zij hert. 1742 Willem Beckeriragk
Smith
Toppilzgha
Tanamcn
Bluning.
Uit dit huwelijk:
Paul,us, volgt V .
V. Mr. Paulus Lavaara, geb. Groningen in de Brocrstraat, ged. ald. 20 Oct. 1733 Martinikerk, A. 1~. stud.

Vl. Edzart Willem Laman, ged. Groningen 1 Mei 1767,
eerst luit. cav. werd daarna ontvanger der beschreven
middelen te Winsum, en woonde in 1802 op de Groote
Markt te Groningen, + Groningen 15 Febr. 1808, tr. Zwolle
18 Maart 1801 Antonetta van Lazuiclc van Pallst, geb.
op den huize Cortenberg bij Wageningen 3 Nov. 1768,
T Groningen 1 Dec. 1827, dr. van A d r i a n u s Albertals,
heer van den Cortenberg en beide Mispelers, independent
fiscaal aan de Kaap de Goede Hoop en Albevli~acc Johanna
va.n Iabst.
van Pabst
van Pabst
vara Lazoick
van Rho?! van Baexela.
Uit dit huwelijk:
Hernaanlaa Heieraa Lamara, geb. Groningen 18 December 1801, ged. aldaar Vrijdag 29 Januari 1802, i_ Elburg
i8 Januari 1879, tr Groningen 7 Septemb. 18-6 Abraham Jacob Krudop, geb. Amsterdam 15 September 1796,
ged. aldaar 25 September d. a. v., burgem. van Elburg,
_F alda.ar 28 October 1886, zoon van Joost Heradrik en
Fenna van Eerde.
(Afschr. doopboek : Vrijdag 29 Januari 1802 Hermanna Helena en Albertiraa Joharaiaa drs. van E d z a r d
W i l l e m Laman en Arhtonetta ‘L>an Lawiclc van Pakt
E. L. aan ‘t Grote Markt).
Albertina Johanna Lamara, geb. Groningen 18 December 1801, ged. tegelijk met hare zuster ald. 29 Jan. 1802,
-/- Groningen 14 Aug. 1865, tr. Groningen 13 April
1827 Mr. Rudolph Helpericla EGyssoraius Wichers, geb.
Amsterdam 9, ged. aldaar 27 Juli 1800, jur. stud. te
Groningen 19 Sept. 1818, gsprom. aldaar 30 April
1823 tot doctor in de letteren op eene dissertatie ,,de
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coloniis veterum” en tot doctor in de rechten op eene
dissertatie ,,De patronatu et clientela Romanorum.”
Hij was daarna rechter in de rechtbank van eersten
aanleg te Appingedam en daarna procureur-generaal
bij het prov. gerechtshof te Groningen, waar hij 14
Augustus 1870 overleed, zn. van Louis Wichers, magazijnmeester controleur van het zegel in de provincie
G r o n i n g e n e n Quirina Magtilda 1 ersier.
Wichers
Tersier
Costerus
Boers.

IV bis. \l’illem Lnman, geb. Groningen, ged. Sondach
26 Nov. 1713 in de Martinikerk, werd 29 Aug. 1731
jur. stud. aldaar (amplissimi consulis filius) ; Hij was prov.
rentmeester 1737, 8, Secretaris van Groningen 1739-49,
Secretaris van gedep. Staten 1750-55, Secretaris vau
curatoren der academie 28 Nov. 1749-zijn overlijden tc
Groningen 8 October 1755 Hij huwde. . . . (procl. 8 Juny
1737 Sabbathi, Iliilhem Laman, rentemeester deser provintie vaste goederen p. s. en Johanna Edsardina Qnith,
beide van Groningen, pro qua cìe Heer Raedtsheer J a n
Gerhardt Smith als broeder; geen copulatie vermeld)
Edzardina Johawza Smith, ged. Groningen 4 Nov. 1710,
-F . . . . dr. van den raadsheer mr. Edzartl Smith en Henrica
Maria Toppingha.
Smith
Toppingha
Tammen
Bk91g.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Laman, geb. Groningen 16, ged. Akerk Woensdag
18 Maart 1739, t aldaar 17, begr. 27 Aug. 1765, tr.
Groningen 24 Juni 1764 (procl. 9 Juni 1764) mr.
Harmen Tjassens, geb. Groningen 19 Augustus 1735,
stud. aldaar en geprom. 5 Mei 1769 tot dr. juris op
diss. ,Ad Sctum Macedonianum,” Ambtma.n van het
goorecht 29 Sept 1763, richter in Sappemeer 1764,
gezworene 15 Feb. 1768, krijgt 16 Feb. 1775een buitenambt, reist 1777 naar Engeland, raadsheer te Groningen 7 Maart 1780, in de Staten Generaal 1786, in
gcdep. Staten 1791, raad in den hove van Justitie
van het voormalig gewest Stad en Lande 8 Nov. 1798,
lid van het dep. gerechtshof van Stad en Lnnde 8
Nov. 1799, j- te Groningen 16 Feb. 1809, begr. Broerkerk, zn. van Mr. Cornelis, burgem. van Groningen
e n Harmawa IVolthers.
Tjasseus
Wolihers
Emmius.
Tjadel&
D o o p a c t c Anna Laman.
Woensdag den 18 Martius 1739 A. K. Anna, d. v.
de Heer Secretarius Wilhem Laman en Mevr Edzardifza Johanna SmitJa in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 16.
B e g r a f e n i s a c t e A n n a Laman.
27 Augustus 1768 Anna Laman vr. van de Ambtman H. Tjassens in Jacobijnerstraat.
Proclamatie:
Sabbatthi den 9 Juny 1764 Herman Tjasselas p. s.
der beijder rechten doctor en ambtman van gorecht
en rechter in Sappemeer cum annexis en Angaa Laman,
beyde van Groningen pro qua de Heer Dr. F. Sibinga
als neef (geen copulatie vermeld).
Altna Laman werd genoemd naar Anqaa p r i n s e s
van Oranje en ten doop gehouden door Mylady Sulol,.
namens H. K. H.
2. Harmanna Maria Laman, ged. Zondag 26 feb. 1741
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in de Groote Kerk, t aldaar 9 April 1811 aan de
Oude Boteringestraat, tr. Groningen 29 Juni (procl.
1 4 J u n i ) 1766 Mr. Samuel Wolter T j a s s e n s , g e b .
Groningen in de Oude Ebbingestraat, ged. 19 Augustus
1739 in de Akerk; werd 14 Sept. 1756 jur. stud. aldaar
en gratis ingeschreven quia filius est seuatoris, prom.
22 Mei 1762 op diss. ,, Ad l e g e m XIV tod. d e
advocatis diversorum judiciorum”, 1” klerk, daarna
ontv. en secr. van de Hooge justitiekamer van de
provintie Stad en Lande, curator der academie als
l i d v a n h e t d e p . bestuur van Stad en Lande van
Groningen voor het 2e departement 7 Juli 1802 en
na 1 Aug. lS05 als lid van het nieuw gevormd dep.
bestuur van Stad en Lande en bij besl. van den
landdrost d d. 16 Juni 1807 n” 7 curator ad interim
als assessor van het dep. Groningen, t G r o n i n g e n
‘LI Feb. 1814, zoon van Mr. Cornelis voornoemd en
Havmanna. Wolthers. Hunne dochter Hermanna El,isabeth Tjasfie?as X Jhr. Mr. Herman Trip (zie de gen.
Tjassens in de Wapenheraut 1916 bl. 296) en hun
zoon Jhr. Mr. Il’illena Trip nam den naam Lamala aan.
Wolthers
Tjassejas
Emmius.
Tjndefa
Do o p u c te Hcrma~a~aa Maria Laman.
Zondag den 26 februaris 1741 G. K. Harmanna
Maria, dr. v. de Hr. Secret. Willem Laman en mevr.
Edzardina Jolaalana Snailh an de grooto m e r k t .
B e g r a a f a c t e H . ib. Laman.
9 April 1811 Hernaalana Naria Lohnaala, vrou van
Sammel Wolter Tjassevas o u d 7 0 j a r e n , g e w o o n d i n
Oude Boteringestraat na 5 kinderen(geteekend J. Hcsse).
In margine is bijgeschreven: Tegevolge van een vonnis
van de rechtbank te Groningen d.d. 28 Aug. 1817
is de naam Lohnaan veranderd en verbeterd in dien
van Lanaan.
Doopact e S. W . Tiassens.
Weendag den 19 Augustus 1739 A.K. Samuel Wolter,
z. v. de Heer Raadsheer Cornelius T,iassens en Mevrowe
Harnaanna Wolters in 0. Ebbinge straat.
Overlijdensacte S . W. Tjasselas.
Den 2L Februari 1814 is te Groningen overleden
Samuel Wolther Tjasselas, ruim 74 jaren oud, raad
bij de commissarissen generaal in het departement
van de Westereems, geboren te Groningen weduwnaar
v a n Her-ma,gana Naria LoJamaqa.
(In margine hetzelfde als hiervoor gemeld).
Proclamatie:
Sabbatbi den 14 Juny 176G Samuel Il’olter Yjasselzs
der beider rechten doctor p. s. en Harmanna M a r i a
Lanza,ja beide van Groningen, pro qua de Heer H. P.
Smith als oom. (Geen copulatie vermeld).
111 bis. Philippus Lanaa~a, ged Groningen 3 Mei 1674
in de Akerk, is 1 Sept. 1694 ingeschreven als phil. stud.
te Groningen, X ïV. N. (Zijn huwelijk is te Groningen
niet gevonden, ofschoon gezocht is van 1694-1730).
Uit dit huwelijk:
1. Leviiaus, volgt I V .
2. Catlaarina Lamala, . . . . , $- Groningen, begr. 31 Juli
1 7 5 1 , tr alda’ar 11 Dec. 1739 i2oelf van Slogtereia, geb.
. . , . , poorter te Groningen geworden, t_ Groningen beg r a v e n 2 9 J u l i 1 7 5 8 . H i j hertr. Caatje Swalaevelt e n
woonde in 1731 en 1758 ‘in de N. Boteringestraat.
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IV. Levinus Laman, t Groningen, wonende in de Voltingestraat; tr. Hillegien Berents.
Uit dit huwelijk:
Een dochter Laman.

Raadsheer Laman gelijk sijn Ed. was doende door desen en
verder opgelezen een register als volgt:
Stemming tot de scheppersplaats van ‘t, Wester Stads Hamrick.
De provincie ........... 6
.... 1
De stadt.
De
Heer
&n idz&l : : : : .... 15
De Heer Borgermr d’Drezus ...... 1
D e HF Raadshr Laman. ....... 2
De HF Raadshr Muntinghe ...... 1
De Hr Raadshr Geertsema. ...... 1
Juffer valz Bord. ......... 12
.Abs. de heer de Valcke ....... 1
........ 1
D e Hr Bauwmeester.
Gesworen Ringhels ......... 2
Secretaris Adriani ......... 2
Secretaiis de Cock ......... 1
Mevr. Busch erfgen .......... 1
Pastor Oostbroeks wed. . . . . . . . . 1
1)r Fr$i?zgs w e d . ......... 1
Di Brucherus wed. ......... 1
H. Geest gathuis. ......... ‘7
‘t Prat.erhuis ........... 7
A. H. S. Gasthuis ......... 8
A. Iierke ............ 1
Commissaris Steenu@k ........ 1
Mons= Schaapschoe ......... 1
Menne Alles ........... 1
Wybet Geerts ........... 1
Gerben Clausen .......... 1
Rerke van Hoogkerke ........ 1
Kerke van Leegkerke ........ 1
T>e Hr Nysingh . . . . . . . . . . . 6
T)e HF Wolthers .......... 1
D e Hr A. S. T r i p . . . . . . . . . 10
Taaliri. de S@gers w e d ......... 2
Doctor Alberthoma ......... 1
De EIr Hubbelingh ......... 1
.......... 1
Lt Crans w e d .
Ontfr. Grashof. .......... 1
Egbert Eysing. .......... 1
........ 1
Peter Boekes Erfgen
1
Eelke Brds
Huismans erfg&,................... 2
Frerik Bult ........... 1
Geert Clasen ........... 1
Weert Isebrants .......... 1
Harm Peters wed. ......... 1
Jan Lunsingh ..... , ..... 2
Jan Leuringh ........... 1
Hidrik Wieghuis ......... 1
Stellemaker tot Bode ........ 1
nogh nfwesende de H. v a n Luidema vrouw Cranssen of Lt
G e e r t s e m a en Doctor Clenlmius, welke alle of selfs of door
volmngt de bij iders naam uitgedrukte stemmen op de Heer
Raadsheer Laman hebben ingebragt, en daarop gekomen sijnde
tot, de stemmen van de Heer N$inqh so verklaarde de Heer
A. S. Trip die stemmen mitsgaders sin eigene en die aan hem
hare stemmen hadden opgedragen mede te confereeren aan den
Heer Raadsheer Laman, so is met eenparigheid van stemmen
tot schepper van het Wester Stads Hamrick gekozen de Heer
Raadsh. Paulus Laman en heeft daarop den Redt, als schepper
gepraesteert.
Coll. accord.
11
w. D. Tl. ADKIANI, sewets.
ovenvermeld stuk berust op het Rijksarchief te Groningen
~~~‘1726 n 0 9 .
Achterop staat: Uit de nalat,ensohnp v a n m e v r o u w Zuylen
van Nievelt geboren Lewe valt Aduard.
l>e archivaris der provincie Groningen,
(w.g.) H. 0. FEITH 1838.)

11 bis. Lev$a Laman, geb. Groningen (doop aldaar
niet gevonden, ofschoon gezocht van 1640-1656), tr.
aldaar in de Nieuwe Kerk 9 Maart 16’76 (Dr. Wilh.
Velingitis) (ondertr. Saturni 12 feb.) Geesjelz Douwes van
Assen, pro qua Mons= Jan Jason als neve.
Uit dit huwelijk:
Philippus Laman, ged. Groningen WOnsd. 24 Januaruis
1683 id de Akerk. (de ouders woonden toen in de Crom
Elleboge), tr. aldaar 9 Mei 1710 in de Nieuwe Kerk
(Ds. J. Stegnerus) (ondertr. Saturni 19 April t.v.) Eu.eyclina Havinga, van Beem (Bedum), pro qua Harm Sluzier
als swager.
Te Groningen komt nog voor Michel Laman, clie als
soldaat qnder d’overste Losekaet op Saturni 8 Juni 1689
ondertr. met Anna Catrinu Rericks, beide van Groningen
p. q. J a n Pauwels als neve. (gecop. p. Dn. Ritzerus
Temmen den 27 July 1689 Martini Kerk) Misschien is
hij de zoon van Dirclc Laman, die als soldaat onder
baron Rhonau in 1663 te Groningen ondertr. Afalaa Margrietha Michels.
1 4 S e p t . 16dO werd te Leiden stud. Daniel Laman
Hagiensis oud 20 jaar. jur.
12 April 1671 werd te Middelburg gedoopt Neeltie dr.
v a n P i e t e r Laman en Magdaleent~e de Molijn, g e t t .
Abraham? en Neeltie Pieters.
Hoe laatstgenoemde personen met de vorengenoemde
in verband staan is mij niet gebleken. De vermelding
,,Jan Pauzoels” als neve bij het huwelijk van M i c h e l
Lamala in 1689 duidt op eenige relatie, omdat P a u l u s
en Jan in de vorenvermelde genealogie voorkomen.
Waar deze tak der familie vóór de komst te Groningen en daarna heeft gewoond, kon ik niet te weten
komen.
Bijlage.
Extract uit het prothocol van Aduarder Zulle.
Vergaderinge van de Heeren Iogelanden van ‘t
Wester Stads Harnrick gehouden in de eonsistoriekamer van de A. Kerke Mercurii den
den 0 .Janunry 1726 prnecijs om een uur.
Door de Heer Ttandsheer _%funtinghe mede schepper van het
Wester Stads Hnmriuk sijnde yoorgedrngen dat het den Alma,gtigen
Godt behaagt hndde door den doodt weg11 te nemen den Heer
de Syg/iers ter Borck geweest sijnde mede schepper van het Wester
Stadts Ffumriak en dat door gemelte versterf desselvs sahepperschap was komen te vaceren, het,welke hooph nodig geoordeelt
hadde, dat ten eersten met een bequaum persoon weder wierde
best,elt , waar toe sig hadden gerecommandeert de Heeren Raadsheer P. Lama~ en A. S. Trip beide alhier present; deselve aan
de Ed. lho. H. Heeren en de Heeren Ingelanden voorstellende of
op dese sijne uytschrgvinge tot de keur van een nieuwe schepper
van het Wester St.ads Hamrik geliefden te treden, waarop door
de Hoogh Wel geb. Heer van Aduard is geëshibeert de commissie
van de Heereu Gedeputeerden op San Hoogh Welgeb. om de
provinciestemmen op de Heer Raadsheer La,man in te brengen

gelijk da:lr toe op sijn Ed. de provincie ses stemlnen confereerde.
E:n is door de Heer I&dsheer vu~z Gesseler geëxhibeert de
commissie op sun Ed. om de st,adsstemmen als mede van kerken
gasthuisen en weeshuisen dezer stadt mede in te brengen op den
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Familie-aanteekeningen Ebbinck en Gerbade l),

zachting van de borst. S’ avonds zette Meester
Hans Chirurgijn haar een clisterie van zoete melk
om te zien of ze wormen mogt hebben die haar
benaauwden maar deed den ganschen dag geen
werking. Den 13 dezer ging ze nog eens uit de
voorkamer naar de achterkamer, anders heeft ze
dezen dag meest bij het vuur geweest en met het
zilveren poppengoed gespeeld maar werd vrij slapper
met eene heete koorts daaronder s’ nachts zoo zeer
-woelende. Den 14 zat zij s’ namiddags nog bij ons
aan tafel maar had nergens lust in en het spelen
nam af, echter wilde overeind zijn en niet liggen;
s’ avonds werd zij slapper en de koortsen vermeerderden waardoor zij zeer woelde en wilde in
ons bed leggen, daar haar in bragten, was nog
vri.j sterk. Een uur voor haar dood rees ze zelf
overeind. Toen kwam mijne huisvrouw en haar
zoontje Paulus voor haar staan toen zij zich stil
lag en niet meer woelde. Mijne huisvrouw haar
vragende, wie is dat, zeide zij d a t i s P a u l t j e .
Paultje die krijt; ik vraagde haar ook heb je
vader lief, zij antwoordde met groot vuur zoo vader
lief, kort daarop gaf ze voor het laatste twee
snikjes, met het laatste bleef haar mondje half
open.
&: Juny 1666. Sa ur
t d ag s’ morgens om half elf verloste
mijne huisvrouw van twee jonge dochters, die den
17 dezer van Domino Drusius zijn gedoopt ; de eerstgeborene met den naam Francyna naar mijne moeder
zaliger; de tweede met den naam Maria naar mijne
huisvrouwe ; de getuigen zijn Mr. Izaak de Foreest,
Juffrouw Hillegont, Johanna de Hulter mijne huisvrouw haar dochter.
19 July 1684. Tot Amsterdam in Holland begon mijne
lieve huisvrouw Johanna de Laat te klagen dat ze
niet wel was, des anderen daags liet ik dotter Veen
halen die er met den apotheker Sprangh over heeft
gegaan; wanneer ze s’ morgens vroeg tusschen 3 en
half vier zeer Godzalig met haar volkomen verstand
in God den Heere is ontslapen. Den 31 liet ik haar
in een kist met een kaagschuit naar Leyden voeren
en ten huize van Sr. Johannes Snoeck brengen om
daar uitgedragen te worden en werd den 3 Augustus
s’ avonds ten 9 uren in de St. Pieters Kerk in het
gewelfde graf waar in haar vader Johannes de Laat
ligt, dat hem voor dezen alleen heeft toebehoord,
met brandende wassen fakkels begraven. Indien God
beliefd hadde dat ze nog in dit jaar 1684 voornoemd
tot den 2 September geleefd had zoude ze 61 jaren
oud zijn.
14 Novemb. 1687. Donderdag namiddag tusschen 3 en
half vier uren is mijn dochter Francyna de tweede
van dien naam met haar volkomen verstand heb.
bende langer als een rond jaar het water gehad
heel Godzalig ontslapen en den 17 in het graf v a n
Sr. Daniel de Hondekoeter zijnde in het graf koor
van de Nieuwe Kerk hier te Amsterdam in den avond
tusschen 9 en tien uren met brandende lantarens
begraven. Ik heb nu niet meer dan een kind namelijk
mij.ne dochter Maria die in 1688 den 26 Juny Nieuwe
St;ll 22 jaren oud geworden is en indien God
,Jeronimus Ebbinck in goede gezondheid gelieft te
sparen dat men schrijft 1689 den 31 January Oude

medegedeeld door M R . TI<. R. VA L C K LWASSEN.
[Aanteekeningen van Jeronimus
(1614-1691)].

Ebbinck

9 Maart 1659. In Nieuw Amsterdam in Nieuw Ncderland ben ik Jeronimzu Ebbinclc met mijne lieve
huisvrouw Johanna de Laat getrouwd van den
predikant Johannes Menegapolenses. God almagtig
gelieve ons zijnen vaderlijken zegen mede te deelen.
13 January 1660. Op Dingsdag bij vijven te Amsterdam
in Holland is mijne huisvrouw gelegen van eene
jonge dochter die den 14 daarna s’ avonds in de
Nieuwe Kerk van den predikant Ruyl gedoopt
werd met den naam Maria naar mijne huisvrouw
moeder ; de Peter zijn moytjen Adriaantje de la
Croix en Pieter de Laat mijne huisvrouw broeder,
Sr Michiel de Hulter en Jan Haan heeft in Sr
Pierre de, Laat voornoemd zijne plaats gestaan.
. . July 1661. Zondag s’ avonds ten 7 uren in Nieuw Amsterdam in Nieuw Nederland verloste mijne huisvrouw van eene jonge dochter die den 3 Augustus
daarna gedoopt werd met den naam _E’rancyna
door den Predikant Johannes Menegapolenses ; de
Peter Mr. Cornelis van Ruyven Secretaris ende
Juffrouw EIillegont zijne huisvrouwe.
10 July 1663. Zondagavond tusschen 11 en 12 uren is
ons dochtertje Francyna stil in God dezer wereld
overleden en hier in de kerk van Nieuw Amsterdamvoor het gestoelte van de regerende Schepenen,
van Sr Gerrit van Tricht gedragen, begraven.
5 Juny 1663. Dingsdag namiddag omtrent vijf uren
verloste mijne huisvrouw van eenen jongen zoon,
die des anderen daags gedoopt werd door den
Predikant Domino Drusius met den naam AZDertlis
naar den naam mijns vaders; de Peter zijn Thimotheus Gabrien, de Juffrouw Sara de Foreest.
25 Juny 1663. Woensdag avond tusschen 8 en 9 uren
is ons zoontje Albertus in God dezer wereld overleden en den 27 daaraanvolgende hier in de kerk
van Nieuw Amsterdam voor het gestoelte van de
regerende Schepenen bij ons dochtertje Franc;.-na
begraven.
l-s5 October 1666. Zondag ‘s morgens omtrent half zeven
heeft God onze dochter Maria tot zich uit deze
wereld gehaald: den 2 werd zij verkouden, gebruikte van Meester Hans Kierstie de Chirurgijn
een siroopje en wilde niet uit school blijven, tot
den 7 dezer hielden ze uit school, den 12 dezer
kwam ze nog boven op onzen zolder naar mij
zoeken en sprak mij aan met een vriendelijk wezen
en liep den gantschen dag door het huis en speelde;
s’ nnchts nam de verkoudheid zeer aan, hijgende
uit de borst zoodat wij domino Snmuel als dotter
lieten halen, die ordineerde een siroopje tot ver‘) Deze zijn onder den titel ,,Geslaohtregister der familie Gerbade”
samengevat in een 18e-eeuwsch handschrift, blikbaar eene copie van
aanteekeningen nit een of meer oude familiebqbels. Het handschrift,
dat in lateren tijd door een lid der familie werd aangevuld, is thans
in het boeit van de familie Cochius en werd mij door bemiddeling
van ons geacht medelid W. Croockewit W. A.zn. te Amersfoort ter
pnblioatie afgestaan. Duidelijksheidshalve werden de nanteekeningen
door mij naar de personen, van wie zij bleken afkomstig te zijn,
gesplitst.
v. L.
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Stijl dan zoude ik 75 jaren oud zijn. Ik ben geboren
in Hamburg 1614 den 31 January Oude Stijl. Mijn
vader zaliger Albrecht Ebbincl~ en mijne moeder
&anqlza de la croix zijn beide in Hamburg Godzalig ontslapen en begraven, met de Engelsche lord
van Staden opgebroken en zich in Hamburg nedergezet alzoo dito Engelsche lord in hun accoord dat
ze met die van Hamburg gemaakt hebben geexpresseerd en bedongen hadden dat mijn vader en
moeder het lakenbereiders ambt vrij hadden en gebruiken mogten, hebbende mijn vader zaliger veel
commissies van Neurenburg, Frankfort en andere
plaatsen om lakens in te koopen en te laten bereiden,
tot dit einde mogt veel volk en knechten in het
werk hebben.
[Aanteekening van Maria
(1666--1728)].

Ebbinck

1691_. Mijn lieve vader is oud geworden 77 jaren en is
na dien tijd zeer afgenomen en begon hoe langer
hoe zwakker te worden en ik mijn lieve vader vraagde
hoe dat het met hem was aoo zeide hij niet ziek
maar ook niet wel en dat duurde zoo twee of drie
weken, toen ik op een Vrijdagmorgen bij hem kwam
en hem vroeg, hoe dat het met hem was, zeide hij,
niet wel en was zeer benaauwd en meende dat het
een benaauwdheid op de borst was en ik vroeg vader
of hij beneden wilde leggen waarop hij antwoordde :
ja, hij heeft zich no g m e d e opgengt en de trap
afgegaan zijnde gin g hij op eenen stoel zitten zeggende ik heb grooten dorst en ik gaf hem een
glaasje bier. Ik en onze meid verbonden zijne fontenellen en zoo ras als wij de eene gedaan hadden
zoo viel zijn voet van de stoof, wij sloegen de oo en
naar hem en zagen dat miin lieve vader stier f en
hij is Godzalig ontslapen op den 13 February vrijda.g
morgen ten 9 uren; den 18 dito woensdag middag
begraven ten 1 uur in het koor te Vreland daar
ik een graf gekocht heb van Jan Cornelis Vollenhoven kerkmeester te Vreland 1691.
[Aanteekeningen

van Hermannus Gerbade
(t 1736)].
22, July 1698 ben ik Hermannus Gerbade met mijne
liefste 2Claria E@inck door Domino Segers te Amsterdam in de Nieuwe Kerk in den huwelijken staat
ingezegend. God de almachtige geve ons zijne vredelievende genade, zegen en leven tot in eeuwigheid.
2 July 1699. Ten 10 uren des morgens werd mijn liefste
van God met eenen jongen zoon gezegend welk
zoontje den volgenden dag zijnde den 5 July aan
den drieeenigcn God ten overstaan van D”’ Mertine
en zijne liefste in plaats van mijne ouders als Peet
en Peter in den doop is opgedragen en naar mijn
vader Hermannzls genoemd. De Heere doe hem
opwassen tot zijne heerlijkheid en tot onzer beider
eeuwige blijdschap.
11 August. 1700. Is mijne liefste wederom verlost van
eenen zoon en is den 15 zijnde Zondag met den
naam van Hieronymus naar mijnen lieven vader gedoopt geworden. Mijnheer Massing Predikant te
‘s Hertogenbosch is Peter, vrouw van der Horst in
plaats van Juffrouw Henri Peter geweest.

16 Novemb. 1700. Tegen den avond omtrent 11 uren is
mijn zoon Hieronymus aan de stuipen gestorven en
is den 20 November alhier te Rosmalen in de kerk
onder den Predikantstoel begraven.
29 Juny 1702. Is mijne liefste twee maanden te vroeg
van Nijmegen naar Bremen reizende en wederom
naar Rosmalen gaande van een jonge zoon verlost
welk des anderen daags te Nijmegen van mij is gedoopt en Hieronjpaus is genaamd. De Heere doe
hem opwassen tot zijne eer en onze vreugd.
14 July 1702. Is mijn tweede zoon Hieronymus des nachts
in de wieg om half twee doodgevonden, nadat h.ij
van te voren zware stuipen had uitgestaan en 1s
den 17 July onder den predikstoel te Rosmalen bograven; wq verwachten met hem eene zalige opstanding uit den doode voor Christus.
1 August. 1703. Is mijne liefste verlost van eenen jongen
zoon, dit den 6 in de kerk te Rosmalen is gedoopt
met den naam Hieronymus. De Heere God wil hem
doen opwassen tot zijner eere en onzer vreugd.
16 Decemb. 1704. Is mijne liefste wederom van eenen
jongen zoon verlost en is den 20 alhier gedoopt
met den naam van Aibertus.. De Heere wil hetzelve afwasschen door het bloed van Christus.
[Aanteekeningen van Hieronymus Gerbade
(1703-1766)].
21 January 1718. De klok zes uren s’ morgens is mijn
oudste broeder Hermanus met volle verstand ontslapen en den 3 February het lijk tor aarde besteld.
26 April 1723. De klok zes uren des namiddags is mijn
jongste broeder Albertus met volle verstand gestorven en in den Heere ontslapen en den 29
daarna in de kerk te Rosmalen begraven.
21 Septemb. 1728 heeft het God behaagd naar den onoverwinnelijken raad zijns willens mijne dierbare moeder
M a r i a h7bbinck na a.lvorens vier dagen aan eene
heete koorts gelegen te hehben in het 62 jaar
haars ouderdoms op den 21 September des namiddags kwartier voor drieën uit dit trantindal te
verlossen en tot zich te nemen in zijne eeuwige
heerlijkheid en is op Zaturdag den 25 voor den
middag te elf uren in de kerk te Rosmalen onder
den Predikstoel begraven.
1 Juny 1731. Zijn wij Hieronymus Gerbade en Alida de
J o n g [met een latere hand bijgeschreven:
zi.j was dochter van den secretaris der heerlijkheid
Tilburg] door D”’ Ulens in den huwelijken staat
bevestigd en ingezegend [Met dezelfde latere
h a n d i s t o e g e v o e gd : N.B. deze jufv” de J o n g
had nog twee zusters waarvan de eene was Mevrouw
Martfcldt en de ander Mevw Vlaardingerwout, onze
tantes].
10 Maart 1732. Is mijne vrouw verlost van eenen jongen
zoon en dochter en dienzelfden dag voor mijne
zuster Maria de Jong ten doop gepresenteerd en
door D”’ Coen de Witt op de groote schans genaamd het fort St Isabella en Antoni, genaamd
Gijsbertus cn Maria.
19 Maart 1732. Is mijne dochter Maria s’ avonds om
acht nren aan de kinderstuipen overleden en den
22 daarna te Vugt in de kerk begraven.
26 Maart 1732. Is mijn zoon Gijsbertus ‘s n a m i d d a g s
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tintie Beheyt w e d . v a n J a n Verstighel g e b . t e
tusschen 3 en 4 uren in den Heer ontslapen en
Corteryck.
Donderdag daarna in de kerk te Vugt begraven.
1670 6 Oct. Pieter Goudisebus wedr. Maicken Taverniers
4 Mei 1733. Om negen uren s’morgens is mijne vrouw
en Wijnlie Wittewongels wed. Marinus ‘oa?a Landuyt.
verlost van eene dochter, die den volgenden Zondag
1671 14 Febr. Adrixcn Christiaense vaja Eege j.m. en
te Vugt door D’” Ceuchenius is gedoopt, naar mijne
Jacomyneje Beheyt j.d. bijde wonende te Ardenb.
moeder zaliger genoemd Maria, mijn schoonvader
1672 7 Juni. Joos 12ossalc j.m. en Maghdaleentie DriesJ o h a n d e J o n g e n deszelfs h u i s v r o u w zijn als
sens wed. Jan V e r m a n d e l e beijde wonende op
gevader en gemoeder.
d’Eede.
16 Juny 1735. Des nachts om 1 uur is mijne beminde
1673 8 Juli. Joos Nwijtte wedr. Tanneke Bel w o n e n d e
verlost van eenen zoon die denzelfden dag in de
op d’Eede en Catalina B e g g e r e g h s j.d. geb. te
Groote Kerk te s’ Hertogenbosch door Professor
Boughoute.
Eybergen gedoopt is geworden naar mijnen schoon1674 21 Nov. Jan Slock j m. geb. te Roesseler wonende
vader genoemd Joha.nnes.
in Cadtsant en Maria Gardielle j.d. van d’Eede.
14 Novemb. 1736. Des avonds omtrent 11 uren is mijn
lG78 16 Jan. Jan Behept wedr. Sanderyntie vala Eegen
vader Hernaannus Gerbade in den Heere godvruch&
en Gelijntie ,van Bes’wzbggen j.d. beyde w o n e n d e
ontslapen en den 21 daarna in de Groote Kerk te
in den polder Benoorden.
‘s Hertogenbosch begraven.
1678 2 2 J a n . Charel Slock j.m. uyt Cadtsandt en Wil18 Novemb. 1736. Des nachts omtrent 1 uur is mijne
lemijntie Wielsnert j . d . v a n Roeselee beyde woobeminde verlost van eenen zoon die den 21 daarna
nendc in de polder Benoorden.
in de Groote Kerk is gedoopt en genoemd naar
1678 23 April. Jacob Lootens j m. van Heyle en Susanmijn vader zaliger H e r m a n n u s , gevader en geneken vap2 de Kerclthow j.d. geb. in den Biesen.
moeder Peter de Laat en zijne huisvr’ouw Mar1678 3 Sept. Simoen vals Dale j.m. geb. in ‘t lant va,n
garetha Gerbade.
Walcheren en Livintie Bodille geb. in Bewesten
30 October 1737. Des morgens omtrent zes uren is mijne
der Eede j.d. woonende alhier.
vrouw voorspoedig verlost van eene dochter, die
den 3 1 daarna in de Kruiskerk te s’ Hertogenbosch 1679 3 J u n i . J a c o b Falclce geb. van ‘t lant van ter
Tolen wodr. van Berbel de Schieter en Janneken
is gedoopt en is na mijne schoonmoeder C o r n e l i a
SLoclc wed. van Lieven Coe?ze geb. van Russele.
genoemd, gevader en gemoeder mijns vrouws vader
1680 22 Nov. Joos vare Daele wedr. wonende te Nieuwen moeder.
vliet en Jacomyntie Behejyt wed. Adriaen v a n
21 April 1739. Des avonds is mijn zoontje J o h a n n e s
Eegen wonende alhier.
overleden en den 25 daarna in de St. Janskerk
1 1682 29 Aug. Pieter Vermeesch wedr. Susanneke de Jae.gwe
alhier begraven.
wonezde op d’Eede en Neeltie de Geetre wed. Gilles
31 February 1741. Des morgens om half acht is mijne
van dela .Kerlcchove wonende in den Biesen.
huisvrouw verlost van eenen zoon die den 14 daarna
in de Kruiskerk alhier gedoopt is. en naar mijnen 1684 18 Nov. Joos il/lers;y wedr. Janneken Iiaesmaekers
! .
en Neelken de Peeterse laest wed. Pieter Vermeesch
oom Berkemeyer Barend Philippe genoemd is.
I
beyde woonend in de Biesen.
(Slot volgt.)
’ 1686 13 April. Noe Akijtens j m. wonend in den Biesen
en Pryntie Coelle wonend op d’Eede.
Extracten van de attestaties van ondertrouw,
1657
12 Maart. Levinus G7e Jager wedi. Susanneken d’ol!~afgegeven door den Magistraat van Aardenburg,
slager wonend te Middelburg11 in Zeelant en Elisazich bevindend in het archief der Doopsgezinde
bet ToOiassen wed. Jacob l-ala &assenhoue wonend
Gemeente aldaar,
alhier.
1687 29 AIaart. Jan Schaltelaer j.m. van Aardenburg en
gemaakt door JHIL MR . F. K. ~~44~ LEKNEP.
Maetie Dc Vrkse j.d. van Bewester Eede.
[De huwel\j.ksaanteekeningen der Doopsgezinden komen 1687 16 Mei. Joos aalz D a e l a me&. JacomQntie Behept
in dezen tgd niet dan bij groote uitzondering voor in
en Neesie de Vriese j.d. van Bewester Eede.
het betreffende boek, op het Gemeente archief aanwezig].
1687 21 Juni. Joos #loclc, wedr. Janneken vaal Hecke, wonende in den Biesen en Jacomijntie BezL?a w e d .
1665 7 Febr. Joos de Vreese, wedr. Jourijntjen de Sm2
Pieter Coelle.
en Bettjen verhaege, j.d. van Striepen.
~
1665 2 Mei. Lievien Coene, j.m. won. in de Bieson en 1687 21 Juni. Isaacq Landaqt j.m. wonend in den Biesen en Josijntie Vermander j.d. wonende op Heyle.
Tanneken black j.d. aldaar wonend.
1657 19 Juli. Jan Slocl~ wedr. Mayken Gavolle wonende
1667 ti Aug. Laurens Looteqas, wedr. Janneke . . . . won.
in den Biesen en Mayken Rosellc j. d . w o n e n d e
bewester Eede en Joseyntio Behept j.d. geb. te
op d’ Eede.
Cortriok, won. te Aardonb.
lti67 27 Ang. Gilles van de Kerclchoce. wedr. Tannoke 1688 3 April. Laurens Lootens wedr. Josijntie Hehe$ en
Cornelia Nar,ynans j. d. van Waeschoot beiden
van 12aemdonclL won. in de Biesen en Neeltie de
alhier wonend.
Geeter j.d. geb. en won. te Eecloo.
1668 1 4 J u l i . Pieter Bibau, j . m . v a n T h i e l t e n Tan- ~ 1688 14 Aug. Jan Sfaauwaert wedr. Maria ErrebozLtwonend
neken van Aalst j.d. geb. te Sweveseele.
aalhier en Mayken Xcleys j. d. van Nieuvliet.
1669 6 Juli. Jan de Vrese wedr. Elisabet Andriesz en 1691 3 Maart. Boudewijn Clays wedr. Josyntie van Eegen
Neeltie ïI!ìarima~as wed. Jan Caenzc.
en Jacomijntie Codde j. d. beide alhier wonend.
1670 28 Juni. Staetsen Cal& j.m. van Wingem en Chris- ~ 1692 28 Juni. Cornelis Vermees j. m. uit den Biesen en
Josijntie Yermandel wed. Isaacq Landuyt.

227

228

1696 30 Juni. Abraham van Daelle fil. Adriaen j.m. geb.
op Heylo en Francijntiè Standacrt j.d. geb. alhier.
1697 20 Juli. Joos s’lodc laest wedr. van Jacomintie B e u n
en Josintie Vermande1 la& wed. Cornclis Vermees
beide wonende in de Biesen.
1700 16 Jan. Jan D a n i e l s fils. Hendrick wedr. Helena
Times wonende in den Biesen en Mary Statidaert
fil. Charel j.d. geb. te Breskens.
1700 23 Jan. Jan Sloclc wedP. Mayken Boselle wonende
in den Biesen en Marya Hoet j.d. van Asrdemburgh.
1701 22 April. Abraham Coethals j.m. wonende te Middelburg en Katarina Beheyt j.d. alhier.
1702 14 April. Francois Buyclc j.m. geb. in den Biesen
wonende alhier en Josyntje Beheyt j.d. geb. op St.
Cruys wonende op d’Eede.
1702 29 Dec. Gabriel de Schinckel wedr. Elisabeth Tobiassen wonende te Middelburch in Zeeland en Maria
van Eegem j.d. wonende alhier.
1703 11 April. Cristiaen van Eeghem j.m. geb. en wonende
te Aard en Prijntie Mehoude j.d. geb. te Koudekerke en wonende te Vlissingen.
1703 4 Aug. Francois T a c e r n i e r j.m. en Jaquemijntie
Craymes j.d. beide van Aerdenburgh.
1705 5 Dec. Isack Carjelbe j.m. geb. in den Biesen en
Tannekon Hoet geb. te Cadsandt.
1707 18 Aug. Alexander de Vreose en Jorina Sloclc beide
wonende alhier.
1709 27 April. Kristyaen van Eegem wedr. Prynken Meh o u d e en Janneken Valhe j.d. van Zuytzande.
1710 17 Jan. Roelant Snauwaert wedr. Maritie van Eegem
wonende te Vlissingen en Elysabeth van Dalen J. d.
wonende alhier.
1712 5 Mei. Jannes Sloclc fs. Jan j. m. geb. omtrent
Aerdemburgh en aldaar wonende en Catharina de
Vullet j. d. geb. en wonende in der Groede.
1717 14 Maart. Jannis ,van I\‘assenhove w e d r . B e r b e l
Vallce wonende in der Groede en Johanna Vertriest
j. d. geb. ter parochie de Eede.
1723 12 Febr. Geerardus Pauli j. m. geb. te Kleef prediker in de Mennonite Gemeynte te Vlissinge en
Johanna van Daelle j. d. geb. en wonende alhier.
1730 11 Febr. Abraham L)e Koker wedr. Janneken D e
Valclce geb. van der Groede en wonende in den
Isabellen polder en Tanneken Sloclc, j. d. wonende
in den Biesenpolder.
1730 22 Sept. Johannes de Vrcese geb. en wonende alhier
met Chatarina Dobbelaar wed. Cornelis van de
Plassche geb. on wonende onder St. Cruys.

1699. 19 Mrt. Toenisjen, Hendrick Banninck, Geertruij
Peters.
19 Mei. Antoni Hendrick, J. Timmer, Willemijna
Umbgroven.
1700.9 Juni. Bernardus, J. Timmer, Wilhelmina Umbgroven.
1701.67 Febr. Johanna, Hendrick Banninclc, Geertruid
Peters.
11 Dec. Sntonius, J. Timmer, Wilhelmina Vmbgroee.
1703. 14 Oct. Henricn, de quartiermeester B a n n i n c k ,
Geertjan peters.
1705. 17 Nov. het kind van Hessel Bralcel, luijtenant
onder d’ blauwe Friesen, ende Joanna Sybille Slecht,
eheluijden. Dese vrouw is gekomen van Huy om
na Coeverden, alwaer woonachtigh, te gaen, d o c h
komende des avonds op den 16”0 in den Vrijenbergh is int bijzijn van mijn vrouw en ander? aldaer
in de kraem gekomen; versocht dan zijnde, om dat
het kindje swach was, hebbe het selve in mijn huijs,
int bijzijn van twee of vier ledematen van ome
gem.eente gedoopt.
1715. 6 Jan. Anna Henrica, Ds. Gerhardus L a n g e l o t .
1 7 1 7 . 1 3 Juni. Christijn, Mr. Jacob Bocendorp, Getruij
van Dttlchen.
1719.23 April. Henricus, Mr. Jacob Boovendorp.
1721.5 Oct. Anneken, Mr. Jacob Bowndorp.
1723. 25 April. Gärrit en Jau, Mr. Daniel Wennelkck,
Aeltjen Bettinck.
1 7 2 5 . 21 Jan. Henderijn, Daniel M’enszekinclc.
1730. 29 Mei. Godefriedus, Johannes Janssen, V. D. M.
te Loenen, Maria Vorster.
1733. 20 Sept. Catharina, Johannes Janssen, V. D. M.
te Loenen, Maria Vorster.
1736.15 Jan. Johannes, Johannes Janssen., V. D. M. te
Loenen, Maria Vorster.
1737. 30 Mei. Johannes, Johannes Janssen, V. D. M. te
Loenen, Maria Vorster.
1743. 29 Sept. Gooswijn, Huijbert van Hamel, scholtes des
amts Appeldoorns, Henrietta Bernhardina Pcerstcge.
1749. 31 Aug., 7 Sept. Pieter, D. Matthias ~Janssen, Joh.
fil., Leuntjen Verlij.
1755.25 Febr., 2 Mrt. Katharina Adriana, Andries van
der Valk, V. D. M. alhier, Frerikjs Krijsman.
1756. 3,4 April. Hendrika Antonia, A. v. d. Valk, V. D. M.
alhier, Frerikje Krijsman.
1757. 25, 30 Oct. Isaak, A. v. d. Valk, V. D. M. alhier,
Frerikje Kri$man.
1759. 23, 25 Nov. Elisabeth Johanna, A. v. d. V a l k ,
V. D. M. alhier, Frerikje Krijsman.
1762. 18, í8 April. Adriana Magdalena, A. v. d. V a l k ,
V. D. M., Frerikje KrQsman.
1764. 10, 13 Mei. Fredrik, A. v. d. Valk, V. D. M., Frerikje
Krijsman.
1767. 16, 17 Mei. Hendrikus Antonius, A. v. d. Valle,
V. D. M., Fr. Krijsman.
1768. 30, 30 Oct. Hendrikus Antonius, A. v. d. Valle,
V. D. M., Frerikje Krijsman.
1772. 16,23 Febr. Bartha Johanna, A. v. d. Valk, V. D. M.
alhier, Frcrikje KrZjsman.
1780. 18, 24 Sept. Charlotta Ernestina, A. C. W. _ì?ies,
A r n o l d i n a Turnbul; get. juffer A. 1. F. G. Nies.’
1782. 21, 25 Aug. Jacoba, Adam Caspar Willem Nies,
Arnoldina Turnbull; get. Maria Sophia Nies, wed”e
Almaras.

Er zijn in deze peri0d.e veel meer huwelijken van doopsgezinden gesloten, doch alleen de bovenstaande attestaties
bleven bewaard.

Uittreksels uit de oude kerkelijke registers van
verschillende gemeenten in Gelderland,
medegedeeld door Jhr. H. H. RÖELL.
(Vervolg van XXXVI, 192.)

Loenen.
Uittreksels uit de doopboeken.
De doopboeken van het dorp Loenen loopen bijna onafgebroken voort van 9 Juni 1695 tot 21 Maart 1811.
1695.24 Nov. Judith, Hendrick Banninck, Geertje Peters.

_

229
1784. 14, 20 Juni. Antoinetta Augusta, Adam Casper
Willem fries, Arnoldinn Turnbull.
1786.22, 26 Mrt. Lucretia Anna, Adam Casper Willem
Nies, Arnoldina Turnbull.
1807.4, 14 Juni. Sibilla Paulina, Jan David Wolterbeek,
Willemina Johanna Henrica Nies.
1808.2, 20 Nov. Arnoldina Hermina Carolina, Jan David
Wolterbeek, Willemina Johanna Henrica Nies.
1810. 8, 18 Nov. Jan David, Jan David Il~olterOeek, Willemina Johanna Henrica Aies; get. Theodora Adolphina Johanna Ib’olterbeek.
Uittreksels uit de trouwboeken.
De trouwboeken van het dorp Loenen loopen onafgebroken voort van 29 Sept. 1693 tot 18 Mrt. 1752 en van
19 Aug. 1752 tot 30 Dec. 1810.
1698. Jorus Timmer i. V. D. M. tot Loenen met Willemina lJmbgroev&, j. d. tot Voorst.
gepr. 1, 8, 15 Mei.
700. Met attestatie van Arnhem de dato den 3 Nov. 1700
getekent door J. d’Outrein, dat de 3 huwelijcks proclamatie aldaar onverhindert gehadt hadden, zin op
den 7 Nov. alhier in den huwelijcksen staat ingesegent Hendrick Pierkens en Niesken Albers.
701. 17 Nov. isde Hr. Dr. Otto Wiilzen met Juffr. Antonia
Jacobsen na vertog van kepckelijcke attestatie van
Arnhem, alhier ter presentie van Warner Krijsman.
(verder afgescheurd).
1 704 Jacob de Gimmer en Rutthera Otterszijn door mij
op den 12 Oct. op vertoogh van attestatie van de
Heer Godefr. Xenthen, V. D. M. tot arnhem alhier
tot Loenen tusschen beijde de predicatien in d’echten
staet bevestight; ende sulx op versoek van d’ Hr.
secretarius Otters
1706.4 April. Op Paschda,gh des nademiddaghs zijn op
overleveringo van attestatie van D. ic Bommel, predicant tot Apeldoorn gecopuleert : Hendrick d’ Wilde
e n J a c o m i n a h7esteninck, ende dat door Dominus
Joannes Bethmer, V. D. M. (h. b. met een glas wijn).
1709. 2 Mrt. ingeschreven den Hooghwelgeb. Heer de Beer
Lucas Wilhelm van Broeck&ysen met de Hooghwelgeb. Juffr. Juffr. Elisabeth Hacfort, toe de Horst;
den 19 Mrt. gecopuleert op de huijse de Horst (30 g.)
1709. Met attestatie van Zutphen op Pinxtermaendagh
door Da. Becker gecopuleert : Joannes Lammers met
Anna Judith Xtarinck.
1711. Jan. Met attestatie van Amisvoord de dato den 23
Jan. door den secretaris der stad ondertekent, ingetekent den Hoogwelgeb. Heer de Heer Olivier
Hacfort, Heere tot de Horst., alhier, met de Hoogwelgeb. Juffr. Juffr. Maria Cornelia VUIL der Borgla,
tot Amisvoord (h. b. met 12. gh.)
1714.18 Jan. den Hooghwelgeb. Heer de Heer Henric
Willem van WijnDargen, capiteqn in het regiment
van den Hooghwelgeb. Heer de Heer brigardier
valz Deelen, met de Hooghwelgeb. Juffr. d’ Juffr.
Willemina Maria Hacfort, toe de Horst alhier.
(H. b. met 11 gh. 11 st.)
1719.14 April op Vrijdagh gecopuleerd de H=Borgerm.
Joan Spoltmala met vrouw weduw Hester Otto.
1724. 6 Jan. gecopuleerd de Hr luijtenant Jn Starinck
met Aleida Henderina Starid~, van Groenlo, met
attestatie van Zutphen en Groenlo.

230
1728. Jan Nicolaas Pistorius wed. van Ferme Maria vaia
Mes, met Maria Bartols, j.d. van Loenen;
gepr. 29 Aug., 5 en 12 Sept., met attestatie van
Zutphen alhier getrout den 13 Sept.
1733. Met attestatien van ‘s Hertogenbosch en Arnhem
alhier getrout den 28 Mei Francois Vorder met
Helena Geertruijd Vorster.
1733.30 Mei. met attestatie van Noorden ingeteekend
Jacobus Vorster, j.m. van Arnhem, onlangs gewoont hebbende alhier met Magdalena Maria Xesler,
j.d. te Noorden;
gepr. 31 Mei, 7 en 14 Juni, alhier getrout door
de Heer proponent Dealer den 26 Juni.
1737. 23 Juli met attestatie van Slijk Ewijk en Bremen
getrout den Eerw. Heer Abraham Vorster, predikant te Slijk Ewtjk, j.m., met Maria Elisabeth
!
/
Gronuu, j.d. van Bremen.
/ 1739. 3 Oct. met attestatie van Zutphen ingeteekent
den Heer Huijbert uala Hamel Scholtis des amts
Appeldoorns met, Juffrou Henrietta Bernardina
Verstege, te Zutphen ;
gepr. 4, 11 en 18 Oct., attestatie gegeven na Brummen om daar te trouen.
1 732. 10 Mrt. ingetekent Hendrik Wilbrenni?ak, j.m.,
soon van Fincent WilOrennink, te Z e l m e n m e t
Jantjen Cor?zelisseja, weduwe van wijlen Roelof
Deemshof, beijde wonende alhier ;
gepr. 12, 19 en 26 Mrt., den 26 Mrt. alhier getrouwt.
1 ib4. 16 Nov. ingetekend Andries va?a der Valk, V. D. M.
t e L o e n e n , j.m. g e b o o r t i g v a n Noortwijk a a n
Z e e m e t F r e r i k j e ILrijs~~~u~n, j . d . v a n H e n d r i k
Krijsman en Antonia de Beer, g e b o o r t i g v a n
Loenen ;
gepr. 17, 24 Nov. en 1 Dec., alhier getrouwd door
DUS H. A. Vriesekolk, V. D. M. te Hal op Dinsdagsmorgen den 3 Dec. ten 9 uuren.
1766. 16 Juni ingetekend de Heer Theodorus Zeno valz
Dorth, .te Bos100 met de Freule Elisabeth Maria
Hacfort. toe de Horst;
gepr. 20, 27 Juni en 4 Juli, alhier getrouwt den
6 Dinsgdagmorgen om 7 uuren.
i 1759. 12 Mei met attestatie van Deutekom ingetekend
l
de Hoogwelgeboren Heer Alard Wijnand Hakvoort,
tot de Horst en de eersame Juffer Angels Wendelina van der Heiden, woonagtig te Deutekom.
1760. 14 Aug. Ingetekend de Heer en Meester Wessel
van E$l, woonende te Zutphen met de Freule
Anna Maria Theresia Hacfort, van de Horst;
gepr. 17, 24 en 31 Aug., attestatie gegeven.
1763. Met attestatie van Elburg en Brummen 12 Juli
getrouwd: de Edele W’elgeboore Heer Wouter
Valkenier Jansz. met Mejuffrouw Aleida van den
Dam.
1776. 7 Juni. Op attestatie van Zutphen Gillis Holst,
j.m. van Zutphen, onlan,gs predikant alhr., thands
te Oosterwijk met Antoma van Iduurlo, mede van
Zutphen.
gepr. 9,16 en 23 Juni, getrouwt te Zutphen 28 dito.
1777. Zijn alhr. op vertoonde attestatien van Deventer
en Beusichem, waaruit bleek, dat de huwelijksche
proclamatien aldaar gegaan waren, 26 Mei in den
echten staat bevestigt de Wel Eerwaarde ZeerGeleerde Heer Henricus Gosuinus Immink, predikant
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te Beusichem met Mejuffrouw Arriolda Brilman,
van Deventer.
1783. 23 Nei. Op attest van Haaksbergen de Heer Didericus Geers, predikant alhr. met llejuffer Aleida
Fhomia Ratlink, geboortig van Haaksbergen.
gepr. 26 Mei, 2 en 9 Juni, getrouwt te Merkelo
den 11 dito.
1787. 12 Mei. Op attestatio van Oen de Heer Adam
Casper Willem Nies, wedr van Vrouwe Arnoldina
Turnbull, geboortig van Ruurlo en wonende alhr.
en Harmina Carolina Viefor, j.d. onlangs te Wichem en tha.nds wonende te Oen.
gepr. 13, 20 en 27 Mei, getrouwdt te Oen den
29 dito.
1807.8 Maart,. Jan David IToZterbeelcjunior, j. m. geboortig
van Zutphen en wonende te Steenderen met WlIhelmina Johanna Henrica il;ies, j. d. te Doesburg
en wonende alhier.
1810. 1 Mei. Johan Wilhelm Henrich Klok, j. m. gebooren
te Gera in Saxen en wonende te Loenen en Justina
Nagdalena Horst, j. d. geboortig te Ansbach in den
Franckischen Kreits en wonende te Zutphen.

zoon nalatende; volg. aangev. van de tuijnier.
1786..24, 30 Nov. overleden Arnolclina T1m2Ou1, huijsvrouw van de Heer en Mr. A. W. C. niies; volg.
aangev. van Jan Berends.
1796. 13, 18 Mei overleeden de HoogWelgeb. Nevrouwe
Douariere Hacfod, op den huise Ter Horst, nalatende
een zoon met naamen 0. G. W. J. Hacfort; a a n gegeven door de meid Geertruij Havelies.
1796. 27 Dec. tusschen Ter Leth en de .Weuste Hoeve
doodgevondeu Adam Gies, soldaat, welke op ordre
van uden gerigte van den nmpte Apeldoorn,cerspel
Loenen den 2 Jan. alhier is begraven.
1801. 14, 19 Febr. o v e r l e d e n Wilìimina Henrietta
Marijenburg, wedo van N. N. van Ommeren, nalatende kinderen en aangegeven door Geertjen Onderstal.
1806. 28 Oct., 1 Nov. overleden Lucretia Anna, dogter
van de Hr. en Mr. A. C. W. Nies en vrouwe Arnoldina Tuwabul, oud 20 jaaren en ruijm 7 maanden
(zijnde ongehuwd), aangegeven door Arendt Jan
Il,‘ooninck.
1809. 21, 24 Mei overleden Angela Wendelina Theresia
Joanna, dochter van den HoogWelgeb. Heer Baron
0. G. W. J. Hacfort tot ter Horst e n N e v r o u w e
N . g. W. B. vafa WGjnOergela, oud bijna 7: jaar.

Uittreksels uit de overlijdesasregisters.
De overlijdensregisters van het dorp Loenen loopen
van 15 Nov. 1760 tot 17 Dec. 1786 en van 30 Jan. 1795
tot 26 Juni 1811.

door Nr. E. J. THOMASSEN A, THUESSINK

1720. De Heer Lucas Adam Huige?as, ouwt borgemeester
der stad Doesborgh, alhier tot Loenen op zijn landgoed ‘t Veenhuijs gestorven op den 26 Dec. des
avonds omtrent vier uhren, na dat des naghts overvallen wierde met een swaer toeval, waerdoor sprakeloos gemaeckt, met een hert vol van voorbereidinge
ende schickinge tot sijnen God, en om op de ti0
Kersdagh meede sijn verbond met den Heere pleghtigh te vernieuwen in het gebruijcken van de Bondzeegelen aen ‘s Heeren tafel.
1764.24, 28 April ‘s voormiddags om 11 uur overled.
een kindt van Ds. v. d. Valle en zijn vrouw, tot
kinder nala.tende Izaak, Catarina, Elizabet, Adriana.
lí71. 11 Mei hebben wij hier den HoogW.Gb. Gestr.
den Heer D. a BI&, Heer tot den Cannenberg bij
verpozing overluidt, als van ‘s morg. te 9 tot 10
uur, van 11 tot 12 uur, van 1 tot 2 uur, sijnde
Zaturdag; Maandag den 13 daaraanvolgende, ‘s morgens van 8 tot 9 uur, van 10 tot 11 uur, des
namiddags van 1 tot 2 uur en van 3 tot 4 uur,
alsook tot Beekbergen en Apeldoorn.
1772. 5, 10 Oct. namiddag om 5 uur overl. Jantjen
Langelot, wcd”e, t o t kinder n a l a t e n d e Wolter,
Grada; volg. aang. van Wolter Klomp.
1774.22, 26 Sept. ‘s avonds om 6 uur een kindt overleden
van de Heer van de Horst en zijn vrouw, tot kinder
nalatende Olivier, Jan ; volg. aangeven van de jager
van de Horst.
1782. 31 Aug., 3 Sept. ‘s morg. om 4 uur overleden de
zo011 van de Heer van de Horst, een zoon Olivier
nalat.; volg. aangev. van de knegt.
1783.7, 13 Febr. voormiddag om 11 uur overleden DS .
Geers, een vrouw maar geen kinder nalatende ; volg.
aangev. van Aart Hermens.
1 7 8 4 . 2 9 Jan., 3 Febr. voormid. om 10 uur overl. den
Hoogw.G. Heer van de Horst, een minderjarige

Bij de groote schaarachte aan wettelijke bepalingen en daardoor aan rechterlijke uitspraken - inzake het
voeren van adellijke titels of praedicaten hier te lande
verdient iedere beslissing daarover, door het bevoegd gezag genomen, wel bijzondere aandacht. Het is daarom,
dat ik hier kortelijk wil vermelden eene uitspraak van
den kantonrechter van Utrecht, d.d. 12 Mei 1917, strekkende tot het gelasten eener verbetering van de Iciezerslijst in die gemeente in dier voege, dat aan een daarop
onder no. 15201 voorkomend kiezer worde gegeven zijn
titel van ,,Baron”.
Van die beschikking vroeg de Procureur-Generaal bij
den Hoogen Raad der Nederlanden cassatie in het belang
der wet. Bij arrest van 19 October j.l. verwierp de H. R.
echter dit beroep; hiermede is door ons hoogste rechtscollege dus - tot nader order- aan adellijke titels en praedicaten de hun toekomende plaats, ook in een zoo belangrijk
publiek stuk als de kiezerslijst, verzekerd; een uitspraak
welke ieder, die belang stelt in dergelijke, thans zoo uiterst
zeldzame, publiek- of privaatrechteli.jke manifestaties van
genealogische feiten ten zeerste zal bevredigen. Dat z$
overigens wel eenigszins aanvechtbaar schi,jnt, kan niet
worden ontkend.
De kantonrechter grondde zijn beslissing op het besluit
van den Souvereinen Vorst van 1815, voorschrijvende, in
publieke on particuliere documenten de titels (hieronder
o o k ,jonkheer” gerekend) te bezigen ; alsmede op het
K.B. van 18-2, dat een dergelijk bevel gaf aan recbterlijke colleges en andere openbare ambtenaren. De P.G.
voerde hiertegen aan, dat eerstgenoemd besluit niet kon
geacht worden de gemeentebesturen te dwingen tot het
vermelden van meerdere toevoegsels in de kiezerslijst,
dan de bij de wet (art. 9 der Kieswet) voorgeschrevene dus alleen den naam van den kiezer; voorts ten aanzien
van het K.B. van 1822, dat onder de daar bedoelde ambtenaren niet B. en W. behooren.

Een arrest inzake adellijke titulatuur,
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De H.R overwoog, dat het besluit van 1815 ,ondubbelzinnig” voorschrijft, dat de titels in al de bedoelde
documenten moeten worden gebezigd, daarbi,j voorbijgaande hetgeen omtrent de dwingende kracht van zulk
een voorschrift door denP. G. was aangevoerd; wijders dat
het K. B. van 1822 hieraan niets afdoet, doch beoogt
de naleving van bedoeld voorschrift doeltreffender te
verzekeren , en dat, al zijn de gemeentebesturen geen
openbare beambten, het algemeen voorschrift van 1816
niettemin onverlet is gebleven. Het arrest is te vinden
in het Weekbl. v. h. Recht van 22 Juli ll. no 1 0 2 7 3 .
In verschillend opzicht een merkwaardige uitspraak.
Vooreerst om de hier in hoogst? instantie erkende bevoegdheid van den Souverein tot het geven van algemeen
geldende voorschriften in deze niet wettelijk geregelde
materie (bovengenoemd besluit van den Souvereinen
Vorst werd immers genomen ná totstandkoming der
Grondwet van 1814); maar ook om de ruime interpretatie hier aan dat besluit gegeven, waar dit eigenlijk slechts spreekt over ,personen, tot den adelstand
behoorende en voor zooverre door Ons aan dezelve geenen
anderen of meerderen titel mocht zijn toegekend of verleend”, m.a.w. letterlijk alleen van toepassing is op de
,titulature van Jonkheer en Hoogwelgeboren”; ten slotte
vooral merkwaardig om de kennisneming van een en ander
door de rechterlijke macht, die toch ingevolge artt. 29
en 36 der Kieswet slechts verbetering mag gelasten bij
niet behoorlijke vermelding van de bij art. 9 dier wet
gevorderde gegevens, waaronder wel voor- en achternaam,
doch niet adellijke titels vallen. Of heeft de H. R. de
laatste als wettelijk bestanddeel van den naam beschouwd?
Hoeveel ook voor dit standpunt ware te zeggen, wij
betwijfelen of dit wel ‘s Raads gedachtengang geweest
is, daar alsdan een beroep op het i.c. niet nageleefde
besluit van 1815 geheel overbodig ware. Maar wat dit
laatste betreft rijst de vraag, krachtens welk voorschrift
de kantonrechter van deze niet-naleving kennis neemt,
een vraag, die als van meer specifiek juridisch belang
hier verder buiten bespreking moge blgven.

Katholieken aldaar van 1607 tot 1632. Bij inzage van
dit register bleek mij echter, dat tussch de doopinschrijvingen - dus met afzonderlijk - óók de geslotep
huwelijken in dit tijdvak zijn geboekt en daaronder vond ik :

KORTE MEDEDEELINGEN.
Van Binckhorst.
Blijkens de in jaarg. 1912 (blz. 238) van Nederland’s
Adelsboek gepubliceerde stamreeks van het geslacht
van Binclchorst, zweven de 2 eerste generaties helaas
eenigszins in de lucht en worden omtrent de 30 en de
40 g e n e r a t i e s l e c h t s d e huweliiksclata - aan familicpapyeren ontleend - opgegeven,“zonder dat daarbij eenige
plaats of oord van herkomst wordt vermeld.
Eerst bij de 60 generatie wordt vast terrein betreden
door mededeeling, dat de tot die generatie behoorende
Bernardus ten Binckhorst op 7 December 1631 te Oldenzaal werd gedoopt.
Ik was zoo gelukkig bovenstaand gebrek voor een goed
deel op te kunnen lossen, doordat ik den persoon van de
20 generatie tot een historisch persoon heb kunnen terugb rengen, zoodat zonder bezwaar de stamreeks kan aanvangen met den hieronder te vermelden ,nobilis dominus
Bernardus thoe Binckhorst.”
Volgens de in Algemeen Nederlandsch Firmilieblad
1890, blz. 49, opgenomen lijst van te Oldenzaal aanwezige
kerkelijke registers, loopt het oudste doopregi,ster der

30 April 1607 contrah. naatrimonizcm J700ilis ac strenuus
Dominus Conradus thoe Bilackhorst PX Lutia cum ïVoOili
Domban Gcrtrude voga Daelshoff, testis fuit parens Nobilis
Domivaacs Bervaardus thoe Bi~acklaorsf.
Vergelijken wij nu deze huwelijksacte met de opgave
uit de familiepapieren, dan zien wij, dat de beide gegeven
datums volkomen dezelfde zijn en dat dus bij 111 als
plaats van huwelijk kan worden bijgevoegd: Oldenzaal, terwijl voor den naam der echtgenoote instede van va?a Dulshofl
gelezen moet worden cola Daelshoff. Voorts blijkt, dat
11 en IA1 te Lutte woonden, gelegen juist tusschen Oldenzaal en Gildenhaus en thans bekend door het groote
zomerhotel het Zwaantje bi,j de Lutte. Als plaats van
herkomst kan dus in het hoofd instede van ,Overijssel”
gesteld worden : buurtschap Lutto bij Oldenzaal.
Ten slotte vestig ik er nog de aandacht op, dat deze
later R. K. Amsterdamsche familie in 1868 verlaevela werd
in den Nederlandschen Adel. Indien de door m;j gevonden huwelijksacte van 1607 toenmaals bekend was
geweest, waarin zoowel vader als zoon XiOilis Dominus
genoemd worden, rijst de vraag of deze acte niet tot
eene erl~e~a~aing voor de familie zou hebben geleid.
Aangezien het geslacht echter onlangs uitstierf (X11, 1
o v e r l e e d o n g e h u w d bij Nice ten gevolge van een automobiel-ongeluk), is de gevonden acte echter te laat ontdekt en heeft zij alleen historische waarde.
W. W. v. R.

Gansneb gen. Tengnagel.
(SXXIII, 8).

Dat men in za.ke namen niet te gauw gevolgtrekkingen
mag maken, leert mij alwe& de kennismaking met het
Leenboek van de Havezato den Dam, aanwezig in het
Archief van de Baronnen van der Capellen.
Ik had namelijk in kolom 6, noot 6, aangenomen,
dat voor Emelric Gavasneb zou moeten worden gelezen
Heilariek Ga?asueb. De volgende acten nu bewijzen, dat
Enaelric wel degelijk bestaan heeft.
Toen Gijsbert van Nettelhorst den Dam verkocht aan
Johan van der Capellen, gaf hij hem ook daarbij over
den leenman Enamelric Ga~asevaclde in Betuen. 23 April
1398.
Emelricl; Gansenebbe h e e f t o n t v a n g e n t o t e e n Zutphensch leen van Johan van der Capellen 14 morgen
en een hont lands gelegen in Betuwe in de maalschap
van Driel, boven naast geland de heren van Nuerse,
beneden Johan van der Lawick bastart. Hier waren
o v e r a l s m a n n e n mi,jns heren van Gelre Herman v a n
Wye en H c n r i c Gansene&. Geschiet tot Arnhem op
Saterdach na onser vrouwendach navitatis (d.i. in verband met voorafgaand jaartal 1399 : 13 September 1399).
1 4 0 3 d e s anderden dages na der upvart ons heren
(d. i. 29 Mei 1405) heft ontvangen Emelric Gansenebbe
tot een Zutph. leen van Gerlach van der Capellen 14
morgen land en een hont gelegen in Betuwe, maalschap van
Drie1 daer boven naast geland is die here van Nuerse
b e n e d e n Herman van Wye en He?aric GafasenebOe. Hier
waren over en aan als mijne beleende mannen Jacob
Terbolt en Willem Schoeldeman.

2 $5
Uit het Lcenboek blijkt niet wie verder met dit land
in Drie1 zijn beleend. Dit leen komt er zelfs niet meer
in voor, wel eenig ander land in Driel.
J. D. WAGNER.

Wapens in de Luth. Kerk te Woerden.
De preekstoel der Luthersche kerk te Woerden is versierd met eenige wapens, die door Rietstap niet worden
vermeld.
,, De predikstoel”, zegt v. d. Aa in zijn Aardr. W. bk.,
,werd aan de kerk vereerd, gelijk de namen en wapens
aanduiden, door den Predikant Michaël _&Zosch en diens
huisvrouw _Uaria van Ho_gerschey en door hare beide
dochters uit een vorig huwelijk met den Heer Huibert
de IVit, te weten: Catharina de Wit en haar echtgenoot
Gijsbert Griffioen, hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden, en door Geertruida de \V’it, die later
gehuwd was met Gijsbert Costerus, secretaris van ‘t GrootWaterschap van Woerden”.
Mosch: een merk, bestaande uit een gewone en daarnaast een omgewende drukletter M, zóó, dat de aangrenzende beenen van de letters elkaar dekken, en een
streepje naar rechts, uitgaande van het gemeenschappelijke been; het merk is in ‘t schildhoofd vergezeld van
een hart en in de voet van een vogeltje (musch?).
van Hogerscheq: 3 vogels (2, 1).
de Wit: een klimmende leeuw.
Griffioen: geheel gelijk aan het door Rietstap vermelde
wapen ,,Griffioen van Waarder”, doch vermeerderd met
een griffioen als schildhouder.
Ds. Miclzaël Mosch leefde nog in 1672, blijkens een
schrijven door hem gericht aan de Vroedschap van Woerden en gedateerd 30 Sept. 1672 (zie blz. 26s van het
,,Historisch Verhaal” door Mr. Bernard Costerus).
J. v. L E E U W E N .

Dr. Hugo de Rotte.
Nederl. Adelsb. 1916, bldz. 409, vermeldt: Dr. Hugo
de Rotte, geb. te Elaastrecht en gedoopt 9 Maart 1681,
med. doet. 1708, tr. Alkmaar 12 April 1711 Catharina
van. der Laen, dr. Cornelis en Maria de Bam.
Uit dit huwelijk: Mr. F. G. Th. de Rotte, gedoopt te
Alkmaar 24 Juli 1711. Enz. enz.
De verdere gegevens omtrent genoemden doctor schijnen dus na 1711 te ontbreken.
Doctor Petrus Roosendael was te Aarlanderveen als
geneeskundige werkzaam van 1707 tot 1712, zijn weduwe
wordt ,in 1713 vermeld, doch is in 1715 overleden, een
dochter Dievertje Rosendal leefde daar als vrijster nog
in 1735.
Genoemde Roosendael had tot opvolger in zijn practijk: Doctor Hugo de Rotte. Deze, wiens naam niet
wordt aangetroffen in de doop-, trouw- en begraafregisters,
voor zoover zij teu raadhuize berusten, wordt evenwel
vermeld in de lijsten, getiteld: ,,Zetting van de Bede”
(= aanslag in den hoofdel. omslag voor de dorpskosten).
Hij komt daarop voor in de jaren 1713 tot en met 1720,
op de lijst van 1721 staat de wedo van doctor de Rotte,
ook op die tot 1728 toe, maar verder niet meer. Hij is
dus in 1720 te Aarlanderveen overleden (de begraafregistsrs vangen eerst in 1727 aan), zijn weduwe zal in 1728
verhuisd zijn, want haar naam werd door mij op de doodenlijsten niet gevonden.
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Hij vond te Aarlanderveen een opvolger in doctor
lgnatius 2ippenbroe7c.
W. M. C. R E G T.

Gevelsteen met wapen.
In den gevel van een der kalkovens van de Mij. v/h
Reynders en Stricker te Leiderdorp komt een steen voor,
waarop een wapen is uitgehouwen. Elet stelt een stappend
wild zwijn voor, in het schildhoofd vergezeld van 3 Fransche lelies; het schild is met een lus opgehangen aan een
dwarse stok. Links van het schild staat 16, rechts 98,
‘t jaartal 1698 vormend. Daaronder: links P V, rechts L V.
Ik houd het. er voor, dat we hier te doen hebben met
het wapen van Pieter van Lelyveld, die te Leiderdorp
omstreeks dien tijd leefde (Ned. Patr. 11; stamrecks v.
Lelyveld Gen. 11.)
Het is mij evenwel onbekend, of de steen later is ingemetaeld; wellicht heeft hij van de oprichting af deze
ovens gesierd en was P. v. Lelyveld misschien kalkbrander. Na 1698 valt dus in elk geval zijn sterfjaar. Opmerkelijk is dat het zwijn niet doorboord wordt voorgesteld.
Is de doorborende degen soms een verfraaiing van
later datum 2
J. v. L E E U W E N .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Angillis. Wie kan m,ij inlichtingen verstrekken aangacnde de familie Angzltis, waarvan het volgende fragmant mij bekend is:
1. C’o&elis Angillis, lid v.d. Magistraat van Arnemuiden;
leefde nog in 1711. Zijn kinderen waren:
1. Cornelis Angillis, vertrok in 1711 naar Oost-Indië.
2. Paulus An,gillis, ged. Arnemuiden 22 Maart 1682.
3. Jan Angillzs, volgt 11.
4. Maria Angillis.
5. Tannetje Angillis.
11. Jan Angrllis, ged. Arnemuiden 26 Maart 1683, tr.
Maatje Feres (Ned. Patr. VIII blz. 348: Teres).
Hieruit :
1. Catarina Angillis tr. Geert Philipse, zie Ned. Patr.
VIIE, waar de naam Arrgelus gespeld wordt.
2. Jan Angillis, volgt III.
3. Elisabeth dngillis, ongehuwd overleden.
111. Jan Angillis , geb. 31 Juli 1716, i_ Middelburg
13 Jan. 1792, begr. Middelburg, Nieuwe Kerk ,
19 Jan. 1792 , tr. 1~. Maria van Bekelen , 20. in
October 1752 Clara van Damme, geb. Goes 31 Dec.
1719 ) -i_ Middelburg 27 Oct. 1795, begr. Middelburg in de Nieuwe Kerk 2 Nov. 1795. Uit het
eerste huwelijk geen kinderen; uit het 20:
1. Jacobus Avzgillis, geb. Middelburg 26 Sept. 1767,
ongehuwd 1_ Middelburg 4 Aug. 1782.
Groningen.
W. F. HARTMAN Jr.
Balveren (van) (XXXVI, 178). De Raadt vermeldt
in het R. A. in Geld. eveneens van 1434 een oorkonde
met zegel van de schepenen Euerardus de Balueren
\c’z$ehrn i, en Wilhelmus Ghiselberti.
. .
D.
Beekkerk. (XXXVI, 195). Deze familie voert ged. 1.
,doorsn.
a. ei. m. e. kerkje v. nat. kl.? b. zi. m. e.
manshoofd (of moorenkop ?) v. . . . , m. e. balk v. . . . .
over de snijlijn heen. 2. bl. m. e. hamer v. z. in het
hoofd, steel oml., vergez. i. d. voet v. 3 sterren (6)
gepl. 2-1. Bladerkr. (Volgens lak coll. v. d. Muelen).
S TEENKAMP .
Ginneken.
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Berch (van den). Gegevens gevraagd over het echtnaar Johannes van den Berch en Bartha van der Burch
[voor 1696 denkelijk te Rotterdam gehuwd).
W.
d. st.
Beretta. Op den 3 Augustus 1804 is in de R. C. kerk
St. Jan te Arnhem gedoopt:
*Joannes Mathias Beretta vader : Franciscus Marcus
Beretta. Moeder: C’hristina van Wall. Getuigen : Mathias
van Wal1 en Anna Spier.
Is ook bekend waar de vader geOorelz is en welk
beroep hij uitoefende?
VAN IIOOERLJXDEN.
Arnhem.

Cornelia Comelis in haren tijd wed. van Burgemr Arent
Pieters Deyman,, geven procuratie aan Jacob Huygens Gael,
schepen deser stad, hun swager, om te mogen vercoopen
desulcke somme van penningen als op name van haar
moeder in de Camer van de O.I. Comp. binnen de
steden Amsterdam, Delft, Enchuysen enz. aangeteekend
staan.
W. v. Trier 14 Maart 1605.
Comp. Jacob Huy,qens Gael, schepen deser stad& als
man en voogt van Geurtje Arejats Deynaan, als gemnchtigde van M. Corraelis Cornelis, schilder *), als man en
voogd van Maritje Arents Deymara en Pieter Arents
Deynaara alle kinderen en erfgenamen van Arent Pieters
Deymara, Burgemr v. Haerlem en Cornelia Cornelis.
W. v. Trier 22 April 1626.
Comp. ,Jacob Huygens Gael, out Burgem* deser stadt,
machtigt zijne zonen Claes en Huyg Jacobs Gael om van
de Camer der 0. 1. Comp. te Delft soodanige uitdeeling
als hun comp zal competeeren, ook als gemachtigde
van Pieter Arents Deyman, Burgemeester van Leiden, enz.
0. v. L .
H.

Bierens. (XXXVI, 195). Volgens ,de Genealogia van
het oud geslacht van Neck” op het Archief te Amsterdam
werd het bedoelde wapen Bierens met de 3 vaten gevoerd door Dirck Bierens, den echt,genoot van A n n a
Deflinus
In dezelfde genealogie wordt omstreeks 1630 een
Gilbert Deflinus vermeld, die getrouwd is met A n n a
Cornelisdr. van Grootenwal, en als zijn wapen aangegeven:
gedeeld : 1 een klimmende griffioen, 2 een ring vergezeld
boven van 2 sterren naast elkaar, beneden van een
wassenaar. Dit laatste wapen nu is dat van het oorspronkelijk Vlaamsch, later Amsterdamsch geslacht de F l i n e s
en blijkt dus, dat de genealogie van Neck met den
naam Deflinus dit geslacht de Flines bedoelt.
Eene uitvoerige genealogie van dit geslacht komt voor
in het Stam- en Wapenboek en daarin vinden wij, dat
Anna de Flines, geb. te Amsterdam 1/12 1 6 3 9 a l s
d o c h t e r v a n Gilbert en Belia Schozbtela, 2/9 1 6 5 9 t e
Weesp trouwt met Dirk Bierens +Junstoon.
R. T. M U S C H A R T .
Rotterdam.
Bögel (Nering). Wanneer werd in 1730 geboren
Coenraad Laurens Nering Bögel, waar en wanneer
overleed hij (als wat) en waar en wanneer huwde hij
m e t M a r i a Johagana Kraayvarager? W a t i s e r v a n
haar bekend?
W.
cl. st.
Borsius. (XXXVI, 197). Deze familie voert v. . . . .
m. e. naakte arm uit een wolk op de L. flank komend,
m. e. weegschaal aan een lint in de hand, schalen in
evenwicht. H. Wr. D., geen Ht.; terzijde van den helm
de letters 1 en B. (Volgens lak coll. Miedema).
S TEENKAMP .
Ginnelçen.
Borsius (XXXVI, 1971). In mijne collectie komt geen
wapen Borsius doch wel Borstius voor. Dit is: in zilver
een geplante boomstam waaraan links een gebladerde
tak, alles van natuurlijke kleur.
Dit geslacht Borstius is verwant o a. aan vala Alsena,
Schuil en Herclcmans.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .
Braconier (de). (XxX11, 61, XXXV, 58, 95, 157). Ik
vind nog een verwijzing naar Nav. XVI, 286.
N. B .
D.
Deyman. (XxX1,92). In het Haarlemsch Not. Archief
vind ik het volgende:
Not. W. v. Trier 11 Febr. 1605.
Comp. Pieter Are+ats Deymnn, poorter der stad Leiden,
Mr. C’ovlaelis Cornelis, schilder, als man en voogd van
Maritje Arefats Deymaga , kinderen en erfgenamen van

Eb (van der) - de Jonge. (XXXVI, 199). Volgens
W. Wijnaendts van Resandt, Gesch. en geneal. van het
geslacht Wqnants, is Claristiaan van der Eb 1831 agent
van de Ned. Handelsmaatschappij te Makassar en getrouwd met Joha,raraa Jacobiraa Gehne. Zijn wapen is dat,
hetwelk het Armorial Général op den naam Van der
Eb vermeldt, nl. doorsneden a. in blauw een zilveren
wassenaar, b. in zilver 2 golvende blauwe dwarsbalken.
Volgens eene wapencollectie in de Qemeente-Bibliotheek te Rotterdam zou de benedenhelft zijn ,in groen
3 golvende zilveren dwarsbalken.”
Het wapen zal wel de illustratie zijn van het door
den geslachtsnaam uitgedrukte natuurverschijnsel ,,de
maan boven water”. Dit is nog duidelijker weergegeven
in het wapen van F. vals der Ebb, 2316 1708 te Semarang vermeld, wiens lakafdruk, voorkomende op zijn’
brief in de Collectie G. Cnoll op het Rijksarchief te
‘s Hage het volgende wapen vertoont: een gewende
wassenaar vergezeld rechts en links van 2 kleine sterren
boven elkaar en in de schildvoet golvend water.
C’ornelis van der Eb, 20/2 1802 koopman te Rotterdam,
cacheteert met een monogram, terwijl ik nog een wapen
van der Eb vond, doch zonder eenige persoonsaanduiding,
voorstellende : een vat drijvende op van den benedenrand
uitgaand water.
R. T. M U S C H A R T .
Roiterdana.
Eek (van), van Meeteren, van Oort en Paell.
Bijzonderheden gevraagd van de vier gezusters van
Gort te Geldermalsen, 1’7” eeuw, gehuwd met: G e r a r d
vura Eek (hun zoon Dirk v. E. tr. Maria van Weelde),
met Dirk vaqa Meetereqa (van wie de familie Westeronen
van Meeteren), met GijsDert van Meeterera ( b r o e d e r s
zonen), en met Jala Pad1 (ouders van: Matthijs P. tr.
Adriana Jelisdr. Deijs, Willemina P. tr. Gerrit van der
Steen, Hendrina P. tr. Herman van Meerkerck, en nog
een zoon). Hun broeder was Hendrik van Gort, Secretaris
van Geldermalsen nog 1677, c o m m i e s van het fort St.
Andries 1678, ingenieur, dit de fortificatiën van Grave
m a a k t e e n d a a r v o o r geene betaling ontving, omdat?
1) Deze Cornelis Cornelis v. Haerlem was de beroemde schilder, van
wien stukken aanwezig zijn in :t Frans Hals-Museum aldaar.
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zegt een bericht uit die dagen, zijne vijanden beweerden,
dat zij niet deugden. Hij liet geene kinderen na; zijne
vrouw was Agmzs Elisabeth Hel1 (geh. Kleef29 Oct. 1691),
dochter van den houtvester Jacob Hell.
v. 0.
v.

Eilbracht. Gevraagd aanvulling van het onderstaande,
benevens opgave en bijzonderheden betreffende ouders
en voorouders :
1. Florens Eillwacht, geb. te.. . . 11 Oct. 1613, beroep?, overl. . . . tr. . . . Gerritje Janssen, geb. . . .
overl. . . . dochter van . . . .
11. SiOilla Eibracht, geb. te. . . 24 April 1653, overl.
te . . . . 18 Juni 1726 tr. . . . . Abraham de Friese,
schulte v a n Z u i d w o l d e e n H o o g e v e e n e n v a n
Echtens Hoogeveen.
D. V.
‘s-Gr.

veelal ,,d’Eede” genoemd, wat aanleiding gegeven zal
hebben tot de schriifwiize “Deden”. Men zie het artikel
in dit nummer van Jhr. Mr. F. K. van Lennep: Extracten
van de attestaties van ondertrouw, afgegeven door den
Magistraat van Aardenburg enz., alwaar op verschillende
plaatsen sprake is van personen wonende ,,op d’Eede”
of geboortiwb ,,van d’Eede” (Zie t.a.p. 1672, 1673, 1674,
1682 enz.).
V A L C K LUCASSEN.
‘s-Gravenhage.
<I

.I

II

Hertoghe van Feringa (de)-Eenens. Wie waren de
voorouders van Daniel Onno de Hertoglze van Feringa,
gehuwd met Cecilia Elisabeth Tamminga; en wie de
voorouders van Maria Helena Eenens, gehuwd met
Unico Michiel de Hertoghe van Feringa, zoon van
bovenstaanden Daniel Onno T
G. S A N D R E R G.
Rijs&@ (5H.).

Fangman. (XXXVI, 200). Ds. Herman Fungman,
geb. Hoorn 24 Maart 1793, was predikant Hemmen
1817, Edam 1821, Schiedam 1822, Middelburg 1831,
Leiden 1833 en Emeritaat 1867.
Hij h u w d e 10 P. A . van Assendelft, 20 (1.829) W.
&oorduyn, overleden 1843 en 3” (1860) Aegidia G’ornelia
Gillissen, geboren 27 Februari 1795.
Uit het huwelijk Fangman-Gillissefa zullen wel geene
Afstammelingen zijn.
Een dochter van Ds. Fangman : Geertruida Wilhelmina
F a n g m a n h u w d e Sbrahana .Joan?aes Oort , p r e d i k a n t
Heukelom 1862, Schoonhoven 1865, Meppel 1872, Zutphen
1879, Emeritaat 1904, + 1917 Uit dit huwelijk o.a. D i n a
Baria Oort, gehuwd met Dr. D. Bruins, rector van het
gymnasium Zutphen (Zie Wapenheraut 1918, p. 136).
Over Ds. Fangman zie men verder Levonsber. Letterk.
1880, p. 43.
A. B. VAN DER VIES.
A’dam.

Hoolwerff (van). Bij een mij bekende familie word
mij onlangs een ijzeren alliantie-cachet vertoond, waarvan
men echter de herkomst, niet meer wist, noch aan welke
families de voorgestelde wapens toebehoorden.
Na definitie evenwel bleek mij, dat het vrouwelijk wapen
dat van 2:an lioolzuerfi (gecomphceerd) was, het mannelijke
bleef mij onbekend. Het schijnt van een Friesche familie
te zijn en ziet er als volgt uit: Gedeeld: 1. de halve
Friesche adelaar, 11. een naakte vrouwenfiguur met loshangend haar, staande op de golven (2) en een geplooide
doek boven zich houdend. Van welke familie is dit
laatste wapen?
J. V A N L E E U W E N .
Utrecht.

Gillissen. (XXXVI, 200). Gillis Gillis, 1701 B e w i n d hebber van de 0. 1. Comp. te Middelburg, voert het
kruis, vergezeld van 4 vingerringen, volgens zijn lakafdruk, terwijl Sg. II’. Gillissen, 1813 V o o r z i t t e r v a n
het College van Regenten van de Gasthuizen te Leiden
de hond zoowel in het schild als in het helmteeken
,,staande” voert volgens zijn lakafdruk.
V e r d e r v o n d i k no.g, 4. Gilissen, 29/11 1 7 4 0 t e
Maastricht; . . . . . . Gzlzssela, 617 1 7 4 1 g o u d s m i d t e
Maastricht (wellicht dezelfde) ; Johan Adolph Gillissen,
14/8 1708 Stadhouder van het adellijke huis en grondheerlijkheid Niewerbergh.
Of deze laatsten in eenig verband staan tot het door
den Heer Hartman bedoelde geslacht weet ik absoluut
niet. Ik geef slechts wat ik vond.
R. T. M U S C H A R T.
Botterdam.

Lemzeele (van). Inlichtingen gevraagd over het navolgende geslacht valz Lemxeele :
1. Jan van Lemreele, tr, Maria Hacelaer, weduwe Eors.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van Lenweele, tr. Pieter le Mahicu.
2. Pieter van Lemzeele, volgt 11.
11. Pieter van Lenzzee2e,‘geb.‘Middelburg, t Middelburg,
tr. Johanna Elisabeth Nègre, geb. Middelburg 3 Mei
1744, t Middelburg 29 Nov. 1817, dr. van Jacob
en Barbara Pieterson. Zij hertr. Dr. Lconardus Mus.
Uit dit huwélijk:
1. M a r i a BarOara van Lemzeele, geb. 9 Aug. 1772,
f- Middelburg 9 Mei 1821, begr. Middelburg 12 Mei
1 8 2 1 , t r . 1 J u l i 1 7 9 3 qJo7ban Cornelis Aladriessega,
geb. 9 Juni 1770, + Middelburg 26 Aug. 1838, zn.
v. Johan en Christina Meusel. Hij hertr. Alida Jacoba
Meeusen.
2. Anna Johanna nava Lenazcele, tr. Mr. Alztoni Willem
Philipse, zie Ned. Patr. VIII.
Welk wapen voerde deze familie?
W. F. HARTAIAN ,Jr.
Groningela.

Gillissen. (XXXVI, 200). P. Gillisscn , gildebroeder
boekdrukkersgilde Middelburg 1743, voerde doorsn. 1.
gr. m. e. schuinkruis vergez. v. 4 ringen v. zi. 2. go.
m. e. spring. hond v. zw. Wr. D. go. zw. Ht. zitt. hond
v. zw. (V. afb. in het gildeboek der boekdrukkers te
Middelburg op het Stadhuis.)
STEENKAIXP.
Ginneken.
Grafschrift (Een eigenaardig). (XXXVI, 193). Mij
komt de veronderstelling van den archivaris van Sluis,
dat ,,de D e d e n ” zal slaan op de ten Z. 0. van Sluis
gelegen parochie Eede, juist voor. Deze plaats werd

Houtsma. (XXXVI, 201). Houtsma (Friesl.) voert ged. :
1. Fr. adel. 2. doorsn. a, purper m. e. roos v. zi? b. zi.
m. 3 klaverbl. v. gr. H. aanz. Ht. de roos. (Volgens
lak coll. Caland).
S TEENKAMP .
Ginneken.

Mesdag. (XXXVI, 202). Ofschoon geon antwoord op
de vraag, wil ik er den Heer van Mesdag t o c h o p
wijzen, dat er in het einde der 180 eeuw Mesdach’s en
Mestac7L’s in Oost-Vlaanderen gevestigd waren. In het
w e r k ,,Graf- e n g e d e n k s c h r i f t e n v a n d e p r o v i n t i e
Oost Vlaanderen” vindt men er in aflevering 20 enkelen
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vermeld 0. 8. &Carie Anlae L o u i s e Gcjzevieue Mesdach
geb. te Yperen 26jll 1783 en Adrianus LieGin Mestach,
zo011 van P i e t e r en Liuine van Renterghem, s c h e p e n
van Drongen, ob. S/lO 1792, o u d 64 jaar, getr. met
A n n a Zaria de Sckuyter. Hun wapen is in rood 3
gouden spooraderen.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .

nilaglaen, 16jl 1700 Schepen van Z.-Bommel, getr. met
Geetruyd Bwcizma~a.
Zijn wapen is: 3 vogels. Helmt. : een uitk. leeuw
tusschen een antieke vlucht. (Akten en bescheiden van
de Leenkamer van Gelderland).
Volgens het Arm. Général zijn deze volgels papegaaien.
Verder vermeldt het Guldenboek van Schiedam op
pag. 153 eenen Gerard van Minninghen , Burgemeester
van Z.-Bommel, getr. te ‘s Hage September 1744 met
Beatrix Alberte~ae Pielat.
Rofterduna.
R. T. M U S C B A H T .

Minninghen (van) (XXXVI, 202). Georgius IJ. M.
werd te Rossem als kandidaat bevestigd en overleed
aldaar 1681.
Gerard v. M. Sch. v. Z. B. 1690, 1700, Burg. 17C3
X Geertruid BuscIwaan, geb. 4 Sep. 1655, f 29 Juli 1721,
dr. van Godefr. en Petra. de .Laet.
Uit dit huwelijk:
1. Georgius Godefridus v. M., ged. Z.B. 26 Dec. 1688, t
Fóór 1730 X Catharina Elisabeth 2;ava Bijsterveld, ged.
Z. B. 19 Sept. 1689, dr. van David v. B. en S o p h i a
Buschman, waaruit:
a. Geertruyt Sophie v. Ml, ged. Z.B. 17 Sept. 171 1 .
0. David v. ik!., ged. 7 Jan. 17*3, t jong.
c. Geertruydt Arnolda v. M., ged. 18 Febr. 1714.
d. SoplLia Margaretha v. M., ged. 11 Juli 1715.
e. Joh. Cath. v. M., ged. 11 Juli (?) 1719 (X ? Johan
van Ravesteijn Nic zn. ex Margaretha de Lange,
L e e n a k t e n Gelre Nijm. 5-8).
f. David v. M., ged. 29 Aug. 1721.
g. J o s i n a Cowaelaa v. M., aed. 30 Juli 1722.
7~. Gerardus ,v. M., ged. 7 Nov. 1723.
2. _&attlaeus Johalaqais v. M., ged. Z.B. 29 Febr. 1685,
+ jong.
3. Petro~aella v. 31. , ged. Z.B. G Apr. lti90.
4 . Joha. Corfan. v. 111 ., ged. Z B. 28 Juni 1692 X Sicolaas
le Balleur, j- vóór Oct. 1 7 3 0 .
6. Mattheus Joha~a~~is , ged. Z.B. 11 Nov. 1694.
6. Gerardus v. .ïti., ged. Z.B. 3 Nov. 1695, Burg. Z.B.,
+ vóór Juli 1750x.... Sept. 1744 (ondert. 30 Aug.j
Den Haag B e a t r i x Albertilae Pielat, geb. . . . 1713/14,
+ Den Haag 8 Apr. 175S, bcgr. 10 Apr., dr. van
Lowis Timon Pielat (eerst in krggsdienst, daarna pred.)
en A l i d a Adrialaa de Verlaatti. Zij hertr. . . . 26 Juli
1750 (ondertr. Den Haa g 12 Juli) Mr. Johan de Kempenaer, wedr Geertruid Pama (Guld. Bk. Schiedam
& N. Patr. 1). [Gedicht op het overlijden van G. v.
AMinninghen, schepen en raad v. Z.B., zie Hardy.
Mengeldichten. Z.B. 1751. 401.
7. Matt7heus Hubertus v. M ., ged. Z.B. 21 Apr. 1698 X
Catharina Muria Franchela, w a a r u i t Matthea Huberta
v. M. X Mr. Jacobus de Kenapelaaer.
Gerard va?L &&nnilzgela is mede-erfgenaam van Hubertilaa vala Fladrac7cen w e d . W i l l e m Verbolt, w i e r
testament wordt geregisteerd in 1706, terwijl blijkbaar
als Gerard’s erfgenamen in 1730 met goed onder Hellouw
mede beleend worden Mathijs Hubert en Arnolda v. M.
( e e n 8~ kind ?), Cath. Elisabeth v. Bijst,erveld w e d .
Georgius Godefridus van M., Joh. Corn. v. M. wed.
Nic. le Balleur, Gerhard v. M. (Leenakten Gelre Nijm.
483). - Mr. Ger. v. M. Extra-ord. Raad in den R. van
Brab. 30 Mrt. 1761. - - Mr. Ger. v. 1M Commies-Gen.
van de Conv. en Lic. te A’dam., 17 Febr. 1789.
N. B.
D.

Minninghen (van). (XXXVI, 202). Gerard van Mifa-

Nieuwenhoven (van). Bij de fam. Collard alhier berusten twee groote geschilderde familieportretten, volgens
zeggen van de hand van de la Croix. Het eene moet
voorstellen : Willem vaja Bieuwenhoven, heer van Herkingen en Roxenisse, het andere zijn echtgenoote Alagelica
Cornelia Rotgers. Blijkbaar dateeren zij uit ‘t midden der
180 eeuw. Zij zijn afkomstig uit den inboedel CollardKeuchejaius; de moeder van Mevr. C.-K. 11.1. was Cornelia
Agagelica vaja Nieuaue?27aove?a, dochter van bovengenoemd
echtpaar. Een andere dochter moet gehuwd geweest zijn
met een Chassé.
Wie waren de ouders van dezen Il’illem van il;. en
hoe was zijn wapen?
Opmerking verdient, dat v. d. Aa. in zijn Aardr.Wdbk. als
heer van H. en R. + 1750 een Co rn e 1 i s vaga Aieuwejahocen opgeeft. Waren Cornelis en Willem broeders en bezaten zij te zamen deze heerlijkheid ? Feit is, dat Herkingen en Roxenisse overerfden op de dochter van Co r ?a e 1 i s
van YV., Cowaelia Margaretha van N., gehuwd met Mr.
IZeinier Frederik van Staveren en van haar op haar dochter Cath. Maria Theod. vaya Slaceren, gehuwd met Mr.
Otto Pa4us b a r o n Groeninx vaya Zoelen.
De Iconographie van Moesvermeldtbeideportrettenniet.
Utreclzt.
J. VAN LEEUWEN.
Oort (van), ( X X X V I , 203). Arnoldus vava Oor2 en
Dorotlzea I*LI~Z den Hana zijn gehuwd te Arnhem 23 Nov.
1766. Matt7reus is gedoopt 25 Jan. 1776 en het laatste
kind in 1787.
Arnhem.
V A N H O G E R L I N D E N.
Paddenburgh (van). Gaarne zou ik iets willen weten
aangaande de voorouders van den kolonel der Infanterie
Simola vaja Padde&wg7t en zijne echtgenoote A l i d a d e
Fit. Hun zoon Joh. Jac. ua?a P. werd geboren 12 Febr.
1810. (Zie o.a. blz. 48 der door den Heer D. G. van Epen
in 1904 uitgegeven genealogie van Suchtelen.)
Deze familie Vafa Paddenbwgh voert een geheel ander
wapen dan Rietstap opgeeft, nl. in zilver een zwarte gekanteelde burchttoren, geopend van zilver en beladen
met vijf gouden padden, die langs de deuromli,jsting naar
boven kruipen, 2 aan weerszijden en 1 boven de deuropening. Helmt. : een vlucht van zilver en zwart.
Zouden de 3 violen, die Rietstap opgeeft, te verklaren
zijn uit het feit, dat Jo7a. Jac. van P. v o o r n o e m d e e n
schoonzuster Anna van Swieten had, gehuwd met Abraham
Hendrik van Suchtele~a, en zou hij wellicht bij gelegenheid
gebruik gemaakt hebben van haar cachet; of bestaan er
2 families vafa Paddeiaburgh P
De door mij bedoelde fam. v. P. zegt te stammen uit
de Vcchtstreck. Van der Aa vermeldt ook werkelijk een
huis aldaar dat den naam Paddenburg droeg:
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,Paddenburg, een voormalig buiten in het Nederkwartier der Prov. Utrecht, gemeente Abcoude, niet ver van
Baarnbrugge”.
Utrecht.
J. VAN L E E U W E N .
Peene (van). (XXXVI, 158 en 195). In mijn bezit is
eene lSde-eeuwsche gekleurde teekening van dr’ie wapens,
welke misschien eenig licht kunnen geven in de, door
den heer R. T. Muschart gesignaleerde verwarring van
wapens, gevoerd door het geslacht Van Peene(n.). Een
der op deze teekening staande wapens is dat, hetgeen
gevoerd werd door het geslacht Van Peene, w a a r t o e
Carel ‘van Peene behoorde, geboren te Middelburg, die
4 April 1623 huwelijksche voorwaarden maakte en 27
tiei d. a. volg. te Delft trouwde met A d r i a n a Hopck,
dochter van Mr. Otto Ho!pck, advocaat aldaar, en van
Anna van Muylzu$‘clc en kleindochter van den Dordrechtschen schepen (1572) Hendrik Ho~pck Ottozn. en v a n
diens derde vrouw Corlzelia van Wesel van den Honert.
Ten tijde van zijn huwelijk woonde Carel van Peene aan
de Oude Delft te Delft, alwaar ook de ouders vaa z;jne
bruid woonden. Later is hij naar Amsterdam vertrokken,
zooals blijkt uit een brief van zijnen zwager Cowzelis
Hopxk uit het jaar 1633 en uit eene akte van 11 Oct.
1651, waarbij Curel de voogdij verkrijgt over zijne nog
onmondige kinderen, nadat Adriana Hoynck den 18 Aug.
1648 in den ouderdom van 48 jaar te Amsterdam overleden was en begraven in de Nieuwe Kerk, op ‘t koor
i n h e t g r a f v a n H a n s Romboutszn. (Familieaanteekeningen in het ,,Capitaelbocck van Cornelis Hoynck, heer
van Papendrecht en Mathena”, geb. 1612, overl. 1667).
Carel van Peelze was een zoon van Pieter van Peene
(Akte der huwel. voorw. 4 April 1623 te Delft); of deze
dezelfde is als Pieter van Peenen, die in 162% tresorier
en schepen der stad Brugge was, is mij niet bekend.
Eene verklaring, op 5 Februari 1624 door Carel gegeven,
dat zijne schoonouders Hopack hem het beloofde huwelijksgoed hebben uitbetaald, is onderteekend C h a r l e s
van, Peelze; wellicht duidt de Fransche schrijfw$ze van
2ij.n doopnaam op afkomst uit de Zuidelijke Nederlanden.
PLeter ean Peene moet koopman zijn geweest; immers
hij gaf zijnen zoon 10000 pond van 40 grooten ‘t pond
mede ten huwelijk, welk bedrag ten deele in gereed geld,
anderdeels uit koopmans- en uitstaande schulden bestond.
Mr. Otto H o y n c k en zijne echtgenoote brachten ,,tot
onderstant van den voorsz. houwelijcke” 5000 dergelijke
ponden in. Uit het huwelijk V a n Peene-Hop& zijn
6 kin3eren geboren, te weten : 1. Cornelia van Peene
trouwde Matlhieu (ook Mathurin) Pellicot; 2. Mr. Carel
van Peene de jonge trouwde in Juni 1653 met Jacoba
Pauw, geb. te Amsterdam in 1633 en overleden te ‘s Gravenhage 24 Febr. 1712; 3. Otto van Peene woonde in
1660 te Delft; 4. Jacoba (ook J a c o b m i n a ) yan Peene
trouwde Theodorus van der Hooch; 5. Anna van Peene
trouwde Jacob Bombouts; 6. Maria van Peene trouwde
Dr. Qerardt N!/deck (Notaris Engelbrecht van der Vleet,
Delft, 14 Oct. 1660).
De wapens op de bovenvermelde teekening zijn gemerkt
NO 1-3.
NO 1 is: in blauw een gouden dwarsbalk, beladen met
3 roode ringen eu vergezeld van 17 liggende gouden
blokjes, waarvan 9 (5 en 4) boven en 8 (4, 3 en 1)
onder; dus gelijk Rietstap’s Armorial Général het oudste
wapen V a n Peenen aangeeft en zooals het afgebeeld
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staat in het Algemeen Nederl. Familieblad, 1833, NO 9.
N” 2 is gevierendeeld; 1 en 4 zijn : in blauw een
gouden keper, vergezeld boven van 2 gouden pijnappels
en onder van een gouden fleur-de-lis. 2 en 3 zijn het
onder NO 1 beschreven oude wapen, doch zonder de roode
ringen op den dwarsbalk.
NO 3 is het wapen uit de kwartieren 1 en 4 van NO 2
(in blauw een gouden keper met 2 pijnappels en een
fleur-de-lis). Boven dit wapen heeft eene 18de-eeuwsche
hand met potlood het woord ,,P{jnappels” geschreven.
Onder de geheele teekening staat: ,No 1 is het origineele wapen van de familie Van Peenen ; naderhand zijn
de roode ringen uijt de middelbaar van het wapen uijtg e l a t e n , gelijck men ziet in N” 2. - NO 2 is het gevierendeelt, vervolgeus, en naderhand als N” 3 alleen
behouden.” -- Hieruit blijkt dus dat het wapen met den
dwarsbalk en blokjes het oode was; dat dit daarna,
met weglating van de roode ringen, als vrouwelijk kwartier
is opgenomen in het wapen der familie N. N. en dat
ten slotte de V a n Peene’s het volle wapen van dit, ons
onbekende geslacht hebben overgenomen. In ieder geval
moeten deze 3 wapens achtereenvolgens door een en
dezelfde familie Van Peene gevoerd zijn. Ik acht het
niet onmogelijk, dat het wapen met de keper, pijnappels
en fleur-de-lis ook het oorspronkelijk wapen van een
geslacht V a n Peenc, hetzij dan een andere tak, is geweest. Het zou dan een ,,sprekend” wapen geweest kunnen
zijn; de pijnappels en het feit dat pin het Franscho
woord voor pijnboom is, dat met het Hollandsche P e e n e
veel overeenkomst heeft, en ten slotte de verfranschte
vorm van den doopnaam Carel geven in dezen te denken.
De door Mr. Wnller vermelde Elisabeth van Peene,
gehuwd met Pierre Charles de Bilz, kan zeer goed tot
hetzelfde geslacht Van Peene behoord hebben als de
personen, vermeld in Alg. Ned. Fam. Blad, 1883 N0 9.
Dat Rietstap de blokjes 5, 4, 4, 3 en 1 rangschikt, terwijl
Jmallegange in zijn Nieuwe Chronyk van Zeeland in
ile kwartieren Vaya Peene van het gevierendeelde wapen
van Pieter Carel de Bils eene andere hoeveelheid en
gewijzigde volgorde aangeeft, acht ik geen bezwaar. Ik
veronderstel, dat bij dergelijke wapens het schild oorspronkelij k ,, bezaaid” is geweest. Daar de oudste schildvorm een naar beneden steeds smaller wordend schild
was, nam het aantal figuurtjes, waarmede een schild
,bezaaid” was, naar onderen toe steeds af. Toen later de
xeedere vorm met evenwijdige opstaande zijden in zwang
<wam, kon een onervaren heraldicus allicht op een
Dwaalspoor komen, wanneer hij de op een ouderwets&
schild aangebrachte teekening op een modern schild
jverbraoht; niet begrijpende dat het blazoen ,bezaaid”
was, hield hij angstvallig vast aan de aantallen voor,vcrpen o p iadere rij ; het gevolg was dan, dat hij het
uapen verknoeide. Ik vraag mij af, of zulks bijvoorbeeld
liet het geval is geweest bij de wapens van de oude
Dordsche geslachten Oem en Nenuede.
In het midden van de 17de eeuw leefde een advokaat
Kr. Paulus vaja Peene. Uit de omstandigheid dat hij
advokaat was voor de eene partij in een rechtsgeding
Joor het Hof van Holland, waartoe de bovenvermelde
7awl vun Pecfae en MF. Carel van Peene de jonge beloerden, als zijnde man en zoon van wijlen A d r i a n a
Floygaclc, d i e v o o r f erfgename was geweest van hare
iicht Cornelia de Jonge (gehuwd geweest met Mr. Jacob
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Hamel), zou men kunnen afleiden, dat er bloedverwantschap tusschen Paulus en de Carel uaga Peelze’s bestond;
te meer omdat de procureur, welke hun partij bijstond
Mr. Gerard de Rodere was, di,e vermaagschapt was
aan ddriana Hoynck en hare broeders, sedert Mr. Johan
Hopck van Papendrecht gehuwd was met Anna Catharina van Heemskerck, wier moeder eene de Rodere was.
Misschien is Mr. Pa&us van Peene dezelfde als de in
1591 (Zie Alg. Ned. Fam. Blad, 1883 N” 9, waar 1581
een drukfout moet zijn) te Londen geboren Pauil4.s v. P.,
die te Leiden in de rechten studeerde.
A. H O Y N C K VAN PAP E N D R E C H T .
Rotterdam.
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komt van de hand van denzelfden Heer J. J. Bastert
een artikel ,,Geslacht van Schalkwijk e n a a n v e r w a n t e
familiën” voor. Hieruit blij kt, dat dit geslacht ‘van Schalkw i j k hetzelfde is als dat, hetwelk met dat. van v a n
deja Velden geparenteerd is en waarvan enkele leden,. zooals de reeds vermelde Utrechtsche notaris, zich v a n
ScJzalkwi~7c van (of &) Veldela n o e m d e n .
De Heer Bastert zegt, dat de tot dit geslacht behoorende Sebasfiaa?a va?a Schalkw7jk schepen der heerlijkheid
Jaarsveld was en dat deze aan de kerk aldaar een glas
heeft gegeven, waarop zijn wapen geschilderd is. De
Heer Bastert, die dit wapen niet vermt!ldt! zoude dus
inlichting
kunnen geven, hoe dit is.
Pitsch. Waar en wanneer overleed de kapitein-luitenant
In
het
Oeconomisch
Archief te ‘s Hage bevindt zich
Georg Frederik Pitsch, geb. in 1713:’ Waar en wanneer
een
brief
van
H.
AY.
van
Schalkw~jk 6 T’elde?a, Ao. 1 7 8 5
h u w d e hij J o h a n n a Oxenburg (voor 17tiO) e n w e l k e
Schout
van
Zuilen,
waarop
een
lakafdruk met een werelddatums zijn er over haar bekend van geb. en over].?
bol
als
wapen.
w.
d. st.
Naar aanleiding van het bovenstaande lijkt het mij zeer
Pols. Waar werd 6 Febr. 1769 geb. drlaoldus Pols, wa,arschijnlijk, zoo niet zeker, dat het door den Heer
zoon van Marinus Pols en Adriana de Roojj; waar en Steenkamp vermelde wapen met den wereldbol niet
wanneer overleed hij in 1798; waar en wanneer huwde Schalkwijk doch Galz clela Velden i s .
hij met Johanna Maria van der Colff en waar en wanIk kan hieraan nog toevoegen, dat ik uit de collectie
neer overleed deze laatste :Z
proefafdrukken van de Kon. fabriek van goud- en zilverw.
d. St.
werken van J. M. van Kempen en Zn. te Voorschoten
Rieu (du). (XXXV, 149, XXXVI, 203). Moet Koude- een wapen ~Sc?~alkzuijk overnam, dat een rooster (driekerke niet Koudekerk a/d Rijn zijn? In de N. H. Kerk hoekig van vorm met steel) vertoont. Eenige aanwijzing
te Koudekerk komt een wapen du Milieu op een gratzerk vond ik daarbij echter niet vermeld.
R. T. h~USCHaRT.
Rotterdana.
voor, zijnde : een dwarsbalk, vergezeld van 3 eendjes (2,l.j.
J. VAN LEECWEN.
Utrecht.
Sleyden (van der). Gegevens gevraagd over het
Rossem (van). Wie zijn de ouders van Aeelije Koren, e c h t p a a r Conzelis vaga der Sleydejl en I-da Amsierdam
die 3 Mei 1753 te Rotterdam huwde met A d r i a a n t*a?a (voor 1704 denkelijk te Delft gehuwd).
W.
cl. st.
Rossem, en waar en wanneer was zij geboren of gedoopt?
w.
~ Spoltman. (XXXVI, 64, 165, 204). De heer Steend st.
Schalkwijk. ( X X X V I , 160, 203). De Heer v. 0. I kamp zegt, op pag. 304, dat een lakafdruk van den
(waarom toch altijd zoo geheimzinnig met aanvangsletters Arnhemschen burgemeester Johala Spoltma?a (Ao 1698),
gewerkt P) vraagt in aflevering 5 naar het wapen van , in zijn bezit, 2 schuingekruiste pijlen vertoont. Toevallig
vond ik de vorige week in het Rijksarchief te Arnhem
eene Rotterdamsche familie Schalkwijk.
De Heer Steenkamp antwoordt daarop in de volgende ~ naast de handteekening van dienzelfden burgemeester
aflevering met de mededeeling, dat het wapen S c h a l k - ditzelfde wapen.
Dit neemt echter niet weg, dat zijn wapen (waarbij
wijlc (Delft) is een wereldbol.
Nog daargelaten, dat uit dit antwoord vvlstrekt niet ook zijne handteekening) in het oude, door ‘gij aangeblijkt, of het door den Heer v. 0. verlangde wapen be- haalde wapenboek ,Liber fraternitatis Sanctl J o d o c i ”
doeld wordt, daar er absoluut geene aanwijzing naar het gevierendeelde schild vertoont, zooals door mij in
R o t t e r d a m btjgevoegd is, meen ik in twijfel te mogen afl. 5 vermeld.
De opmerking van den Heer Steenkamp geeft mij
trekken, of dit wapen met den wereld bol van het geslacht
aanleiding, er op te wijzen, dat ik in het groot aantal
bchalkwijk is. Volgens mijne bronnen toch is dit het
brievencollecties, dat ik reeds heb doorgewerkt: v e l e
wapen van de familie v a n Schalkwijk ù (of valz) JTeldesl
of eigenlijk nog juister van de familie van (delz) Velden. voorbeelden heb gevonden, dat een en dezelfde persoon
In eene collectie wapenbeschrijvingen, afkomstig van verschillende wapens gebruikt, d.w.z. Uf zijn eigenlijk
Van der Monde (vermoedelijk van den in afl. 7 van familiewapen alleen, Of dit gecombineerd met andere
wapens hetzij als gedeeld, doorsneden of gevierendeeld
jaargang 191.7 vermelden Utrechtschen stempelsnijder
wapen.
A. J. van der Monde), die, als ik mij niet bedrieg, in
Zoo cacheteert 11,Bllem valc Cuijck, R e n t m e e s t e r v a n
het archief van de H.H. van Epen en Wildeman berust,
komt dit wapen voor met de namen van Schalkwzjk van het Land van Heusden, zijn brief aan de Rekenkamer
der Domeinen in Holland d.d. 23/10 1623 met een
Velden en van den Teldela.
Geheel in overeenstemming hiermede is ook de medegevierendeeld wapen vertoonende in 1 en 4: 3 vairpalen
deeling van den Heer J. J. Bastert in het Alg. Ned.
en een barensteel in een schildhoofd, n” 2 en 3: een
Familieblad 1887 pag. 269, waar Z.Edl. onder het art. leeuw. Op een brief d.d. 14/3 1622 echter cacheteert
nGeslacht van den Velden” zegt, dat het in zijn bezit dezelfde Willem van Cuyck met een gedeeld w a p e n ,
zQ?de cachet van den Utrechtschen notaris Huijbert waarvan de rechterhelft als 1 en 4 boveng., de linkerNzcolaas van Schalkwijk ci Velden een wereldbol vertoont. helft als 2 en 3.
Jolaan Moock, Drossaard van Terschelling, cacheteert
In jaargang 1886 pag. 303 van hetzelfde Familieblad
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zijn’ brief d.d. 7/1 1685 met een gevierendeeld wapen,
waarvan het 10 en 4e kwartier 3 linkerschuinbalken
beladen met sterren vertoont, terwijl dezelfde op zijn’
brief d.d. 25/1 1676 als wapen deze linkerschuinbalken
alleen, zonder de beide overige kwartieren, gebruikt.
Johannes Zas, Rentmeester (vermoedelijk) te Gouda,
cacheteert 2917 1685 met een halven leeuw als wapen,
terwijl op zijn’ brief van 7/12 1692 een gevierendeeld
wapen voorkomt, waarin deze halve leeuw als 1” en 48
kwartier fungeert.
Nicolaas Johannes Woordhouder, ontvanger der gemeene middelen (vermoedehjk) te Bleijswj,jk, cacheteert
812 1773 met een aanziend gestelden man, die een eend
in de rechterhand houdt, terwijl dezelfde 29/10 1780
cacheteert met een gevierendeeld wapen, waarin deze
man als 1” en 4e kwartier.
En zoo is het met Vleugels, Lobbrecht en vele andere
wapens; doch genoeg, duidelijk blijkt hieruit, dat het
niet vreemd behoeft te z[jn, dat van den Arnhemschen
burgemeester Johan Spoltman in authentieke bronnen
2 verschillende (dat wil zeggen in hoofdwapen gelijke)
wapens voorkomen.
R. T. M U S C R A R T.
Rotterdam.

N” 324. Gegraveerde bokaal, gemerkt T. v. Borcelo,
met 2 wapens: A. een dwarsbalk vergezeld boven van
3 rozen, beneden van 2 gekruiste omgekeerde korenaren
met 3 sterren ; spreuk Fulgens in Lauros. Rosarium
Spargit .Odorem (?). B. 3 ($1) lelies, spreuk Condor
in est Ellis (?).
N” 436. 3 wapenschildjes ,,afkomstig uit de kerk van
Weesp” : A. gevierendeeld, 1. van blauw met een?
mansfiguur l), 2. van zilver met een put? 3. van goud
met 3 (2,l) zwarte hoeden? (met ronde bollen), 4. van
blauw met een ? boom. B. gevierendeeld, 1.4. van blauw
met een gouden kroon, 2.3. van rood met een stappend
lam (= Van Marken, de indeeling echter omgekeerd
als in Ned. Patr. IV, 247). C. hetzelfde, met als holmteeken een ossenkop (de Van Marken’s komen evenals
de Bastert’s als kooplieden in ossen voor).

Staringh. Met wie was gehuwd Ds. Jacob Gerard Staringh, + Gouderak 26 Nov. 1804, wat is er van zijn vrouw
verder bekend en wat over hun zoon Urbanus Petrus
Staringh en diens vrouw Bgni2a Hzcberta Kleijnlaoff?
w.
d. st.
Vosbergen (van). (XXXVI, 208). Caspar van Vosbergen, Raetsheer in den Hogen Raet van Hollandt en
Zeelandt, Gedeputeerde te velde, voerde : gevierendeeld.
1-4 zi. met 3 rozen v. ro. 2-3. go. m. e. pot m. ooren
v. zw. H. Wr. D. zi. ro. Ht. uitk. vos. v. ro.
In 1626 voerde hij bovendien een hartschild. zw. m. e.
lelie v. go. H i'J was toen Heer v. Duivendijk en Cats
en gehuwd met B. van Panhuys, een en ander volgens
w. handschrift op perkament en v. Rijckhuijzen. Wapenb.
blz. 128.
S TEENKAMP .
Ginneken.
Vosbergen (van). (XXXVI, 208). Over het geslacht
van Vosbergeiz kan de Heer V. verschillende gegevens
vinden in: Levensberichten van Zeeuwen door Nagtglas, Zelandia Illustrata en Staatkundig Zeeland van
P. de la Rue.
W. F. HARTMAN Jr.
Groningen.
Vijfhuis-van Eyll. Gevraagd de voorouders van:
Adam Vijfhuis, Jenneken ten Hage, Lodewijk van Eyll,
Niesken Boqïnk, zijnde de vier grootouders van Johanna
Vijfhuis (1704-1739) gehuwd met Arnold van Suchtelen
(1698-1768).
G. S A N D B E R G.
R~swijl, (Z.-H.).
Wapens (Onbekende). Op de veiling Mak te A’dam,
Juni 1918, kwamen voor:
NO 29. Portret met wapen: gedeeld, 1 van blauw met
een gouden kruis, 11 van zilver met 2 zwarte dwarsbalken, in het schildhoofd vergezeld van 2 palen van
hetzelfde.
NO 129. Wapenservies: doorsneden van zwart en goud,
het schild beladen met 3 (2,l) klimmende leeuwen
,,de l’un sur l’autre”. Helmt. een gouden eenhoorn.

Mauritshuis. Damesportret door H. 0. Pot (15Sb-1637)
in bruikleen van Dr. Bredius, afgeb. in Elsev. 1918
bl. 177 & Oude K. Dec. 1917 bl. 32: gerechterschuinbalkt van 6 stukken goud en rood.
Idem. Mansportret door Corns: Verspronck, in bruikleen, n” 753: van zwart met een gouden rechterschuinbalk, beladen met 3 zwarte lelies, de balk vergez. van
2 gouden leeuwenkoppen, ro. getongd en gekeerd naar
den balk.
i&? B.
D.

Woldringh. (XxX11, 284). Blijkens de genealogie
A2bare.z in ,,Bijdragen tot de ,,Oudheidkunde en Geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen verzameld
door H. G. Janssen en J. H. van Dale” is Emilia E.
Keuchenius geb. te Alem; is Ida Hiskia F. geb. Doeveren 31 Maart 1810; is de staat van dienst van
G. C. Alvarex als volgt: 1 Jan. 1820 buitengew. adelborst
K. N. M. op ‘t wachtschip Kenau Hasselaer; adelb. 2”
kl. 1 Jan. 1822; 1” kl. 1 Juli 1822; buitengew. luit. t.
zee 2” kl. 1 Jan. 1827; luit. t. zee 2” kl. 1 April 1830;
1” kl. 1 Juli 1839; kapt. luit. t. zee 1 Ja,n. 1832 J,
gepens. met 1 Jan. 1856 bij K.B. 16-12-1855.
Utrecht.
B. v. T. P.
1) Bast&, afkomstig uit Weesp, voert in de rechterhelft: van
groen met een mansfiguur.

INHOUD 1918, W 8.
Bestuursberichten. - De eerste generatiën van het geslacht van Foreest, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. - Genealogie Laman,
door ‘Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. - Familie-aanteekeningen
Ebbinck en Gerbade, medegedeeld door Mr. Th. R. Valck Lucassen. Extracten van de attestaties van ondertrouw, afgegeven door den
Magistraat van Aardenburg, zich bevindend in het archief der
Doopsgezinde Gemeente aldaar, door Jhr. Mr. F. K. van Lennep. - Uittreksels uit de oude kerkehjke registers vs,n verschillende gemeenten in Gelderland [Loenen], door Jhr. H. H. Röell.
(Vervolg). - Een arrest inzake adellijke titulatuur, door Mr. E. J.
Thomassen & Thuessink van der Hoop. - Korte mededeelingen:
Van Birmkhorst; Gansneb gen. Tengnagel; Wapens in de Luth. Kerk
te Woerden; Dr. Hugo de Rotte; Gevelsteen met wapen. - Vragen
en antwoorden: Angillis ; Balveren (van); ‘Beekkerk; Berch (van den);
Beretta; Bierens; Bögel (Nering); Borsius; Bracomer (de); Deyman;
Eb (van der)-de Jonge; Eek (van), van Meeteren, van Oort en
Paell; Eilbraoht; Fangman; Gillissen; Grafschrift (Een eigenaardig);
Hertoghe van Feringha (de)-Eenens; Hoolwerff (van); Houtsma;
Lemzeele (van); Mesdag; Minninghen (van); Nieuwenhoven (van);
Oort (van); Paddenburph (van); Peene (van); Pitsch; Pols; Rieu (dn);
Rossem (van); Schalkwijk; Sleyden (van der); Spoltman; Staringh;
Vosbergen (van); Vijfhuis-van Eyll; Wapens (Onbekende); Woldringh.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. Smis.

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

.Genealogisch- heraldisch Genootschap : ) De Nederlandsche Leeuw,”
Brieven, a a n v r a g e n enz. betreffende het Gete richten tot den secretaris, Mr. E. J.
h !hURSSINK YAN D E R Hoov, ifweeli?ack-

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen !
Leden van het Genootschap gezonden. l%j- ~
dragen, correspondentie betredende de redactie van
het Maandblad, opgaven van adresverandering, op- ~
merkingen in zake de verzending en aanvragen om ~
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen

i nootechap

aan de

T~rohrassm

straat 8, ‘s-Gravenhap, en die betreffende de Bibliotheek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAERT
VAN ScHaunuBc, .Jan z<an Nassaustraat 96, ‘s-aravmhage.

gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. T H. R.
vA&CK hCASSEN, R-wmt.ueg 1 4 , ‘s-&anmhage.

De

l
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Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd

Hetmmgvacid G2 ( h o e k Princessegrachl), ‘s-Qravenhqe,

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

is voor de Leden geopend iederen Zaterdag van
2 - 4 nnr.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat z$ niet aansprakelijk is voor de
strekking of’ den inhoud der onderteekende stukken.
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Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende
bij het art.: Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren
van Abbenbroek en hun aanverwante geslachten. enz.
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Lange Houtstraat 18.
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Maandelijksche Bijeenkomsten.

@.

VAN

Jhr.

M.

LABRIJN. .

. . . . . . . . Goes.
Stationsweg E. N” 2G.

MASTBIGT

VAN

Leiden.

. . . . . . .

Jan van Goymkade 5.

MRSDAG

Jr..

. . . . . . . fkheveningen.

Oude Scheven. Weg 110.

De Maandelyksche Bijeenkomsten zullen, te beginnen
met Maandag 7 October a.s., voorloopig wederom worden
gehouden op den eersten Maandag van iedere maand
in Maison ljordelaise, Passage 42, ‘s Gravenhage, des
namiddags ten 4; ure.
_~.. ~~~

M

AZEL

.

‘s-Gravenhage.

. . . . . . . . .

Willemstraat 57.

H.

J. A

VAN

SON . . . . . . . . Bilthoven.

Prins Hendriklaan 14.

Voor de Bibliotheek.

Photo Excursie.

Wii ontvingen in dank voor de Bibliotheek:

De deelnemers aan de excursie op 28 Aug. j.l., die een
afdruk wenschen te ontvangen van de photographische
opname op den Burcht te Leiden, gelieven hiervan
mededeeling te doen aan den photograaf Ant. van der
Stok, Breestraat 141, Leiden. De kosten van een photo
bedragen f 2.-

114. B uff i n. Dictionnaire des Familles qui ont fait
modifier leurs noms depuis 1803 jusqu’en 1866. Paris.
1866. 80.

C h a r l o t t e v o n K r o g h . D i e Descendenz des Geheimen-Konferenzrats , Kammerherrn , Hofjagermeisters
und Jiigermeisters im ersten Sleswig’schen Jagermeisterdistrikt Sr. Excellenz Frederik Eerdinand von Krogh
Register Jaargang 1917.
und andere Familien-Nschrichten. Liibeck. 1892. 80.
_ Titel, inhoud en register op de namen van den XXXVen
Jaargang worden den Leden bij dit nummer toegezonden.
W. v a n E s v e 1 d. Onderzoekingen Geslacht van Esveld,
loopende over 1334-1916 met een met zekerheid bekend
geslachtsregister onzer familie, einde der jaren 1600Tot lid zijn benoemd:
ELTZRACHBR.
. . . . . . . . . ‘s-Gravenhage. ; 1916. Niet in den handel. Zalt-Bommel. 1917. 80.
J.
Kap. Vrijw. Mil. Autom. Corps.
h’oningìn Sophiestrant 4.
M. G. Wildeman. Het geslacht Goekoop. ‘s-GravenJhr. Mr. Dr. N. C. D E G I J S E L A A R . . . L e i d e n .
hage. 1914. 80.
Burgemeester.
Rapenburg 1
Descendance de Dominique Richard de Clevant (Recueil
W. A . A . J . B a r o n SOHIMMELPRNNINCK
VAN
DER Om . . . . . . . . . Voors&ote?z. ~ de Filiations 1610-1910). 1913. Obl.
Jagermeester va,n H. M. de Koningin.
W.
VAN
T RICHT
. .
Litt. Stud.

H.

Kasteel Dzciuertaoorde.

Een aantal overdrukken van artikelen van M. G. Wild eman uit De Wapenheraut, De Navorscher, ,,Limburg”,
,Oude Kunst”, ,,Oud-Holland”, Tijdsohr. v. Geneesk.,
Indicateur Génealogique, Héraldique et Biographique enz.

. . . . . . Utreclzt.

Rups Ballotstraat 55.

Adreswijzigingen.
K. TH . E N G E L B E R T

VAN

B E V E R V O O R D E . Harderwijk.
H o t e l Baars.

/

(Bovmastamde werken wn den Heer
N. G. Wildeman te ‘s-Gravenhage.)
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Jhr. Mr. F. K. van L en n ep. Oorkondenboek va?z
Eeghen. Amsterdam. 1918. fol.
(Van den Heer S. P. van Eeghen le Amsterdam).

eerste huwelijk is getrouwd met Heinric die Roever Yen
soen van Moerdre&t, in de wandeling Rover geheeten 2),
en als Rover Yen soefas wduwe “) hertrouwde zij met
Willem van Harstrecht !
Ter nadere opheldering moge ik hier den verkorten
inhoud van een drietal acten uit de Hollandsche leenregisters doen volgen.
De eerste acte is van 4 September 1346 en vangt
aldus aan: ,Margriete etc. maken cent allen luden, want
wi in der waerheit verstaen hebben, dat .Ye van &foird!recht onsculdi& ghevonden was van alzulker antichte
als men hem aentiende was, daer hem voirt,iits siin goet
om ghenomen was van onsen voirvorders, so hebben wy
Yen va,n Moirdrecht, die des Yen voirseits sone was, die
gratie ghedaen ende doen, dat wi hem weder ghegheven
hebben ende gheven alzulc goet als hierna bescreven
sta& ende sinen vader ofghenomen was” “). Tot die teruggegeven goederen behoorden o a. die Vliderhoeve en een
stuk land geheeten Bloemencamp, welke beide later aan
zijnen zoon blijken te zijn overgegaan.
De Blomencamp, gelegen ,,upt oude land in den lande
van Yselsteyne”, werd den 6 November 1360 door
Heynric die RoGer Hqen soen van k!oerdrecht weder
opgedragen, waarna Hertog Aelbrecht daarmede een
ander beleende “). De andere goederen, ten deele gelegen
in het gerecht van het kapittel van Oudmunster te Utrecht
onder Linschoten, behield hij en daaraa.n lijftochtte hij>
Heinric die Roemer Yen soen, 3 April 1364 met toestemming van Hertog Aelbrecht Joncvr. Lizebet sinen
wive, Clais Hugen soens dochter “).
Het tweede huwelijk van laatstgenoemde met \I’illem
van Haestrecht schijnt in 1388 te hebben plaats gehad,
althans Buchell teekende op, dat Willem van Haestrecht
in 1385 trouwde met Joncfr. Lijshet Rover Yen soens
weduwe, en hij voegde daaraan toe: ,,die hij ipsi anno
belooft hadde niet te sullen trouwen” 7).

E. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop.
De orde van erfopvolging tot den troon in Nederland.
Academ. Proefschr. Amsterdam 1911. 80.
(Van den Schrijver).
C. H of s te d e de G r o o t. Meisterwerke der Porträtmalerei auf der Ausstellung im Haa,g 1903. München
1903. fol.
(Van den Heer 8. N. J. 112. ic Th. van der Hoop
te Amsterdam).
Een groot aantal origineele stukken, voornamelijk betrekking hebbende op het geslacht van Grootenraay.
(Van den Heer Jhr. Mr. Dr. A. J. van Citters
t
e
‘s-Grave&age.)
De volledige inventaris van dit belangrijk geschenk zal in het volgend nummer
van het Maandblad worden opgenomen.

Opmerkingen aangaande het geslacht van de Poll,
door Jhr. Mr. W. A. BEIZLAERTS

VAN

B LOKLAND .

Vergelijkt men het door Nederland’s Adelsboek medegedeelde aangaande het geslacht van de Poll in de jaargangen 1907 en 1916, dan valt in de eerste plaats op,
dat het hoofdje, hetwelk in 1907 reeds abnormaal groot
was, in 1916 nog grooter is geworden. Toegevoegd is
toen deze zin:
,, Willem Peterssn. va?a den Polle, vermeld 1412,,1448, zegelt 1429, 1434, 1436 en 1440, tr. 10. Jkvr.
,,Zwanelt van Haestrecht, dr. van Willem Janszn.,
,,knape en Jkvr. L+jsbet Rover Yeu Saint, wede.; tr.
,,20. Jlcor. LysOet Melijs Jaruzoondr., Egbert Willemsz+a.
,,van den Polle, vermeld 1448 en Jacob Egbertsz. van
,,den Polle, vermeld 1470 voor de leenen afkomstig
,,van hunne moeder Zwanelt van Haestrecht, Jan van
,,Poll, schout te Woerden, zegelt 1499 met ,loff
,,en helm.“”
Naar ik vermoed, ben ik niet de eenige, wien het verband niet volkomen duidelijk is tusschen de in dezen
zin genoemde personen onderling, maar ook afgescheiden
daarvan schijnt mij deze noodelooze uitbreiding 1) van het
hoofdje weinig gelukkig en geen vooruitgang bij vroeger
te zijn.
Intusschen ontbreekt ,la note gaie” in deze nieuwe
toevoeging niet. Men zoeke die niet in het zegelen van
Jan van Poll in 1499 met ,,loff en helm”, maar veel
meer in de persoon van Jkvr. Lijsbet Rover Yew Saint.
Wie hoorde ooit van een geslacht Rover Yeu Saint?
Deze geslachtsnaam schijnt op Fransche origine te wijzen,
maar het zoeken in die richting zou tevergeefsche moeite
zijn en wanneer Jlcvr. Lijsbet mij niet van elders bekend
was, zou ik waarlijk niet weten, hoe haar te achterhalen.
Haar geslachtsnaam was niet Rover Yeu Saint ; ja zelfs
staat het te bezien, of zij wel een geslachtsnaam rijk
was. In hare jonge jaren werd zij aangeduid als Joncvr.
Lizebet Clais Hugen soens dochter, als hoedanig zij in
1) De daarin genoemde personen staan geheel los van de stnmreeks
en de vraag mag wel worden gesteld, wat der redactie heeft bewogen
om hen op te nemen.

Na deze lange uitweiding keer ik terug tot mijn punt
van uitgang.
Bij nadere vergelijking der hoofdjes betreffende de
van de Poll’s in de jaargangen 1906 en 1917, bli;jkt de
redactie daarvan ook niet geheel overeen te stemmen.
In 1906 kwamen aan het slot van de opsomming der
,,personen, die in de 14”” eeuw in het land van Montfoort zich Uten Polie of van den Polle noemden” A)r voor:
“) Vermoedelijk was zijne moeder eene dochter van den burggraaf
van Montfoort; vgl. Bijdr. voor Vnderl. Gesch. en Oudh. 4de Reeks,
dl. X blz. 249 en 305.
8) In Nederland’s Adelsboek dient dus de komma achter Saint (alias
soens) te vervallen.
3 Algem. Rijksarch., Holl. leenk. n” 20, fol. 1’7
6) Ihidem n0 50, fol. 58v”o.
6) Ibidem n0 50, fol. 88.
7) Waar zich thans dit handschrift van Buchell bevindt, is mij onbekend, doch een afschrift van een afschrift daarvan berust bij den
Hoogen Raad van Adel. Is hierboven verder van Ruche11 sprake, dan
wordt dit handschrift bedoeld.
s) Waarom de redactie van Ned. Adelsboek steeds schrijft Uten
Polle, maar 2ran den Pollc, is mij niet duidelijk en komt mij onjuist
voor. Ook ben ik niet met haar eens, dat het geslacht zijnen naam
ontleent aan het goed ,,Uten Polle” of ,,van den Polla” nabij Montfoort. Zoo het geslacht eiinen naam aan een goed dankt, moet dit
,,de Pol” hebben’ geheeten.” Intusschen geloof ik; dat niet zoozccr aan
een bepaald goed als wel aan eene streek van dien naam moet worend
gedacht, immers ik vond, dat Eggert Pieters s. van den Polle 10 Juli
1355 door den Graaf van Holland werd bclcond met ,,een halve hoeve
lands, die gheleghen is in don P o 11 e int Ghesticht ende boleghen
heeft die borohgrave van Montfoerde an den overen ecke” (Holl. leenk.
Ir0 31, fol. 59”SO).
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,, Wouter Gherijts Uten Polle, knape 1330-1344, zijn zoon
Jan van den Polle, die zegelt als heemraad in Mastwijk
1351, Evert Johanszn van den Polle, die als landgenoot
te Linschoten zegelt 1390 en 1402”; en hierop liet de
redactie volgen : ,,De geregelde stamreeks vangt aan
met Wouter Evertsen. van den Polle, schout van Montfoort vermeld van 1422-1470, gehuwd met Heylwich
Gijsbert Janszndr.”
In jaargang 1917 worden deie zelfde personen echter
aldus behandeld : ,, \L’outer Gherijt riten Polle, k n a p e
1327-1344, J a n vun dela rolle Wrouter Gherijdszoon,
die zegelt als heemraad en buur in Mastwijk 1351, huert
,Johansxn. van den Polle, die als landgenoot te Linschoten
zegelt 1390 en 1406 en waarschijnlijk de vader is van
Wouter Evertszn. van den rolle, schout van Montfoort,
waarmede de bewijsbare stamreeks aanvangt.”
De redactiè van Nederland’s Adelsboek acht dus thans
,,waarschijnlijk”, dat de vader van den bewezen stamvader Wouter Ellertsx. va’+a den Folk was : Euert Johansz.
van den Polle, die zegelde in 1390 en 1402. Op welke(n)
grond(en) deze filiatie waarschijnlijk wordt geacht, blijkt
niet. Zoo de redactie zich door de patronymica liet leiden,
zou er ook wat voor te zeggen zijn Evert Johansz. op
zijne beurt voor eenen zoon te houden van Jan van den
Polle Wouter Gherydsz., en dezen voor eenen zoon van
Wouter Gheryt uten Polle, knape 1327-1344. Laatstgenoemde filiatie werd wel in 1906 aangenomen, maar
is in 1917 echter weder prijsgegeven.
Kon Wouter Evertsx.‘s afstamming van den knap e
IVouter Gheryt zrten Polle 9) worden bewezen, dan zou
daardoor de oude adel van het geslacht van de Poll zijn
aangetoond. Maar ook al mag dit voorshands niet gelukken, het zou toch reeds van belang zijn, zoo het
bewijs kon worden geleverd, dat Il’outer Euertsx. afstamt
van Jan van dew Polle Wouter Gheqdsz. Niet dat deze
Jan zulk een aanzienlijk man was - van hem schijnt
tot heden niet meer bekend, dan dat hij zegelde als
heemraad in 1351 - maar omdat zijn p a t r o n y m i c u m
een wijden horizon opent. Zijn vader toch moet hebben
geheeten Wouter Gheryd, niet Ib’outer Gherydsz., en behoorde dus tot den zeer beperkten kring van personen,
die in de middeleeuwen met twee voornamen waren gezegend IC’). Opmerkelijk. nu is het, dat die dubbele voornamen in den regel voor den genealoog onschatbare wegwijzers zijn. Zoo ook in dit geval. De gecombineerde
voornamen Wouter Gheryd komen in de omgeving van
Montfoort méér voor en zijn van oudere herkomst.
Wouter Gheryd, de vader van Jan van den Polle, is
mogelijk te identificeeren met Walterus dictus Gheryd
van den Polle, die land te Kockengen in pacht had vóór
3 November 1345 ’ *), doch hieromtrent valt niets naders
te bepalen. Zooveel is zeker, dat de meest bekende
Wouter Gerrit uit den tijd, waarin de vader van genoemden Jan van den Polle moet hebben geleefd, de
maarschalk van het Nedersticht is geweest.
Den cLden April 1331 bevalen de Bisschop van Utrecht
en de Graaf van Holland gezamenlijk ,) Wouter Gheride
Q) Buchell zegt, dat Wouter Gheryt uten Pde, knape, voorkomt als
landgenoot te Linschoten in 1344. Waar de redactie van Ned. Adelsboek
hem vermeld vond, eerst van 1330-1344 en daarna van 1327-1344,
is mij niet bekend en verdient zeker opheldering.
10~ Vgl. Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudh. 4de Reeks, dl. X, blz.
246 en 303.
1’) Rijksaroh. Utrecht: charter Kap. van Oudmunster, Zd” Afd. na 16.
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Sljmons zo?ae, onsen knape, dat marscalcambocht van den
S’tichte van Utrecht op dissiit der Isel te bedrieven ende
te verwaren toit onser eren ende toit des Biscops ende
des ghestichts oirbair” 12), en bij brief van den volgenden
dag beloofde de Graaf hem, 1C’ozlter Ghereit, te helpen
in de uitoefening van zijn ambt 1”). Naar alle waarschijnlijkheid is deze maarschalk indentiek met Wouter Gherarde,
onsen lcnape. wien de Bisschop van Utrecht 16 Januari
1331 machtigde te zoenen ,,dien doetslach, die Arnout
van Holrehorst ghedaen heeft ane Wouter Gheride si n en
neve” la), en toestond van het zoengeld 31 pond te
behouden, ,die w i h e m g h e v e n t o t s i i n r e d o c h t e r
h y w e l y c ” 1s ). Deze \Ióuter Gerrit blijkt dus getrouwd
te zijn geweest en in 1331 eene huwbare dochter te
hebben gehad.
Ook is de Utrechtsche maarschalk Wouter Gerrit, die
blijkbaar het vertrouwen van den Graaf van Holland
genoot, mogelijk te vereenzelvigen met den Hollandschen
leenman IC’outer Gheret, die 20 Maart 1327 met toestemming van den Graaf Ghertruden sin,en wive tot haren
lijftocht maakte zijne woning met vier morgen land gelegen aan de IJssel te Wilnesse 1”).
De vader van den maarschalk, die blijkens de aanstelling van 1331 Simon moet hebben geheeten I 7), ontsnapt
bij gebreke van eenen geslachtsnaam, patronymicum of
andere gegevens voorloopig aan alle verdere nasporingen.
De tot hiertoe genoemde personen, die Ivouter Gerrit
heetten, waren alle in de naaste omgeving van Montfoort
te zoeken. Thans moet ik eene generatie overspringen de generatie van Simon - en dan kom ik tot niemand
minder dan eenen burggraaf van Montfoort, die W o u t e r
Gerrit heette.
Toen Wouter van Amersfoort 22 Januari 1262 b o r g e n
moest stellen, wees hij in de eerste plaats als zoodanig
aan Walterum dictum Gerart, casteilanum in Montfort ’ “).
Ook vond ik melding gemaakt Walteri Gerhardi, borchgravii de Atontfort, 19 September 1260, en aan deze
oorkonde 19) hangt ‘s mans zegel. Het daarop voorkomende
wapenschild vertoont zes zespuntige sterren, 3 : 2 :‘l, en
een barensteel van vier hangers. Dit laatste gegeven
wijst er op, dat deze Wouter Gerrit, niettegenstaande
hij burggraaf van Montfoort was 2”), niet het hoofd
van zijn geslacht was. Volgens Buchell wordt hij een
broeder van heer Dirk vaqa der Goude genoemd en dit
11) Hall. leenk. n0 10, fol. 25.
1s) Ibidem, fol. 2.5vso.
14) Hier geloof ik, dat niet moet worden gelezen: aan Wouter Gerrit,
den neef van Wouter Gerrit. maar: aan den neef van Wouter Gerrit.
Is niettemin de eerstc lezini - deze wordt gevonden in de Regesten
van het Ar&. der Bissch. van Utr. door Mr. S. Muller Fe., waar dit
charter verkeerdelijk op 16 Maart, 1331 is gesteld - de ware, dan
Leeren wij hier nog eenen Wouter Gerrit kennen.
15) Rijksarch. Utr., Bissch. Arch. charter n0 408*.
16) Hall. leenk. n0 35, fol. 9~~0.
17) De maarsohalk wordt nog in menig ander stuk genoemd, maar
op deze uitzondering na n.f. nooit anders dan als Wouter Gerrit, hetgeen
evenwel niets bijzonders is, immers personen met twee voornamen
werden in de middeleeuwen veetal zonder patronymicum aangeduid,
persoonsverwarring toch was alleen te vreezen in geval van golijknamigheid.
18) Rijksarch. Utr., St. Pieter charter n” 711.
19) Riiksaroh. Ut,r.. charter Dom.
2oj H& zou mij té ver voeren, wanneer ik hier de vererving van
het burggraafschap van Montfoort in dezen tijd ging behandelen.
Daarom volsta ik met de opmerking, dat Wouter Gerrit nomine uxoris
burggraaf van Montfoort is geweest.
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mag op grond van zijn wapen als zeer aannemelijk worden
beschouwd. Willen wij dus meer over dezen W o u t e r
Gerrit weten, dan dienen wij de geschiedenis der heeren
van Gouda na te gaan, maar ik acht het hier niet de
plaats die in den breede te behandelen. Liever wil ik
op een paar feiten wijzen, die richting moeten geven aan
verdere onderzoekingen.
Bekend is, dat de heerlijkheid van der Goude door het
huwelijk der erfdochter Sophia met Zeer Jan van Renesse,
die zich eenen grooten naam verwierf in de woelige
jaren van het einde der dertiende en begin der veertiende
eeuw, in diens geslacht, t. w. aan hunne dochter Margaretha is overgegaan. In van den Bergh’s Oorkondenboek
nu kan worden gevonden (dl. 11 n” 651), dat Sophia
23 Februari 1289 verklaarde de Broek tiend en benoorden de IJssel in erfpacht te hebben genomen van
het Kapittel van Oudmunster te Utrecht 2 1) en daarvan
het vruchtgebruik te hebben gemaakt aan haren man
Jan van Benesse. Is het dan niet merkwaardig, dat deze
tienden een paar generatiën vroeger werden bezeten door
een persoon, die ook het zeldzame voorrecht had diezelfde
twee voornamen te mogen voeren, die ons in verband
met de afstamming van het geslacht van de Poll z o o ’ n
bijzonder belang inboezemen? Onder Dr. Brom’s Regesten
van het Sticht Utrecht wordt n.1. onder no 694 ten jare
1220 melding gemaakt van eenen brief, ,,waarbij deecken
ende capittelen van St. Salvatoors tUtrecht 22) den Iaeer
Gerrit Wouter, genaempt Spierinclc, ridder in pensie gegeven den b r o u c k t h i e n d e ende heerlickheyt Stref,
gelegen omtrent t er G o u d e, voor de somme van 5 schellingen Utrechts ‘s jaars.” Wy hebben dus hier niet een
Wouter Gerrit, maar een Gerrit Wouter. De omzetting
dezer voornamen komt mij echter niet van bijzonder belang
voor, immers de eerste Wouter Gerrit van de Poll wordt
aangeduid als IC’outer gezegd Gerrit van de Poll en evenzoo de burggraaf van Montfoort als Wouter gezegd Geprit,
m. a.w. Gerrit was de roepnaam en daaraan kan dus
zeer wel in 1220 de voorrang zijn gegeven.
Groot blijft intusschen het aantal vraagteekens, maar
dat hier eene lijn is uitgestippeld 2 s), die van groot belang
kan zijn, zal m.i. bezwaarlijk ontkend kunnen worden.

zijne huisvrouw Maritgen Michielsdr. aan de eene zijde
en C’laes Vranckenst. [ra?% den Berclq, Schepen, en zijne
huisvrouw J o h a n n a &ichielsdr. aan de andere zijde te
kennen ,hoe dat supplianten omme zeeckere saicken
,,en de redenen wel voirdacht ende b e r a d e n sijn ende
,bijsondere omme t e v o e d e n e e n d r a c h t , liefte ende
,,vrientschap tusschen hoirlieder kint ofte kinderen
,tsame over beyden zijden gewonnen ofte die zij noch
,procureeren en winnen sullen, ten jegenwoirdicheyde,
,,willen ende begeeren van LysOeth Michielsdochter
,baghyn, sustere van M a r i t g e n ende Johanna voirsz.,
,,gesaementlicken ende eendrachtelicken waeren over,dragen ende veraccordeert ende overtomen, dat, oft ge,, boerde dat M aritgen ofte Johanna Michielsdochter
,,deesz. werelt overleede voir Lysbeth haer suster voirsz.,
,,kint ofte kinderen bij haeren manne achterlatende, dat
,in dien gevalle dat een kint ofte kinderen van den
,,eersten offlyvigen van hem tween nae der doot ende
,,overlyden van Lysbeth Michielsdochter baghyne voirsz.,
,zijne ende haere moeye, erffven, succederen ende inne,,comen sal ofte sullen mit eenre hant in allen den gueden
,, beyde aesdomme ende s c e p e n d o m m e g h e e n vuyt,,gesondert van L,ysOeth Michielsdr, voirsz. die zij metter
,doot achterlaten sal, in alre manieren off hoerlieder
,,superstes ende in levende hjve ware. Ende dat op die
,,laste ende condicien van dat die selve gueden sullen
,erffven ende succederen van den eenen kinde op den
,anderen na den rechte van scependomme.”
Cornelis Aertsz. [van der Dussen], secretaris der stad
Delft, geeft den 311’~ Mei 1536 copie van dit accoord
omdat het principaal hiervan ,in den grooten kennelicken brant onlancx gesint ende den 111~ Mai lestleden
verbrant is” 14 1).
Maritgen, Johanna en Lysbeth Michielsdr. waren
dochters van Michiel Pouwelsz. van Santen, Schepen van
Delft (1486- 1491) 1 4 “).
Corstant van Alcemade 113) had één zoon, genaamd
Dirk, en Claes Vranckenz. twee zoons en vier dochters:
Mr. Michiel’ Claesz., .Nachteld Claesdr. bagijn, Mariige
Claesdr. de Jonge, Magdalena Claesdr., Tranck Claesz.
en oude ivarye Claesdr. alias Berch.
Lijsbeth Michielsdr. gefalyde baghyn testeerde den
31en Mei 1536, Claes Vranckenz. was inmiddels overleden.
Zij approbeert de boven vermelde overeenkomst van den
2Oen October 151.6 en bepaalt vervolgens, dat terstond
na haar overlijden de helft van hare roerende en onroerende goederen zullen komen aan Maritge Michielsdr.
hare zuster, of zoo deze reeds is overleden op DirJc van
A_lcemade Corst@sz. haar eenigen zoon, onder voorwaarde,
dat zij de onroerende goederen, zooals land, huis, erf en
losrenten niet zullen mogen verkoopen, vervreemden of
belasten, maar dat deze goederen altijd van den een op
den anderen van den bloede zullen vererven ,,weesende
,ende blijvende de selve guederen altijts an der zijde

Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van
Abbenbroek en hun aanverwante geslachten, de
Heerlijkheid Abbenbroek en de vicarie op het
altaar van St. Lucas in de N. K. te Delft,
door G. B. CH. V A N D E R F E E N.
(vervolg van XXXVI, 105).
IV.

Van den Berch; van Alcsmade.
Den 2Oen October 1516 geven Corstant (Costijn) van
Alcemnde Dircksz. 1 40), Burgemeester van Delft, en
2’) Vgl. de Fremery, Supplement n0 309, ,,den tiende zegghen
si dat die vrouwe van der Goude houdet van den proest
van Oudemonster” (1296).
z*) Dat het Kapittel van St,. Salvator te Utrecht en dat van Oudmunster identiek zijn, behoeft zeker nauwelijks te worden opgemerkt.
2s) Men bedenke echter wel, dat ik hiermede niet eene rechtstreeksohe
genealogische lijn heb bedoeld. Het lag slechts in mijn voornemen
een genealogisch perspectief te openen.
14’9 Misschien een zoon van Dirk IJsbradtsz. ~avz Alkemade e n
AZijt Willemsdr., zie Graf boek 0. K. Delft, uitgeg. door Mr. L. G.
N. Bouricius, blz. 15.

141) Register van testamenten, Delft, fol. 2.

Ir*) Dr. S. W. A. Drossaers, De Archieven van de Delftsche Statcnkloosters, blz. 203 (reg 350 en 351), 204 (reg. 354 en 3.55‘) 207 (rcg.
Y68), 306 (reg. 34), 307 (reg. 37 en 38), waarschi,jnli,jk een zoon van
de in, het vorige hoofdstuk vermelden PouweZ Pouwelss. van Santen.
Ik vermoed dat deze Michiel Pouwelsz., de in regest 31 blz. 337 d.d.
4/11 1449 vermelde minderjarige Michiel Pouwelss. is.
141) Ibidem blz. 217 (reg. 416) d.d. 25/2 1507, blz. 218 (‘eg. 423)
d.d. 18/3 1512, blz. 312 (reg. 62), d.d. 20/9 1513, blz. 531 en 532 (reg.
316-322), d.d. 2615 1511) blz. 539 (reg. 360), d.d. 1/12 1527.
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,,van daen, die gecomen zijn, nae de rechte van schepen,,domme”. De andere helft van hare goederen vermaakt
zij aan de boven eerstgenoemde vier kinderen van Claes
Vranckenz., elk een vierde gedeelte. Zij zouden echter
daarvoor gehouden zijn V r a n c k Claesz. hun broeder
,sijne levene geduerende ende langer nyet jaerlicx te
,doen hebben zijnre nootlicke behoefte ende alimentatie
,tot discretie van desselfs testantes naeste vrienden, dan
mdertijt wesende”. Deze alimentatie mocht 28 carolusguldens niet te boven gaan, willende zij testante, dat
,,indien denselven Vranck eenichsins jegens deese haer
,,disposicie attempteerde te doene direcktelicken, ofte
,,indireckteliken, hij Vranc van der selver in maikinge
,ende alimentatie metter doet versteeckenende gepriveert
,,zal zijn ende blijven ten eeuwygen dsge”. Bovendien
werd deze vier erfgenamen de verplichting opgelegd
oude Marge Claesdr., alias Berch, canonesse tot Coninxveld terstond na het overlijden van haar testant ,tot
,gehoechenisse te delivereeren uyt der selver helfte van
,,hoeren gueden een zeeckeren zilveren lepel, wegende
,anderhalve onze, willende denzelven ouden Marye v a n
,,alle haere goeden, die lepele alleen vuytgesondert, ver,,vreemt te zijn ende blijve ten ewgen dagen”. Ook yan
deze helft van hare goederen zouden de erfgenamen
niets mogen verkoopen, vervreemden of belasten, terwijl
zij eveneens van den een op den andere volgens het recht
van schependom zou vererven.
Costijn Dircksx. en diens zoon Dirckvan Alcemade Costijnsz.
maakten hun testament, 1537. De eerste verklaart ,zekere
,,articulen ende dispotie van uterste wille te houden in
,bijwezen van hem comparant (Dirck v a n A l c e m a d e
,,Costijnsz.), Dirck die Groot, prior van St. Ursulenconvent,
,,Ghijslrechtgen Lambrechtsdr., Maritge ende ïUagdalena
,Claesdrn., Ja?znitgen ende Lambrechtgen Lambrechtsdr.
,met meer andere conventualen van de voorsz. convente”.
Maritge, de moeder van Dirck, zal uit den gemeenen
boedel ontvangen ,omme hair wille darrmede te doen”
6000 carolusguldens van 40 grooten het stuk, 12 morgen
land gelegen op de Rotte bij Rotterdam gekomen van
Pouwel Pouwelsz., 6 morgen land gelegen op het Wout
eertLjds gekocht van mgr. Michiel en bovendien ,‘t huys
,,staende aen de Oude Delf mit alle den imboel, die ter
,,tijde van desselfs Costijns overleden in den selven boel
,, bevonden soude worden, mitsgaders die clederen, juwelen,
,ende altgundt t haeren rugge behoorende is”.
Gysbrechtgen zijn jong wijf bespreekt hij ,,om menighen
Janghen trouwe dienste, die sij den huyse van die voirsz.
Costi;jngedaen heeft”, jaarlijks een rente van 6 8. ,grooten
‘ t stuck” verzekerd op 9 morgen lands gelegen in
Quintsheul.
Alle overige goederen vermaakt de erflatef aan zijne
huisvrouw en Dirck Corstijnsz. : ,nae tregt van de stede
,van Delf sonder dat eenighe van zijne vrienden ofte
,,maegen da,er eenigh profite sullen moegen van hebben
,ofte genieten in eenighen manieren”.
Dirck Corstijnsz. verklaart den 230” September voor
schepenen van Delft ,te wesen sijn selfde uterste wille,
,dat Maritgen zijn moeder voirseyt sal moegen blyven
,sitten ter laetster doot in alle die gueden, die in de
,voorsz. sterfhuyse bevonden sullen worden, gheen vuyt,gesondert ende indien ‘t hair gelieft die selve gueden
,,ofte eenighe van dien te moogen vercoopen, aleniieren
,ende hair wille mede doen. Wel maect ende ordonneert

,voorts die voirsz. comparant, dat indien hij dezer werelt
,,overliedt, sonder blivende blikunde geboorte achter,latende, ofte die selve geboorte sonder oir deser werelt
,overlidende, dat alle zijne gueden soe wel schependomse
,ende lenen als aesdomse gueden gheen vuytgesondert
,opgeheven ende geerft sullen worden bij zijn naeste
,vrienden ende erfgenaemen van zijn tsmoeders zijde
,alleen en niemant anders, behoudens zijn moeder daer
,altoos lijftochten an in zoo verre zij ter selver tijde in
,levende lijfve is.” 144).
Dirck van Alcemade Corstijnsz. huwde met C o r n e l i a
van den Eynden, dochter van Huich van den Eynden.
De huwelijksche voorwaarde werden den lSen Augustus
1038 opgesteld. Dirck van Alcemade’s moeder leeft nog.
De bruid wordt bijgestaan door haar vader en haar oom
Mr. Pieter van Eyndelz. De bruidegom brengt perceelen
van landen en renten ten huwelijk ten genoege van Huich
van Eynden, die perceelen land in Noord-Holland schenkt.
Indien D i r k het eerst overleed, ‘t zij dat er kinderen
waren of niet, zouden de erfgenamen van Dirk ,nae hem
,nemen alle alsulcke harnasch, boecken, cleederen, cley,nodien en iuwelen als tsinen rugge toebehoirt heeft,
,mitsgaders alle ‘t gundt hy te deese huwelicke brengende
,is ende hem staende huwelicke van sine syde noch op,comen en aenbesterven sal moegen. Cornelia sal nae
,haer neemen alle alsulcke goederen als hair vader tot
,,deese huwelicke gevende is ende die haer staende huwe,licke noch van haire zijde sullen moegen by besterf,nisse opcomen, mitsgaeders alle hair cleederen, juweelen,
,cleynodien ende andere ‘s’haeren live behoerende en alle
.vercregen en verachterde gueden sullen gedeeld worden
,half ende h a l f ” - De erfgenamen van den voorsz.
Dirk zouden gehouden zijn de voorn. Corneiia jaarlijks
uit tereiken en te betalen de somma van 120 gouden carolus
gulden ‘s jaar, gedurende haar leven. Indien zij voor hem
stierf, met of zonder kinderen, zouden hare erfgenamen
hetgeen zij ten huwelijk had gebracht of tijdens haar
huwelijk had verkregen, tot zich mogen nemen, alle
,verovererde en verachterde” goederen zouden gedeeld
worden half en half. - Bij het overlijden van een van
hare ouders zou Cornelia van den langstlevende geen
deeling mogen begeeren ; tenzij deze zich wederom ten
huwelijk begaf. - Indien Cornelia overleed vóór hare
ouders, kind of kinderen bij Dirk geprocreerd achterlatende, zouden dit of deze bij representatie in alle goederen erfgenamen zijn, welke de ouders van Cornelia o f
één van hen zou achterlaten. Deze goederen zouden voorts
vererven naar schependomsrecht van het eene kind op
het andere, en indien het laatste kind ,,zonder blyckende
geboorte” overleed, zouden de goederen op een gerechten
erfgenaam gaan van elk zijne zijde, te weten van wegen
Dirk valz Alcemade volgens zijne testamentaire dispositie
,ende van wegen Cornelia. v a n E y n d e n n a v o l g e n d e
,,het recht van aesdom, of sulx by Mr. Huyge daervan ge,disponeerd zal zijn.” - ,Ende alsoe Mr. Jacob van Eynden
,(Cornelia’s broeder) voir en uyt de voirsz. Mr. H u y g e n
,,en syne huysvrouwe gueden erven sal die geerfde leenen,
,,soe beloeft hy deesén den voirsz. Mr. Hqch den voorsz.
,Dirc7c van Alcemade in begrootinge van dien te maken
,,50 g. jaerlyxe en erffelyke losrente - Noch soe heeft
,Mr. Pieter van Eynde tot vordernisse van de voirsz.
14’) Register ven testamenten, Delft, fol. 18.
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,huwulicke geaccordeert in begrootinge ; alsoo Lysbeth
,,Nichielsdr. gefalyde bagyn voir schepenen deeser stede
,tot vordernisse van de huwelicke mede geconsenteert
,ende belooft heeft, dat indien Dirck van Alcemade dese
,,werelt voir haer overleedt kind of kinderen by Corn.elia
,gewonnen achterlatende ‘tselve kind of kinderen succe,,deeren sal in die plaetse van haren vader ende erven
,in deze voirsz. Lysbeths gueden. Sulcx ende in de forme
,als hare dispositie testamentaire mentionerende van de
,successie van haere goederen ‘tselve verclaert en dit al1
,,nae scependoüisrecht, mits dat ‘tselve oick geextendeert
,ende volcommen sal worden in alle de kinderen ende
,kintskinderen van Jannitge Michielsdr. hare suster, soe
,‘tselve hier breeder blycken mach by die brieven hier van
,synde, dat indien voorsz. Mr. Huych va,n Eynden voir
,haer overleet in die gevalle voorsz. Cornelia van E y n d e
,met hare broeder en zuster meede succederen sal in
,,alle de voorsz. Mr. Pieter guederen in alre schyne of
,,hoirluyder vaeder nog in levende lyve waere. - 145).

melding gemaakt. In dat jaar werd de vroeger genoemde
Everard Johannesz., kanonik in Abbenbroek, de oudste
zoon van J a n Everha,rtsz., met de vicarie begiftigd na
den dood van Johan Boon. Wegens de vermindering van
het dagelijksche aantal missen tot drie gedurende het
leven van heer Ecerhard van Abbenbroek, ten gevolge
van den afbraak van bouwvallige huizen in de omgeving
van Delft, op welke renten ten voordeele van de vicarie
waren gevestigd, werd in het jaar 1528/29 2 schilden betaald aan den vicaris-generaal van den dom. 1 4g)
In 1547 werd de vicarie opnieuw vergeven dow Gerrit
Jansx. van Abbenbroek, die als oudste en naaste van den
bloede van den stichter, na den dood van zijn vader en
broeder collator was geworden. Den 12”” Mei van dat
jaar werd ,,juvenis Johannes, filius Gerardi de Abbenbroek,
clericus Trajectenis” als vicaris geconfirmeerd * 5”). Deze
Johannes, elders geheeten jonge Jan van Abbenbroelc,
de tweede zoon uit het eerste huwelijk van Gerrit Jansz.
van A., deed in 1552153 afstand ten behoeve van J a c o b
Franciscus Tronk 15 1). Den 16en Mei 1572 werd hij opnieuw als vicaris geconfirmeerd na vrije resignatie van
Jacob Franciscus Tronck 152). Hij was toen kanonik in
Abbenbroek. Waarschijnlijk was na den dood van Gerrit
Jansx. eerst Johan, de oudste zoon uit het eerste huwelijk,
en vervolgens Nicolaas, Heer van % Abbenbroek, de oudste
zoon uit het tweede huwelijk, patroon geworden. Deze
Nicolaas overleed 1 Maart 1607. Thans werd J o h a n ,
kanonik in Abbenbroek, patroon; deze begiftigde waarschijnlij kiijn zoon, eveneens Johan geheeten, met de vicarie.
De laatste werd na het overlijden van zijn vader (in 1615)
patroon en confereerde de vicarie op Adriaen van der
Meer, den zoon van Jacob van der Meer, baljuw van
Heenvliet, zijn zwager, om uit de inkomsten ,te bequaemer
sijne studien ter eere Gods te vervolgen”, die den 16On
November 1615 van de Staten van Holland een brief
van investituur ontving. Jacob va+z der Meer legde namens
zijn zoon den 16 en Mei 1616 een staat over van de goederen,
tot de vicarie specteerende. De inkomsten beliepen in
totaal 57 & en 8 schelling. (Bijlage IV-V).
De rechte afstammelingen van den stichter waren tot
nu toe in het ongestoord bezit van de vicarie gelaten.
Thans deed echter een indirecte nakomeling zijne a’anspraken op de vicarie gelden. Dit was Jasper van Hogendorp, die door zijne moeder Josina van Wijngaarden,
de dochter van Cornelis en Maria van Starrensteyn Euert
Jansdochter, den stichter even na bestond als Mr. Joan
van Abbenbroelc en wijl hij reeds geboren was in 1658
als patroon voorging. Deze confereerde de vicarie aan
zijn minderjarigen zoon Gillis, ,,opdat hij des te bequamer
,sijne studiën ter eeren Gods soude mogen vervolgen”,
~-IaQ) Rekening van den vicaris-generaal 1529/30 ontleend aan: P. M

Mr. Michiel Claesz. van den Berch woonde (1543-1562)
in den Haag op de Vischmarkt in het ,,groene” huis
het derde westwaarts van de hoekvan de Veenestraat 1 4 “).
Marit.gen Claes Vranclcendr. huwde Mr. J a n Monsoir
Cornelisx. De huwelijksche voorwaarden werden opgesteld
ten huize van Gerrit van Abbenbroek d.d. 6 Juli 1542. ’ 4 7)
V.
Vicarie op het altaar van St. Lucas Evangelist
in de Nieuwe kerk te Delft.

De in hoofdstuk 111 genoemde Jan Everhartsz. toegenaamd btarrenstein of Starrenborg stichtte in het jaar
1491 op den 15on of 17~” November een vicarie op het
altaar van St. Lucas Evangelist in de Mariakerk (Nieuwe
kerk) te Delft. Hij begiftigde deze met devolgende partijen
van landen :
10 de helft van 4+ morgen in het Nieuwe land bij ‘s Gravenzande, gemeen en onverdeeld met een Bart7~olomeus
Hendricksx. ;
2” de helft van 38 morgen gemeen liggende met denzelfden Bartholomeus Hendricksz. ;
30 de helft van 4; morgen en
40 de helft van 3 morgen en 75 roeden, als boven.
50 een rente uit een huis en een hofstede.
Hiervoor zouden dagelijks een zeker aantal missen
worden gelezen, hoeveel vinden wij niet vermeld; maar
zeker meer dan drie. Het recht van patronaatschap of
collatie behield de stichter aan zich, gedurende zijn leven,
terwijl dit na zijn dood zou komen aan de naasten en
oudsten in de rechte linie en bij gebreke van dezen
aan de naasten en oudsten in de vrouwelijke linie. De
oudste man zou daarbij altijd gaan voor den jongeren,
en de jongere man voor de ouaste vrouw, en de 0uaste
vrouw voor de jongste, in geval er geen man was. ’ 4A).
In de rekeningen van den officiaal des archidiakens van
den Dom vinden wij eerst in 1528/29 van een begeving
147 Register van huwelijksche voorwaarden, Delft, fol. 8.
146) Cohieren van de 10’ penning 1543, 1553, 1561, Hofboek 3562.
147) Register van huwclijksche voorwaarden, Delft, fol. 23. De

vader van den bruidegom heette Cornelis Janse.. Michel Lsfee was
een zwager van hem.
143) Ned. Leeuw XxX111, kolom 276.

l

Grijpink, Register op de parochiën, altaren, vicarieën; waarvan het
persklare handschrift thans berust op het archief van het Bisdom
Haarlem.
160) Rekening van den officiaal des archidiakens van den Dom,
1547/48, als boven. Verg. Ned. Leeuw, 1915, kolom 275: ,,ende was
dienvolgende het voorsz. recht van patronaetschap nae ‘t overlijden
van de voorsohreve fundateur gesuocedeert op Gerrit Janssen van
Abbenbrouck, zoon van de voorschreve Jan Everharts (in het meegedeelde afschrift van de sententie staat foutievelijk: Jan Ever&.
Aertes) . . . . . denwclcke het. selvc in de jare XVc zeven en veertich
hadde geconfirmeert op wijlen Jan Gerrits va% Abbenbmuck sijnen soon.
161) Rekening van den officinal des archidiakens van den dom
11552/1553.
163) Als boven 1572/1573. Geestelijke goederen port. 587 (Bijlage
7CTI n” 3).
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en leverde aan de Staten van Holland ,vol,toogh over”
den 220” Maart 1616, welke hem den 30011 d. a. v. de
inkomsten ,,accordeerden” * 5 “). Mr. Joan van Abbenbroelc
en Jacob van der _2Veer deden Jasper van H o g e n d o r p
hierom een proces aan, hetwelk aanhangig werd gemaakt
bij den Hoogen Raad. Deze deed 27 November 1618 uitspraak ten gunste van den gedaagde 15~). Giliis v a n
Hogendorp verkreeg, nadat hij meerderjarig was geworden, op zijn verzoek den 12~” Januari 1634 toestemming van de Staten van Holland de tot de vicarie behoorende landerijen en renten te verkoopen, mits de
opbrengst van den verkoop tegen vaste rente werd belegd
ten kantore van den ontvanger-generaal van de vicariegoederen. De verkoop zou geschieden ten overstaan van
een of twee uit het college van gecommitteerde raden.
Een en ander werd bepaald, om de vervreemding van
de vicarie te voorkomen. Qillis van Hoogendorp had tot
nu toe 96 carolusgnldens aan huur en pacht uit de bedoelde goederen genoten * 5 ;). De verkoop van ,6 gemet lands wey- e n t e e l a n t mette aenwas van die in
‘t bedyckte nieuwe lande bij ‘s Gravenzande geleegen, het
binnenlande tot behouff van den heere Cornelis R o s a
Secretaris van den Hove van Holland in den Haege alleen
ende noch van twee morgen weylants meede a l d a e r
mette aenwas van dien ten bchouve van Corneiis R o s a
en Cornelis Jan Syvertsz tesamen” brachten 976 en 1085 8.
van 40 grooten op. Deze verkoop had plaats ten overstaan van den Hr. Mr. Clemens van Baersdorp gecommitteerde raad binnen de stad Delft op de 26 Jan. 1634,
in het Hemelryk 1 5 “). Heer Jo7zan van den Brouclc commies
van de finantie van de Heeren Staten van Holland kocht
29 Maart 1634 de andere tot deze vicarie behoorende
in het Nieuwe Land gelegen 10 hont teelland met den
aanwas van dien en nog 1 hont meest teelland vour 750
carolus gulden 1 5 ‘). Gerrit iliees Vis en Dlaria van TT’alenhrcJ~ waren koopers van den onder Schipluyden liggende
morgen weiland voor 5iO 8. van 40 grooten ’ B 8). De
door de Staten in hun octrooi gedane belofte, dat de
uit de vicarie verkregen inkomsten door den verkoop
der landen niet verminderd zouden worden, maar de bezitters ,,veel meer souden genieten als derselver predecesseuren oyt hadden genooten ofte ontfangen”, werd wel
verwezenlijkt; want volgens den staat, welke door Casper
a!an Hoogendorp, zoon van Capitein Gillis van Hoogendoq) tot, Maastricht, als possesseur van de vicarie den
28en November 1659 werd overgelegd, behoorden tot de
vicarie twee renten op het Comptoir-Generaal van de
gemeene middelen over Holland :
10 een rente van 22 &. 1 sch. ‘s jaars, gerekend tegen
de penning 25.
2O een rente van 82 C. ‘s jaars, als. boven ‘5”).
Zooals uit een aanteekening blijkt is Gillis van hoogclldorp tot zi,in dood bezitter van de vicarie gebleven. Van
het recht van patronaatschap, dat na het overlijden van
zijn vader op hem was gekomen, maakte hij geen gebruik,
16s) Ned. Leeuw 1916, kolom 276.
15’) Ibidem n” 4 en ibidem kolom 27.
155) Ibidem n0 5 en ibidem kolom 273 en 274.
166) Ibidem n” 6. De WRBI’- en rentebrief zijn mede opgenomen in
het transportregister van Zandambacht (Rechterlijk Archief ‘s Gravenzende, deel 32 fol. 6-7).
157) Transportregister als boven fol. 7 vs. v. v.
168) Zie Bijlage VI, n0 7.
1bQ) Zie ibidem, n” 8.
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avcnmin als zijne z o o n s ,7asl,er en Gìllis. Zelfs is het
waarschijnlijk, dat 9nna J’edwlt de weduwe van Gillis
van Hoogendorp de inkomsten is blijven genieten; want
serst na haar afsterven - zij. overleed in 1723 - vinden
wij wederom van een begevmg gewag gemaakt.
Den 15~n November 1724 confereert Gerard Martijn
vaf2 Haaftelt, vendrig in Staatschen dienst in het regiment
van Z. H. den Kroonprins van Pruisen, patroon en collator geworden door het overlijden van zijn oudoom
Wlis van Hooge>zdorp, overste en commandeur tot Heusden,
le vicarie aan Afadelon v a n D o c k u m , douarìke v a n
Haeften, op welke collatie den 14Cn December confirmatie
verd verleend 1 o O). D eze Gerard &art$a van Haaften,
vas de kleinzoon van Gerrit van Haaften, die in 1674
jij Senef sneuvelde, en Catlzarina van FIoogetadorp, een
uster van ,Jasper en Gillis van Hoogendorp. Volgens eene
1. S. genealogie zou hij zijn geboren den 24en Januari
-706. Hij was dus in 1724 nog niet meerderjarig. &ladelon
:a?a Dockum, douaribe van Haeften zal wel zijn moeder
;ijn geweest. Hij huwde in Maart 1730 te Dinslaken
net Louise ?:o?a ílfiintz, klom op tot Generaal-Majoor
ran de Infanterie en overleed in 1767. Na het overlijden
ran zijne moeder confereerde hij de vicarie op zijne zuster
Qxrdina Lucia van Haeftela, wed. du Bouclret, die den
120” Juli 1734 een brief van confirmatie ontving 16 ‘). Zijn
:oon Carel Fraqzs Il’erncr van Baeftela, kapitein in het
Tegiment van den luitenant-generaal Prins van Holstein
jottorf, door het overlijden van zijn vader Gerard ïllartij~z
,atroon en collator geworden, confereerde de vicarie den
83en September 1768 op TT:il?zelm Hendrìlc Carel Rappard,
len minderjarigen zoon van George Rcrppard, kapitein
ran het 1” bataljon van den luitenant-generaal prins
van Hollstein Gottorf en grootmajoor van Turnes, die
len 19cn December 1755 te Veurne gehuwd was met
Euerhardina bara Wilhelmina~, Baronesse van Haeften,
3e zuster van den boven genoemden Carel Frans U’erner
l)an Haeften 1 G 2). TVillem Hendrik Carel van Rappard
was geboren den l b‘el’ September 1759 en overleed den
jen 149~1 Mei 1820 I fi 3 ). Hij was majoor in Nederlandschen
dienst en huwde met illagdaiena Petit. Ujt dit huwelijk
werd een zoon geboren: ,Johan K a r e l vafa h?appard,
Generaal-majoor van de Artillerie, Gouverneur van de
Koninklijke Militaire Academie, die 6 April 1807 te Luik
huwde met Perette Elise Hagueuin ’ G3). Diens zoon,
Willem Ulrich lioruelis, ridder can Rappard, werd met de
vicarie begiftigd door Ch-istìaan Tlzeodoor vafa Haeftega,
heer tot Hohen-Schwarzburg bij Rostock ,om de inkomsten
te genieten van het oogenblik af, dat het genot ervan door
den vroeger daarmede begiftigde, wijlen de heer I~\‘illem
Hendrik Carel van Rappard heeft opgehouden”. Blijkbaar
is deze begeving omstreeks 1849 geschied; want den
27”” November van dat jaar ontving hij acte van confirmatie. Jhr. V. D. K. Ridder van Rappard, te Amersfoort, komt op den staat van inschrijvingen ten name
van vicariëen in het grootboek der 24 N. S. voor als
gerechtigde tot het genot van de inkomsten van de bedoelde vicarie. De laatste rentebetaling had plaats 1 Jan.
100) ConfirmAën e n d e approbatian op collatiön v a n vicnriën,
minuten 1720-1734. (Div. Rekeningen Holland n0 1771) en Geregistreerde id. id. (Div. Rekeningen Holland n” 1778).
161) Als boven Minuten 1734 v.v. Diverse Rekeningen Holland
n0 1772 en Geregistreerde id. (Div. Rekeningen Holland no 1778).
16%) Als boven Divcrsc Rekeningen Holland n0 1779, blz. 150
18s) Zie Ned. Adelsboek 1916, p. 237.
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1876. Het kapitaal was groot f llOO.- 1 6 *). Deze vicarie
bestaat dus nog.

aldus een vos voeren. Floris Claes Hartsz, doctor in de
medicijnen (1448), heeft in zijn zegel een naar rechts
gewend stappend hert met gewei. Mogelijk hangt deze
tak van het geslacht Van der Woert samen met dezen
Hart (M.).
Harbren van der woerd, Ridder, zegelt 20Maart 1380(D.)
met een klimmenden gekroonden leeuw (Alkemade í’),
vgl. echter het specifieke teeken der Van Foreesten door
de Hart’s v. d. Woerd later gevoerd en den in dit geslacht
zoo bekenden naam Herbaren. Een bloedverwant van
hem Florens Zelantsx. (25 October 1368) voert in zijn
zegel de hoekige balk met in de rechter bovenhoek een
naar rechts zwemmenden woerd. (A).

Ik heb getracht te weten te komen, wat er van den
Duitschen tak van het geslacht Van Haeften geworden
is en of er nog mannelijke nakomelingen in leven zijn,
De daaromtrent door mijne schoonmoeder Frau Dr. 0. H.
Muller-Fleischmann te Rerlin-Friedenau ingestelde onderzoekingen hebben het volgende resultaat opgeleverd.
Gerhard van Haeften wordt. . . ? . . door den Keurvorst
van Brandenburg met de Heerlijkheid Baerl in het Vorstendom Meurs en Diepstein in Cleve beleend. Is deze
Gerhard van Haeften de zoon van Gerrit, 1674 gesneuveld
bij Senf en Catharina van Hogendorp, echtgenoot van
Madelon van Dockum, vader van Gerard Martijn 17061767? Van hem stammen af de van Haeften’s op Erprath
in den kreis Rheinberg in wier hand in 1822 het goed
Hohen-Schwarzburg bij Rostock kwam. Deze van Haeften’s w e r d e n g e n o e m d da Cooq (Cocq !) of Chatillon
de Cooq; de Hollandsche tak was nog in het bezit van
de bezittingen aan Waal en Maas. In 1829 werd Wilhelm
Ludwig I\‘erner van Haeften in de Adelsmatrikel van
de Pruissische Rijnprovincie onder NO 28 van de klasse
van de edellieden ingeschreven. - Wilhelm von Humbold
en zijne echtgenoote rekenden omstreeks 1790 te Jena
een familie Vun Haeften tot hun engen vriendenkring.
Op raad van mijne schoonmoeder wendde ik mij om nadere
inlichtingen tot het Pruissisohe Heroldamt te Charlottenburg, welk mij, wijl ik niet aan het geslacht verwant
ben, geen nadere inlichtingen kon verstrekken
Aanhangsel.
Wapens en Zegels.
(Zie de Plaat).

Het wapen van de heerlijkheid Abbenbroek is een mansbroek. Of de eerste Heeren van Abbenbroek (1290-1400)
dit teeken in hun wapen hebben gevoerd is mij niet
bekend, aangezien wij_ tot op heden geen zegels van hen
bezitten. Waarsch+lgk is Heer Evert Jansz. kanonik
in Abbenbroek (16!%3/29) (zie boven kol. 99/100) de eerste
geweest, die het wapen in het hartschild heeft opgenomen (F.). Zijn broeder Boud@ Hart Jan Evertsz., Heer
1 voerde volgens de wapenkaart
van _Bi + Q A b b enbroec,
van Van der Lely een ander wapen (zie beneden). Hun
neef Nicolaas Gerrit Jansx. (overleden 1607) heeft op
zijn graf hetzelfde wapen als Evert Jansz., hetwelk
ook voorkomt in het oudste pachtboek. Dit wapen is
gevierendeeld: 1 en 4 Starrensteyn,, 2 en 3 Hart van
der Woerd, met het genoemde hartschild (F.).
Het wapen van het geslacht van der IVoerd is een
hoekige dwarsbalk. Boudewijn Hart Boudewijnsx. (1435)
voert dit in zijn zegel (E.). Zijn zoon Boudijn Hart
Boudijnsz. heeft hetzelfde wapen met als helmteeken
een zwanehals (H). Boven de balk bevindt zich een
dubbel gevederde pijl (?). Zijn gelijknamige achterneef,
zoon van Jan Evertsz. van Starrensteyn, zou volgens de
wapenkaart van Van der Lely in den rechter bovenhoek
een hertekop hebben gevoerd. Dit wapen is afkomstig
van het geslacht Hart, vgl. ook Vos van der Woert die
164) Zie W. van Beuningen% rapport over de vicariegoederen in
Holland. Deze meent ten onrechte dat wij hier met twee vioarieën
te doen hebben.

Het geslacht Starrensteyn vertoont in zijn wapen drie
zespuntige sterren 2 en 1 (G.). Evert Jansz. en zijn
vader .lan Evertsx. gebruikten in 1452 nog geen zegel,
de eerste evenmin in 1457.
De in Delft wonende leden van het geslacht Van der
Hoeve voerden evenals het Leidsche geslacht Van Swieten
drie violen in hun wapen. Jan van der Hoeve Aerntsz.
zegelt o.a. 18 Juni 1390 en 11 Sept. 1410 met een dergelijk
wapen. Jan van der Hoeve Kerstantsz. (d.d. 6 Maart
1438 en 1439) en Mr. Gerryt van der Hoeve (d.d. 30 October
1402- 11 April 1433) hadden als helmteeken een naar
rechts gekeerd zittend hondje (ook het helmteeken der
van Swieten’s), de laatste bovendien twee vogels als
schildhouders (C).
Van Bleyswyk. - Jacob van Bleyswyk Jacobsz. zegelde
d.d. 4 Mei 1456 (L.) en 10 Febr. 1468,met drie ballen (2 en 1)
evenals zijn zoon Jacob van Bleyswyk ,7acobsz. d.d. 11
Juli en 19 Dec. 1482 en 4 Dec. 1493. Hetzelfde zegel
gebruikte Dirk van Bleyswyk Dirksz. d.d. 2 Oct. 1466.
Jacob van Bleyswyk Gerritsx. voerde in zijn zegel 3
stormvogels (2 en 1) d.d. 13 April 1462 en 10 Febr. 1468
en 19 Dec. 1482, en Dirk van BZe;ysw?yk 13 Dec. 1442
drie kronen (?).
Alkemade. - Kerstant van Alkemade voerde 2 Febr. 1400
evenals de andere leden van dit geslacht een klimmenden
gekroonden leeuw. De leeuw is beladen met een lambel.
Deze leeuw draagt bi diens kleinzoon (Y) Kersfant in den
rechterklauw een speer en in den linker een schild beladen met een St. Andrieskruis (N.) 29 Nov. 1448 en d.d.
26 Aug. 1462. Zijn nakomeling Korstant Birksz. van
Alkemade gebruikt 25 Febr. 1507 en 18 Maart 1512 hetzelfde wapen. Het wapen heeft als helmteeken een vederbos, de kroon is niet te onderscheiden. De balk ontbreekt
bij de twee laatsten.
Van den Berch. - Zie Ned. Leeuw 1910 k. 251 en 1918
k. 24. Vrank Claesz. en Jan Vrankenz. gebruikten het
daar beschreven zegel (1).
Van Santen. - Zie Ned. Leeuw 1918 k. 24. Pouwel Pouwelsz. (8 Feb. 1464) en Michiel Pouwelsz. als boven. (K.)
J

Aanvullingen.
Moerdijk (Ned. Leeuw XXXV kol. 260-noot 5) is een
stuk gronds buiten de groote dijken, schor, gors of slib
in sommige deelen van Zeeland, het oude Zd. Holland,
Strijen, Putten en Voorne, met een dijk omringd om het
te kunnen uitmoeren, d. i. het moer, veen, of darik daaruit
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te kunnen halen, voor brandstot of voor de zoutnering
(Beekman, Dijk en Waterschapsrecht 11 blz. 1157).

Actum in ‘s Gravenhage den XVI@n May 1616. Ende soude
dese staet overlange aen den voorsz. heere ontfanger gelevert
hebben, dan hebbe die seijt XVen deser tot Schravesande becomen, oock meede die naerder ende persoonlijk achter becoomen
te hebben, ende mede van de verloren renties. In oirkonden
geteijkent bij mijn als vader ende voocht van mijne voorsz. onmondigen soen Adriaen Jacobsz. van der Meer.
w. g. Jacob van der Meer.
In margine :
1. Dese cedulle es ten comptoire van Overmaze gebracht bij ons
Neeff Jacob van Bronckhorst den.XXIe May 1616, die hem
was in handen gelevert bij den Bailluw van Heenvlieth.
Jacob van der Meer heeft ondergete$ckent.

Als echtgenoot0 van Gerrit van Abbenbroek wordt in

1480 genoemd Catharina van Boshuyzen, doorMaximiliaan
en Maria van Oostenrijk beleend met de ambachtsheerlijkheid Ruiven, een jaarrente en 18 morgen lands in
Kennemerland (Versl. Rijks-Archieven XxX1X 1916 1
403, 418 No. 10).
Jan van Abbenbroek, Ridder 1399 Dec. 31, is borg
bij het huwelijk van Heer Adriaan van Heenvliedt e n

Jonkvr. Hadewich heer Claeys ,ran Borssele dr. (Idem 11
blz. 169.)
(Zie Ned. Leeuw XXXVI kol. 106).

Bijlage IV.
Ridderschap, Edelen en Steden van Hollandt en West-Vriesland, representeerende de Staten van den selven lande doen te
weten, dat wij op oitmoedich vertooch ons gedaen bij Jacob vm
der Meer als vaeder ende voocht van Adriaen Jacobsz. van der
Meer, sijnen soon, hoe dat aen Jan Jansz. van Abbenbrouck
wonende in Heenvliet. mits den overlijden van Jan Gerritsz.
van Abbenbrouck sijnen vaeder als d’ out,ste ende naeste gecomen
was de gifte van sekere vicarie in den jsere veertien honderd
seven en negentich gefundeert bij Jan Everartsz. in de Vrouwekerke binnen de Stad Delff op Ste Lucasaltaar, den voorn. Jan Junsz.
van Abbenbrouck de voorsz. vicarie gegunst ende gegeven hadde
den voorñ. Adriaen Jaeobsz. van der Meer sijns huijsvrouwe
broeder, opdat hij des te bequamer sijne studie ter eere Gods
soude mogen vervolgen, mits, dat hij daervan behoorlick investiture van ons soude moeten vercrijgen als bleecke bij deselre
gifte neffens ‘t voorsz. vertooch ons overgelevert in date den
11 deser maent van November, versouckende tot dien eijnde
brieven daer toe dienende / Soe ist, dat wij tot vorderinge van
Godes eere , ende voortplantinghe van sijn heijlich woort enz.
verclaeren ende accordeeren biJ desen, dat de voorsz. Adriaen
Jacobsz. de goederen ende incompsten tot de voornoempde vicarie
behoorende sal mopen aenvaerden enz. mits, dat de voern. Adriaen
Jacobsz. ter schele gehouden ende in de gereformeerde Christelicke
religie opgetogen sal worden enz.
16 Nov. 1615.
Bijlage V.
Staet van de proeve ghoederen bij Johan van Abbenbrouck,
geconfereert op Adriaen Jacobsz. van der Meer, zoo wij , die
naer verscheijden gedaene moyten tonnen betomen naer in de
laeste gemaeckte huijr, leggende de landen zoe ter ‘s Gravensande ende Schipluijden ende de renties op zekere huijsingen
tot Delft gefundeert op St. Lucas Autaer in de Vrouwenkerck
tot Delft, dienende voor den Heere Ontvanger der ecclesiastile
ghoederen Cornelis van Coolwijck, hier neffens ghaende Copie
autentijck van de brijve van Confirmatie der Edele Mo Heeren
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in dato den XVI
November 1615, gestelt, in ponden te XL grooten, X V I
penningen.
Jacob Doensz. betaelt jaerlix van pacht van zijn bruyckwaer
van
landen.
. . . . . . . . . . . . . . . xx £.
Arien Ariensz. betaelt jaerlix van pacht van zijn bruyckwaer
van landen
. . . . . . . . . . . . X111 £.
Arien Cornelis’z. iijn bruyckwaer van landen, betaelt jaerlicx
daervan ter somme van
VIII £.
Claes Jacobsz. betaelt ’ jaerlicx’ vin]’ pach; van Lijn bruyckwaer
van
landen
ter
somme van . . . , . . . . 1x .&
Cornelis Jorisz. de Bie betaelt jaerlix van pacht van zijn
bruyckwaer
van
landen
ter
somme van . . . . . . TT TL!.
Rentges tot Delft, een van . . . . . . . 1 £. 10 st.
Ende
een
van
. . . . . . . . . . . . . .
8 st.
Dese renties worden betaelt resterende ‘s jaers eenige in lange
jaeren niet betaelt, dienende by memorie.

2. Nota: Staet te noteren, dat die fondatiebrieff zeer oudt zij
ende zoe vreemde manieren van woorden gebrugckende voor
nu onbekent sulx de groote van de margentalen heel onseker
zijn ende quaelijcken naer veel gedaene moyten aen de respective pachters gedaen, voor als noch hebben tonnen betomen.
3. Nota ad hoek.
Staet mede te noteren, dat ick ondergeschreven aen den
voorsz. Heere Ontfanger binnen behoorlijcken tijden de brijve
van confirmatie der Ed. MO. Heeren Staten hebbe vertoont
ende voorgedragen ende versochte staet van de ghoederen,
die mede waren getardeert ende doende in de laetste gemaeckte
huijre, als begeerende in goede consentie die te stellen en
niet te omitteren.
Bijlage VL
Lijst van stukken, rakende de vicarie op het altaar van St.
Lucas Evangelist in de Nieuwe Kerk te Delft.
1. Copie van den confirmatiebrief ten behoeve van Adriaen
Jacobsz. wan der Meer, van den 169~ November 1615, door
J. Vosmer, Nots. publ. den Haag, d.d. 17 November 1615.
2. Staat van provegoedcren bij Johan van Abbenbrouck geconfereert op Adriaen +Tacobsz. van der Meer, d.d. 16 Mei 1616,
w. g. Jacob van der Meer.
3. Copie van den confirmatiebrief ten behoeve van GiZZti valt
Hogendorp van den 30en Maart 1616 door Arnoldus Vranckensz.
Nots. publ. 1659.
4. Copie van de sententie van den Hoogen Raad ,,in der saecke
hangende tusschen Johan van Abbenbrouck ende Jacob van
der Meer, baillu van Heenvliet”, van den 270n November
1618, door Arnoldus Vranckensz. nots. publ. 1659.
5. Copie van het octrooi van de Staten van Holland, waarbij
aan Jo Gilles van Hogendorp verlof wordt verleend de tot
de vicarie specteerende partijen van landen en renten te
verkoopen van 12 Januari 1634, door Arnoldus Vranckensz.
nots. publ. 1659.
6. Copia rentebrief gesproten uit den verkoop van twee partijen van den laude onder ‘s Gravenzande.
7. Als boven van een partij land onder Schipluyden.
8. Staat van de goederen, specteerende tot de vicarie, overgebracht door Mr. Caspar van Hogendorp, d.d. 28 November
1659, w. g. C. van Hogendorp.

Rangschikking der kwartieren, wijziging in den stand
der wapenfiguren en de purperkleur in
geslachtswapens,
door R. T. MU S C H A R T .
In mijn antwoord op de vraag ,,Onbekende wapens”
in jaargang XXXVI, kol. 247 deelde ik betreffende het
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wapen van Marken mede, dat men dit wapen op tweeërlei
wijze beschreven vindt nl. òf met het lam in 1 en 4
òf met de kroon in 1 en 4.
Dit geeft mij aanleiding omtrent derg. varianten eene
algemeene opmerking te maken en eenc! gedachte omtrent het ontstaan daarvan uit te spreken, gegrond op
bestudeering van de vele voorbeelden, die ik voor oogen
heb gehad.
Het komt herhaalde malen voor, dat men in wapens
de wapenfiguren zoog. omgewond, dat is na,ar de (heraldisch) linkerzij.de gekeerd, ziet afgebeeld. Vooral is dit
het geval, indien 2 wapens als alliantiewapen zijn bijeengebracht of naast elkaar zgn geplaatst, zooals op
grafzerken, gevelsteenen en derg.
Mijns inziens is dit niet anders dan het gevolg van eene
uiting van, men zou kunnen zeggen, beleefdheidsvorm.
Denzelf’den gedachtengang, die ons bij het ophangen van
portretten er rekening mede doet houden, de afgebeelde
personen elkaar niet den rug te doen toewenden, zullen
onze voorouders bij het weergeven der wapens gehad
hebben.
Als voorbeeld enkele uit de vele.
Het wapen van het Bossche geslacht va+z BlootenOurch
is doorsneden met een springenden hond in de benedenhelft Dezen hond nu vindt men op de grafzerk van Jan
v a n BlotenOurch ob. 15/5 1674 in de St. Janskerk te
‘sHertogenbosch, waarop diens wapen met dat zijner vrouw
Ida ‘van .Zo$ als alliantiewapen vereenigd voorkomt,
omgewend, dus naar het wapen van de vrouw gewend,
terwijl hij op de grafzerk van Maria Vreeda van Blootenburch, ob. 16/9 1779, wier wapen naast dat van
haren man Jacob van. Brandzoijlc geplaatst is, niet omgewend, dus naar rechts springend is voorgesteld. (Zie
Smits, de grafzerken in de St. Janskerk te ‘s Hertogenbosch, pag. 36 en 144).
Op pag. 185 van datzelfde werk vindt men van een
grafzerk overgenomen de wapens van He?zrick van
Casteren, Raad van ‘s Hertogenbosch, ob. 2911 1636, en
dat zijner vrouw Allijda van der Elst. Deze wapens zijn
naast elkaar geplaatst en wij zien, dat in het wapen
va?a Casteren alle figuren omgewend zijn, nl. de leeuw
in de rechterhelft en de uil in het bovengedeelte van
de linkerhelft, dus ook weer beleefdheidshalve naar het
wapen van de vrouw gekeerd. Op de grafzerk van Annn
Hermans van Cnsteren, ob. 11/8 164 . in dezelfde kerk,
waarop het gedeelde wapen van Casteren alleen voorkomt, is de uil weder, zooals behoort, naar rechts gewend, de leeuw echter blijft ook hier beleefd tegenover
den uil en heeft zich omgewend, alhoewel hij in het stamwapen van Casteren, waarin hij het rijk alleen heeft,
naar de heraldisch rechterzijde gericht is.

dam, voert een gedeeld schild, waarin rechts het bekende
wapen van zijn geslacht nl. het manshoofd, links een
merk. Het manshoofd is omgewend.
De samensteller van het Wapenboek van het Coninck
Straetse Vaandel te Arnhem combineert het wapen van
Hendrick Reijcrs, 1726 sergeant van dat vaandel, met
dat zijner vrouw JacoDa Beertruida ten Busch in één schild
als gedeeld wapen. De bekende ruiter te yaard uit het
wapens Reijers is daarin omgewend.

Dit beginsel nu eenmaal aangenomen hebbende, ging
men een stap verder en bracht het ook in toepassing
in gecompliceerde, als gedeelde en gevierendeelde, wapens
zelf. Vooral hierin, waar menschen en dieren zoo dicht
naast elkaar geplaatst zijn, zou de onbeleefdheid, indien
zij elkaar den rug toewendden, nog meer in het oog vallen.
Vandaar de vele gedeelde en gevierendeelde wapens met
omgewende menschen en dieren in de heraldisch rechterhelft en in de kwartieren 1 en 3.
Ter illustratie de volgende voorbeelden.
Corfaelis Betersz. IJooft, 1’584 tot 1626 Raad van Amster-

Men ging echter nog verder op den éénmaal ingeslagen
weg en dreef dit beginsel zelfs zoover door, dat men
er niet voor terugdeinsde, die omwentelingsidee op het
wapenschild in zijn geheel toe te passen. Dit laatste nu
had 2 gevolgen, 1” dat in gedeelde en gevierendeelde
wapens de rangschikking veranderde en dus rechts kwam
te staan wat links moest wezen en 20 dat de’arceeringen,
die de groene kleur aangeven, zijnde de diagonaallijnen,
getrokken van de heraldisch-rechter bovenhoek naar de
heraldisch-linker benedenhoek, in omgekeerde richting
dus van links boven naar rechts beneden kwamen te staan.
Ook hiervan eenige voorbeelden.
10 de veranderde rangschikking.
Jan ‘van Breda, 1785 Med. Doet. en Librijmeester te
Gouda, voert een gevierendeeld wapen met 3 schuinkruisjes in het 1~ en 40, en een vleugel in het 2~ en 3” kwartier, terwijl de lakafdruk van H. van Breda op diens brief
d.d. 16/5 1677 in de collectie particuliere brieven aan
den Raadpensionaris Gaspar Fagel, den vleugel in 1 en 4
en de kruisjes in 2 en 3 vertoont.
Herman Cappers, 2818 1700 te Zutphen, voert op zijn
Lakafdruk een wijnstok waa.rtegen links een klimmende
bok, Hen& Cappers, lO/ll 1701 te Groenlo, daarentegen
heeft alles omgewend en dus den bok aan de rechterzijde
van den wijnstok.
En zoo vinden wij de wapens van Beesd en Sc7aoock
nu eens met rechter- dan weer met linkerschuinbalken,
het wapen Czyer va?z Holthzcijsen met den stappenden
drommedaris naar rechts zoowel als naar links, het wapen
Qtters met den otter zoowel naar rechts als naar links
gewend etc. etc.
Natuurlijk is in derg. gevallenéén der 2 pendant-wapens
foutief, het is toch niet aan te nemen, dat eene zelfde
Familie er twee wapens op na hield. Zoo beschouw ik
l.a. het wapen, dat het Armorial Général voor het geslacht Musch opgeeft als foutief en ontstaan als gevolg van
de boven besproken gewoonte. Rietstap n.1. beschrijft in
a\jn Armorial Général dl. 11 pag. 289 het wapen Musclz
tls volgt : gevierendeeld : 1. geschakeerd ; 2.3 ruiten elk
vergezeld van een musch; 3. een schuinbalk; 4. een schuinoalk vergezeld rechts en links van 3 zoomswijze gerangschikte lelies, en zegt erbij, dat dit o.a. het wapen is
van Cornelis Musch, den griffier van de Staten-Generaal in
1628. Reeds in verband met den naam Musc7h is het feit,
dat de musschen in het tweede in plaats van in het
?erste kwartier voorkomen, verdacht en de lakafdruk op
s mans eigenhandig onderteekenden brief, te vinden in
le Missiven aandeBurgemoesterenvanRotterdam, bewijst,
fat Rietstap het mis heeft. Het wapen van het Armorial
moet in zijn geheel omgewend worden, zoodat de musschen
met ruiten in 1, het geschakeerde in 2, de schuinbalk
met lelies in 3, en de enkele schuinbalk in 4 komt.
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Rietstap zelf of zijn berichtgever heeft dus waarschijnlijk
van het geslacht Musch een derg. omgewend wapenschild
voor zich gehad, toen hij het voor zijn Armorial beschreef.

deze opvatting gekomen ben, nadat ik vele duizenden
lakafdrukken uit vorige eeuwen nauwkeurig bekeken en
vergeleken heb.

20 de veranderde richting der arceerlijnen, die de
kleur groen aangeven.
Het wapen . van het adellijk geslacht van Broeckhuijsen is bekend genoeg ; het is effen groen met in een
zilveren schildhoofd 9 hermelijnstaartjes. De lakafdruk
van E. valz Broeckhuijsen, kapitein-commandant van
Heusden, voorkomende op zijnen brief aan den Raad van
State d.d. 415 1705, vertoont echter de arceeringen van
heraldisch-links boven naar heraldisch-rechts beneden.
Het wapen van valz Cmijskerken is in groen een zilveren
ster, vergezeld van een gouden barensteel en 3 gouden
schuinkruisjes. Maar ziet, de lakafdruk van Adriaan van
Kruijskerken te Gorinchem op zijnen brief d.d. 27/1 1791
vertoont de arceeringen, die de kleur van het .veld aangeven, van heraldisch-links boven naar heraldisch-rechts
beneden.
Het wapen Gallas is in groen 3 vogels, doch in het
alliantie-wapen van Catharina May,qaretha gravin van
Hogendorp weduwe van ,Jan Arnoud Gallas, 1794 t e
Zwolle, in het protoool van den Haagschen notaris Antony
van Ogten, zijn de arceeringen in het wapen Gallas
van heraldisch:links boven naar heraldisch-rechts beneden
gericht.
Het wapen Pelters is in groen 3 tulpen, doch de arceeringen in het alliantiewapen van Af aria Isabella F elters
weduwe van Mr. Petrus Cunaeus, Burgemeester van
Leiden, 1763 te ‘s Gravenhage wonende, voorkomende
in het protocol van den Haagschen notaris Christoffel
Glaazer, zijn weder van heraldisch-links boven naar heraldisch-rechts beneden getrokken.
Voor hen nu, die wisten hoe de wapens wezen moesten,
leverde dit alles geen bezwaar op, zij bekeken derg. omgewende wapens en wapenfiguren eenvoudig met Hebreeuwschen of Maleischen inplaats van met Nederlandschen bril,
doch oh hé, wanneer iemand, een dusdanig wapen als
het juiste beschouwende, het beschreef of overteekende
en het aldus zuiver volgens grafzerk, gevelsteen etc. de
wereld inzond. Het noodlottige gevolg hiervan was, dat,
voor zoover het de kwartieren in omgekeerde volgorde
betreft, er 2 wapens voor een zelfde geslacht waren ontstaan ; doch hoe te handelen met de arceeringen van
heraldisch-links boven naar heraldisch-rechts beneden ?
Welke kleur moest dat voorstellen? Groen kon het niet
zijn. De ouden hadden dus zeker nog een andere kleur
in de wapens gehad. Aldus stel ik mij voor, dat de kleur
purper ontstaan is als oplossing van het raadsel dier
vreemdsoortige arceering.
Er is nog een andere oorzaak, die aanleiding kan gegeven hebben tot het ontstaan van derg. omgewende
wapens n.1. deze, dat iemand een op stempel, steen of
anderszins gegraveerd wapen overneemt zonder te bedenken, dat hij een spiegelbeeld voor zich heeft.
Ziehier hoe ik mij het oatstàan van derg., men zou
kunnen zeggen, pendant-wapens en van de purperkleur
denk. Ik wil hiermede volstrekt niet beweren, dat ik
het bij het rechte eind heb en geef mijne opinie gaarne
voor beter. Alleen kan ik er aan toevoegen, dat ik tot

Bloys van Treslong.
Een eigenaardig geval,
medegedeeld door Mr. P. C. BLOYS

VAN

TRESLONG PRINS.

In Mdbl. 1914, kol. 313, vindt men vermeld, dat de
heer L. Calkoen van de Secretarie van Oudenbosch de
volgende mededeeling ontving :
,,Comelis Bloos de Treslong huwde den 80~ October
1719 met Geertruy van der Straatsn te Sprundel. Bruidegom geboren te Oudenbosch, Bruid geboren te 0. en
N. Gastel”.
Aangezien uit deze acte bleek, dat niet Cornelis Johannes
Bloys, geb. 1723, maar diens vader Cornelis Bloys d e
eerste was, die zich Bloys van Treslong noemde, sprak
ik in kol. 92 en 93 van lMdbl. 1915 twijfel uit omtrent
de juistheid van die mededeeling. Daar de heer Calkoen
destijds geen tijd had voor persoonlijke verificatie en ik
te Weltevreden woonde, bleef deze kwestie voorloopig
onopgelost.
Na mijn terugkeer in Nederland in December 1915
vroeg ik echter aan den Secretaris van Oudenbosch
om een afschrift van meerbedoelde acte. Ik kreeg geen
antwoord en schreef daarop nog eens ; wederom geen
antwoord ontvangen hebbende, begaf ik mij 28 Augustus
1916 persoonlijk naar Oudenbosch, om die acte eens te
bekijken. De Secretaris was afwezig en de ambtenaar
verklaarde geen bevoegdheid te hebben om haar te vertoonen. Wel liet hij het boek zien; ik mocht er naar
kijken, maar aankomen niet.
Op 1 September d.a.v. riep ik toen schriftelijk de
bemiddeling in van ons geacht medelid Jhr. Mr. A. F.
0. van Sasse van IJsselt te ‘s Hertogenbosch. Deze was
zoo vriendelijk mijn schrijven door te zenden aan den
burgemeester van Oudenbosch, die daarop d.d. 7 September
1916 antwoordde, dat ik maar op moest geven, welke
akte ik graag zou hebben, en dat de ambtenaar van
den Burg. Stand tegen betaling van zegel- en legeskosten
afschriften van akten uit de registers van den Burgerl.
Stand mocht geven. Daarop herhaalde ik mijn verzoek
nog eens in een brief aan den Burgemeester van Oudenbosch. Voor de derde maal deed ik toen dus hetzelfde
verzoek aan da Secretarie van die plaats. Dit was op
10 September 1916.
Hierop ontving ik het volgende schrijven van den
Secretaris, den heer C. A. van Oosterhout, d. d. 3
October 1916 :
,Hierbij heb ik de eer U beleefd te verzoeken mij wel
,te willen melden welke extracten door U nog worden
,verlangd. Een uittreksel uit het huwelijksregister kan
,niet worden verstrekt, daar het huwelijk niet in Ouden,bosch is voltrokken, doch mogelijk zijn partijen hier
,,ondertrouwd geweest en is op die akte wellicht eene
,aauteekening gesteld. De kosten bedragen voor zegel
,en legesgelden f 1 per extract. Uw antwoord te gemoet
,,ziende blijf ik Hoogachtend enz.“.
Nu begreep ik er niets meer van. Driemaal had ik
mijn verzoek herhaald, en nog wist men niet welke acte
ik bedoelde. Maar als de Secretaris dit niet wist, hoe
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kon hij dan schrijven, ,, dat het huwelijk niet te Oudenbosch was voltrokken”? Dit had hij toch alleen kunnen
lezen in de door mij gevraagde acte van ondertrouw!
Hoe dit zij, ik herhaalde mijn verzoek voor de vierde
maal en zond f l.- per postwissel. Wederom kreeg
ik geen antwoord. Toen zond ik den Secretaris in het
laatst van November 1916 maar weer eens een briefkaart
met antwoord betaald, waarin ik aandrong op de contraprestatie van mijn gulden. Eindelijk kwam d.d. 30 November 1916 het volgende antwoord op een briefkaart:
,,Uw postwissel ontvangen. Uit het trouwboek kan ik
,opdisschen, dat Cornelis Bloos de Treslong den 23 Sept.
,,1719 is ondertrouwd met Geertruy vals der Straten e n
,dat zij den 8 e11 October van plan waren te Sprundel
,,te trouwen. Den 15 Maart 1762 is geboren JacoOus z. v.
,,bovengenoemden Bloys. In de huw. proclamaties mocht
,,op verzoek van deszelfs voogd (mogelijk Boerbe-en 2 ? ?)
,,de naam van Trelong niet vermeld worden. Hopende
,U de volgende week nog meerdere inlichtingen met
,de akte te zenden blijf ik Hoogachtend enz.“.
Hoe nu? Eerst, kon geen uittreksel uit het huwelijksregister worden verstrekt, en nu werd mij toch een
verhaal uit het trouwboek ,,opgedischt”, zelfs een geboorte! Mijn gulden was echter aangokomen en ik
wachtte met belangstelling de akte met de meerdere
inlichtingen af. Het jaar 1916 spoedde ten einde, zonder
dat ik die acte ontving.
In Januari 1917 vertelde ik vorenbesohreven lijdensgeschiedenis eens aan een officieel persoon te ‘s-Gravenhage, die daarop zijn bemiddeling welwillend aanbood
om de bewuste acte ,los te krijgen” en 19 Januari 1917
naar de Secretarieën van Ruckphen (waaronder Sprundel
ressorteert) en Oudenbosch schreef om hem afschriften
te zenden. Zooals men hierna zal zien, kwam het antwoord
van Ruckihen reeds 22 Januari d.a.v. binnen, Oudenbosch bleef echter zwijgen. In het begin van Maart
herinnerde ik dén Secretaris van Oudenbosch nogmaals
aan mijn gulden, waarop ik d.d. 13 Maart d.a.v. van vaakgenoemden functionaris het volgende geschrift ontving :

juffrouw Geertruy van der Straten J.dochter geboortig tot
Gaste1 en woonende in den Oudenbosch.
111.
N.B. de Heer Bombergen sijnde desselfs voogd heeft
op mij versogt de naam van Trelong af te laten in de
3 huwlijksche proclamatien gelijk ook geschiet is. Dit
hier pro memorie.
Voor eensluitend uittreksel enz.
den 10 Maart 1917.

,,Nota.”
,,Het door U bedoelde stuk is heden verzonden aan
,den heer Officier van Justitie te Breda, Hoogachtend
,,(w. g.) v. 0.”
De toelichting op dit gewichtige document, dat blijkbaar ,de akte en de meerdere inlichtingen” moet verbeelden, die mij 30 November 1916 waren toegezegd,
kwam daarop uit den Haag. Toen de Secretaris van
Oudenbosch bleef zwijgen, had men van daar den Officier
van Justitie te Breda in den arm genomen, die daarop
den burgemeester had gelast het verlangde extract te
leveren. Voor dit extract werd via den Officier van Justitie
f 1.05 betaald, zoodat voor het door mij gezonden bedrag
nog steeds geen waarde was genoten. Dé bewuste akte
was echter eindelijk door den Secretaris van Oudenbosch
verstrekt, zij het dan ook niet aan mij. .Zij luidde:
Gemeente Oudenbosch
Extract uit het Trouwboek der kerke van den Oudenbos.
Den 23 September 1719 ondertrouwt:
De Heer Co,rnelis Bloos de Trelong J.man geboortig
van den Oudenbosch en daar woonende
met

Begrijpelijkerwijze was ik dankbaar, dat ik eindelijk de
bewuste akte te pakken had, maar ik was nog niet voldaan, want 30 November 1916 was mij immers medegedeeld, dat uit het trouwboek bleek, dat voornoemde
personen van plan waren op 8 October 1719 te Sprundel
te huwen en hiervan bleek niets uit het officieels extract,
waarbij nog kwam, dat het afschrift uit het predikantsprotocol van Sprundel, hetwelk 22 Januari 1917 uit
Ruckphen was gearriveerd, als volgt luidde:
1718
den 8 October
sijn alhier met attestatie getroudt: D. Heer Conzeelis
Bloos j.m. geb. en wonende in den Ouden-bosh met juffr.
CeertrzqJ van der Straatsn j.d. geb. tot Gaste1 en wonende
in den Ouden-Bosh.
De ondergeteekende, ambtenaar van
den Burgerlijken Stand in de bovengenoemde gemeente, verklaart, dat
het bovenstaande afschrift overeenkomt met het predikantsprotocol van
Sprundel-Ruckphen den 22 Januari
1917.
(w.g. van Delft).
De zaak werd mij werkelijk hoe langer hoe vreemder.
Coraelis Bloos ondertrouwde in 1719, had toen plan
om 8 October 1719 te huwen en nu bleek, dat hij al
in 1718 was gehuwd.
Het gevolg was, dat nog eens werd geschrevennaar
Ruckphen en dat ik zelf voor de zooveelste maal probeerde mijn gulden in een extract uit Oudenbosch om te
zetten. Een der beide Secretarissen moest zich hebben
vergist De Secretaris van Oudenbosch bleef zwijgen als
het graf. Uit Ruckphen schreef men terug: ,,Uw opgegeven jaartal 1719 is absoluut foutief. In 1719 vond ik
geen gelijknamigen; het jaar is 1718.” Ik besloot toen
bij gelegenheid zelf nog maar eens de stoute schoenen
aan te trekken en het stadhuis van Oudenbosch te overvallen. Deze gelegenheid deed zich ten langen leste voor
op 15 November 1917, toen ik in de buurt van die plaats
moest wezen. Aanvankelijk had ik geen succes, want de
Secretariswaswederomafwezig;deburgemeesterwasechter
thuis en deze was zoo vriendelijk aan een ambtenaar van de
Secretarie op te dragen mij de bewuste acte te vertoonen.
T o e n b l e e k mij dat het jaartal van den oudertrouw
inderdaad 1719 is, doch tevens dat, de opgave van Oudenbosch niet volledig was geweest; de acte in zijn geheel
luidt als hiervoor vermeld, met dien verstande, dat de
voogd niet Bom- maar Boerbergen heet en dat er in het
N.-B. niet wordt gesproken van de 3 proclamatien doch
van de 3e proclamatie. Blijkbaar heeft Cornelis zich dus
tweemaal laten afroepen als Cornelis Bloos de Treiong,
doch is hiertegen vóór de 3de proclamatie door den voogd
bezwaar gemaakt. Voorts staat in margine van het voor-
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Florens Zelants soen
1368.

B.
Jan van der Hoeve
1413.
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Mr. Gheryt van der Hoeve
1411.

E.
Boudyn Hart Boudynsz.
1448.

H.
Boudyn Hart Boudynsz.
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Pouwel Pouwelsz.
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D.
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1448.

1.

Vranc Claeszoen
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1482.

N.
Kerstant van Alcemade
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melde relaas : ,K. K. attestatie met speciaal consent der
E. Kerkeraads verleent den 8 October om te trouwen
tot Sprundel.”
Hiermede is uitgemaakt, dat de Secretaris van Ruckphen zich heeft vergist in zijn officieel afschrift en
dat het huwelijk niet in 1718 doch in 1719 is voltrokken.
Verder blijkt uit het vorige, dat de heer Calkoen in 1914
niet juist is ingelicht, en ten slotte kan thans worden
geconstateerd, dat Cornelis Blok het eerst getracht heeft
zich officieel Blok van Treslony te noemen. Zijn zoon
Cornelis Johannes heeft dit echter het eerst gedaan en
wel toen hij in 1768 te Wassenaar was gaan wonen.
Vóór dit jaar komen vader en zoon in alle acten te Oudenbosch en Steenbergen alleen als Bloos, Blois of Rloys
voor, en meestal met het praedicaat ,De heer”.
Eindelijk leert het vorenstaande weer eens, dat men
eigenlijk niets als vaststaande kan aannemen, wat men
niet zelf heeft gezien, en hoe voorzichtig men nog moet
wezen zelfs met of ficieele af schriften.
Of ik te eeniger tijd nog eens de acte zal krijgen, die
mij toekomt, zal de toekomst leeron. Ik heb 15 November
1917 nog eens op de toezending aangedrongen, maar tot
op heden niets ontvangen.

s’ Hertogenbosch, 12 Mei 1772. Voormiddag om half twaalf
is mijne huisvrouw Hester Emerentia Marcus n a
eene langdurige verzwakking en ziekbed van 5 maanden in den ouderdom van 38 jaren overleden en
den 19 daarna in de Groote Kerk begraven ineen
bij die gelegenheid gekochte graf kelder in het Lieve
vrouwa koor.
s’ Hertogenbosch, 13 Decemb. 1772. Zijn wij Hernaalaws
Gerbade en Agatha van Heurn te Rosmalen een
uur van deze stad door domino Carp in den huwelijken staat bevestigd. [Met een latere hand
b i j g e s c h r e v e n : N.B. deze A. van Heurn was
dochter van den Pensionaris].
dito 21 Sept. 1773. S’ morgens om half zeven is mijne
huisvrouw van eenen zoon verlost die den 22
daarna in de Groote Kerk door Prof. Palier met
den naam van Hieronymus gedoopt zijnde naar
mijn vader zaliger door mij zelf ten doop gepresenteerd.
21 Sept. 1774. S’ morgens om 10 uron is mijne huisvrouw van eene dochter verlost die den 23 daarna
in de Groote Kerk door Prof. van der Draven met
den naam Anna Maria gedoopt is zijnde genoemd naar mijne schoonmoeder van Heurn geboren Gijselaar die daarover als Peet heeft gestaan
en het kind ten doop heeft gestaan.
16 Maart 1776. Voormiddag om 12 uren is mijne huisvrouw van eenen zoon verlost die den 17 daarna
in de Groote Kerk door domino Fremery met
den naam van Alatoszy gedoopt is zijnde genoemd
naar mijnen schoonvader van Heurn.
2 February 1771. S’ avonds om 9 uren is mijne huisvrouw van eene dochter verlost die uit hoofde
van mijne onpasselijkheid niet voor den 10 Maart
in de Groote Kerk door Proff. Palier met den
naam van Alida gedoopt is, genoemd zijnde naar
mijne moeder zaliger en door mij zelf ten doop
gepresenteerd.
3 Mei 1780. S’ morgens ten 9 uren is mijn zoontje
Hieronymus na eene langdurige onpasselijkheid
en zware koortsen in den ouderdom van 6 jaren
en zeven maanden overleden en den 6 daarna in
de Groote Kerk in mijnen eigenen grafkelder
begraven.
13 Novemb. 1784. S’ morgens om 7 uren is mijn huisvrouw van eene dochter verlost, die den 16 daarna
in de Groote Kerk door Domino Chevalier met
den naam van Maria Jacoba gedoopt is, genoemd
zijnde naar mijn Oom en Tante Vlaardingerwoud
te Tilburg.
s’ Hertogenbosch 22 April 1788. Des avonds om half elf
is mijn zoontje d?xtOJZy aan ecne uitterende ziekte
in den ouderdom van 12 jaren en een maand
overleden en den 26 daarna in de Groote Kerk
in mijn eigen grafkelder begraven.

Familie-aanteekeningen Ebbinck en Gerbade,
medegedeeld door Mu. TH . R. VALCK LCCASSE~T.
(Vervolg van XXXVI, 22.1.)
Deze aanteekeningen zijn met een latere
hand als volgt aangevuld:
Ollo GerOade gedoopt te Bosch den 21 December
1746.
Lucia Berendine Philippina GerOadc geboren te
s’ Hertogenbosch . . . . 1749 en overleden den . .
January 1813 te Tilburg in haar 65 jaar hares
ouderdoms. (Zij is niet gehuwd geweest en was 6
jaren jonger dan Otto.)
Berend Philip GerOade overleden waarschijnlijk
te Bosch zonder gehuwd te zijn geweest.
Maria Gerbade die geboren wierd den 4 Mei 1733
is naderhand getrouwd geweest met den Hr. Mansfel& doch zonder kinderen na te laten overleden ;
dezen Mansfeldt was kapitein, plaatsmajoor teBreda.
Cornelia Gerbade die geboren wierd 30 Oct. 1737
trouwde met baalc Bopp, Notaris s’ HertogenBosch, zij heeft eene dochter nagelaten genaamd
Ronaldina Honesta, geb. 1773. Corneliastierf . . . .
[Aanteekeningen van Hermannus Gerbade
(1736-1798)].
s’ Hertogenbosch, 6 Novemb. 1760. Des namiddags om
twee uren is mijne moeder Alida GerOade geboren
de Jong na eene waterzucht van ruim drie jaren
in het 53 jaar haars levens overleden en den 13
daaraanvolgende in de Groote Kerk begraven.
Amsterdam, 4 April 1762. Zijn wij Hermannus Gerbade
en Hester hmerentia Marcus in de Nieuwe Kerk door
domini Tetrode in den huwelijken staat bevestigd.
s’ Hertogenbosch, 16 Mei 1766. S’ morgens om half negen
uren is mijn vader Hyronimus Gerbade, Raad en
oud schepen dezer stad in den ouderdom van 63
jaren aan eene uitterende borstziekte overleden en
17 daarna in de Groote Kerk begraven.

Met een latere hand zijn de volgende
aanteekeningen toegevoegd:
Hermanus Gerbade, Raad en Schepen van de Stadt
s’ Hertogenbosch overleed aldaar den 1 December 1798.
Agatha van Heuwa overleed te Bosch den 12 Maart
1805.
Anna Maria Gerbade (dochter van Hermanus) trouwde
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te ;s’ Bosch in 1795 met MI Hendrik Jacob L4c7cerdijck,
secretaris dezer stad, hij overleed te Bosch in 1827 en
zY te ~‘Gravenhage den 20 July 1831 zonder kinderen
na te laten.
Alida Gerbade (dochter van Hemzanus) trouwde’in
1805 met Engelbert de G$elaar, Hoogheemraad van
Schieland enz., zij b e g a f z i c h m e t d e r w o o n n a a r
s’ Haege en stierf aldaar. . . I 82 . . 1). Uit dat huwelijk
zijn verscheidene kinderen voortgekomen waarvan er
in 1835 slechts een zoon en eene dochter meer in
leven waren.
Maria Jacoba Ge-erbade (dochter van Herrraanus) is in
18.... 2) getrouwd met Jonkheer Pieter Bouwens van
Horssen, Heer en Burgemeester van Horssen. Uit dat
huwelijk zijn verscheidene kinderen gesproten waarvan
er in 1835 nog 4 in leven waren, te weten 3 zoons en
eene dochter. N. 1% Pieter Bouwens overleed den 28 July
1843 te Horssen.
Otto Gerbade [jongere broeder van Hermanus], gedoopt te s’ HertogenBosch den 21 December 1746, aanvaarde den militairen stand en trad als kadet bij het
wapen der Artillerie in dienst der Vereenigde Neder;
landen. Hij trouwde reeds den graad van kapitein
verworpen hebbende den 31 Augustus 1774 met Mejufvrouw Johanna C’orneiia Martfeldt (dochter van den
Generaal-Majoor Martfeldt) bij welke hij twee kinderen
verwekte [hier] onder vermeldt.
Johanna C’ornelia Martfeldt overleed in 1777, den
29 Nov. te s’ Gravenhage begraven. Hij trouwde reeds
Lf Colonel zijnde voor ‘t tweede maal met Jongvrouwe
?Jeanne Willzelmine Baronnesse van Zuylen van Nyevelt “)
in 1790 en stierf den 1 Mei 1793 te s’ Bosch en begraven
te ‘s Bosch den 6 Mei 1793, zonder kinderen bij deze
vrouw na te laten.
Gerbade was bemindt bij zijne meerdere en minderen,
hij kende door en d o o r zijn vak en had het tot Lt
Colonel der Artillerie en tot Chef van dat korps bij
het leger te velde gebragt toen hij o v e r l e e d . Z i j n e
tweede vrouw stierf te Parijs den 4. Augustus 1829.
Het huis waar zij gestorven is, is gelegen rue Pont
aux C h o u x NO 18 au Marais a Paris. (Is het niet 4
Augustus dan is het op een der eerste dagen van dien
maand).
Uit het eerste huwelijk:
1. Josephus Augustus Gerbade, geb. den . . . . 1777 te s’ Gravenhage ; dit zoontje is zeer jong zijnde overleden
te ‘s-Gravenhage, alwaar zijn lijk den 1 December
1780 ter aarde besteld is.
2. Jeanne Frederique Gerbade, gebn. te ‘s Gravenhage den
12 October 1775 trouwde den 17 April 1800 te Venlo
met Nicolaas Hendrik Philip Freher, in 1814 tot Raad
en medelid der regering aldaar aangesteld. Hij overleed
1) Volgens Ned. Adelsb. 191.4 op 11 April 1829. Haar man Jhr. Mr.
Engelbert de Gijselaar, geb. Gorinchem 5 April 1761, overleed ‘s-Grsvenhage 12 Juli 1886. Uit dit huwelijk (gesloten ‘s-Hertogenbosch 30 Sept.
1805) stamt de thans nog bloeiende adellijke tak van het geslacht
de Gijrelaar.
v. L.
2) Volgens Ned. Adelsb. 1912 te ‘~Hertogenbosch 9 April 1810.
Zij overleed volgens Ned. Adelsb. te Horssen 22 Juni 1852.
v. L.
3) Zij behoorde tot het Rotterdamsche geslacht van dien naam en
was een dr. van Aarnout *arz ZuyEen 2;an Nijenelt, luit.-gen. der cav.,
en Jacoba B’pancisca warz Zoutelande. (Zie Adelssrch. 1903/01, p. 294.)
V. L.
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den 12 Octr. 1826 in genoemde stad. Freher was gebn.
te Kuilenburg den 27 Augustus 1779.
Jeanne Frederique Gerbade overleed te Venlo den 13
Mei 1848.
Uit dit huwelijk o.a.:
Otio Willem Jan F’reher Gerbade, geboren den 21 Febr.
1801 te Venlo. Het aanzienlijk geslacht der Gerbade’s
bij het overlijden van Hermanus en Otto uitgestorven
zijnde, zoo hebben de ouders van Otto IVillem Jan li’reher
op aanraden der familie aan Z. M. Willem 1 Koning
der Nederlanden verzogt, om hunnen zoon dengeslachtsnaam van Gerbade te laten dragen en zich te schrijven
0. W. J. Freher Gerbade, hetwelk door de besluiten
van 21 October 1819 N. 19 en 21 Augustus 1821 N. 63
van gemelde Z. M. is toegestaan.

De Amsterdamsche Chirurgijns (Heelmeesters)
van 1730-1829,
meedegedeeld door A. B.

VAN

DEB

V I E S.

In de Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam bevinden zich de Almanakken van het Chirurgijnsgild te
Amsterdam voor de jaren 1731-1830, tezamen in een
band gebonden.
Deze zeer zeldzame, waarschijnlijk unieke collectie is
vermoedelijk afkomstig uit de boekerij van het Chirurgijnsgild zelf.
Op elke Almanak staan de namen van de chirurgijns,
die in dat jaar lid van het gild waren, met vermeldmg
van en gerangschikt naar het jaar van hunne promotie.
Met behulp van op het Gemeente Archief te Amsterdam
aanwezige boeken : Grootmeestersboek 1597-1806 (twee
banden) en Tentamenboek 1739-1798 geef ik hier een
naar het jaar hunner promotie chronologisch gerangschikte lijst van die chirurgijns, met vermelding van hun
leeftijd ten tijde van de promotie, hunne plaats van geboorte en het jaar, dat zij voor het eerst niet meer op
de lijst voorkomen; zij zijn dan waarschijnlijk meestal
in het daaraan voorafgaande jaar gestorven. Een uitzondering daarop vond ik in het volgende:
,,De onderschreeve geefd by deesen kennisse aan Over,,luyden van het Chirurgyns Gild dat hy ophoud te zyn
,onder het getalt der Mrs. Chirurgyns deeser stad.”
Amsterdam 4. ll. 1790.
(Was get.) M. H. Ch. Herminghuysen.
Niet meer
Jaar v. Ouderd.
I’rom. bij Prom.

Barend Maas
Hendricus Arenzen
Johannes Monnikhoff
Willemsz
Carel Andries Hoffmeester
Jan van Doorren
Harmanus van TIyk
Augustus Buchner
Isaak Soumain
Gideon Pinart
Cornelis Maas
Pieter G oensz
.Tan Schutte
Michiel Barenth
Pieter Jas
Christoffel Itutgers
Evert van Beekhoven

1730
1 i30 24 ‘s

1730
1730
1731
1731
1731
1731
1731
1731
1731
1731
1732
1732
1732
1732

26
26
27
25
25
29
26
29
30
32
33

Geboorteplaats.

Amsterdam
Heerenberg
Amsterdam
Kalbe
Doorren
Kampen
Emden
Amsterdam
Amsterdam
Aalsmeer
Amsterdam
I
Danzig
Culemborg
Borne
Nieuwkerk

vermeld in

1734
1755

1788
1780
1775
1788
1781
1736
1766
1751
1745
1751
1737
1789
1741
1741
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Jaar v. Ondord.

Prom. bij Prom.
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Geboorteplaats

Christiaan Truntza
33 Parik
_
Pieter Clyeuburg
25 Amsterdam
Johannes Lobeck
35 Fiirstenau
Harmanus 13eukum
Wilke Thouw
Theodorus Heklting
Stephanus Pardoski
David Eckhart
Hendrik York
Johannes van Beyereu
Amsterdam
Pieter Monkel
28 Borghorst
Matthys Matthysz
28 Ij’lensburg
David Withuis
28 Quakenbriíck
Anthony ISssink
26 Dingsperloo
28 Amsterdam
Johannes Olybol
Enoch Kielder
1733 27 Vare1
Samuel Adam Lystringh
1733 35 Naumburg
Anthony Looman
1733 37 15sens
Hendrik Fok
1733 36 Lunden
1733 32 Quakenbrück
Willem Smit
1733 41 Groen100
Willem Hendrik Schutte
lï33
Gerrit Gerrewyns
Amsterdam
1733 38 Koningsbergen
G eorge Christ,oEel Baars
1733 26 Hodegraven
Cornelis Bosch
1733 34 Ruurmonde
J a n Baptista Tscharnel
1733
Jan Behouwerys
Amsterdam
1734
Jan Pieter de Groot
1734
San Stokman
Soest
Wouter van Lezoen
1734 31 Amersfoort
Nicolaas Eylenbosch
1734 36 Anholt
Hendrik Stokman
I i34 25 Soest
1734 29 Oost-[ndiE
lsaac Stomphius
1734 25 Amsterdam
Thomas Craanmeestcr
1734 28 Siidlohn
.Johannes Stork
1 ï34 22 Hoorn
Cornelis de Veth
1734 29 Marburg
Jan Hendrik SchetYer
1734 34 Amsterdam
Hendrik Ploeg
1734 32 Bntphen
Adam Hekkers
Joseph IIullé
1734 26 Nérac
1735 20 Buiksloot
Albertus Titsinr& h
1735 29 Keulen
Frans Lengerstorf
1735 27 Venlo
Johannes Gessohcr
1735 27 Dalfe
Abraham Porjeere
1735 23 Amersfoort
Jacobus Uoelen
1735 28 Ede
Willem Stoltenkamp
1735 30 Elberfeld
Hendrik Waart
Jacobus Hermanus Tongcrloo 1 i35 27 Lichtenvoorde
1735 3 4 A l k m a a r
Nicolaas van Sonsbeek
1735 31 Danzig
Godfried Meysnel
1735 26 Amsterdam
Henricus G olt
1736 33 Duzes
Jaques Aigues
1736 27 Oschersleben
David Keyser
1736 25 Amsterdam
Dirk Veerkijk
1736 38 Doesburg
Engel Lutjes
1736 25 Amsterdam
Cornelis Henschel
J o a n n e s F r e d r i k Pl:rt,euius lï36 2 6 E l b e r f e l d
Joannes Gozewyn Suhubbe 1736 26 Soest
1736 28 Koevorden
Hermanus Karsten
1736 28 Kampen
Jan Overbosch
1737 30 Amsterdam
Francois Mensma
Wilhelmus Theodorus Uwens 1737 29 Deventer
1737 30 Amsterdam
Arnoldus Groen
1737 35
Coenraad Heebelaar
1737 27 Groningen
Wiardus Wiardi
1737 24 Elberfeld
Carel Lodewijk Platenius
Li’37 2 5 A l s t e d a
Gerrit Smits
1) Komt niet meer voor in 1759 wel echter wc<ler in 171i2
1) Komt niet meer voor in 1781 wel echter weder in 17%

mot

niet moer

merr

vermeld in

1759
1742
1736
1742
1780
1 ï4i
lï81 ’
lii9
li46
1435
li80
1750
1796
1742
1 ï65
1750
1738
1776
1769
1770
1755
1 Ti4
lï35
1783
1735
li62
1760
1747
17Î6
1749
1780
1 7 4 1

vermeld in

Pieter Poor
737
Cornelis van Veen
737
E_gidius Schellemans
1 738
J urriaan Westerwout
1 738
Revnier Berenburg
1738
Philip Coenraad Hesselmeyer 7 3 8
Hendrik Bruyning
738
.Toachim Volraad Neddermnn 7 3 8
Ludolf Hendrik Ber.gmann
738
1 738
Jacobus Xuller
1 738
Nicolaas van der >Ieulen
738
Jean Japin
738
Fredrik Ileyne
1738
Hermanus ter Hoerc
Ignatius I”rnnciscus JIatthci 1738
1 ï38
Nicolaas Hwsduyn
1539
Thomas Bak”er
li39
Jacobus ronk
1739
Joris ‘t Hart
1 ï39
Hero Ku~lman
IC39
Hendrik Appel
lï39
Jasper Dirksou
1739
Gillis Schouten
lï39
Christiaan van Gellecum
1739
Jan Ulrieh Krimping
1739
Pieter Lyndrayer
1739
Fredrik Heugel
1739
Adriaan van der Duyn
1740
Paulus de Vos
1740
Gerrit van der Weert,
lï40
Pieter Srnits
lÏ40
Jan van den Boognurd ?)
lï45
.Tnn Pieter Fories
1740
1 7 8 4 Christiaan Pijper
IC40
li60 1 Frederik Wilsemer
1740
1749
1540
Paulus Carelius
1766 I Rijk Hagen
1740
li90 1 Hartholomeus Gnllabalt
1 i4l
17i0
1 Adrianus van @Xten
1541
1791
Franciscus Mulder
lï41
lí50
1ï41
Pieter van Xllingen
IS64
Harmanus van Goor
1741
1766
Barend Hendrik Vorstius
1741
1759 / Johannes Rarensteyn
lï4l
1785 ‘)I Johannes 1Iarkelbagh
li41
1746 1 Johan Pieter Rattlau
li41
1744 i Gerrit CallerR
1741
1779 1 P a u l u s Vroonhoff Dirksz
li42
1 7 5 6
1 7 4 8 Jacob Batenburg
1742
1783
1 i-12
J a n Sbram Leclerc
1742
Hendrilc Korp
;;;; 1
1742
Jacobus de Bal
I74i i Arent Costel
1 i42
li56
1743
J a n Eelbreght
lï58
1743
J a n IViltem Neegers
li63
1743
Steven Dissel
1 CC>6
li43
Frans Siblis
lï65
1743
;lohannes Jlynders
1758
1744
.Tan Yeedemever
1780
lT-14
Johannes van %hiel
1747
li44
Gerrit de Rlyn
1738. ~ Willem de Vryer
1744
IC64 ~ Barend Ritholt,
1744
1544
1744
Valentyn Neegers
1 ï82
1745
Thomas Mansheim

27
2Ï
33
42
29
30
24
23
32
27
25
33
22
25
31
39

25
23
26
30
2*5
25
27
26
27
25
26
-3
24
39
33
27
24
41
40
40
56
27
36
32
24
36
23
29
29
25
23
28
25
23
26
45
88
28
34
28
41
33
36
23
24
36
37
33

Anholt .
Amsterdam
Leuven
Norden
Amsterdam
Osnabriick
Amsterdam
den Haag
Luvenburg
Leiden
Twisk
Amsterdam
Amsterdam
Groenluo
Antwerpen
Amsterdam
Goes
Lienden
Amsterdam
Appingedam
Amsterdam
Amsterdatn
.4msterdam
Amsterdam
Norden
Kampen
Anholt
Brielle
Amsterdam
Kampen
Nijmegen
den Haag
Rees
Amsterdam
Koerorden
Carelshaven
Elburg
Pinnan
Oudenbosch
Beckum
den Haag
Ootmaranm
Emmerich
Amst,erdam
Kampen
Hannover
Amsterdam
Kaap de Goede Hoop
Groen100
den Haag
Cnrelshaven
Gelder
Amsterdam
Leiden
Santen
Amsterdam
Coblenx
Amsterdam
Bikkebnrg
Amsterdam
Hoorn
Amsterdam
Breedevoort
Xanten
Soest

1) Komt niet meer VOOT in 1749 wel echter weder in 1750.
2) Alias Joan du Verge.

1761
1755
1754
1749
1764
1790
1782
1784
1766
1766
1782
IC50
1752
17-78
1742
1797
1780
1759
1777
1745
1755 ‘)
1750
1784
1734
1750
1779
1788
li96
1 Ï58
1 i6O
1 Ï50
li80
lT90
lï46
1754
1778
lÍ50
1747
1755
1766
li61
1757
lï56
li62
1750
lï81
lï79
17i4
1791
17.59
lT97
1748
1760
1751
1798
1755
1765
1754
1476
17ïo
1769
1ïi8
1746
1781
li66
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Jaar Y. Oudcrd.
Prom. hj Prom.

Geboorteplaats

Jaar P. Oudcrd.
Prom. lJU Prom.

niet moer

vermeld ir

Willem Liefrink
1745 30 Groenloo
Abraham de Cantelu
1745 28 Amsterdam
Hermanus Barends Schreuder 1745 28 Fürstenau
Ernst Schol3
1745 34 Kampen
Hendrik ten Houten
1745 21 Amsterdatn
Hendrik Schuurman
1745 24 Quakenbrück
Pieter van Gote
1745 24 Zierikzee
Bernard Hendrik Berkemeyer
1 7 4 5 2 4 Osnabriick
Pieter Jacobus Spindelo
1745 28 Amsterdam
Hendrik Albertsz
1746 22 Amsterdam
Johan Sebastian Zion
1746 29 Gortsleben
Theodorus van Rhyn
1746 27 Amsterdam
Diderik Mollerius
1746 26 Meppen
1747
Jan Zeegers
Michiel Godfried Runckel 1747 29 Magdeburg
Gabriel Koetsch
1747 25 Meppel
Hendrik SchoUten
1747 24 Amsterdam
David Burghard
1747 37 Zelle
Rokes Piek
1747 27 Amsterdam
Hendrik Hoet
1747 25 Petten
1747 43 Aken
Franciscus Roodenburg
Roelof Schreuder
1747 28 Fürstenau
Casper Ludeker
1748 36 Quakenbrück
1748 25 Nieuwstad
Jan Maurits Martel
1748 25 Hasselt
Harmanus Kluwer
Anthony Coster
1748 28 Rees
Dirk Reeters
1748 25 Zwolle
1748 30 Meppen
Anthony Schoole
Laurens Cuylenburg
1748 25 Amsterdam
Willem Wessels
1749 28 Amsterdam
Jan Daniël Praetorius
1749 28 Warsleben
1749 24 Amsterdam
Hendrik Omeyer
Theodorus Karsten
1749 24 Amsterdam
1749 22 Amsterdam
Franciscus van Rooy
G ernrdus Wolfswinkel
1749 34 Scherpenzeel
1749 24 Amsterdam
Johannes Wadelaar
1749 21 Amsterdam
Dirk Lamers
1749 32 Bern
Johan Rudolph Wernier
Christiaan Frederik Lutzen1750 35 Husum
berg
1750 23 Amsterdam
Nicolaas Lakeman
1750 23 Amsterdam
Arnoldus Kuyper
1750 2 3 Amst.erdam
Hendrik Sprangers
Nicolaas Willem Opdenhoof 1750 35 den Haag
Pieter K,eeters
1750 26 Zwolle
1750 26 Meppen
Joseph Homberg
1750 34 Leeuwarden
.Tohannes Houtton
1750 26 Alpen boven
Jan Hendrik Kliot
Wesel
1750 27 Rees
Jan Hendrik Blekkinch
1750 28 Nijmegen
iiat,tys van der Haag;
lï50 2 8 Gouda
Dirk de Heer
1750 25 Meteren
Arnoldus Bergacker
1750 26 Rees
*Tacobus Blekkingh
1751 34 Meppen
Willem Sohoole
1751 20 Amsterdam
Martinus Berkman
1751 26 Zwolle
,Tan van Eerten
1751 28 Rotterdam
Hendrik Labee
1751 25 Alten
Willem Navis
1751 27 Amsterdam
Willem Leblanc
1751 22 Amsterdam
Pieter Uytermolen
Simon Frederik Ingenatius 1752 27 Kampen
Theodorus van den Burgh 1752 23 Amsterdam
1752 34 Kampen
Jan van Wanningen
1) Komt niet meer voor in 1758 wel echter weder in 1760.
3) Komt niet meer voor in 1813 wel echter weder in 1815.

1796
1755
1780
1754
1796
1755
1757
1769
1766
1763
1778
1801
1772
1784
1758
1763
1796
1761
1757
1754
1785
1796
1781
1771
1787
1798
1778
1800 1
1767
1779
1786
1794
1780
1794
1786
1762
1790
1781
1760
1771
1804
1795
1766
1790
1779
1766
1772
1784
1787
1781
1783
1801
1758
1786
1771
1796
1808
1792
1797
1774
1818 2
1767

Godfried Pupke

Geboorteplaats

1752 33 Friedeberg
Neumark
lï52 29 Kampen
lí53 25 Amsterdam

Jacob Croese
Barend ten Houten
Joachim Hendrik Christiaan
1753 29 Rostock
Haake
Paulus Leonardus de Grimo 1753 28 Amsterdam
1753 26 Schuttrop
Jan Joost Focke
1753 27 Wetten
Christoffel Hooly
1753 25 Amsterdam
Louis Moulard
1753 23 Amsterdam
Leendert van Berkelaar
1753 35 Soest
Jan Willem Weebelingh
Frederik Pieterson
1753 32 Kopenhagen
1755 28 Amsterdam
Jacobus Springmeyer
1753 39 Amsterdam
Cornelis Oudendijk
1753 28 Rees
Jan Willem Hols
1753 28 Rocarde
Ambrosius Teisseire
1753 24 Hoorn
Abraham Janzen
Jacobus van Schalkwijk
1754 24 Utrecht
a Velden
1754 24 Amsterdam
Gerrit Korteling
1754 24 Amsterdam
Gerardus van Erpekum
Dirk Wrieseman
1754 28 Vriesuyto
1754 24 Amsterdam
Gerrit ten Houten
1754 40 Lengerich
Jan Schols
1754 36 Leunen
Frans Hendrik Kuyp
Franciscus Weebelingh
1754 28 Soest
1754 48 Schaffhausen
Alexander Luthz
Pieter Hendrik Dannenberg 1754 32 Ootmarsum
1754 36 IJsselstein
Jacob Paulus Nierop
1754 22 Amsterdam
Gerbrand van Harlingen
Bernardus Kemper
1754 28 Wesel
Philip Christiaan Kreuger 1754 40 Breslau
Willem Anthony MaS’se
1755 25 Amsterdam
Jan Liefferingh
1755 29 Amsterdam
1755 28 Ootmarsum
Joannes Cramer
Abraham Lambertus Pothoff 1755 24 Amsterdam
1755 30 Rheinberg
Pieter Geeres
1755 20 Amsterdam
Cornelis Styger
1755 27 Amsterdam
Wouter Doorwaart
1755 22 Amsterdam
Hendrik de Lely
1755 3 2 Atnsterdam
Jan Courrech
Franpois Nicolas Leblanc
1755 32 Amsterdam
1755 22 Amsterdam
Barnardus Clevering
1755 25 Amsterdam
Adam Oordenbag
1755 21 Amsterdam
Dirk de Vry
Harmanus Pieter van der
1755 24 Amsterdam
Hulst
1755 26 Breedevoort
Louis Schallenberg
1755 30 Hardenberg
Barend Boerregter
1755 29 Breedevoort
Evert Gerritsen
Everard Pieter Swagerman 1756 21 Amsterdam
1756 23 Utrecht
Hendrik van Aken
1756 29 Zwolle
Hermanus Potgieter
Christiaan Cornelis van
1756 29 ter Heiden
Ginneken
1756 29 Sobernheim
Johannes Pieter Speet
1756 35 Aurich
Johan Hendrik Reemst
1756 32 Saxen Gotha
Jan Christiaan Smit
1756 28 Nordheim
Jan Coenraad Plenge
1756 25 Harlingen
Jacob Ratsma
1756 31 Winterswijk
Jan Willem Wameling
1756 32 Amsterdam
Jan Marteling
1757 22 Amsterdam
Pieter Geursen
1757 25 Amsterdam
Coenraad Nelson
1’757 24 Amsterdam
Hendrik van der Ven
1757 24 Zutphen
Pieter Schellings
1) Komt niet meer voor in 1781 wel echter weder in í782.

1770
1774
1781
1759
1792

178i
1812
1761
1782
1777
1809
1768
1789
1793
1781
1777
1784
1760
1767
1765
1776
1776
1756
1805
1787
1775
1777
1769
1773
1764
1765
1771
1807
1807
1787
1824
1799
1807 1)
1766
1785
1790
1809
1773
1797
1772
1784
1765
1804
1781
1781
1781
1793
1780
1761
1789
1764
1799
1809
1773
1781
1793
1810

281

282

Jnnr v. Oudord.
Prom. bij l’rom.
Pieter Dekker
Christiaan Zernbag
Hendrikus Keuls
Barend Spoor
Daniël Warnink
Diederik Pelt
Adolph Tooren
Hendrik Riettneyer
Johannes Jochim Pouel
Gerrit Voorman
Johannes Christoffel Heyneman
Hendrik Zeeman
Jacobus de Rinck
Lambertus Lobbregt
Johannes Christoffel Smit
Gerrit Ravesteyn
Dirk Hendrik Ruel
Gerrit Vriese
Willem Tobias Sindernm
Willem van Leeuwen
Johannes Albert Bennewitz
Jacobus Latterman
Anthony Hendrik Luening
Gerrit Willem Immerman
Jan Mahuet
Jan Linkenburg
Anthony Huser
Nathan Richard
Hendrik Stoop
Gaorge Magie1 Meester
Christiaan Eykelhardt
Anzelmus Odinot

Cioboortclll;lats

aiot mwr
vormold in

1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757

31
23

Sloten (N. H.)
Alt-Stettin
Hoorn
25 Amsterdam
29 Nieuwer Amstel
25 Amsterdam
46 Amsterdam
23 Weesp
33 Stendell
22 Amsterdam

1778
1771
1808
1765
1777
1802
1779
1767
1791
1773

1757
1757
1757
1757
1757
1758
1458
li58
lï58
1758
1758
1758
1758
1758
1568
1758
1758
1758
li58
1758
1758
1759

27
28
25
30
33
25
25
31
24
22
26
25
29
26
29

1758
1772
1791
1770
1760
1766
1802
1803
1781
1763
1773
1802
1796
1808
li64
1760
1795
lï68
1771
1780
1777

li59
Coenraad Knoest
1759
Jan Buchner
lÏ59
Cornelis Maarseveen
Hendrik Swartwout,Laurensz 1759
Pieter Broeksmit
1559
Johannes Karsten
1759
Gerrit Ruysenberg
1759
Rinso Jansz Zijiemaker
1760
Barend Lebbing
1760
Gerrit van Raalte
1760
li60
Pieter Potgieter
Justus Schouten
1760
1760
Hermanus Spiegel
Martinus Domsma
1760
1760
Jan van Werven
Anthonie Vosmeer
1560
David van Gesscher
1760
Claas Haverkamp
1 ÏôO
Pieter de Vries
1761
lïôl
Eyso Eenebeek
Jacob Knaap
1761
1761
Fredrik Ferneck
Jan Martens
1761
Theodorus Arnoldus Cast,elyn 1761
Pieter van Dorssen
1761
Jan Plaat,
1761
Harmanus Mencke
1762
Nicolaas Sweeren
1762
Jean Telley
1762
Dirk Rickels
1762
Hendrik Posthumus
1762
Augustinus Eckhart
1762
Jan Wiems
1762
Hendrik Moerijaans
1762
Hendrik Isaac Cannegieter 1762

27
46
25
22
83
31
39
22
27
24
29
28
26
26
23
25
25
20
27
22
26
33
24
26
26
26
30
24
27
26
22
20
28
26
27

::
25
23
27
32
31

Damsbruck
Amsterdam
Amsterdam
Ameide
Koningsbergen
Amsterdam
Lichtenvoorde
Kampen
Amsterdam
Amsterdam
Herford
Amsterdam
Bergen
Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Rheinberg
Amsterdam
Amsterdam
Saxen Gotha
Seventer
Wijk bij Duurstede
Amsterdam
Emden
Dordrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Harlingen
Amsterdam
de Rijp
Zwolle
Utrecht
Meppel
Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Oud Karspel
Amsterdam
Naarden
Hofgeismar
Amsterdam
Utrecht
Vreeland
Amsterdam
Meppen
Amsterdam
Sedan
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

1809
1762
1785
lï63
1801
1781
1766
1800
1790
1782
1785
1781
1763
1793
1773
1775
179ï
1811
1781
1797
1767
1808
1783
1810
178ï
1807
1776
1783
1809
1789
1794
1781
lïi2
1772
1809
1’776

niet moor
vcrmold in

2arolus Wineke
Gerrit van der Vygh
3 errit Strootman
Jan Mengels
Jan George Hofmeester
l!eunis Bosman
Jan Franciscus Ryninks
Anthony Juyn
Jacob Heek
Frans Heythekker
Jan van Weeningen
Dirk Hemmink
Fredrik Coenraad Arents
zornelis van der Meer
Nicolaas Porjere
Frans Ludewig Bergman
Nicolaas Maas
Andries van Graffers
zornelis Buyel
Jacobus Schubbe
Barnardus Hussem
hrnoldus Schut
zorneiis Vool
Willem Daems
Jan van Leeuwen
sornelis Klyn
Steven Wolters
Johannes Immink
Hendrik Willem Krieger
Jacobus Veltkamp
Joseph Ragge
Jan Rensman
Gerrit van Laar
Gerrit Bakker
Adrianus van Groningen
Paulus Boote
Jacobus van Overwyk
Wigman Argelo
Raymond Menanteau
Jacobus Muller
Habbe Barent Vogel
Jan Saff
Johannes Philippus Pink
Paulus Fredrik Muller
Jacob Japin
Jacobus Motters
Moritz Georg Buneman

1762
1762
1762
1762
1762
1762
1763
1762
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
1763
lï63
1763
1763
1763
lï64
1764
1764
1764
1764
1764
1764
li64
1764
1764
1’764
lï64
1764
1764
1764
1765
1765
1766
1765
1765
lï65
1765
1765
1765
1766
1766
1766

31
22
22
26
26
26
22
27
25
27
25
30
29
37
21
25
24
25
26
25
30
22
25
28
22
27
33
24
23
24
30
28
30
39
32
45
22
29
25
25
30
32
26
27
27
36
26

Willem Evers
Harmanus Knop
Jan Willem Batenburg
Johannes Ploeg
Johannes Bachman
Anthonie Herman Leeuwen
Frans Geers
Dirk van Rheenen
Johannes Biesterbos
Frans Willem Stevens
Nicolaas Rem
Adriaan Mulle
Gerrit de Barbanson
Mattheus Engelbertus Roothaan
Christiaan Wielsma
Maurits Hendrik Christiaan
Herminghuysen
Gustavus van Dyk
Jan Willem Lutgendorf
Johan Paulus Maar

li68 31
1’766 31
1766 23
1766 30
1766 38
1766 37
1766 32
lï66 30
1766 30
1767 28
1767 38
1467 25
1767 27

Burgsteinfurt
Amsterdam
Amsterdam
Kampen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Zierikzee
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Winterswijk
Lippstadt
-\Talkenburg
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Kampen
Anholt
Amsterdam
Amsterdam
Enkhuizen
Amsterdam
Isselburg
Bennebroek
Amsterdam
Rees
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Meppen
Zwolle
Kampen
Esens
Zevenaar
Sprang
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amst,erdam
Oldersum
Amsterdam
Rodheim
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bergen (Noorwegen)
Aalten
Kampen
Amsterdam
Amsterdam
Kampen
Aurich
Zwolle
Vianen
Kampen
Fürstenau
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

1777
1777
lï92
1774
1787
1592
1810
1781
1756
1 i99
1815
17i2
1.773
lCT8
1807
1772
IC81
1780
1789
lí82
1809
lï81
lC6ï
1812
1812
1894
1809
1 iY3
1802
1779
1796
1806
1793
1810
1780
1780
17i8
1789
1808
lï80
lï89
17cï
1778
1807
1807
14ïl
1 i96
1808
Iïïï
1796
177ï
1780
1776
1769
1815
1810
1826
1777
1818
1586

1767 23 Amsterdam
1767 30 Amsterdam

1810
1753

1767
1767
1767
1767

1791
1776
1781
1807

25
31
33
36

Wester
Lier
Hessen-Kassel
Ruytenhausen
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Jnar v. Omlord.
Prom. bij Prom.

niet motx

G~h3rtc~ll‘ld>
\-ormuld in
1780
Johan Frederioh Schwartze 1767 29 Dortmund
1813
Albert van Harlingen
1768 23 Amsterdam
1768 25 Utrecht
Gysbart,us Baak
1807
Dirk Willem ter Reehorst 1768 23 Genneperhuis
1812
Hendrik Fokelsz
1768 30 Amsterdam
1775
Engelbertus Pennekamp
1768 28 Arnhem
1810
1794
Gysbert Viet
1768 21 Amsterdam
(Wordt vervolgd.)

KORTE MEDEDEELINGEN.
Tinne.
In den XVIIen Jaarg (1899) van dit Maandblad, kol. 76,
vroeg de heer W. J. C. Moens naar een geslachtslijst
van de Tinne’s, afstammende van ,Jan Ti&ne, griffier
van de Staten-Generaal van de zeven vereenigde provinciën der Nederlanden”. Naa#r aanleiding van zijn vraag
deelde de heer J. C. van der Muelen mede, wat de Haagsche
doop- en trouwboeken over het geslacht Tinne bevatten
(XVII, 165), en volgens deze opgaven en gegevens van
den heer Moens e.a. bewerkte daarop de heer W. M.
C. Regt een geslachtsbjst (XVIII, 1’78), waarin *Johannes
Tinne eveneens ,,Griffier der Staten-Generaal” genoemd
wordt (a. v , 181). Dit nu is onjuist. De Tinne’s behoorden
oorspronkelijk tot het lagere personeel van de griffie
van de Staten-Generaal en hebben door langdurige plichtsvervulling en aanraking met invloedrijke lieden eene
hoogere plaats in de maatschappij verworven. Het zou
niet moeielijk zijn, een aantal gelijksoortige gevallen
van Haagsche geslachten te vermelden. Uit het boek
van Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk, De Griffie van Hare
Hoog Mogenden, blz. 9-15, kan men echter zien, dat
noch <Jan Tinne noch iemand anders uit zijn geslacht het
hooge ambt van griffier van de Staten-Generaal heeft
bekleed. Van 1670 tot het einde van de Staten-Generaal
waren de Fagel’s griffier.
De onmogelijkheid van het bericht van Jan Tiwae’s
griffierschap springt bovendien in het oog, als men opmerkt, dat twee van zijn zoons klerken op de griffie
werden, waarvan er een eerst kamerbewaarder of dourwaarder van de Staten-Generaal was geweest, in welke
betrekking hij door een zoon werd opgevolgd. Welke
Jan Tinne’s maatschappelijke werkkring dan wél geweest
is, is onbekend. Eerst zijn zoons ontmoet men in ‘s lands
dienst, t.w. :
1. Plziiippus Frederik Tinne, 18 Sept. 1770 benoemd
tot deurwaarder van de griffie (vlg. een commissieboek
van de Staten-Generaal op het Algemeen Rijksarchief).
Deze deurwaarders werden in de wandeling kamerbewaarders genoemd, zoodat het woord deurwaarder nog
in den letterlijken zin is op te vatten. Hunne verplichtingen waren tweeledig. De kamerbewaarder moest niet
alleen het vertrek van H. H. M. gereed maken en in
orde houden, maar ook ,,alle de weten ende insinuatiën”
doen, .waarmee hij uit naam van de vergadering belast
werd (Van Riemsdijk, 82). Wegens zijn avancement werd
13 Oct. 1780 zijn zoon Paulus Tinne tot deurwaarder
benoemd (commissieboek a. v.). Philippus Frederik was
klerk ter griffie geworden en werd vlg. resolutie van de
Staten-Generaal van 6 Aug. 1781 aangesteld tot een van
de beide eerste klerken (ook wel genaamd directeurs van
de griffie, van Riemsdijk, 44), aan wie ook de ontvangst

van de rechten van de Turksche paspoorten was opgedragen. (A. v., 70). Volgens Regt (XVIII, 182) bleef hij
tot zijn dood in 1807 chef van de klerken.
2. Johan Abraham 1 inne, werd tegelijk met zijn broeder
vlg. resol. van de Staten-Generaal van 6 Aug. 1781 aangesteld tot een van de twee eerste klerken in de griffie,
12 Maart 1.788 werd hij benoemd tot commissaris van
de publieke brieven van H. H. M. Ministers buitenslands
resideerende (commissieboek a. v.), in de wandeling genoemd commissaris van H. H. M. depêches of van de uitheemsche depêches te ‘s-Gravenhage (Van Riemsdijk, 76).
De heer Moens noemde het in het Engelsch : despatchofficer, hetgeen de heer Regt (XVIII, 194*) weer in het
Nederlandsch overbracht als: koerier (met een vraagteeken), hetgeen ook inderdaad geen juiste vertaling is.
P. v. M.

Van Binckhorst.
(XXXVI, 234).
Omtrent de korte mededeeling van ons lid W. W.
v. R. over de familie ,, van Binckho~st” zij het mij
vergund op te merken, dat de daarin vermelde huwelijksacte bekend is en door de familie indertijd bij haar
aanvraag tot err’cenning in den Nederlandschen Adel aan
den Hoogen Raad van Adel is overgelegd.
Het schijnt evenwel, dat dè opiniën verschilden
omtrent de kracht van het bewijs van adeldom, hetgeen
men zoude mogen afleiden uit een briefje, geschreven
d.d. 13 April 1839 door den Hr. & Meester Advocaat
Meylink , luidende :
,,Ik ontvang van den Staatsraad Gericke de tijding,
,,dat de Secretaris van Staat hem verzekerd heeft, dat,
,,aangezien het advies van den Hoogen Raad niet een,,stemmig is, Z M. de Koning de stukken nader aan
,,het Departement van Justitie heeft doen renvoyeeren.”
Of het geslacht in ‘t algemeen uitgestorven is, meen
ik alsnog te moeten betwijfelen. De thans nog te Oldenzaal gevestigde familie ,, Peese Bidchorst” is wellicht
een niet-adellijke tak der familie.
Zoo h a d b . v . Gerrit J a n Bink7Lorst X Catharina
Woestirzk - 8e generatie - een broeder Jan Hendrik
Binkhorst X Geese Roterink.
Een nader onderzoek zou in deze slechts uitsluitsel
kunnen geven.
P. B. v. 0.
Naar aanleiding van de mededeeling van den heer
W. W. v. R. meen ik te moeten opmerken, dat de
gevonden huwelijksacte van 1607, waarin zoowel vader
als zoon worden aangeduid als nioOilis DomiIzus, toch zeker
nimmer den noodigen grond kan opleveren voor adelserlcenning in stede van verheffing. Dat voor adelserkenning vrij wat deugdehjker bewijzen noodig zijn dan
zeventiende-eeuwsche doop- of trouwinschrijvingen, behoeft zeker nauwelijks te worden opgemerkt.
De S ECRETARIS

VAN DEN

H. R.

VAN

A D E L.

Index.
Organisation du Travail Intellectuel. (Dr. R. Chavigny,
Professeur agrégé du Val-de-Grlce.) Préface p. 8:
. . . . . Les Américains, hommes d’ordre et qui savent
,ll prix du temps, ne veulent pas le perdre en cherchant
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,,ce qu’on a trop de peine à trouver. L’un d’eux, un’pro,fesseur, parcourant un jour les rayons d’one bibliothèque,
,ouvrait chaque livre à la dernière page: ,,Point d’index,
,constatait-il, ouvrage inutilisable”; et il le refermait sans
,le lire. . . . .”
Het is wel zeer juist wat hierboven aangehaald wordt !
Een ieder die in het bezit is van een bibliotheek, van
enkele periodieken, jaarboekjes e. d. zal zulks moeten
beamen en hierin zal ook wel het geheim van meer of minder gebruik schuilen. Het ,,Patriciaat” heeft sedert eenige
jaren een lexicographisch naamregister bij elk deel en
heeft zich daardoor een veel grootere bruikbaarheid verschaft. 1919 is op komst en brengt ons weer ,Jaarboekjes” die tot nog toe zonder naamregister verschenen ;
zij waren daardoor wel niet een ,ouvrago inutilisable”
maar de mindere bruikbaarheid in vergehjking met hun
confrères is toch al dikwijls geuit . . . . Zouden de redacteuren de uiting van den Amerikaan soms eens ter harte
kunnen nemen? Hunne werken zouden dan in degelijkheid en bruikbaarheid zoo ontzettend winnen vooral als
men met het a.s. 1919 begon! Dat men nu eens niet
schrome een goed, practisch voorbeeld te v o l g e n !
v. K.

van het echtpaar Appel& X Xprenger, waarvan mij ‘t volgende bekend is:
T Louis Appelius, geb. Hanau, predikant bij de Waalsche
1
Gemeente te Middelburg 1761-1794 (?), i_ 1794 (?),
tr. Middelburg 21 Mei 1756 Clasina Jacoba Qrenger,
geb. Veere I 3 November 1731, dr. v. Ds. Jean Daniel
Sprenger en Jacoba de Kokelaer.
11 Mr. Jean Henri Appel&, geb. Middelburg 30 April
1767, advocaat en schepen te Middelburg, Raadpensionaris van Zeeland 1795, Secretaris van Provisioneele
Representanten van Zeeland 5 April 1796, Lid van
de Nationale Vergadering 1798, Raad van Financiën
1803, Lid van den Raad van State 1804, Hoofd der
Algemeene Staatssecretarie 1808, Minister van Financiën 1809, onder het Fransche Bestuur conseiller
d’état de la Section des Finances te Parijs, Lid van
den Raad van State voor de Provincie Zeeland en
Commissaris Generaal van Financiën voor de Departementen van België te Brussel 16 Mei 1814, DirecteurGeneraal der Directe Belastingen 16 Sept. 1816, van
de In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen Febr. 1818,
van de In- en Uitgaande Rechten en Indirecte Belastingen 1819, Minister van Staat 21 Dec. !8?0, belast
met de Generale Directie van ‘s Rij.ks ontvangsten
1 Januari 182 I , Minister van Financiën 30 Mei 1824,
Commandeur der Koninkl. Orde van de Unie, Commandeur Nederl. Leeuw, Lid Maat’schappij voor Ned.
Letterkunde te Leiden, t ‘s Gravenhage 12 April 1828,
tr. Middelburg 7 Juli 1799 met Johawaa Reiniwa
Elisabeth Otters, geb. 8 Febr. 1770, dr. v. Mr. Rutger
Otters en Maria Pronck.
Uit dit huwelijk:
1. Maria JacoOa Appelius, geb. ‘s Gravenhage 22 Nov.
1801, tr. Brussel 27 Mei 1825 J o h a n Alexandp?
van Lanschot Hubrecht, wier afstammelingen mij
bekend zijn voor zoover vermeld in de genealogie
Hubrecht door J. H. Scheffer.
2. Hermine Henriette Louise Appelius, geb. 1808, tr.
Zwolle 16 Aug. ;834 met Alexander van Hoboken,
geb. 1803, hoofd-controleur bij den Waarborg te
Zwolle, t 9 Juni 1867, zn. v. Mr. Pieter v. Hoboken
en Alida Bonkink. Van hun afstammelingen bezit
ik slechts een onvolledige opgave.
Nog vind ik : Op den 20en Nov. 1856 overleed te Paterswolde (Gr.) de WelEd. Gestr. Heer Iz. C. Appclius, oudkapitein der genie, Ridder Nederl. L e e u w .
Groningen.
W. F. HARTMAN Jr.

Aanteekening Ruysch.
Het art. RzG@~ in Ned. Adelsboek 1916, kan op bl.
435 op VI in zooverre worden aangevuld, dat de ritmeester Johan GijsOert Ruysch den 23.8.1704 te Benschop
werd begraven.
Het luiboekje (kerk. archief) te Benschop vermeldt
n 1. op 1704. ,Van den 18 Aug. tot den 23 dito incluys
is met beyde de klokken driemaal daags beluyt de hr.
J o h a n Gijsbert Ruysch in sijn leven ritmr. en is den
23 nademiddag opt Coor in een kelder begraven. - ‘t luyen
23,-,- tgraf of kelder 5.-,-.”
Op 6.2.1695 en 9.7. 1698 werden 2 kinderen van denzelfden zonder luiden in een kelder op ‘t choor begraven. Den 11 Aug. en den 28 December 1703 werden eveneens 2 kinderen van hem op ‘t choor begraven, waarvoor
met beide klokken werd geluid.
Zijne weduwe zal vóór 1709 met Louis François de
la Chevalerie, seigneur de Pont le Roy, zijn hertrouwd,
daar meergenoemd luiboekje op 1709 meldt: ,Den 23
April is met beyde de klokken beluyt een kint van de
Heer de Pont Leroy en is den 24 dito op het Coor in
een kelder begraven, ‘t luyen 1.6.0, tgraf of kelder 2.10.0.
M. G. W.

Dankbetuiging. Behalve eenige kleinere zendingen,
ontving ik van den heer D. W. van Dam tot Hekendorp
eene collectie lakken bestaande uit de verzamelingen:
Hoffma?ì (_C 800 st.), Hoek- T’riemans (-+ 1000 stuks),
bijna alle Zeeuwsche wapens, aangevuld met zijne eigene
(_C 500 stuks), welke voor een groot deel opgenomen
zullen worden in de verzameling, welke later aan het
Genootschap wordt vermaakt. Hun persoonlijk is reeds
mijn dank betuigd, moge dit voorbeeld navolging vinden onder de leden die nog losse zegels of duplicaten
ten algemeenen nutte wenschen af te staan.
STEENKAMP.

Ballot. Kan Aleida Ballot, 16 M e i 1 7 6 9 L u t h e r s c h
gedoopt te Amsterdam als dochter van Conrad Frederick
Sim eon Ballot en Awaa Elisabeth ScJLmitx, aangesloten
worden bij de in Ned. Patriciaat voorkomende genealogie
van dit geslacht?
bcheceningen.
J. M. F. EYKENS.

Bils (de). (XXXVI, 138, 1 9 5 ) . I k k a n d e n H e e r
Waller nog mededeelen, dat ik juist dezer dagen op het
Rijksarchief te ‘s-Hage in de Collectie zoogen. ,,Liassen
loopende” eene door Louis de Bils de Coppendaname
eigenhandig geschreven en onderteekende verklaring van
eene door hem uitgevoerde hikschouwing tegenkwam.
Deze
verklaring is geschreven te ‘s-Hertogenbosch 20/7
EN ANTWOORDEN,
-~ VRAGEN
._~___
__~.
1663.
Appelius. Opgave gevraagd van alle afstammelingen : Rotterdana.
R. T. M USCHART.
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Bögel (Nering). (XXXVI, 237). Cosnraad Laurens
Nerina Böael werd 21 November 1730 te Terborg geboren: hij “overleed te Utrecht 7 Rlei 1773. Hg hi;de
te? 1754 Maria Johanna Craayvanger, geb. in Suriname
10 April 1738 (of 33) en overleed te Terborgh 5 Mei
1764. Zij was de dochter van I+ecierilc en ,7oJ7,anna de
Lalieux.
A. F. K. G RASWINCKEL .
‘s-Gravenhage.
Bögel (Nering). (XXXVI, 237). Colzrad Laurent
Berinq Bögel, geb. te . . . . 21 November 1730, overl.
te Utrecht 7 Mei 1773, huwt 10 31 Dec. 1754 te. . . .
Maria Jacoba Kraayvanger, geb. in Suriname 16 April
1733, overl. te Terborg 8 Mei 1764.
K UYCK.
Ede.
Borsius. (XXXVI, 197). 1. Wie waren de voorouders
van Jacob Laurens Borsius (ob. A’dam 1 Juli 1807 oud
47 jaar) en van zijne vrouw Maria de Roo (ob. A’dam
10 Jan. 1802 oud 26 jaar in het kraambed van hun
zoon JacoOzcs geb. aldaar 5 Jan. 1802)?
2. Waar Elias 1, 101 vermeldt Mr. Jacolr Bars genaamd Borssius (1599-1666), ontstaat de vraag of Borsius
zich soms aansluit aan Bars, te meer waar alles op
Amsterdam betrekking heeft.
v. K .
T.

2. Anna Margaretha Brasser.
3. Jagl Brasser, jong t.
4. Bregtland Brasser , tr. Mr. Anthony Taal.
5. Hugo Brasser, jong t.
6. Adriaan Brasser , jong f.
7. Cornelia Josina Brasser.
8. Willemina Brasser, jong i_.
9. &larten Zacharias Brasser, jong t.
W. F. HARTMAN Jr.
Groningen.

Brasser. Inlichtingen gevraagd omtrent de familie
Brasser, waarvan mij het volgende bekend is:
1. Willem Brasser, tr. N. ïV. Meerman.
11. Dirk \‘C’illemsz. Brasser, tr. Adriasza Dirlcsdr. van
Ylcn, dr. v. Dirk van Ylen en N. N. Oem.
111. Joost Brasser, Bewindhebber der Groenlandsche en
Magellaansche Compagnie, tr. 1603 Margareta van
der Dussen, dr. v. Jacob Huyghensz. van der Dussen,
Heer van Harencarspel, Kalversdijk, Dirkshorn,
Uitjeshorn en Sybekarspel, en van Truytge Willemsdr. v. Heemskerck.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Brasser, jong overleden.
2. Geertruy Brasser, j- 14 Nov. 1652, tr. 24 Mei
1636 Johan van der Chys Adriaansz., veertigraad
van Delft 1637, Schepen 1639, Bewindhebber
der 0. 1 C. te Delft, t 1692. ~‘ze,~i, I -t
3. Joost Brasser , tr. Perpetua Houharts , zonder
kinderen.
4. Govert Brasser, volgt IV.
5. Adriana Brasser, tr. Jacob van Veen.
6. Hugo Brasser, volgt IVbis.
7. Jacob Brasser, jong t.
8. Margaretha Brasser , tr. Nicolaas van den Heuvel.
9. Aletta Brasser , tr. Mr. Hendrik van Schoonhove?z.
IV,: Govert Brasser , t70sina Smits.
Uit dit, huwelijk:
1. Louisa Brasser, tr. Rijlcloff van Goens.
IVbis. Hugo Brussel., geb. 25 Jan. 1610, Baljuw van
Harencarspel, t 1653, tr. Delft 22 Mei 1633
Geertruid Teding van Berkhout, geb. 15 Dec.
1610, t Amsterdam 31 Maart 1636, begr. Delft,
Oude Kerk 5 April 1636, dochter v. Mr. Adriaen
Jansz. Teding van Berkhout en Margaretha Duyst
van Beresteyn.
V. Adriaan Brasser , tr. Josina Coomans.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Brasser, tr. Jan Vincent Pervoorn.

Breitenstein. (XXXVI, 199). Er bestaat eene uit den
Taunus stammende familie Bredenstein, in de Ev. Kerkboeken te Sulzbach ook Breitenbach genaamd. Hans B.
was in lti30 ,,Schultheiss” te Pfraunheim. Meerdere
gegevens zullen wel te Sulzbach in Taunus te vinden zijn.
H. Fr. M ACCO .
Berlijn-Steg&.
Curmer (Wapenboek van). Is iemand ook met dit

wapenboek bekend ?
Hilversum.

B. H. B O I S S E V A I N.

Damesportret door H. G. Pot (1585-1657). (XXXVI,
248). Dit zou kunnen zijn van een lid der familie van
Velthoven, welk geslacht voerde : in goud drie rechterschuinbalken van rood. Wat leeftijd betreft zou het een
portret kunnen zijn van Dina Fouter&. van Velthoven,
ob. 20 Mei 1623 te Delft, gehuwd met Hendrik Adriaenszn.
Vockestaert of van Suzanna Wouter&. van Velthoven
geb. 26 Sept. 1583 te Antwerpen, ob. 26 Januari 1658
te Delft, gehuwd met Jan Jacobsen. Thierens.
P. L. T H I E R E N S .
Haarlem.
Dees. Is omtrent dit geslacht uit Fransch-Vlaanderen
iets bekend vóór 17502
v. K .
T.
Duyst van Voorhout. Jacob Duyst van Voorhout
Dirk., Schepen van Delft 1487, tr. Margaretha van
den Andel , ,door welker nakomelingen zoo in Holland
als andere Provintiën en Plaatsen, in groot aansien en
vermoogen zijnde, altqd de Voornaamste Eer-ampten zijn
bekleed geworden”.
Wie waren die nakomelingen 2
W. F. HART~IAN Jr.
Groningen. ,
Egeling. Kan de heer Hartman mij ook inlichten of
Deliana Egeling , de eerste vrouw van Ds. Cornelis
Slotemaker 1737-1804 (Ned. Patriciaat IV, blz. 363)
een dochter was van Lucas Egeling en Sophia de Bie?
Een dochter uit het eerste huwelijk van Ds. Cornelis
Slotemaker heette Sophia Jacomina.
G. B. CR . VAN DER FEEN.
H eeplaat.
Eilbracht. (XXXVI, 239). In het vervolg (Navorscher
1889, 116) op het artikel: Eilbracht (Nauorscher 1878,
143) ziet, men (Navorscher 1889, 118), dat Sibilla Eilbracht
in 1680 huwde met Abraham de Vriese.
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.
Gedenkraam te Embden. Zooals bekend gingen in
de jaren 1520 en volgende vele Vlaamsche families om
des geloofs wille naar Oost-Friesland. Enkele dezer
uitgewekenen lieten in latere jaren in de zoogenaamde
Alte Kirche te Embden een raam zetten, waarin hunne
wapens zijn afgebeeld.
Zou iemand mij ook kunnen mededeelen, of onder
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die wapens ook het wapen van de Belgische familie
de Goster( Costere of Costers, herkomstig uit Gent on
Brugge voorkomt 0 Het bedoelde wapen is: in blauw
een gegolfde zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie
kruisjes van hetzelfde. Zie ook Rietstap, Philippe do
1’Espinoy hierover.

in goud was. Daarin versterkte mij ook het Gaogr. Hist.
Statist. Zeitungslexikon van Wolfg. Jliger , Professor te
Altdorf, nieuw bewerkt door Kon;. Ma&&,, Prof. in
de Geschiedenis te Würzburg, deel 11 (Niirnberg 1806),
p. 185.
Intusschen heb ik mij opnieuw met dc wapengeschiedenis der ,Herzöge von Limburg, des zweiten Grafen,,hauses von Berg” beziggehouden en wel in F. Siebmachers
Grosz. u. Allgem. Wappenbuch Band 1, Abt. 1, Teil 111:
Wappen der deutschen Xouveriine u. Lande. Neue Folge,
Niirnberg 1916, blz. 30 e. v. en verder blz. 42 onder
Luxemburg.
De ervaringen, die ik bij die gelegenheid heb opgedaan , zal ik ook voor deel 11 van mijne nGeschichte der
Heraldik” benutten.

&ijrtaege?a.

A . COSTER VAN VooanouT.

Hoolwerff (van). (XXXVl, 240). Het door den Heer
van Leeuwen gevraagde wapen is dat van het Hoornsche
geslacht de Vries. L)le naakte vrouwenfiguur met sluier
boven het hoofd etc. is niets anders dan de bekende
voorstelling van de fortuin. Het helmteeken, dat bij dit
wapen hoort, is de rechterhelft van een zwarten adelaar.
De kleuren van de linkerhelft zijn : de fortuin van natuurlijke kleur met den linkervoet rustende op een blauwen
bol, de sluier (boven het hoofd) eveneens blauw, het
veld zilver.
De Heer van Leeuwen kan het in teekening vinden
in de kwartierstaten van Wildeman en van de Blocquery
(kwartierstaat van Jan Christiaan van de Blocquery),
alwaar het voorkomt als wapen van Jacoba de Vries, die
1 /S 1728 te Hoorn trouwt met Nanning van Foreest, burgemeester dier stad.
Mr. François de Vries was 1767 Regent van St. Pietershof te Hoorn. (In de Regentenkamer vindt men zijn
wapen op een t,ableau boven de muurkast.)
Hercules de Vries, 1791 Schepen van Alkmaar, voert
als helmteeken een vlucht, volgens zijn zegel in de
Collectie Schepenzegels in het Museum te Alkmaar,
terwijl Hercules de Vries, 1789 Bailliu van Texel (mogelijk
dezelfde als de voorgaande), de fortuin op een blauw
veld voert, volgens zijn lakntdruk in de Collectie brieven
aan de Houtvesterij van Holland op het Rijksarchief
te ‘s Hage.
Het geslacht van Hooluxrfl behoort ook te Hoorn thuis.
R. T. MUSCHAKT.
Rotterdam.
Limburgsche Leeuw (De). (XXXVI, 163). Hoewel
ik een geregeld lezer van het Maandblad ben en wel
reeds daarom, omdat ik bewijsplaatsen voor een 110 Deel
..
van mgne ,,Geschichte der Heraldik” verzamel, zoo was
toch de vraag van den Heer Croockewit in het Meinummer van dezen Jaarg. mij ongelukkigerwijze ontgaan en werd eerst onlangs van bevriende zijde mijn
aandacht op deze vraag gevestigd.
De Heer Croockewit vraagt, waaraan ik de beschrijving
van den Limburgschen Leeuw op blz. 242 van mijn
Gesch. d. Herald. ontleend heb. Ik schreef te dier
plaatse: n Herzog Heinrich v. Limburg hat also nicht
,den Löwen von Limburg (welcher blau in Gold ist)
,,nach Berg gebracht.”
Degenen, die mijne werken kennen, zullen mi,i moeten
toegeven, dat ik sedert het begin van mijne 50-jarige
schrijversloopbaan, bij het citeeren mijner bronnen steeds
zeer streng te werk ben gegaan, aangezien ik bronnenverwijzingen als de onontbeerlijke grondvesten voor een
solied bouwwerk beschouw. Bij mijn opmerking over
den Limburgschen leeuw ontbreekt die verwijzing echter
daarom, omdat ik hier inderdaad de uitspraak van een
bepaalden schrijver niet kan aanhalen. Ik hield het voor
eene uitgemaakte zaak, dat de Limburgsche leeuw blauw

Berlz@ .

G U S T A V A. SEYL~.

Lippens-Croock. Gegevens gezocht voor 1700.
T.

v. K .

Loon (van)-Verwer. Gevraagd voorgeslacht en uapens
van Izaak (qan Loon en ElisaOeth Verruer, leden der
Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam, uit wier huwehjk
geboren werd 4 Aug. 1714 Grertrda van Loon, overl.
Leiden 21 Aug. 1795, gehuwd R’dam 30 Oct. 1740
met Gerard Hendrik Veltman, geb. Hever 22 Dec. 1702,
overl. Leiden 31 Maart 1796, zoon van Frans Hendrik
en Anna Hedeuig Diiffen.
LABRIJN.
Goes.
Maene (van) en aanverwante geslachten. 1. Wie
waren de voorouders van Johanna Chr. ïk!on& echtgenoote van den Amsterdamschen predikant \C’. C. vaii
2Clanen (1771-1832) ?
2. Tot welk geslacht vo?z Srnheim behoort Helena
Johanna, de echt genoote van&. van A1ae?ae(1736-1774)?
3. Is de genealogie T a?a J1nelle werkelijk niet hooger
op te voeren dan t,ot ddriaraus, geb. te.. . . . den 12
Febr. 1683 ?
T.
v. K .
Michaëlis. (XXXVI, 109). Het wapen van den vroegeren Rijkskanselier NichaiYis is bij de Ver. ,,Herold”
onbekend.
H. Fs. MAGCO.
Berlzjra-&egiifx.
Minninghen (van). (XXXVI, 202, 241). Nog kan ik
den geachten vrager verwijzen naar hot Alg. Ned.
Familieblad 1885, pag. 86 en 87, alwaar vermeld wordt,
dat 4nna Hannetta van illimai?agen 24110 1766 in de
Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage werd begraven in graf
n0 4, toen behoorende aan Mr. Gare1 de Lille, burgemeester van ‘s-Gravenhage, die getrouwd was met Anna
Hendrica van i%nninghen.
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .
Nieuwenhoven (van). (XXXVI, 242). Het wapen van
dit geslacht is in rood een zilveren keper vergezeld van
3 gouden vijfblaren. Het wordt aldus beschreven in het
Amorial Général, in de Coll. van Rijckhuijsen op het
Archief te Leiden en in het Alg. Ned. Familieblad 1900,
pag. 46, noot (1).
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In het laatstgenoemde tijdschrift kan de Heer van
Leeuwen een artikel vinden van de hand van Jac. Anspa&, getiteld ,,de generaal Chassé en zijn geslacht”
(P ag. 42 en volg). Aldaar staat vermeld, dat Dauid
Hendrik baron Chassé, de bekende verdediger van den
Citadel van Antwerpen, voor de eerste maal te Drumpt
op 10 November 1786 trouwt met Johanna Adriana
van iVieuwenhoven , geb. te Dirksland 27/4 1760. Zij
wordt 18/1.2 1795 vermeld als gesepareerde huisvrouw
van burger David Henricus Ghasse.
Haar broeder Ilillem Gesirzus van IVieu.wenhoven trouwt
lO/ll 1786 eveneens te Drumpt (bij Tiel) Juliana Sophia
CkassH, de zuster van den generaal Chassi?, z o o e v e n
genoemd. Zij waren kinderen van Willem van IVieuwenhoven en Gesina Rotgers.
Anspach zegt, dat van Nieuwenhoven eene Dirkslandsche familie was.
R. T. M U S C H A R T.
Rotterdam.
Noske. Gezocht eene genealogie van dit (0. m. Axelsch)
geslacht.
v. K .
T.
Peene (van). (XXXVI, 243). Met bijzondere belangstelling nam ik kennis van het artikel van de hand
van den Heer A. Hoynck van Papendrecht, waarmede
de verwarring omtrent de 2 wapens, door dit geslacht
gevoerd, is opgehelderd.
Ik dank den geachten inzender voor deze mededeeling,
die mij ook als aanvulling van m_ijne wapencollectie zeer
welkom is.
Met zijne gedachte omtrent rangschikking en aantal
blokjes, bollen en derg. kan ik mij volkomen vereenigen.
Ik geloof met hem, dat wij in derg. wapens te doen
hebben met een oorspronkelijk bezaaid veld, waarvan dus
de voorwerpen in onbepaalde hoeveelheid voorkwamen,
doch waarvan men later een bepaald aantal heeft gemaakt, dat men afhankelijk stelde van den vorm, dien
men aan het schild gaf.
Ter illustratie hiervan diene o.a. het wapen van J o h a n
van de Poele, 416 1667 Ontvanger te Middelburg, voork o m e n d e o p zijnen brief in de Collectie ,liassen loopende”, op het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. Dit toch
vertoont een dwarsbalk, vergezeld boven van 4-4,
beneden van 4-3 bollen (met een vrijkwartier, dat 4
der bovenste bollen ,bedekt). De dwarsbalk met de bollen
is het bekend wapen van der Merwede, dat men echter
gewoonlijk afgebeeld vindt als een dwarsbalk, vergezeld
boven van 5-4 beneden van 3-2 -1, bollen.
De schildvorm is echter door den stempelsnijder van
Jol~~a’s wapen zoodanig gekozen, dat er geen voldoende
ruimte bleef voor 5 bollen in de bovenste rij en nog 1
bol in den schildvoet. Of de man heeft geweten, da,t het
er niet op aankwam, hoeveel bollen in het wapen v a n
der Merwede voorkomen, òf hij heeft het aantal ter
wille van den schildvorm gewijzigd. Hoe dit zij, in
ieder geval blijkt hieruit, dat men bij derg. wapens
zich niet moot blind staren op het aantal voorwerpen.
R. T. M U S C H A R T.
Rotterdam.
Peene (van). ( X X X V I , 168: 195 en 243). Philips
Baron van Leefdael vond 1654 op een tafereel in het
koor van de O u d e kerk te Delft
Meeckeren van Batenborgh.
Roon
Honscoote.
.
Grez.
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Zuylen.
Wena
St. Guerin
Peene.
heer Jan van Roon ob. 1635.
Peenc voert hier in bl. een go. dwarsbalk, boven en
onder den balk 3 liggende go. blokjes, geplaatst 2, 1.
Gerrit pv. Meeckeren, h. v. St. Winoxbergen en Admiraal
van Vlaanderen (3) huwt -i_ 1550 Henrica van Honschote,
dr. van Servaas en Johanne van Peerze.
Deze Joharana met voormeld wapen behoorde alzoo
tot eene Vlaamsche familie.
J. D. W A G N E R .
‘s-Gravenhage.

Pitsch. (XXXVI, 245). Do kapitein-luitcnant G. E.
Pitsch werd in 1713 te Luxemburg geboren. Hij overl.
te Oosterhout 4 Sept. 1804.
A. F. K. G R A S W I N C K E L.
‘s-Gravenhage.
Pitsch. (XXXVI, 245). Georg Frederik Pitsch, Lieutenant Dragonders Hesen Cassel, komt in 1796 voor als
Gepensionneerd met f 400.
J. D. WA(INEIL
‘s-Gravenhage.
P o l s . ( X X X V I , 2 4 5 ) . Arnoldus Pols, schout van
Nederveen-Capelle, Subst. Penningmr. van h. Oude land
van Altena, overl. te Woudrichem 18 Dec. 1767. Hij
huwde te Woudrichem 12 Dec 1791 met Johanna Maria
van der Golf, overl. te Gorinchem 22 Juli 1832.
Waar Arnoldus Pols geboren werd is mij niet bekend.
H. H. V A N D A M.
Rotterdam.
Renaut. Is te Schoonhoven k 1710 gehuwd A n n a
Elisabelh Renaut met Adriaen van der Schep, raad en
v r o e d s c h a p ? Zoo ja, vermeldt de huwelijksakte ook
haar geboorteplaats ?
Leiden.
N. C. VAN MA S T R I G T.
Rossem (van). (XXXVI, 245). Neeltje Koren was een
dochter van Hendrik Koore en Maria Hoogendam. Zij
is gedoopt te Schiedam 18 Juli 1732 en overleed te
Rotterdam 2 Januari 1755. Haar man, A d r i a a n v a n
Rossem, met wien zij 3 Mei 1753 te Rotterdam gehuwd
was, hertrouwde 14 Maart 1756 met Jennelce ean RCj?a,
bij wie hi;i nog 14 kinderen had. NeelGe Korela woonde
bij haar huwelijk reeds in Rotterdam en maakte 29
LMei 1754 haar testament bij Notaris Willem van Rijp,
waarbij zij elkaar wederkeerig alles vermaakten. Zij
stierf ‘in een huis op de Hoogstraat N. Z., volgens 3
verschillende aanteekeningen in het begrafenisboek ,over
d e H o o f t s t e e g ” , ,bij ‘ t S t a d h u i s ” , e n ,,bij de Rode
Molen”, en werd begraven in de Nieuwe Kerk in een
graf, dat haar man ongeveer 4 jaar later aankocht.
Groningen.
W. F. HARTMAN JR .
Schalkwijk. (XXXVI, 165, 203, 246). Adriaan van
den Velden was 16 April 160s poorter van Duinkerken,
tr. ivargaretha Soetius.
Uit dit huwelijk:
Justus van den Velden, predikant te Jaarsveld, tr.
3” Jannetje Aurecanus Edzarddr., geb. in Auricht (OostFriesland), uit welk huwelijk :
a. Elisabeth van. den Velden, tr. Jacob v. Schalktu~lc, en
b. Margaretha van den Velden, tr. Gerard van Schalkwijlc, beide zonen van Sebastiaan van Schall~tuijk, schepen
der hooge en vrije heerlijkheid Jaarsveld , die aldaar
in de kerk een glas met wapen gegeven heeft, en van
Neeifje ïV. ï’V.
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Deze van Schalkwijk’~ zouden volgens mijne aanteukeningen van goud met een azuren, geringden en
bekruisten wereldbol voeren.
Roermond.
A. F. VAN B E U R D E N.

van Sandou, binnenregant van het buitenhospitaal te
Batavia en diens tweede echtgenooto HuOerta Verspyck,
van Nijmegen, te Batavia gehuwd op 13 Maart 1766.
U. P. Staringh won bij zijn vrouw twee kinderen,
eenen zoon Jacob Christiaan Gerard, geboren te Gorinchem
28 Juli 1790 en overleden te Culenborg 12 Juli 1812,
en eene dochter S a r a Huberta Wilhelmiraa, die huwdo
met B. C. D. Hanegraafl; zie Ned. Patr. i.v. Hanegraaff.
Bovenstaande gegevens zijn familieaanteekeningen, niet
aan de authentieke bronnen getoetst.
A. STAHING.
Den Haag.

Schalkwijk. (XXXVI, 245). Omtrent het wapen van het
geslacht van Schalkwijk a Velden kan ik niet meer mededeelen, dan ik reeds deed in 188’7. In Jaarsveld ben ik
nooit geweest en kan dus niet vaststellen, of dat glas in de
kerk aldaa’r nog bestaat. Deze wetenschap ontleendeik
aan een oud m. s. in ons familiearchief. Zie o.a. noot 10,
blz. 23 in Généalogie Bastert.
J. J. B A S T E R T .
‘s-Gravenhage.
Schut. Is iemand iets bekend omtrent de afstamming
van Jacob Gerrits Schut, geb. & 1700 te Langweer (Fr.),

gehuwd met Zw$ske GaOe.s, wiens zoon Gabe Jakobs
Schut 23 Juli 1760 poorter van Delft werd?
N. C. V A N MASTBIC~T.
Leiden.

Snevens. Wie is zoo goed het onderstaande aan te
vullen :
1. laaac Snevens, tr. ElisaOèth van der Chijs, dr. v.
J o h a n vao der Chijs en Geertruyd Brssser.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Sncvens, tr. 10 met een predikant te
Vriesse; 20 met Ds. Jacob de Kempenaer, Zie Ned.
Patr. 1.
2. Maria Snevens, tr. ,Jacobus van Strijen.
3. Jan Reynout Sneuerts, volgt 11.
4. Elisabeth Snevens, tr. Mr ,JacoO van R@ssel.
11. Jan Rijnout Snevens , tr. Perpelua van Goens. Zij
hertr. Mr. Casparus Clotterboke.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Snevens.
2. Johanna ~Ilargaretha Snevens.
W. F. HA~TMAN Jr.
Groningen.
Soete (de)-van Cingelshoek. Gevraagd voorgeslacht
en wapens van Pieter Pietersz. de Soete, geb. teRotterdam, pasteibakker, overl. te Leiden 29 Juni 1739, en
van Petronella van Cingelshoek, gehuwd met P. de Soete
te Leiden 23 April 1721 als weduwe van J o a c h i m
Rovers, overleden ibidem Juni 1730 in den ouderdom
van 46 jaren, 9 mnd. Uit hun huwelijk a: Pieter Adrianus de Soete, geh. 10 met Jaconaina Krayer, 2” met
Cecilia van Geest, wed. RQnders ; b. Johannes de Soete,
geb. Leiden 16 Dec. 1723, apotheker, tr. J u d i t h v a n
der Steen.
Goes.
LABRIJN.
Staringh. (XXXVI, 247). Ds. Jacob Gerard Staringh
h u w d e t e D e l f t 26 A p r i l 1 7 4 7 Sara Willemirae r’an
Beusichem. Haa.r geboortedatum en de namen van hare
ouders zijn mij onbekend. Zij overleed te Moordrecht
10 Mei 1761.
H u n z o o n Uruanus Petrus Staringla is geboren te
Moordrecht 27, gedoopt 28 April 1751, en overleden te
Culenborg 1 Aug. 1812. Hij was wijnhandelaar en diaken
der Ned. Herv. Gemeente te Gorinchem ; later verhuisde
hij naar Elburg, waar hij zich ten huize van zijnenouderen
broeder den kap. t. zee H. H. C. Staring vestigde, en
daarna naar Huissen. Zie over hem: Dr. G. E. Opstelten
,,Brieven van Mr. A. C. W. Staring.” Hij huwde Culenborg 8 Oct. 1793 Agpaitu Huberta Kleynhoff, geboren te
Batavia. Misschien zijn hare ouders Christiaan Kleynhoff,

Steen (van der)-Koster. Gevraagd voorgeslacht en
wapens van Jan van der Steen, ver wer, overl. te Leiden
1’779, zoon van Claus en Hester Arsentijn, en van
Janraetje Koster, gehuwd met J. v. d. Steen in Mei 1723,
overl. Leiden 20 Oct. 1781. Uit dit huwelijk 10,7udith,
Johannes de Soete; 20 Marie, tr. Hubertus Boom; 30
Johannes AÏicolaas, tr. Clara JoJaanna van Veera.
LAURIJN.
Goes.
Swieten (van). Wouter Henricsz. van Szuietela, geb.
te Zevenhuizen + 1546, schepen aldaar 1572, sterft
1616, tr. 10 Jannetje Willemsdr. van der Ch;js of Si+,
ook wel genoemd Janlaetje van Swieten, daar zij peétekind was van J o h a n n a van bwieten, vrouwe van Opmeer enz. 20 Mary Hugendr. uit Zevenhuizen
Vermoedelijke ouders:
Henric Claasz. can Swieten, geb. . . . , tr. . . . , sterft . . .
Vermoedelijke grootouders:
Claus Henrzcsz. van Swieten , ook wel genoemd Claccs
die Rijke. Bezit VI morgen land te Peursum zonder
verlei en XII morgen land te Giessekerke ook zonder
verlei. Hij is twee maal gehuwd. De naam van zijn eerste
vrouw is onbekend, doch hij hertrouwde te Bodegraven
op zijn 70ste jaar met de 17-jarige Neele Mary. Andere
zonen dan bovengenoemde Henric waren: Mr. D i r k
Claasz., Clans Claasz. en Jacob Claasz. Deze 3 broeders
noemden zich ook wel Houtkooper en waren in de regeering van Leiden.
Kan iemand mij zekerheid verschaffen omtrent de
ouders en grootouders van \\-outer Henrics. va?a Swieteva?
V A N SWIETEN.
‘s-GraL,enhage.
Timmers. Voerde Hugo Timmers, Mr. chirurgijn en
vroedmeester te Lekkerkerk ongeveer 1770 een wapen?
Leiden.
N. C. VAN M A S T R I G T.
Valck (van der). Wie waren de ouders van Dier&
Jacobszn. Valck en Jan Jacobszn. Val& als gebroeders
voorkomende in de Dingboeken van Rijswijk tusschen
1561-62 ? De tweede zoon van den vice-schout van Monster Jacob Claeszn. Va,lck alias Jorage Meijssene, wonende
te Monster en later te Naaldwijk, komt in de Archieven
van bovengenoemde plaatsen slechts voor met Ménen
zoon Cornelis Jacobszn van der Val&.
Soestdijk.
v. D . VALK v. BR I G D A M M E .
Vernhout. (XXXVI , 207). Dit geslacht voert : in zilver
drie groene eikels.
M’burg.
G ELINCK.
Vijfhuis-van IZyll. (XXXVI, 247). Volgens een in
rnij.n bezit zijnde manuscript-genealogie van het geslacht
Prjfhuis woonde H e n d r i k Vjjfhuis (zoon van Warraer)
te Horstmar. Hij geeft in 1667 aan zijn zoon f 1200
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voor een uitzet. Zijn vrouw (naam onbekend) sterft te
Hors tmar 13 Mrt. 1688. Uit zijn huwelijk o. a.: Adam
VqfJLzlis, geb. November 1641 ,” _C te DeGenteE 12 Mei
1707, vestigt zich te Deventer 19 Mrt. 1663, werd 8
Mei 1667 kleinburger en 3 April 1668 grootburger,
brouwer in de Ossekop aan den Bergen wagenmeester;
hij huwde 7 Febr. 1667 te Deventer Jenneken ten Hagen,
weduwe van Wawer Hageman, zi,jn nicht, geb. 16 Juli
1631, t 16 Juni 1693. Hij hertrouwde 1697 &!agdalena
Ketjes, i_ 12 Oct. 1701. De brouwerij de Ossekop, waaraan de ossekop in het wapen de herinnering bewaart,
werd door zijn zoon \17arner Vvijflmis 2 Juni 1749
verkocht.
H. KXONENBEKG.
Deventer.

kozenen voor de magistraat voor den tijd van 3 jr., doch
in ‘t volgende jaar reeds niet meer voorkomt op de lijst
bij Tadama, zoodat hij vermoedelijk overleden is.
Hun zoon Mr. Japz Couleman komt in 1722 te Zutphen
in de regeoring en trouwt in ‘t najaar van 1724 met
Paulina Golts, ged. 28 Juni 1696 te Zwolle als dr. van
Johan Golts, secretaris van Zw., en van Amarenta Holt.
Hij sterft in Novb. 1754 en blijft tot zijn dood deel uitmaken van de regeering te Z. Paulina Golts sterft 9 Apr.
1745. Volgens de geslachtkundige aanteekeningen over
de gecommf. ten landdage van Overijse1 door van Doorninck zijn uit het huwelijk der eerstgenoemden zoons
en dochters geboren, doch in de oude familieaanteekeningen komt enkel de genoemde Jan voor.
De oudste zoon van dit ouderpaar, Gerharcl(us) J(oh)an(nes) Cozdeman is op 22 Sept. 1745 te Leiden ingeschreven als student in de rechten en moet dan volgens die
opgave 20 jaar zijn, wordt te Zutphen 3de Secret. in
1747, ado in 1749, lstc in 1756 en in April 1760 aangesteld tot Raad-Secretaris en is dan tevens Secretaris
van het kwartier; hij trouwt met Juffr. Hadenuich van.
Santbe-e?a en sterft te Z. 26 Sept. 1762 in ‘t 36st~ jaar
van zijn leven. De weduwe is op ‘t einde der 18”e eeuw
nog in leven.
Een tweede zoon Hendrik(us) J(o?i)ala(nes) Codeman
wordt als 19-jarige, op 22 Sept. 1755, te Leiden ingeschreven als student in de rechten en is, na volbrachte
studie, te Z. advocaat en gemeensman. In Nei 1760
wordt hi,j door de Staten-Generaal benoemd tot ontvanger
der convoyen en licenten te Doesburg. Hij leeft nog
aan ‘t einde der 18”e eeuw.
In 1672 was de burger-officier Jan Couleman tegen
de overgave zonder verdediging van Zutphen aan de
Franschen en in 1674 behoorde hij tot de burgers, die
uit hunne huizen werden gehaald en als gijzelaars weggevoerd.

Wapen te Bolsward (Onbekend). In het raadhuis
tc Bolsfum-d komt in de burgemeesterskamer het volgende wapen voor : gedeeld 1. van zilver met 3 eendjes
van sabel; 2. van keel met 2 dubbel-getinneerde dwarsbalken van zilver. Het wapen is aangebracht op een
schild van schildpad en wordt vastgehouden door een
op dat schildpad geschilderden leeuw. Aan welk geslacht behoort dit wapen ?
G. HAITSNA Mumti.
Sloten (FT.)
Wapens (Onbekende). (XSXVI, 247,248). De wapens,
vermeld onder NO 435 B en C, zijn zeker die van het
geslacht ‘IJan Marken. Men vindt dit wapen beschreven
zoowel met de kroon in 1 en 4 (o.a. in het, Stam- en
Wapenboek) als met het lam in 1 en 4 (0. R. in het Ned.
Patriciaat). Het Armorial Général zegt, dat beide
voorkomen.
Jan van Marken, 1724 Burgemeester van Weesp,
Hoogheemraad van den Zeeburg en Diemerdgk, voert
volgens de kaart van dat Heemraadschap het lam in
1 en 4, terwijl hetzelfde het geval is met Jan van
Masken, die 2/12 1781 te Weesp trouwt met Jlaha va?a
Marken., zooals uit zijn lakafdruk op deze huwelqksaankondiging in de Collectie van Stolk te Rotterdam blijkt.
Het wapen op het mansportret in het Mauritshuis
NO 753 is dat van het geslacht Stilte. De Heer D. kan
het beschreven vinden in het Armorial Général.
&nndries Stilte, geb. te Haarlem, wonende te Amsterdam
op den Kloveniersburgwal, trouwt Juli 1640 met Eva
I?eijnie!rs en hertrouwt na haar overlijden met LijsDeth
Vaick wed. van Willem Spineen in April 1648. Zijn
zoon \~illenz Stilte is 1691 schepen van Haarlem, ob.
10/7 1699, terwijl zij,ne dochter Eva Stilte 20/4 1664
trouwt met Wilha 82x, 1672 luitenant der burgerij te
Amsterdam, wonende op de Oude Turfmarkt in ,Sprenck1;uijsen.” (Zie Elias, de Vroedschap van Amsterdam, dl. 1,
pag. 18 en 459).
R. T. &~USCHART.
12otterdam.
Zutphensche geslachten, (XXXVI, 112). Swaantje
Keper, dr. van Jan of Johan K., Bewaarder van Mastebroek, Burgemeester en Cameraar van Zwolle, Gedep. ter
Admiraliteit in ‘t, N. Kwartier en Gecomm. ten landdage van Overijsel, en van Jannigje Golts, wordt 24
Juni 1660 te Zwolle gedoopt en trouwt 30 Jan. 1687
met Hendrik Cozriemaq die in 1704 behoort tot de ge-
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Bestunrsberichten. - Opmerkingen aangaandc het geslacht van de
Poll, door Jhr. Mr. W. A Beelaerts van Blokland. - Bijdrage tot
de gcschiedcnis van dc Heeren van Abbenbroek en hun aanverwante
geslachten, dc Hcerlijkhcid Abbenbroek on de vicario op het altaar
van st. Lucas in de N. Ii. to Delft (slot), door G. B. Ch. van der
Feen (met zcgelnfbeeldingen). - Rangschikking der kwartieren,
wijziging in den stand der wapenfiguren en de purperkleur in geslachtswapens, door R. T. Muschart. - 1310~s van Treslong. Een
eigenaardig geval, medegedeeld door Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins. - Familie-aanteekeningen Ebbinck en Gerbade (slot), medegedeeld door Mr. Th. R. Valok Lucnsscn. - De Amsterdamsche
Chirnrgijns (Hcelmecstersj van 1730-lS29, medegedeeld door A. B.
vnn der Vies. - Iiorte mededeelingen: Tinne; Vnn Binckhorst; Index;
Aanteekening Ruysch; Dankbetuiging. - Vragen en antwoorden :
Appelins; Ballot,; Bils (de); Bögel (Neïmg); Borsius; Brasser; BreitenStein; Curmer (Wapenboek van); Damesportret door H. G. Pot
(1585 - 1657) ; Dees; Duyst van Voorhout ; Egeling ; Eilbracht ; Gedenkraam te Embden; HoolwcríY (van); Limburgsche Leeuw (De);
Lippens-Croook; Loon (van)-Verwer; Maene (van) en aanverwante
geslachten ; Michaëlis; Minninghcn (van); Nieumenhoven (van); Noske;
Pecne (van); Pitsoh; Pols; Renaut; Rossem (van); Schalkwijk; Schut;
Sncvens ; Soete (de)-van Cingelshoek; Staringh; Steen (van der)Koster; Smieten (van); Timmers; Valok (van dor); Vernhout; Vijfhuis-van Eyll; Wapen te Bolsward (Onbekend); Wapens (Onbekende); Zatphensche geslachten.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.

MAANDBLAD
VAN HET

Genealogisch heraldisch Genootschap : , De íbderlandsche Leeuw,”
-

\r
, Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen

Brieven, aanvragen enz. betreffende het Ge-,
nootschap te richten tot den secretarie, Mr. E. 5.’

aan de Leden van het Genootschao eesonden. Biidragen, correspondentie betrellimd~d~ redactie van
het Maandblad, opgaven van adreaverandering, op
merkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen
gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. T H. B.
VAL~K LUCASSEN , Raamweg 14, ‘s-Gravenhage.
De jaarlijksche contributie bedraagt ~“7.50. Leden
te ‘*Gravenhage, die de wekelijkache portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

T HOMASSEN

& THUESSINK

VAN

DER

H O O P, SweeZ&k-i

slraat 8, ‘s-&zvenkage, en die betreffende deBiblio-

theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAEFGT
VANSCHAUBURo,Jamva~Nassazcstraat96,'s-GFravenhags.

De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd

+ronpacht 6 2 (hoek P&ce.wgracht), ‘d-ravenhage, (
IS voor de Leden geopend iederen Zaterdag van

2-4 uur.

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

~~~
.~_

_~__

XXXVIe Jaargang.
-

No. ll.
BESTUURSBERICHTEN.

Adreswijzigingen.

Documentatiebureau.

8. P. M. A. S

In aansluiting aan het bericht in No. 617 van dezen
Jaargang kan worden medegedeeld, dat de Commissie
voor het Documentatiebureau de leiding der verschillende
afdeelingen heeft verdeeld als volgt:

W . WIJ,NAENDTS

a. Beschrijving van particuliere archieven en genealogische handschriften, Jhr. Mr. H. J. L. T H . V A N
REEINECK LEYSSIUS ;
b. Registratie van portretten, Mr. E. J. TF I. ti TH .
VAN DER HOOP ;
c. Repertorium op de gedrukte bescheiden, en
d. Heraldische documentatie, Mr. Tn. R. V A L C K LuCASSEN.

Tot laatstgenoemde afdeeling zijn als vaste medewerkers toegetreden de heeren J. C. P. W. 8. STEENK A M P te Ginneken en R. T. M U S C H A R T te R o t t e r d a m .
In het belang eener spoedige beantwoording wordt
den Leden verzocht hunne vragen op heraldisch gebied
v o o r d e n loden v a n e l k e m a a n d b i j d e R e d a c t i e
van het Maandblad in te zenden. In dat geval zal er
naar wordengestreefd in hetzelfde nummer, waarin
de vragen worden geplaatst, ook de beantwoording
te publiceeren, voorzoover de gegevens, die het Documentatiebureau ten dienste staan, dit zullen toelaten.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr.

H.

Mr. C. J. H

BRAUW . . . . . . . Domburg.
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villa ,,Zeebosch”.

‘s-Gravenhage.

. . . . . .
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VAN

K

Carel van Bylandtl. 15.

Bilthoven.

. . . ‘. . . . .

UYK

viga ,, Thelma”.

Oud-Kol. der Art.
Jhr. C. M. V ERSPYCK

Scheveningen.

. . . . . .

Van Howstr. 68a.

G. WENDELAAR.

.
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.
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.
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.
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November 1918.

Smsterdam.

Joh. Verhul&+. 111.

TORM

DE

‘s-Gravenhage.

GRAVIE . . .

’ P9in.9 Mauritd. 44.
V A N

R

E S A N D T

. . . , ‘s-Cfravenhage.
Regentesselaan 32.

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

Jhr. M.r. F. K. van Le nnep. Verzameling van
oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh. (Niet in den handel). Amsterdam 1918. f”.
(Van den Schrijver).
A. K. Vink. Genealogie der familie Slis. (Voor do
Familie gedrukt). Leiden 1917. S”.
(Van den SchrQuer).
Inventaris van het geschenk van Jhr. Mr. Dr. A. J. van
Cittara. (Zie Maandbl. XXXVI, k. 251).
1. Genealogie der familie Knipping.
2. Genealogie van een niet-adellijk geslacht van Arnhem.
3. Genealogie van de familie valz Grootenraazj.
4. Genealogie van het geslacht VU% Brienen op houten rol
gewonden. Dertien generaties van 1270 tot f 1800, verloopende in de geslachten Otters, Optennoort, van Grootenraay en Mac Leed. Eenige gekleurde wapens.
5. Aanstelling van Johan Grootenraij tot Vaandrig van de
Compagnie van Colonel Beaumont. ‘s-Gravenhage 1 Januari
1677. Onderteekend: Guillaume d’orange en contrasein van
Huijgens.
6. Aanstelling van den Vaandrig Johan Grootenra@ tot CapiteinLieutenant van de Compagnie van den Colonel Beaumont.
Whitehall 18 Dec. 1691. Onderteekend: William R. en
contrasein van Huijgens.
7. Vermits overlijden van Fr. Louis Raveschot van Capelle,
Kapitein van een compagnie voetknechten onder het Regiment Luitt Generaal Coehoorn, wordt Johati vurz Grootenraij
in diens plaats benoemd. Twee perkamenten, het eene afge-
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geven door de Staten van Holland en Westfriesland dd
27 Juli 1703, het andere door de Staten Generaal del
Vereenigde Nederlanden dd. 15 Aug. lïO3.
Aanstelling van Geerard van Grcotenraeij tot Vaandrig ondel
de Compagnie van den Kapitein Pieter Willotte in hel
Regiment Berckoffer. ‘s-G ravenhage 17 Oct. 1709.
Aanstelling van den vaandrig Gerardus van Grotenray tol
Luitenant over de compagnie van den Kapitein Leonard I
Hessel van Dinter in het Regiment Berckoffer. ‘s-Graven
hage 22 Dec. 1724.
Aanstelling van den Luitenant Gerard van Grootenraa@ tol ,
Major over het Fort St Andries. Nijmegen 26 Nov. 1729
Aanstelling van Gerard wan Grotenraij tot Sergeant Major
of Wagtmeester over het krijgsvolk, in garnisoen leggende
op het Fort St Andries en zulks vermits overlijden vac I
Bartholomeus Rademasker. ‘s-Gravenhage 21 Febr. 1730.
Aanstelling van den Cadet Jan van Groten Raaij tot Vaan.
drig in de Compagnie van den Kapitein J. B. van Welderen I
in het Regiment von Plotho. Nijmegen 5 Mei 1734.
Aanstelling tot Luitenant in de Compagnie de Rook in het
Regiment Edler von Plotho den Vaandrig Jan He&% :
van Grotenraaij. Nijmegen 10 Mei 1738.
Jan van Grotenraij aangesteld tot Adjudant in het Regiment te voet van den Collonel van Broekhuysen. ‘s-Graven.
hage 2 Juni 1744.
Aanstelling tot Kapitein in het Regiment van Oyen van denI
Luitenant Johan. Hendrikus van Grootenraag. ‘s-Gravenhage
8 Jan. 1745.
Alzoo ingevolge de capitulatie dd. 8 Januari 1745,gesloten L
met Louis Anthony van Oyen goedgevonden is ten dienste
van den lande een Regiment te voet op nieuw te werven 1
doen te weten dat wij Johan Hendricus van Grotenray ’
committeeren en stellen bij deesen tot Ca,piteyn in voorschreven Regiment, welke voorz. plaats hij al gehouden
wordt te hebben bediend sedert 20 Nov. 1744. ‘s-Gravenhage 23 Maart 1745.
Laissez-passer gegeven door Louis de Bourbon Comte de
Clermont Prince du Sang Pair de France aan ,,le Cap. wan
Grotenray” om zich naar Maastricht te mogen begeven.
Namur le deux Octobre 1746.
Willem van Gods genade Landgraaf tot Hessen, Generaal
van de Ruiterij van den Staat, Colonel van het Regiment
Garde Dragonders, Gouverneur van Maastricht, enz. Laat
vfij en onverhinderd passeren en repasseren thoonder deses,
de Heer’ van Grotenraij Capiteyn in het Regiment van de
Heer Colonel van Oijen, met sijne equipage en bagage,
denwelke bij het overgeven der Castelen van Namen krijgsgevangen gemaakt zijnde, op sijn woord van eer is verder
gepermitteert te gaan, werwaarts hem de verrichtinge zuner
particuliere affaires mochten roepen, versoeckende oversulks
alle Heren Goeverneurs en Commandeurs en andere zoo
militaire als polityke Bevelhebberen en Regenten, den voors.
Heer Capiteyn van Grotenrag, desself equipage en bagage alle
sodanege hulpe en bijstant te doen als in sulken gevalle
gebruijklijk is. Actum Maestrecht den 9 8b@* 1746.
Commissie als Lieutenant Generaal over alle de Infanterie
in den dienst der Vereenigde Nederlanden voor Hendrik
van Grotenraij, Brigadier en Colonel over een Regiment
Infanterie. ‘s-Gravenhage 16 Mei 1747.
Johan Hendrikus van Grotenray gepensioneerd Kapitein van
het Regiment van Oyen, zal op deszelfs commissie en pensioen dienen als Kapitein in het Regiment Thierrij. ‘s-Gravenhage 14 Dec. 1748.
Johan Hendricus van Grootenrag aangesteld tot Adjudant
van het Regiment van den Generaal 1Majoor Thierrij. ‘s-Gravenhage 4 Febr. 1749.

22. De Staten Generaal der Ver. Nederl., gezien de acte van
zijn Hoogheid dd. 8 Maart 1750 bij welke Johan HemZrik
G$-otenru<j aangesteld is tot Majoor van het Regiment van
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den Generaal Majoor Thierry vermits het avancement van
N. van de Win, zoo is het dat wij bij dezen stellen en
committeeren Johan Hendrik GrotenraG tot Sergeant-Major
titulair van het voors. Regiment, welke voors. plaats hij al
bedient heeft sedert 8 Maart 1750. ‘s-Gravenhage 6 April
1750.
De Staten Generaal der Ver. Nederl., gezien de acte van
zijn Hoogheid dd. 6 Aug. 1750 bij welke Johannes Hendricus Grotezray aangesteld is tot Capitein van een compagnie in het Regiment van den Generaal Majoor Thierrij
in plaats van den gesneuvelden Capitein Veer, zoo is dat
wij bij dezen stellen en committeeren J. H. Grotenray tot
Capitein over de voors. Compagnie, welke voors. plaats hu
al bediend heeft sedert 6 Aug. 1750. ‘s-Gravenhage 11
Sept. 1750.
Copie der huwelijksvoorwaarden van Johan Gerhard van
Brienen met Johanna Kelderman te Elburg 10 Augustus
1761.
Copie van de acte waarbij de huwelijksche voorwaarden,
den 10 Aug. 1751 te Elburg opgericht tusschen Jan Gerrit
van Brienen en Johanna Kelderma?): door den Stadhouder
der leenen van de vrije heerlijkheid Hemmen worden geapprobeerd. Arnhem 28 Aug. 1751.
Test,ament van Jan Hendrik van Grootenray Majoor en
ElizabetA Magdalena van Brienen echtelieden. Tiel 18 Februari 1752.
Den 24 Januari 1753 gedoopt te Tiel: Gerarda Wynanda
Jacoba, dochter van J. H. van Grootenruay en E. M. van
Brienen. Tiel 23 Dec. 1815.
Huwelijksvoorwaarden van Johan Hendricus van Grootenra(j
met Elisabeth Magdelena van Brienen. Kampen 4 Juni 1754.
Bewijs dat Johan Hendrikus vac Grotenray Majoor in het Regement Thierry, in huweldk hebbende Elisabet Magdalena
van Brienelz, zijn contributie betaald heeft als lid van de
Societeit ter verzorging van weduwen van te land-dienende
officieren. ‘s-Gravenhage 29 Mei 1758.
Copie van het erfmagescheid opgericht tusschen Anna CIwistina van Arnhem wede van Pieter van Grootenraay en hare
kinderen en Adriana van Arnhem wede van Gerard van
Grootenraay en hare kinderen over goed nagelaten door
wijlen Johan van Arnhem, hun vader en grootvader. Nijmegen 6 Jan. 1759.
Gedrukt schrijven gericht aan J. H. van Grotenray Capitein in het 2e Bataljon van Lindman, waarin hem kennis
gegeven wordt van het overlijden van de Gouvernante en
voogdes van sijn Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder.
‘s-Gravenhage 13 Jan. 1X9.
Den 4 Febr. 1761 gedoopt te Beest: Hendrik Covert Leonar& zoon van J. H. van Grootenraijen E. M. van Brienen.
Beest 24 Juli 1779.
Magescheid tusschen Anna Christina v. Arnhem, wede van
Colonel Pieter van Grootenray, en hare kinderen en Adriuna
v. Arnhem, weduwe v. Gerard van Grootenray, en hare
kinderen over land, nagelaten door Johan vun Arnhem en
Anna Knipping echtelieden. Nijmegen 11 Januari 1766.
De Staten-Generaal der Ver. Neder]. committeeren tot Luitenant Collonel bij het Regiment van den Luit! Gen’ Lindman: Johan Hendrik wun Grotenraij (Commissie van zgne
Hoogheid van 18 Maart 1766). ‘s-G-ravenhage ï April 1766.
Voor Schout en Schepenen van de stad Buren verkoopen
Adriana van Arnhem weduwe van Gerard van GrootenraY,
Elisabet van Brienen ehevrouw van Johan Hendrik van
Grootenraij en Adriana van Grootenraij aan Willem van
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te Bemmel een tamp weiland of uiterwaard gelegen onder Ooij Rijks aan de Bemmelse zijde. Buuren
9 Mei 1766.
De Staten-Generaal der Ver. Nederl. doen te weten dat
wij gezien hebben de acte van zijne Hoogheid in dato 29
Jan. 1768 waarbij Johan Hendrik van Grotenraij werd
aangesteld tot Major Effectief van het 2de Bataljon van het
Regiment van den Luitt Gen1 van Lindman, geleid wordende door den Luitt Gen1 Thierry, in plaats en mits het
overlijden van V. Steiguer, soo is’ t dat wij stellen en comteeren bij dezen tot Sergeant Majoor van het voors Bataljon
J. H. vau Grotenray. ‘s-Gravenhage 1 Febr. 1768.
De Staten-Generaal der Ver. Nederl. confereeren de qualiteit
en rang van Collonel bij de Armée van den Staat aan
Johan Hendrik van Grootenraij (commissie van Zijne Hoogheid van 23 Aug. 1773). ‘s-Gravenhage ï Sept. 1773.
Hendrik Govert Leonard van Grootenray aangenomen tot
Lidmaat der Gereformeerde Kerke op 11 Maart 1777. Buren 25 Juli 1779.
Treur gedicht op den dood van Mr Petrus Johannes Henritus van Grootenraij Secretaris der Stad Nijmegen (geb.
15 Nov. 1753 en overleden 8 à 9 Sept. 1778).
De Kolonel F. C. W. L. Grave van Bylandt geeft paspoort
aan Pieter Johan Christiaan van Grootenraij geboren in het
Ambt, van Beest en oud 144 jaren, die 4 j. en 4 m. als
Cadet in de Compagnie Kapitein Rietveld van mijn o/h
Regiment gediend heeft. Bergen op Zoom 2 Oct. 1778.
Hendrik Govert Leonard van Grootenray geb. te Beest en
lid van de Gereformeerde Kerk wordt Burger van de Stad
Nijmegen. Nijmegen 4 Aug. 1779.
Bul vervattende dat. Hewicus Godeuartus Leonardus van
Grootenraay, geb. te Beest en Nijmeegsch burger den graad
heeft verkregen van Doctor in de Rechten (J. U. D.). Harderwijk 17 Juni 1780.
Aangesteld tot Cornet bij de Compagnie van Marle in het
Regiment Cavalerie Grave v. Rechteren, den Cadet .Pieter
Johan Christiaeu van Grotenraij. ‘s-Gravenhage 9 Nov. 1780.
Zijne Hoogheid stelt aan tot Titulaire Beziender van den
grooten Gelderschen Tol te Nijmegen: Mr Hendrik Govert
Leonard van Grootenraij. ‘s-Gravenhage 14 Juli 1783.
Copie van het Testament van Joha% Gerhard van Brienm
opgericht te Elburg 29 Maart lï84.
De Staten-Geueraal der Ver. Nederl. stellen aan tot Quartiermeester van het Regiment Cavalerie van den Generaal
Majoor van der Hoop: Pieter Johan Christiaeu van Grootenraaij ‘(aanstelling van Zijne Hoogheid in dato 16 April
1785). Perkament. ‘s-Gravenhage 18 Mei 3485.
Aanstelling tot vaandrig effectief in de Garde Dragonders
den cornet Pieter Johan Christiaan van Grooteway. Amersfoort 17 Juni 1787.
W. Pr. v. Oranje geeft aan Pieter Johan Christiaen van
Grootenraij, Vaandrig effectief in het Regiment Garde Dragonders, den rang van Lieutenant; zullende deze benoeming
ingaan 17 Junij 1787, zijnde de dag waarop hij Vaandrig
effectief was geworden. ‘s-Gravenhage 5 Nov. 1787.
Twee stukken waarbij de Heeren van Grotenray en Meer.
man, beide Gedeputeerden in de Staten Generaal uit dc
provim$en Gelderland en Holland, door de Staten Generaal
gecommitteerd worden om zich met de Gedeputeerden var
den Bisschop en Prins van Luik te verstaan in zake df
vernieuwing van de wet onzer stad Maastricht. Tot dier
einde wordt aan hen vrijgeleide gegeven. Beide stukker
gegeven ‘s-Gravenhage 8 Mei 1794.
Attest voor den Gapt ter Zee van Groteway, Commandanl
van ‘s lands kotter de Brak, afgegeven door G. Oorthuy!
op ‘s lands schip van oorlog, Brake1 den 25 Nov. 1794.
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1. Passeport voor le Collonel Grotenray, son épouse et sa fille
om te mogen gaan naar Buren. Rotterdam 5 Mei 1795.
2. Pieter Johan Christiaan van Grootenray en Maria van der
Hoek voornemens zdnde zamen te huwen, hebben het midlel op het trouwen geëmaneert betaald. ‘s-Gravenhage
13 Aug. 1796.
3. Extract trouw-register te %Gravenhage. Zijn op 28 Aug.
1796 gehuwd Pzeter Johan Christiaen van Grootenray J. M.
yeb. te Beest en Maria van der Hoek J. D. geb. en beiden
wonende alhier.
4. Quittantie van betaalde imkomsten-heffing voor de Erven
J. H. van Grotenray. Buren 29 April 1799.
5. Overleden zijn Elisabet Magdalena v. GrootcnraaG geb.
van Brienen den 9 Januari 1799 en haar man Johan Hendrik v. Grootenraaij den 10 Febr. 1799. Hunne dochter
Adriana Wobbina machtigt hare zuster Gerarcla Winanda
Jacoba om voor haar op te treden in de vereffening der
boedel van hunne zonder testament overleden ouders en zich
te dien einde met de overige broeders en zuster te verstaan.
‘s-Gravenhage 18 Febr. 1799.
6. Extract doop register Groote Kerk te ‘s-Gravenhage: Gedoopt 19 Oct. 1800 Johanna Henrietta, geboren alhier den
15”en dito, dochter van Pieter Johan Clbristiaan van Grootenraij en Maria van der Hoek. ‘s-Gravenhage 28 Maart
1843.
7. De Comtnissaris-Generaal voor het Departement van Oorlog
gelast den Kapitein P. J. C. Grotenraaij zich onverwijld te
begeven naar den Haag en zich aldaar te stellen onder de
orders van den Commanderenden officier van het 12da Bataljon Infanterie Landmilitie. ‘s-Gravenhage 3 Febr. 1814.
18. Extract uit het Besluit v. 8. 1~. H. den heere Prince van
Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden,
waarbij wordt aangesteld tot Kapitein bij het twaalfde
Bataillon Infanterie Landmilitie de Heer P. J. C. Grootenraay. 8 Febr. 1814. NO 3.
j9. De Kapitein Pieter Johannes Christoffel uan Grotenraay,
(bg Besluit v. 8. K. Hoogheid in dato 26 .Tuni 1814 NO 6
met behoud van deszelfs pensioen, uit den actieven dienst ontslagen) wordt verzocht op te geven de plaats waar hg zön
pensioen betaalbaar wenscht gesteld te zien.’ s-Gravenhage,
6 Juli 1814.
50. De Colonel W. Grave v. Bylandt, Commandant van het
12de Bataillon Landmilitie verklaart dat de Capitein Petrus
Johan Christiaan van Grootenray gedurende den tijd welke
hij bij dit Bataillon diende zich steeds door ijver, welwillendheid en goede conduite heeft onderscheiden. Bergen op
Zoom 22 Julij 1814.
61. 8. M. bij Besluit van 16 Juli 1817 Litt. T ’ heeft aan
U (credo P. ?J. C. van Grootenraij) den rang verleend van
Majoor. Brussel 2 Julij 1817.
62. Ik informeer U (credo P. Jl C. van Grootenraij), Mijnheer,
dat zijne Maj. bij Besluit van 21 Dec. 1818 L”. B. heeft
goedgevonden, U in Uwe tegenwoordige betrekking te
verplaatsen naar Woudrichem. ‘s-Gravenhage 25 Dec. 1818.
63. U (credo P. J. C. van GrootenraG) wordt geïnformeerd dat het
8. M. bij Besluit van 2 January 1819 NO ï heeft behaagd
U bij gelegenheid Uwer verplaatsing voor ééns toeteleggen
eene gratificatie van f 150. ‘s-Gravenhage 16 Januari 1819.
Informeert
P. J. C. van Grootenraaij Majoor, thans zjjn non64.
activiteits kactement genietende te Voorburg, dat het 8.
M. behaagd heeft, bij dispositie van den 17 Mei N” 46 aan
hem te verleenen een jaarl. pensioen van f 1000, integaan
met den 10 Juli a. s., dag dat het non-activiteits tractement
zal ophouden. ‘s-Gravenhage 9 Juni 1828.
65. Aan Johanna Henrietta van Grootenray weduwe van den
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17 Aug. 1828 te Gorkum overleden Kapitein Jan Dirk
oan Hoey SchiZlhouu*er wordt pensioen verleend. Brussel
5 Nov. 1828. Twee stukken.

De afstamming van het geslacht

door

Bentinck,
Jhr. Mr. W. A. BEELAERTB

VAN

B LOKLAND ,

In 1906 gaf Nederland’s Adelsboek als bakermat van
het geslacht Bentinok op Gelderland en liet daar toen
op volgen: ,,De geregelde stamreeks van dit geslacht,
,dat zijnen naam hoogstwaarschijnlijk ontleent aan een
,stamhuis nabij Gorssei, vangt aan met Wicherus Benting,
,getuige van bisschop Willebold van Utrecht bij het
,schenken van stadsrechten aan Zwolle in 1233”.
In 1910 bleef wel Gelderland als bakermat behouden,
maar de gedachte van een stamhuis bij Gorssel werd
prijsgegeven, de sta.mreeks zelve daa.rentegen werd eene
generatie opgevoerd - t. w. met Bernardus Bence (Bensink, Benzitig), die voorkomt 1204-1247 - en zoo~is het
gebleven in jaargang 1912.
De stamreeks Bentinck wordt dus sedert 1910 opgegeven als volgt:

1::
111.
IV.
V.

vr.
VII.

VIII.

Bernardw Bence (Ben&& Benzing), 1204-1247.
Wicherus Benzinck, getuige van bisschopwillebrand
van Utrecht 1233 bij de schenking van stadsrechten
aan het dorp Zwolle.
1Villem Bentinck, 1300.
Helmich Bentinck, verkoopt zijne goederen bij
Doornik aan Willem van der Horst, 1340, tr.
Mechtild, + 4 Feb. 1355.
Johan Bentinck, knape, bezegelt met het ankerkruis met zijn broeder Goossen het huwelijksverdrag
van Hertog Eduard van Gelder en Catharina van
Beieren in 1368, was 1362 scheidsrechter, in de
ridderschap van het hertogdom Gelder 1377, geërfde te Olst 1392, tr. Nyese (zie catalogus der
archieven van het Groote en Voorster Gasthuis te
Deventer).
Gerrit Bentinck, in de ridderschap van het hertogdom
Gelder 1377, tr. N. N.
Hendrik Bentinck, beleend met Arensberg 1400,
later genaamd ,hoff to Berichuysen”, maakt 1422
een erfdeelingsverdrag, beleend met Huessen 1429,
t 1431, tr. Elisabeth, t in ‘t klooster Hulsberg 1462.
enz.

Bovenstaande zeven generatien heb ik mij de moeite
gegeven eens te verifieeren en als resultaat van mijn
onderzoek kan ik het volgende mededeelen.
Bij de eerste generatie wordt niet vermeld, wáár
Bernardus Bence (Bensink, Benzing) van 1204 tot 1247
voorkomt, maar aangezien als bakermat van het geslacht
wordt opgegeven Gelderland, ligt het voor de hand Sloet’s
Oorkondenboek van Gelre en Zutfen te raadplegen on
daarin wat naders aangaande dezen Bernardus te vinden.
Dit blijkt evenwel vergeefsche moeite; in Sloet’s verzameling komt de naam Bence, Bensink, Benzing of
Bentinck niet éénmaal voor. Hoe nu? Het toeval diende
mij, want bij gelegenheid van een ander onderzoek trof
ik den bewusten Bernard in het Oorkondenboek van
Groningen en Drente aan en dit werk schijnt ook de

bron te zijn geweest voor de redactie van Nederland’s
Adelsboek. Bernard toch komt volgens het r e g i s t e r op
het Oorkondenboek daarin juist in de opgegeven jaren
1204-1247 voor. Laten wij nu eens nagaan, hoe hij
daarin voorkomt.
In oorkonde no 42, van het jaar 1204, komt Bernardus Belzxinck voor als getuige van den Bisschop van
Utrecht.
In no 46, van 1208, is Bernardw Benxe g e t u i g e
van dexizelfden Bisschop, en evenzoo in n” 48 en n” 49,
respectievelijk van 1209 en 1210 of 1211, een Bernardus
Bence.
Dat deze personen identiek zijn geweest, is zeer wel
aan te nemen, maar aangezien zij slechts als getuigen
optreden, valt omtrent hen niets naders op te merken,
of het moest zin, dat uit het feit, dat de medegetuigen
vrijwel zonder onderscheid afkomstig waren uit Groningen,
Drenthe of het noordelijkste deel der huidige provincie
Overijssel, de conclusie ware te trekken, dat ook onze
Bernard in die streken waarschijnlijk thuis zal hebben
behoord.
Na 1211 wordt van hem niet meer gewaagd tot Maart
1247, als wanneer volgens het Oorkondenboek van Groningen en Drente (zien’ 109) ,Bernardus, filius Wicheri
Benzing, et Henricus, filius Bernardi, clerici” 1) afstand
doen van de tienden van twee hoeven te Appelscha ten
behoeve van het klooster te Ruinen. Is nu deze Bernard,
zoon van Wicher Benzing te vereenzelvigen met den
ongeveer v e er t i g jaren vroeger voorkomenden Bernard
Benzing ? M.i. pleit daar niets voor ; integendeel, veel is
daartegen in te brengen. Neemt men echter deze identiteit
aan en schrijft men met Nederland’s Adelsboek, dat Bernard Benxin.g, of hoe hij dan ook genaamd moge worden,
voorkomt van 1204 tot 1247, dan moet men hem op
grond van de oorkonde van 1247 eenen Wicher Benzing
tot vader geven, dus de stamreeks nog eene generatie
hooger opvoeren. Nederland’s ,Adelsboek evenwel geeft
hem geenen Wicher tot vader, maar eenen Wicherus Benzinck tot zoon, van wien niet anders wordt medegedeeld,
dan dat hij getuige was van bisschop Willebrand van
Utrecht bij de schenking van stadsrechten aan het dorp
Zwolle in 1233. Ook deze mededeeling ben ik gaan
verifieeren, in de hoop in bedoelde oorkonde eenige aanwijzing te vinden, waarom Nederland’s Adelsboek den
getuige Wicherus Benxinck van 1233 eenen zoon laat
zijn van den nog in 1247 levenden Bernard.
De Zwolsche stadsbrief bleek mij niet van 1233, maar
van 1230 te zijn geweest 2) en daarin wordt onder de
mi1 it e s als getuige genoemd IYicherus Benting, zonder
meer. Na U’icherus Benting wordt als getuige genoemd
Bernardus Clericus en dit gegeven voert ons vanzelf
terug naar de zooeven aangehaalde oorkonde van 1247
(no. log), waarmede die van 1251 (no. 117) is te
vergelijken.
Aan de hand van bovengenoemde gegevens ware het
dus veel waarschijnlijker deze genealogie te stellen :
1) Hier moet worden gelezen: Hewicus filius Bernardi CEerici. Niet
alleen blijkt dit uit den na te noemen stadbrief van Zwolle van 1230,
waarin onder de getuigen. die mili t e s waren. onmiddelliik on Wicherus
Beding volgt: ~e+-&&s Clericus; maar ook’uit n0 117 ;an Let Oorkb.
van Gron. en Dr., d. d. 14 Augustus 1251, handelende over dezelfde
tienden te Appelscha afgestaan door Hewicus dictus Pape en Bewardus
Buizimc (lees Biminc).
2) Bijdr. tot de Gcsoh v. Overijssel 1, blz. 28.
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1. Bernard Ben&g, 1204-1211.
11. \\öcher Benzing, miles, 1 2 3 0 .
111. Bernard Benzing, 1247-1251.
Het heeft echter geen zin, zich met deze personen
verder bezig te houden, immers het lijdt geen twijfel,
of deze Benzing’s hebben niets hoegenaamd te maken
met het latere Geldersche geslacht Bentinck ‘).
Als derde generatie geeft Nederland’s Adelsboek op:
,, Willem Bentinck, 1300”. Tot mijn leedwezen ben ik er
niet in geslaagd dezen terug te vinden. Zoo hij inderdaad
heeft bestaan, zal hij geen zoon zijn geweest van den in
1230 vermelden Wicher Benxing, maar of hij niet de vader
van den volgenden Helmich Bentinck kan zijn geweest,
durf ik zonder meer niet beslissen.
Aangaande Helmich Bentin.ck wordt gezegd : ,verkoopt
zijne goederen bij Doornik aan Willem van der Horst,
1340, tr. Mecktild 5_ 4 Feb. 1355”. Hier hebben wij dus
voor het eerst een gegeven, hetwelk naar Gelderland wijst.
Intusschen zou ik de mededeeling ,,verkoopt zijne goederen
bij Doornik aan Willem van der Horst, 1340”, niet onveranderd voor mijne rekening willen nemen. Niet alleen komt
zij mij te weidsch voor, maar ook is het opgegeven jaartal
mogelijk niet geheel juist. Ik vond nl., dat Willem van
der Horst, ridder, en Luytgart zijne vrouw 10 April
1340 opdroegen ten behoeve van den Hertog 20 @jaarlijks
van de 30 @ ‘s jaars, ,, die wij tochten weder Helmich Bentilzc, tot Dornick voerseet gelegen by Hymmenremere” “).
De verkoop door Helmich Benlinck heeft vóór dien plaats
gehad, evenwel was hij toen nog in leven, want bij de
opdracht wordt rekening gehouden met de mogelijkheid,
dat ,,Helmich voirs. dese voirg. XXX pont weder loessen
woude”. Meer valt uit deze acte, welke klaarbldkebjk
de bron is geweest voor de redactie van Nederland’s
Adelsboek, niet te halen. Rest dus na te gaan, waar
werd gevonden, dat deze Helmich Bentinck getrouwd was
met zekere Mechtild, die 4 Februari 1366 overleed. Naar ik
vermoed is dit gegeven ontleend aan het necrologium
van het kapittel te Deventer, waarin is opgeteekend “) :
“Anno Domini MCCCLV obiit Mechtildis uxor Helmici
Bentinch” ; maar deze post is niet te vinden op den qdon
Februari, maar op 4 Kal. Febr., d.w.z. 2 9 J a n u ari!
Hoe waardevol overigens deze aanteekening in het necrologium ook moge zijn, dit gegeven staat even los als
het voorafgaande. Voor het opbouwen eener stamreeks
is heel wat meer noodig. Bewezen moet hier zoowel
worden, dat de Heimich Bentinclc der acte van 1340 een
zoon was van Willem Bentinck (1300), als dat hij bij
zekere Mechtild ‘) de vader was van Johan Bentanck,
die volgt.
Van Johan Bentinck wordt in de eerste plaats gezegd,
dat hij knape was en: ,,bezegelt met het ankerkruis
met zijn broeder Goossen het huwelijksverdragvan Hertog
1) Dat de 2 of s van Benzing in eene t zoude zijn overgegaan, komt
mij niet boven alle bedenking voor. Ook dit behoeft echter niet verder
te worden nagegaan, want de namen Bensing en Benting komen op
zeer verschillende plaatsen in het Oosten van ons land voor, zonder
dat de dragers daarvan of de goederen van dien naam met elkander in
eenig verband staan.
3) Zie Acten betreffende Gelre en Zutphen 110’7-1415, uitgeg. door
P. N. v. Doornick en Dr. J. S. v. Veen, blz. 189.
s) Zie Het Kerkel. en Wereltl. Deventer door G. Dumbar, 1 blz. 376.
4) Hoe voorzichtig men moet zijn, blijkt hier; immers in 1343 treedt
een Helmich Bentinck op, die getrouwd was met eene Lutgard. Op
dit echtpaar hoop ik later terug te komen.
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Eduard van Gelre en Catharina van Beieren in 1368”.
Bedoelde huwelgksvoorwaarden zijn van 1 November
1368, in originali aanwezig in het Rijksarchiefdepôt te
4rnhem en uitgegeven in Nijhoff’s Gedenkwaardigheden
:zie dl. 11 n” 161), maar hoe ik ook heb gezocht, de
namen van Johan Bentinck en diens broeder Goossen heb
k daarin ni e t vermeld gevonden en evenmin hangen
aunne zegels aan dit stuk !
Jokan Bentinck zou voorts scheidsrechter zijn geweest
.n 1362, tot de ridderschap van het hertogdom Gelder
lebben behoord in 1377, geërfde te Olst zijn geweest in
1392 en getrouwd met zekere ni yese. Wonder boven wonder
geeft Nederland’s Adelsboek hier de bron op : ,zie catalogus der archieven van het Groote en Voorstergasthuis
;e Deventer”. Van dit gegeven heb ik natuurlijk een
dankbaar gebruik gemaakt en alstoen bevonden, dat
7oJzan Benting en Nyese zijne vrouw 24 November 1384
tot zaligheid hunner zielen een stuk land in de marke
van Bursen (kerspel Terwolde, op de Veluwe) gaven aan
le armen van het H. G.
Of inderdaad al wat van dezen Johan Bentinck wordt
verhaald, op een persoon slaat, schijnt aan gegronden
twijfel onderhevig, maar aangezien hij later nog ter sprake
zal komen, kan zulks hier verder buiten beschouwing
blijven.
Nederland’s Adelsboek geeft hem tot zoon: ,Gerrit
Bentinck in de ridderschap van het hertogdom Gelder
1377, tr. N. N.” l). Dezen Gerrit meen ik te hebben
teruggevonden in den landvredebrief van 6 Januari 1377,
uitgegeven door Nijhoff in het derde deel zijner Gedenkwaardigheden onder n 0 31. In dien brief worden van het
geslacht Bentinck genoemd: Jan Bentinc, Goesen Bentinc en Gerit Bentinc, zonder dat van eenig familieverband
blijkt, hetgeen des te opmerkelijker is, daar bij vele
andere edelen vermeld staat, dat zij vader en zoon of
broeders zijn. Opvallend ook is, dat tusschen Jan e n
Goesen vier andere personen worden genoemd, zoodat
het, hoewel mogelijk, toch niet bijzonder waarschijnlijk
is, dat zij elkander in den eersten of tweeden graad
bestonden en hetzelfde geldt voor Jan en Gerit.
Zoo zijn wij thans gekomen tot de zevende generatie
,Hendrik BePttinck, beleend met Arensberg 1400,” enz.
Dit gegeven is dank zij de uitgave van het register op
de leenaktenboeken van het vorstendom Gerle en graafschap Zutphen door de vereeniging ,,Gelre” gemakkelijk
te controleeren. Op blz. 222 van het deel getiteld Het
kwartier van Arnhem, komen de beleeningen met ,dat
goet van Arensberge ,” gelegen in het kerspel van Heerde,
voor. Daar kan men zien, dat dit goed van 1400 tot
1809 onafgebroken in het bezit van het gelacht Bentinck
is geweest. Op grond van deze en andere leenacten kan
de Hendrik Bentinck van 1400 dan ook gerust als stamvader van het geslacht Bentinck worden aangenomen.
Wil men nu deugdelijk werk leveren, dan zal men
moeten beginnen met de zes aan Hendrik Belztinck in
Nederland’s Adelsboek voorafgaande generatiën te schrappen en vervolgens moeten nagaan, wat aangaande diens
voorouders met, zekerheid valt op te merken, waartoe
ik in een volgend opstel het mijne hoop bij te dragen.
1) Waarom staat hier: ,tr. N. N.” en ontbreekt dit bij de eerste
drie generatiën?
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Een Arnhemsch Wapenboek uit de 18e eeuw,

in goud gestempeld, o. a. met het wapen van Arnhem
en de randen geborduurd.
De wapens zijn zeer fraai gekleurd en tot op heden
onveranderd gebleven.
Het titelblad geteekend met Oost-Indische Inkt bevat :

medegedeeld door J. G. A. VAK HOGERLINDEN .
Het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde ontving van wijlen Mevrouw de douairière van Eek geboren
Rau van Garneren een zeer belangrijk wapenboek. Het
bevat de wapens met naamlijst van de kolonels, hoplieden,
adelborsten, ampsjonkers en sergeanten van het Koningstraat-Vendel te Arnhem uit het begin der 188 eeuw.
Zooals bekend is, was de oude stad vroeger verdeeld
in 6 burgervendelen (reeds in 1579 vermeld, zie van
Hasselt: Kroniek van Arnhem) en wel het Turfstraat-,
Oeverstraat-, Rijnstraat-, Bakkerstraat-, Ketelstraat en
Koningstraat-Vendel.
De gemeente-archivaris Mr. A. C. Bondam deelde mij
mede dat een document van 15’72 een besluit bevat van
den magistraat van 7 Juni van dat jaar om den burgers,
met het oog op het betrekken der wacht, elk zijn plaats
te beteekenen, waar zij ,ieder daar, nadat hij woonachtig
is, zich in geval van nood zullen hebben te begeven
en te laten vinden” en om elke hoop aan elk oord een
bevelhebber te geven, dien zij volgen. Daarbij is genoteerd, dat de ordinantie, hierop gemaekt, den burgers
op den 9 Juni 1672 is medegedeeld.
Ook Dr. J. S. van Veen noemt in: ,Arnhem in den
tijd van Overgang” 167%-1590, te vinden in Gelre XV,
de burgervendelen, terwijl het handschrift van J. W.
Gensel (Gelre XIV) zegt: ,De Schutterij of Burger4 is
,verdeeld in ‘zes vaandelen, staande onder het bestuur
,,van twee Uollonels, die tevens schepenen der stadt zijn.
,Ider Compagnie heeft een Hopman, Luytenand en
,Vaandrig en eenige mindere officieren.
,Sijnde het eerste Vaandel genaamt de Turfstraat;
,hieronder hooren die aan de Palmboom buiten de Sabis,poort woonen; de Oeverstraat; de Rhynstraat ; hieronder
,hooren, die aan de have en in Emaas buiten de Sint
,Janspoort woonen onder de naam van schippers en
,mulders ; Bakkerstraat ; Ketelstraat, hier hoort onder
,de Steenstraat buyten de Velperpoort ; de Koningstraat”.
In den Gildenbrief van het St. Looije-Gilde (Smidsgilde)
van 14 April 1691 komt voor: ,,Voorts sal elk meester
,houden een vol harnas of een goet geweer met sijn toebe,hoor tot discretie van de Scheepen Hopman en Bevelheb,,beren van ‘t Burger-Vaandel daar onder hij gehoorig is”.
Ook hadden zij invloed op het benoemen van leden
van den magistraat; uit hun midden werd een bepaald
aantal personen gekozen voor de gezworen gemeente
(48 leden) waaruit de Schepenen (12) werden gekozen.
De brandweer-ordonnantie van 16 Februari 1734
sprak ook van de taak der vaandels in geval van brand.
De hoofdofficieren van het vaandel, waar de brand is,
moeten gewaarschuwd worden bij brand, terwijl de inwoners zich naar het terrein van de brand moeten begeven.
In 1762 besloot de magistraat bij elke pomp 2 X 12
pompers aan te stellen ; de eerste pompers waren bepaalde
persoaen ; de tweede ploeg werd aangenomen door den
ho man van een der 6 vaandels.
germoedelijk zijn de burgervendels ontstaan uit de
oude schuttersgilden; in den overgangstijd zijn ze gereorganiseerd en onder bevel der stedelijke regeering
geplaatst, terwijl de verdeeling in straten werd bepaald.
Gebonden in geheel rood marokijnen gelijktidigen
band, de rug en de beide platten uit de hand rijkelgk

Het Wapen Boeck van de Overwacht van het
Coninck-straetse Vaendel
Binnen Arnhem
Opgericht int Jaer M.D.CC.XXX.
En wordt alles Ordentelyck met eenRegisster aengeweesen.
Geteeckent en met sijn Coleuren geschildert door
Peter van Vleuten
Sergeant van dit bovenstaende Vaendel
1730.
Bladzijde 2 bevat:
Het wapen der stad Arnhem met 6 vaandels.
Het onderschrift luidt :
Floret aequis Arnhemia legibus (dat is Arnhem bloeit
door billijke wetten).
Daarna de fraai uitgevoerde wapens met de volgende
onderschriften :
No. 1. Mijn Heer Lambert van Eclc. J. U. D. (Juris
Utriusque Doctor) Ordinaris Raed des Fürstendoms Gelre
en Graefschaps Zutphen Borgermeester der Stadt Arnhem.
No. 2. Mijn Heer Johan van Harn, J. U. D. Borgermeester der Stadt Arnhem.
No. 3. Mijn Heer Johan Theodorus van Eek J. U. D.
Borgermeester der Stadt Arnhem.
No. 4. Coenraed Jan van Zuylen van Nieveldt, enz.
beschreven in de Ridderschap van Veluwen, Borgermeester der Stadt Arnhem.
Joachim van Eek
Borgermeester der Stadt Arnhem.
Hendrik Wilhem va+a Ruyven ,,
9,
n
n
Jacob Nicolaas van Eek
,,
n
n
n
Johan VerbeeTc Hopman.
tiornelis Beumer Leuytenant. Hieronder staat:
De ooge desgeenen die mij nu si&, en sal mij niet
sien: uwe oogen sullen op mij zijn maer ick en sal niet
meer zijn.
Hermen Hendrick Otters, J. U. D. van Vaendrig Luytenant.
Reinder Johan Opten Noorth J. U. D. als vaandrig
voorgestelt op den 12 Septb 1738 en op den 12 October
1741 aangestelt tot Secretaris dezer Stad.
Cormelis Vart Eek J. U. D. Vaandrig.
Mr. Herm. Henr. Otters is op den 16 July 1747 van
Luijtenant aangesteld tot Hopman van ‘t Kooningstraatse
Vaandel, en verbleeven tot den 16 December 1748 wanneer zijn Wel Ed : tot Scheepen deeser Stad is gepromoveert
Zeger Verbeek is op den 16 Julij 1747 aangesteldt tot
Vaandrig, en tot Hopman den 5 Augustus 1762.
Abraham Jordus is op den 6 Augustus 1762 aangesteldt
tot Luijtenant.
Johan Alfers is op den 6 Augustus 1762 aangesteldt
tot Vaandrig en tot Hopman der 7 May 1776.
Willem ïl4acdonald is op den 7 May 1776 aangesteld
tot Luytenant.
Herbert Engelen is op den 7 May 1776 aangesteld
tot Vaandrig.
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Albertus van Walburgh, Amps-Jonker.
Hendrick ten Hetiael. Amns-Jonker. Hieronder staat :

Een Wolcke vergiet in vaert henen alsoo die in ‘t
graf daelt en sal niet weder opkom. Want het Leven
is mij Christus en het Sterven is mi& gewin.
Evert Louw, Amps-Jonker. Si& leven ras is uytgeloopen als een Uur glas.
Peter van Vleuten, Amps-Jonker.
Matthis van Holt, Amps-Jonker. Sij sullen rusten op
hare slaepsteden een yegelick die in sijn oprechtigheyt
gewandelt heeft.
Zeger Verbeek, Amps-Jonker.
Albert Jan Verbeek, Amps-Jonker.
Derck van Walburgh, Amps-Jonker.
Anthonij Vicrvant, Amps-Jonker.
Gerrit Diclix, Sergeant.
Gerhardus Wigghen Bodart, Sergeant.
Bern& Kedde, Jonghman Sergeant on fiscaal van ‘t
Vaendel.
Hendrik Reijers, Sergeant.
Theodorus van Sweeden, Sergeant en fiscaal van ‘t
Va,endel, waaronder staat :
Weest ghy oock lanckmoedigh, versterckt uwe herten :
want de toekomste des Heeren genaeckt. Maar onse wandel
is in de Hemelen waer uyt wij oock den Salighmaker
verwachten [namelickt] den Heer en Jesum Christum
Die ons vernedert lichaam veranderen sal.
Isaack Lanssel, Adelborst en Schriba, waaronder :
Indien wij nu met Christo gestorven zijn, so gelooven
wij dat wij oock met hem sullen leven. Ende indien de
Geest des geenen die Jesum uyt den dooden opgeweckt
heeft in u woont soo sal hij die Christurn uyt den
Dooden opgeweckt heeft, oock Uwe sterfelicke lichaem
levendigh maken, door sijnen Geest die in U woont.
Adelborst.
Peter Alfers,
Jan Roelewìjn, Jonghman ,,
,, waaronder :
Gerrit Jordus,
Mijn lerenstijdt is van mijn afgetoogen en weggevoert
gelijck een Herdershutte. Wien hebbe ik nefiens U in
den Hemel, neffens U lust mij ook
_ __niets op der aarden.
Adel borst
Steven van Swanckeren.
Hendrick valz Heuven,’
Cornelis van Heuven,
Jan van Kessteren,
Adrianus van Ruijven,
Jacobus van Meeden,
Hendrick van Enst,
Jan Dinghs,
Derck Tos,
Abraham Jordus, Jongh-man
Rut_ger Reijnders,
Jan van Amsink,
Paulus van Leeuwen,
Anthony Derck Belders,
Johan Alfers,
Jan Keer,
Johan Schaap,
Jan de Boer,
Gerrit Beeker,
Hendrik Jan van Woerden,
Nicolaas Pisser,
Reijnder Hulsteijn,

n
n
n
n
n
n
n

n
n

n
n
11
n
n
n

Jan Derck Schoonman, Adelborst en tot Sergeant aangesteldt den 10 April 1776 en Fiscaal.
Adelborst.
Isaac Nyhof,
Jan Staats Evers,
Il’essel Reijers, den 7’)Januari 1766 Adelborst, den 23

Ang. 1779 tot sergeant, 14 Jan. 1784 Schrieba.
Adelborst.
C. A. Hellewart,
Willem Macdonald,
Martinus pos,
Hendrik Roelo fs,
Anthonij Belder,
J . Wiggers,
J. D. ter Let,
C. G. F. Gockel,
Anth. van den Ham,
Jan Schut,
Derck de Greeff,
Christoffel Klaasen,
B e r e n d J a n Berends,
Evert van Bronkhorst,
Tymen van der Steege,

n
n
n
n
n

7)

n

n

n
n
n

n
n

Verder staat nog opgegevei met potlood I. 1. van Rysewyk, H. I. Holkamp, D. 1. van Rysewyk, L. Belder.
Tenslotte de naamlijst verdeeld in:
Register van de Heeren Collonels.
Het inkomen van de Heeren Collonels in ‘t Vaendel
op de eene zijde van het blad.
Het overlijden van de Heeren Collonels op de andere zijde.
No. 1. Lambert van Eek, 26 Janu 1712. Overleden Des
Nagts tusschen den 29-30 November 1736.
No. 2. Johan van Harn, den 21 October 1723.
No. 3. Johan Theodorus van Eek, den 8 December 1736.
Regisjer van Hopman Luiten. Vaend. Wanneer sy tot
Hooft Officieren van het Vaendel door de Heeren van
de Magistraet gekooren zijn op de eene zijde, op de andere
zijde het overlijden.
Johan Verbeek, Hopman 1728, overl. 24 Augustus 1747.
Cornelis Beumer, Luiten. 1728, n 13 Sept. 1733.

1728.
H. H. Otters.
Réinder Joh& 0p”ten Noorth, 12 Sept. 1738 en 12

Oct. 1741 Secretaris deeser Stad.
Cornelis van Eek, Vaandrig 7 February 1744.
Mr. H. H. Otters, 15 Juli 1747 tot Hopman tot 16
Desember 1748 wanneer zijn Wel Ed tot Scheepen deezer
Stad is gepremoveert.
Zeger Verbeek is op den lb July 1747 tot Vaandrig en
F> Aug. 1752 tot Hopman aangesteld.
Abraham Jordus, 5 Aug. 1762 Luytenant.
6 Aug. 1752 Vaandrig.
Johan Alfers,
tot Amps Jonker aangesteld

A. van Walburgh, 1691, overl. 17 Dec.
28 Febr.
1691, n
H. ten Hengel,
1 July
1724,
Evert Louw,
Peter van Vleuten van Serieant weder

1744.
1732.
1735.
verkooren tot
Amps-Jonker omdat ick dit boeck geschildert hebbe 1706,
overl. 22 October 1763.
M. uan. Holt 1730, Overl. 22 Nov. 1734. In syn leven
was hij Besier van den Gelderse Tol.
Zeger Verbeek 1739.
Jati Roelewijn is onslaegen geworden van het waer-
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nemen van Syn Borgerwacht in ‘t jaer 1740 is tot Amps
Joncker weder verkooren. Overl. 16 Oct. 1749.
Albert Jan Verbeek 1747.

onderworpen, ten gemeentearchieve van Leiden. Van deze
gelegenheid maakte ik gebruik, de namen der aanzienlijken, in de 180 eeuw in vrij grooten getale verblijvende
op de havezathen de Baarl, Loil, Manhorst, Luunhorst,
Leemcuil, Heeg en Schadewyck (thans, wat de huizen
betreft, alle gesloopt) op te teekenen. Jammer genoeg,
zijn er eenige hiaten in de reeks der doopen, terwijl na
1763 feitelijk geen trouwregister meer bewaard bleef.
Ik heb niet de zeer omslachtige, met vele titels in overtreffende trap versierde, Latijnsche inschrijvingen overgenomen, doch ter beperking der ruimte, vooral bij tweede
en verdere inschr$ing van doopdata, volstaan met korte
verwijzing naar de namen der ouders en getuigen. De
namen der kinderen zijn letterlijk overgenomen.
De veel oudere registers van de Gereformeerde Gemeente vanaf 1637 zijn nooit ten Raadhuize geweest,
doch bevinden zich wel bewaard in de consistoriekamer
der Groote kerk, die ondanks het uiterst klein aantal
Protestanten, vergeleken bij de geheele bevolking, sinds
de Hervorming steeds in hunne handen bleef. De R. C.
parochie is omstreeks 1703 ontstaan; de Kerk werd
grootendeels gebouwd door toedoen van den heer Wayop
van Loil, die in 1722 stierf.

Derck van Walbwgh.
Arcthomj Vieruant.

tot Sergeanten benoemd
0. Dtikx 1703, over]. 13 February 1740.
0. W. Bodart 1723, overl. 2 Maart 1766.
Bern. Kedde, Jonghman Ficaal van Vaendel1718 overl.
29 act. 1731.
H. Reyers 1726.
Th, van &weeden, Ficaal van Vaendel 1722, overl. 26
Maij 1737.
Steven van Spanckeren 1737, Overl. 24 January 1768.
Hendrick van Enst 1738.

Uittreksels uit de oude registers der gemeente Didam,
medegedeeld door W. J. J. C.

B IJLEVELD .

Deze oude registers, uitsluitend afkomstig van de R.
C. parochie, behalve dan het doodboek vanaf 1745, zijn
kort geleden aan eene behandeling tot herstel en bewaring

Doopboeken 1703-1811.
1

1703-1717
Datum

Kind

Aleidis Catharina

6 Sept. 1703

Helena

5 Dec. 1703

Blei& Catharina
Theodorus B’lorentius
Alf ert
Willem Assuer

Ouders

Henricus Joannes Schaep, Bertruidis van Erp

30
20
27
8

Sept. 1704
Mrt 1707
Juli 1708
Feb. 1709

Aug. 1710
Agnes Catharina ‘)
hiervan attest. geg. 1 Dec. 1737 bij haar intrede

Sweer van Voorst, Margaretha

Doopheffers
Joannes

Egidins van Erp, Aleidis Catharina
van Erp gezegd Rouwenoort in wier plaats
Joha Gatha van Erp
Matthys en Geertruid Kerckwijck

Kerckwijck

H. J. Schaep, B. v. Erp
H. J. Schaep, B. v. Erp
H. J. Schaep, B. v. Erp
Balthasar van Erp, Antonette van
Voorst
B. v. Erp, A. v. Voorst

Theodorus en Balthasar van Erp
Jan Kackfort Gerrit Erp, Anna Erp
Thomas Ypelaer, Bertruid Hessen
Theodorus en Bertrud van Erp

in de orde van den H. Norbertus

25 Oct. 1710
Janna Catharina
1 Juli 1711
Lucrèce Charlotte
attest. geg. aan Schepen Piters en de Cfravin van
Lothum
26 Jan. 1713
Theodora
attest. geg. aan Schepen Peters 1738 en vervol-

H. J. S&aep, B. v. Erp

A. de Catzius, A. de Bourgardt

Cysbert Catzius, Theodora Beaurgardt

Gusberta

23 Juli 1713

B. vafa Erp, 8. v. Voorst

Gerrit van Erp, Anna van Erp

Anna Catharina l)

(geen datum)

B. vaan Erp, A. van Voorst

Ericus Fredericus van Voorst

7 SeDt. 1714
Hemen Beernt
hiervan attest, geg. aan hem tot het ve&ijgen van
Venia Aetatis 3 Maart 1739, attestatie van zijn
leeftijd door den Heer Stadhouder gevraagd
28 Sept. 1735

B. van Erp, A. van Voorst

8. v. Voorst, Elisabeth van Erp

8 Jan. 1715
Jau Bdptist
Maria Adriana Sophia. Attest. 14 Dec. 1716
geg. bij haar inkleeding te Hinsberg 8 Juli 1737

Andreas Catzius, Antonet Bourgart
B. van Erp, A. v. Voorst

Gerrit Schaep, Maria Louisa van Aerdt

Andreas Horatius de Catxius, Antonetta de Bourgardt

Balthasar van Erp, Antonette v. Voors1
Theodardus Catzius, Lucretia Wissing

gens aan den Vader 16 Feb. 1745

atiest. geg. 5 Jan. 1737 bij haar intrede in de
orde van den H. Norbertus
attest. geg. 25 Mei 1739

Achterin dit boekje :
1774 den 18 Jannuarii Baptizatus Godefridus Alexander Xavereus ex legitimo thoro ‘Johan Egidius de Voorst et Maria Theodora de Goltstein. Susceperuet praenobilis et illustris Engelbertus Tiberius de Heerma et Antonetta Maria Judicia de Oldeneel.
1) Met latere hand bijgeschreven.
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Kind
11 1 7 2 2 - 1 7 9 0
Gerardus Florentius
Regnerus Frawiscus
Geradus Wilhelmus
Charlotta Josina Frederica
attest. geg. aande Hertogin van
Gerarda Henrica Allinetha
Antonetta Maria Elisabeth,
onecht, doch door opvolgend huwelijk geëcht, attest. geg. 12 Mrt 1742.
Fredcricus Wilhelmus, onecht,
door opv. huwel. geëcht,
attest. geg. 12 Mrt. 1742.
Hermanus Josephus
Wilhelmina Catharina
Hendrietta Elisabeth Gertrudis

314
Datum

31 Juli 1723

de Edele Heer wan Hoen, Vra Gerbranda Maria van Roorda
8 Juli 1729
de E. H. Palick van Munster, de
Vrouwe van Aerdt
20 Aug. 1730
Palick van Munster, Maria van
Aerdt
26 Feb. 1732
Palick van Munster, Maria van
VredonO bug. 1745
Aerdt
5 Feb. 1733
Joannes Michael van I;oon, Christina van Heerde
30 Juli 1734
Willem Assueer van Erp, Anna
Christina van Hoen

Doopheffers
G. F. van Erp, Petronella Bernardina van Hoen
de Heer van Munster (grootvader) de Vrouwe
van Luynhorst moederl. tante
de Heer van Munster van Luynhorst en Juffr.
van Aerdt
Josina Gertrudis van Voorst
Ignatius Bruno van Hoen, Bertruidis van Erp
Ernst Albert v. Hoen, Bertruidis van E r p
vrouwe van Bael
Gerard van Erp, Wilhelmina v. Heerde

3 Feb. 1736

Willem van Erp, 8. C. van Hoen

3 Apr. 1738

Balthasar Assueer van Erp, Theresia Isabella
van Hoen abdis der Vrije RUksabdg Bocholt
de Heer van Heer&, Charlotta Gerard Schaep, Bertrudis van Erp
Wilhelmina de Roode
Willem van Heerde, Charlotta Wil- Joes van Voorst heer van Schadewyck, vaandrig in Statendienst, Bertrudis van Erp,
helmina van Rouden
vre van Oldenborg, Baerle enz.
Belthasar
v. Erp heer in Baerl, Anna van
Joannes Egidius van Voorst, Maria
Voorst in plaats van Joseph Jan van GoldtTheodora van Goldtsteyn
steyn heer van Folkerda en de weduwe van
Dort geb. Machteld van Deuyg
Balt,hasar van Erp, heer in Baerl Joannes Egidius van Voorst heer van Schadewijck, Joanna Catharina van Erp, BernarJosina Antonetta van Oldeneel
dynsche in Furstenburg in plaats van Jan
Theodor v. Erp en Maria Margeretha van
Oldeneell vrouwe van Heerenbrink geb. v.
Oldeneell
J. E. van Voorst, Maria Th. van Steven Adolf van Goldtsteyn, Joanna Maria
van Voorst in wier plaats Anna van Voorst
Goldsteyn

29 Juni 1740
4 Apr. 1745

Theodora Maria Elisabeth
Joanna, geb. ‘s morgens
3 uur

19 Mrt 1754

Antonetta Maria Sophia, geb.
‘s morgens 9 uur

20 April 1754

Hermanus Bcrnardus Stephanus Adolphus, geb. 5 uur
‘s middags
Maria Anges Francisca

24 Mrt 1755

Fram%scus Balthasar, j- 12
Maart 1757

21 Feb. 1757

Jacobus Henricus Joannes

14 April 1757

19 Mei 1755

Theodora Maria Elisabeth, 17 Aug. 1757
verdronken 16 Juli 1760
Franciscus Maximilianus
24 Feb. 1758
Arnoldus, geb. ‘Y morgens
2 uur
Franciscus Balthasar Hermannus Josephus

24 Mei 1758

Maria Walburgis JoaNna

25 Sept. 1758

Hewicus Wilhelmus Antonius,
geb. 2 Sept. 9 uur ‘Y av.

Ouders

3 Sept. 1759

W. A. van Erp, A. C. van Hoen

J. E. v. Voorst in plaats van Joan van Rees
van Hogesorgh, Joanna Cath. v. Erp, Bernardynsche in Furstenberg te Xanten
Walter Theodor van Hugenpoth heer in Aerdt,
B. v. Erp. J. A. v. Oldeneel
Theodora van Oldeneel in wier plaats Je
Th’ van Erp.
de Heer Joannes van Reyn, Vrou- De Heer Jacobus van Nispen en Vrouwe Henrietta Maria van Schlaan in wier plaats de
we Walburg van Nispen
Heer Everardus Joannes en Jkvr. Anna
G eertruid van Schueren
Joseph
Jan van Goldsteyn in wiens plaats B. van
J. E. van Vowst, Th. M. van
Erp, Jkvr. Anna van Voorst
Goldtsteyn
de Heer Eucharius van Motz en J. Th. van Erp en Vre Louise van Munster
geb. Van Aerdt. De eerste in de plaats van
Vre Charlotte Josina van Munster
Joseph von Egg maj. in het reg. Nassau
Usingen
Alexander Walraven Theodor van Hugenpoth
B. van Erp, J. 8. v. Oldeneel
Stockum heer in Aerdt en Jkvr. Gdsberta
v. Erp in wier plaats J. E. v. Voorst en echtgen.
Jan
van Re& Maria Lemmers in wier plaats
de Hr Joannes van Reyn., Cathade Heer Eucharius van Motz
rina Hoffmans
J. E. van Voorst, Theodora van Oldeneel, BerB. v. Erp, J. E. van Oldeneel
nardynsche in Nieuw Clooster
B. van Erp, J. 8. v. Oldeneel
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Kind

Datum

Josyna Joanna Aleyda

24 Sept. lï5Q

Ludovicus Hubertus

28 Feb. lï60

Joannes Antonius Adrianus,
-f 16 Apr. 1 7 6 1
Balthasar Maria Antonius
Augustus

20 Jan. 1761

Allegonda Tlberesia Joanna
Maria

21 Dec. 1761

Josephus Joannes Thadeus
Antonius
Joanna Maria Antonia

4 Mei 1762

Wilhelmina Raymultda Maria
Gysberta

4 Nov. 1762

Anna Magdalena Crescentia
Isabella
Cornelia Maria Antonetta

4 Octm. 1763

6 Juni 1761

8 Aug. 1762

6 Aug. 1764

Maria Ursula Sophia

24 Juni 1765

Josephus Joannes Franciscus
Antonius Mathias
Maria Engelbertha Lodow$a
Clara

24 Febr. 1767

Helena Getrudis Maria Josepha

14 Aug. 1771

Maria Anna Joanna Josepha

20 Mrt 1778

25 Sept. 1769

1790-1799

Doopheffers
B. van Erp en Jkvr. Anna van Voorst in
plaats van Heer Gerard. Floris van Rees en
de jonge vrouwe van Goldtstein geb. Aleydis
van Ripperda
E u c h a r i u s o. Motz, C. J . v a n B. van Erp van Baerl, Eva van Aerdt
Munster
Joannes wan Regn, Catharina Hoff- Maria Lemmers in plaats van Joannes van
Nispen en Maria Monnier
man
J. E. van Voorst en echtgen. in plaats van
B. wan Erp, J. A. van Oldeneel
Ger. Flor. v. Rees en Jkvr. Maria van
Hugenpoth
J. E. van Voorst, Th. %I. van Balth van Erp van Baerl, Jkvr. Anna van
Voorst in plaats van Vre Gisberta Norberta
Goldtsteyn
van Middagten geb. van Dort vrouwe v.
Vrieswijk en Oldhagensdorp
Euch. van Motz, C. J. van Mun- J. E. van Voorst en echtgene
ster
Joannes van Reyn, Catharina Hoff- Joannes Casparus van Nispen en Maria Monmans
niers voor wie Vre Maria Lemmers gez.
Hoffmans
B. wan Erp, J. A. van Oldeneel
J. E. van Voorst en echtgene in plaats van den
ZeerEerw. Willem Raymond Lamoraal JosephBaron van Bierens, deken van kathedraal
en le capittel in Aeken en Jkvr Maria Adriana
Sophia van Erp, non in Heinsbergh
Euch. 21. Mofz, U. J. v. Munster de Hr J. H. van Schuren, Vre Aloysia van
Dunnewaldt gez. van Schuren
J. E. van Voorst, W. Th. van
Joannes van Erp, Carolina van Clant
Goldtsteyn
Balthasar wan Erp, Antonetta Ma- Antonius van Hugenpoth ter Aerdt, Jkvr. Corria Jodoca van Oldeneel
nelia Simona van Doetinchem tot Rande
J. E. van Voorst van Manhorst, Josephus Golstein van Volkerda, Antonetta
Th. M. Golstein
Maria Judoca van Oldeneel
J. E. van Voorst, Th. M. van Engelbertus Tiberius van Haringsma tot Heeg,
Golstein
Maria Gertrudis Lowysa van Grotenbuys
vrouwe van Onstein
J. E. waN Voorst, Th. M. van Adolph Gerard Vrijheer van Heerma en WilGolstein
mina Constantia van Heerma, abdis in Vorstenberg
Joannes Everhardus verschuur,
Joseph Baron van Eschede, Anna Wilhelmina
(van der Schueren) Maria Thevan Rees
resia Kutschreuter

Ouders
J. E. wan I’oorst, M.
G oldtsteyn

Th.

van

11

Deze aanteekeningen zijn geplaatst op schutbladen en ingelegde bladen van de Zutphensche Almanach, doch bevatten geene
belangrijke gegevens.
1799-1811

111

Franciscus Xaverius Justus 18 Jan. 1801
Antonius

l?ranciscus Xaverius haowicus

6 Apr. 1803

Charlotta Helena Anna Maria

6 Juni 1805

Ludovicus Joannes Simeon

24 Apr. 1808

Joannes Cornelius

4 Mei 1809

Maximilianus Fredericus
Eduardus

6 Mrt 1811

Abraham cie Both, Bernardina Fre- Xaverius de Both, Joha Catha Burgers
derica Louisa van Brun
Abr. Stephanus Franciscus de Both, Franciscus Joannes Baptista de Both, MagdaB. F. L. van Brun
lena Catharina de Both
Ludovicus Hubertus wan Motz, Franciscus Maximilianus van Motz, Helena
Theresia Boelhouwer
Boelhouwer
L. H. Balthazar wan Motz, Th. Johan Baptista Pelgrom, Berta Alyda Volkamp
Jacoba Boelhouwer
vrouw van Joannes Mathias Franciscus Boelhouwer
Joannes Mattheus Franciscus Boel- Joannes Baptista Pelgrom, Helena Boelhouwer
houwer, Barta Aleyda(Volkamp)
L. H. B. wan Motz, Th. J. Boel- Fredericus Pelgrom, Elisabeth Cornelia Pelgrom
houwer
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Trouwboeken.
1703-1717
Arnold Seger van Rees en Anna van Erp
get : de familie van Erp en JosephHoen tusschen Mei en Sept. 1706.
1722-1763.
Wilhelmus Assuerus van Erp en Anna Christina van Hoen
26 Juli 1736 get: Henricus Wilhelmus van Erp, Josina Gertrudis
van Voorst en Joanna Catharina van Erp.
Hermanus Joannes Verscheure (van der Schueren) en Aloysia
Jacoba van fjeunevolf, ongeveer 10 jaar geleden te Bocholt getrouwd, zijn wegens een gebrek in de vormen overgetrouwd
1 Sept. 1740 get : Henricus Bernsen Theol. en Christina Tamers.
Eucharius van Motz en Charlotta Josina van Munster, get :
Geertruid en Anna Elisabeth Offermans 9 Juni 1767. Nadien
bestaat er geen trouwregister meer, enkele huwelijken, doch geen
van belang zijn opgenomen in de almanakken, waarin de doopdata
van 1789-1799 zijn opgeteekend.

Maria Janetta Dominica Frederica dr van E. J. Baron van (der)
Schuren overl. 11 begr. 14 Sept. 1778.
Gerardina Wilhelmina Lucretia van Lamsweerde dr. van Hermina
Jansen, en van wie als vader wordt opgegeven Gerrit Willem
van Lamsweerde overl. 26 Dec. 1778.
J. W. Baron van Heerde weduwnaar van Vrouwe van Heerde
geb. van Rohr overl. 12 begr. 19 Juli 1781.
Georg Willem van der Portzen, drossaard, rigter en landschrgver
der heerldkheid Didam overl. 12 begr. 16 Jan. 1782.
Gerharda Hendrica Leonora barones van Heerde overl. 1 begr.
6 Febr. 1783.
Mevrouw van Rohr geb. F. van Heerde overl. 6 Juli 1800.
Alphab.lijst 1806-1811 niets te vermelden.

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden
in het Museum te Gouda,

Doodboeken.
medegedeeld door Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PBINS.
1703-1706
l
Gerrit Schaep, j- 20 l?eb. 1704.
~ Men vindt in dit museum de volgende genealogische
1722-1746.
en heraldische gedenkwaardigheden :
Nicolaus Wayop heer in Loil plotseling, 1_ 27 April 1722.
Jvr. Catharina Judith van Ghyginck, f 18 Sept. 1723.
1. Een ms. in klein folio bevattende ,Namen en wapenen
Alpherus Schaep tot de Bael, j- 12 Dec. 1723.
van de Edele Achtbare Heeren Raaden in de vroedAndreas Woldenborgh, 1_ 18 Mrt 1724.
SchapvanGoudasedert 1618-1780”, waarachter:,NaaClara Mechteld Busieau Wede Hegeman, t 18 Nov. 1724.
men en wapenen van de Leden der vroedschap van
ìkfaria Agnes van Oldeneel vr. van Eric Frederik v. Voorst,
Rotterdam” in dien zelfden tijd. (no. 102 catalogus).
f- 22 Aug. 1727.
2.
In gebrand glas het wapen van H. van Beverningk
Jacobus Dominicus Egbertus Louwerman, t 3 Sept. 1727.
raet en tresorier generael 1657.
Anna Catharina Schotten vr. v. d. generaal Christophorus Smifh
3. a.v. van Jacobus Sceperus predicant in de gereformeerheer van Hees, T 16 Sept. 1727.
de kerke ende librymeester in Gouda 1648. (Op
Jkvr. Anna Christina van Loon, i 22 Dec. 1727.
Angelina Daminx wede Nicolaus Wayop t 28 Oct. 1729.
een zilveren veld een zilveren schaap staande op groede Edele Heer de Crock bekeerling, t 10 Sept. 1733.
nen grond, waarboven 2 gekruiste schepersstaven
Eric Frederic van Voorst, j- 7 Aug. 1736.
met een strik vastgehouden, wier uiteinden dwarsGerard van Erp, heer van Steeg, f 21 Nov. 1737.
balksgewijze uitgolven.)
Ignatius Bruno van Hoen, j- 28 Nov. 1741.
4. a.v. van Dirck Cant 1666. (Op goud een roode handJosina van Voorst, j- 29 Nov. 1741.
schoen (want), de vingers naar beneden; helmt. de
Maria Elisabeth van Erp vre van Voorst v. Schadewijck, t
want tusschen 2 olifantstrompen). (cat. no. 126.)
6 Jan. 1742.
6. a.v. van Dr. Pieter van Groenendijck. (Op zilver 3
Balthasar van Voorst, j- 11 Juni 1742.
Gerard Schaep heer van Heeg, 6 Aug. 1743.
zwarte rechter-schuinbalken ; helmt. een blauwbeJvr. Agnes Catharina van Erp, religieuse, -/- 29 Mei 1746.
kleede arm met kanten manchet, eeu hoefijzer in de
1746-1810 (van alle gezindten)
hand houdende; dekkleeden rood en zilver.
Mevr. Anna Helena Alew@a gewesene huisvr. van den Heer
6. a.v. van Jan Smith rentmr. 1666. (Op goud een roode
Michael van Os overl. 6 begr. 12 Juni 1748.
linkerschuinbalk beladen met 3 zesp. gouden sterren,
Douair van Woldenborg geb. van Erp vrouwe tot de Baar1 overl.
vergezeld boven van een zwart aambeeld en beneden
16 begr. 22 Juli 1760.
van 2 schuinrechts geplaatste zwarte hamers met
het dochtertje van den Heer J. E. van Voorst tot Schadewyck
houten steel; helmt. een hamer, waarboven een kroon
overl. 22 begr. 24 Apr. 1754.
Mevrou Aurelia Wilhelmina van Nispen geboren ten Hage overl.
tusschen een vlucht van zilver en goud.) (cat. no. 126.)
2 Dec. 1766. (begr. te Altena 6 Dec.)
7. In hout de wapens van Joh. v. Immerzeel fabr. (3
Mevrouvan Reyn (geb. Walburgis van Nispen) overl. 20 April 1767.
zwarte lelies op goud) en Floris de Lange fabr. (wapen
Mevrouw van Munster overl. 2 begr. 6 Maart 1769.
de Lange van Wijngaarden).
Donair van Raab overl. 2.3 begr. 30 Maart 1769.
8.
Een schilderij van het touwslagersgilde, waarop :
Dorothea Maria dr van J. van Voorst overl. 16 begr. 18 Juli 1760.
Jan
Smaasen en Frans Kramer overmannen ; Isaak
Johannes Antonius Adrianus van Reyn overl. 16 begr. 17 Apr. 1761.
Ysselsteyn, Ary de Jongh, Jan van de Vijver, Leende&
Freule van (der) Schuuren overl. 1 begr. 7 Mei 1761.
Schut en Jam de Bruyrz, dekenen. (cat. no. 406.)
Freule Eva van Aerdt overl. 21 begr. 25 Aug. 1763.
9. Een dito, waarop : Ary Duyf, als overman, I+illem
Mevrouw van Harinxma oud 102 jaar en 6 weeken overl. 26
begr. 30 Mei 1766.
Verhouf, Qerridt Man, Klaes Ramp, Frans Verburgh,
de Drossaart C. Sievert overl. i4 begr. 19 Juni 1767.
Pieter Peuselaer als deeckens anno 1662. (cat. no. 405.)
Baronesse van Heerde geb. van Rohr overl. 17 begr. 25 Febr. 1769. 10. Een gildekist van het pottebakkersgilde, waarop : Jan
H. J. van (der) Schuuren overl. 2 begr. 7 Dec. 1771.
Lugthart, Jacobus van der Mey, Johan Smits, Jakop
Freule Clara van Voorst overl. 10 begr. 16 Jan. 1773.
van
Bentum, Jan van Bentum anno 1743. (cat. no. 409.)
Laurens Eendrik zn van luit. Gervais overl. 4 begr. 8 Juli 1773.
11.3 gedreven zilveren schilden van het touwslagersgilde,
Otto Willem van Voorst overl. 12 begr. 17 Jan. 1778.
waarop het wapen van Gouda en 1640 en de namen :
Mevr. Louisa Jacoba van (der) Schuren geb. baP van Dunnewalt
Ary Duyven als overman, Willem Verhoeven, Gerrit
overl. 8 begr. 12 Aug. 1778.
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Man, Cornelis Schraveiaer, Frans 9erburgh en Pieter
Peuselaer als dekens 1663. (cat. no. 404.)
12. Bord van het touwslagersgilde, waarop de namen :
Jan Smaasen en Leendert Schut overmannen, Lamb.
Kramer, Gij& van Leeuwen, Corn. Hensbeek, Dirk
uan der Paauw, Hendrik Ysselstep deekens en een
vers van Joachim Oudaen 1767. (cat. no. 407.)
13. ‘In gebrand glas het wapen van Dirck Jongkindt.
14. De 16 kwartieren van Frangois de Mey, burgemeester
te Gouda, geb. 12 Maart 1726, op perkament achter
glas. (cat. no.’ 124.)
lb. De 16 kwartieren van Anna Maria du Peyrou nata
8 Nov. 1722, trouwt 17 Mey 1762 François de Mey
vd. natus 12 Maart 1726. (cat. ne. 125.)
16. Het wapen de Lange van IY+jngaarden in hout.
17. In hout de wapens van M. Costerus (gedeeld 1 drie
5 p. sterren (2 en 1); 11. drie palen), Waterblom (2
takken in hoefijzervorm geplaatst, waarvan 3 bloemen, en waarboven een 6 p. ster) en S. E. uan Hoflandt (gevierendeeld 1 en 4 een ankerkruis; 2 en 3
twee gekruiste bossen stroo). (cat. no. 366.)
18. Het alliantiewapen van der Does en van der Dussen
en de kwartieren :
van der Dussen
Cleywegh
Veen
KO$l
van I~QXc
Onderwater
de Lange
Fabry.
19. Het wapen van der Does en de kwartieren:
van der Does.
van der Dussen
Goot
Cleywegh
de Hoog
Veen
van der Cijs
(cat. no. 110.)
Kooy.
20. Stamboom en 8 kwartieren van Adriaan van der Does,
geb. 10 April 1686 en Catharina de Grande, geb.
6 Augustus 1688, samen geh. 20 Sept. 1712, en hunne
9 kinderen.
21. Het alliantiewapen Van der Does en de Grande en
de kwartieren :
Antwerpen
Verswaan
Maaten
van der Zaan
de Grande
van den Heuvel
Knoilaerts
de Lange.
22. Stamboom en 16 kwartieren van Johan, van der Does,
geb. 30 Dec. 1644, t 4 April 1704, en Elisabet van
der Dussen, geb. 7 Oct. 1657, samen gehuwd 15 Sept.
1677, en 11 kinderen.
23. Een schoorsteenconsole, waarop het wapen van P. van
GroenendQck: een zwarte keper op goud vergezeld
van 3 roode rozen 2 en 1 (cat. no. 665.)
24. Een dito, waarop het wapenvan J. 9erschure (doorsneden : boven op rood 3 zilveren hoefijzers ; beneden op
blauw een zilver stappend paard.) (oat. no. 665.)
25. Een gildekist van het pijpemakersgilde d.d. 1773met
de volgende namen en wapens: Andries Brem (op
rood 2 gekruiste pijpen, de koppen naar beneden),
Jan Puyt (op rood schuinlinks naast elkaar een pgpenvormer en een lat P), Janus de Liefde (op rood 2 gekruiste messen), b%lem de Jong (op rood 2 gekruiste
haken (vorm knoophaken), Jan Boms (op rood een
pijpenvorF;n, ly Brammert (op rood 3 gouden
schijven
26. Naambord ,der Heeren liefhebbers van Wetenschappen die het sleutelrecht dezer bibliotheecq kamer heb-

be” 1689-1764, met het wapen van Gouda en de
wapens van tiorneille Guillebert (op rood een gouden
dwarsbalk beladen met 3 zwarte ringen), Dirck Jongkindt en ? (twee groene bergen, waarboven een bruine
griffioen vliegt) (cat. no. 644.)
27. Een dito van 1765-1817 met de wapens van Willem
Cornelis Backer, Samuel Erançois d’Moraaz, Petrus
Gibbon.
28. Kaart met de gekleurde wapens van ,Dijckgraef
ende Hooge Heemrade van Rijnlant’! 1647. (cat. no. 6.)
29. Kaart met de wapens van ,,Dgkgraaf en Hoogheemraden van de Crimpenrewaard 1682”. (cat. no. 9.)
30. Kaart van de wapens van Dikgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenerwaard 1818. (cat. no. 10.)
31. Zegels in lak van de graven van Bloys, heeren van ter
Gouw. (cat. no. 52), Karel V (53), Philips 11 (64).
32. Bokalen met de wapens Holland, Willem 111 en Holland, Amsterdam en Gouda, Amsterdam, Gouda. (cat.
non 76- 101.)
33. Diverse zegels in was en pijpaarde. (cat. nos 62-69.)
34. Wapen van Mr. Willem van den Kerckhove 1730.
(cat. no. 141.)
35. Een bokaa,l met deksel, waarin de wapens van den colonel (der schutterij) Mr. Cornelis de Langeen de capiteins
Gerard Oosterlingh, Gerard 9errijn, Mr. Harmen
Sijen en Christoffel van -den Bogaert uit 1694.
36. Twee wapenkaarten bevattende de fraai gekleurde
wapens van de librijmeesters van Gouda 1635-1794.
37. Wapen in hout van Vermeul, burgemeester van
Gouda. 1646.
De in dit museum aanwezige borden, afkomstig uit de
St. Janskerk te Gouda, worden door mij beschreven in
de eerlang te publiceeren n Genealogische en Heraldische
gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland.”

De Amsterdamsche Chirurgijns (Heelmeesters)
van í730-1 829,
medegedeeld door A. B. VAN DER V IES.
(Vervolg van XXXVI, 283.)
Jaar v. Oudord.
Prom. bij Prom.

Goboortoplaak

G e o r g Wilhelm Westerhoff 1768 36 Fiirstenan
1768 22 Oost-Zaandam
Simon Hondius
1768 31 Winterswijk
Gerhardus Tenkink
Hendrik Christiaan Wieman 1768 24 Dortmund
1768 26 Oud-Zevenaar
Arnoldus Massop
1768 32 Amsterdam
Hendrikus Dohuysen
Johan Christoffel Roedolph 1768 32 Sondershausen
1768 22 Amsterdam
Pieter de Keyser
1768 25 Horstmar
Jan Frederik Beekman
1768 28 Breedevoort
Gerrit Jan Jaspers
1768 26 Amsterdam
Hendrik Wameling
1768 24 Amsterdam
Gornelis Terné
1768 26 Winterswijk
Hendrik Jan Stroband
1769 25 Amsterdam
Gysbert Schouten
1769 26 Mechelen
Gerrit Jan ter Maat
1769 25 Amsterdam
Johannes Gieoing
Benjamin Hendrik van
1 7 6 9 2 4 Smsterdam
Tongeren
Anthonius Cornelius de Beer 1770 23 Abbekerk
1770 24 Amsterdam
Johannes Fillekes
Coenraad Engelbert Beekman 1770 25 Amsterdam
Pieter Wilhelm Langenberg 17ï0 33 Gleve
1771 23 Enkhuizen
Claas Hoogland

niet meer
*ermold in

1806
1815
1794
1807
1817
1776
1795
1782
1810
1797
1782
1781
1795
1797
1784
1781

1797
1800
1805
1828
1807
1776
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Jaar Y. Oudord.
Prom. bij Prom. Geboorteplaats
Adrianus de Bosson
1771 21 Delftshaven
Hendrik van Ette
1771 30 Amsterdam
Nicolaas Bruyns
1771 25 Amsterdam
Johannes Dirksz
1771 23 Amsterdam
Deethart Hendrik Meppe
1771 51 Esens
Christiaan Fredrik Schreiber 1771 28 Torgau
Jacobus Musculus
1771 24 Amsterdam
1771 25 Amsterdam
Andries Bzetz
Theodorus Melchgers
1 7 7 1 2 7 Gelder
Cornelis Nye
1771 28 Amsterdam
Franciscus Bijtel van Rodenberg
1771 21 Amsterdam
Barend, Spaan
1771 26 Amsterdam
Dominicus Johannes
1772 27 Amsterdam
Paulus Wennekers
1772 27 Gennep
Jan Hendrik Doorwaart
1772 24 Amsterdam
Steven Huysman
1772 33 Arnhem
Claas Kuyper
1772 26 Meppel
1772 26 Breedevoort
Gerrit Ja,n Elssinghorst
Gerrit Jan van Wy
1772 26 Arnhem
Frans Eykman
1772 23 Amsterdam
Pieter Walderbos
1772 31 Groenloo
1773
Jan Vodde
Amsterdam
Johannes Jongbloed
1773 23 Amsterdam
17ï3 21 Bommel
Johannes Verwoerd
1773 30 Weesp
Johannes Overdyk
Jan de Bree Corualisz
1773 36 Amsterdam
Hendrik Anthonie Buchler 1773 28 Lingen
1773 22 Amsterdam
Willem Boelhouwer
1773 19 Amsterdam
Hendrik Berkman
Albertus Volraat Nedderman 1773 22 Amsterdam
Jacobus Conradus FelixCox 1773 23 Cleve
Theodorus ter Maat
1773 2ï Mechelen
_Cornelis Franciscus Nuyens 1773 23 Hoogstraeten
Franciscus de Groot
IÏí3 30 Amsterdam
Willem Schoewert
1773 25 NieuwerAmstel
Bernard Hendrik Potjer
1774 31 Norden
1774 32 Rotterdam
Abel Abels
1774 30 Anholt
Johannes van Sillevoldt
Gerhardus Gerritszen
1774 34 Zevenaar
1774 25 Amsterdam
Johannes Franse
1774 26 Winterswijk
Joost Keuper
Hendrik Barend Esting
1774 27 Vriesuijten
1774 29 Amsterdam
Everhardus Withuis
Johannes Hendrikus Schuring 1774 29 Anholt
Frederik Augustus Fisler
1775 27 Zutphen
17í5 26 Amsterdam
Willem Rowoudt
L775 24 Amersfoort
Jacobus van Heymenberg
1775 30 Zijnge
Johan Diederich Körner
1775 39 Groningen
Antoni Laar
1775 23 Loeneu
Frederik Buchner
1775 31 . Minden
Willem van Leeuwen
1775 30 Amersfoort
Isaak ter Schuur
1775 26 Amsterdam
Willem Tilleman
1776 30 Lochem
Marselus Gyswyt
Johannes Wilhelmus Bovens 1776 27 Anholt
1776 25 Amsterdam
Johannes Fiolet
Johannes Hendrik Hageman 1776 25 Cleve
1576 24 Amsterdam
Casper Brinkman
1776 25 Varseveld
Anthony Becking
1776 35 Amsterdam
Arnoldus Bakker
Abraham Nicolaas Richard 1776 21 Amsterdam
1776 25 Amsterdam
Jan Cornelis Weheling
1776 25 Amersfoort
Gerkit Batteke
1776 29 Amsterdam
Andries de Ham
1777 24 Amsterdam
Johannes Charbonjee
1777 27 Nijmegen
Hendrik van Wimsen
1777 32 Amsterdam
Nicolaas van Helmond
1777 26 Amsterdam
Cornelis Mansheym
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Jaar T. Ondord.

niet

moor
vermeld in

1812
1775
1778
1815
1780
1818
1781
1780
1805
1789
1813
1820
1790
1774
1781
1781
1777
1807
1777
li92
1820
1823
1781
1788
1806
1801
1788
1801
1794
1807
1801
lï78
1821
1807
1791
1777
1779
1788
1803
1778
1821
1813
1808
1807
1802
1824
1800
1827
1809
1829
1817
1794
1805
1788
1791
1785
1811
1791
1799
1817
1812
1821
1821
1794
1801

Prom. bij Prom.

Gerrit Hendrik Went
Jan Hendrik van der Vegt
Abraham Sybertze
Carel Hendrik Weeber
Matthys Steffhaan
Hendrik Weyer
Jacobus de Vaal
Dirk van der Vegt
Ulrich Herman Wessels
Johannes van Hattem

1777 22
1777
1777 :8
1777 28
1778 29
1778 29
1778 30
1778 30
1778 26
1778 24

1778
Jan Timman
1778
Willem Trip
1778
Hendrik ter Hoeve
17ï8
Cornelis Maas
1778
Hendrik Camerling
1778
Gerrit van Nunspeet
Johannes Bernardus Noordink.1778
1778
Egbertus Knippenburg
1778
Coenraad Bodenstaff
Johannes BernardusBennings 1778
1778
Isaac Roos
1779
Nicolaas van der Horst
1779
Jacobus Dierking
Georgius Arnoldus Barentsen 1779
1779
*Jan Haring
1779
Hermanus Rentinck
1779
Jan Philip Smeeman
1779
Heuning Nissen
Barend Roeloff Schreuder
1779
Harmz.
1779
Hendrik Wyntjens
1779
Hendrik van Hees
1779
Jan Cornelis Lyp
1779
Jan Hendrik de Clercq
Lubert Diderich Deverman 1780
1780
Gerrit Kop
1780
Johannes Paul
Martinus Nielen
1780
1780
Gysbertus Baay
1780
Johan Pieter Muller
1780
Jacobus Michel Lier
Jan Hendrik Blekkingh
1781
Jacobsz.
lí81
Johan Christoffel Weisz
Hendricus Johannes Petrus
1781
Consen
1781
Abraham Fleischman
1781
Christiaan Schmldt
1781
Francois Jas
1781
Hendrik Knaap
Petrus Keuls
1782
1782
Anthony van Velseu

27
27
27
34
28
26
a8
27
26
29
22
31
26
27
37
21

Goboorleplaats

Amsterdam
Amsterdam
Amersfoort
Wesel
Zwolle
Emmerich
Amersfoort
Amsterdam
Esens
Krimpen aan de
Lek
Amsterdam
Elburg
Groenloo
Vreeland
Utrecht
Kampen
Kampen
Lichtenvoorde
Uden
Anholt
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Zevenaar.
Amsterdam
Lichtenvoorde
Amsterdam
Amsterdam

niet moer
vermeld in

1798
1807
1803
1813
1800
1821
1797
1794
1787
1802
1796
1824
1781
1803
1828
1781
1808
1825
1802
lï85
1802
1808
1807
1824
1799
1788
1798
1808

30 Amsterdam
26 Cleve
26 Amsterdam
20 Amsterdam
23 Spaarndam
24 Quakenbriick
24 Amsterdam
22 Amsterdam
27 Emmerich
Kampen
37 Hohenstaufen
21 Reurmunden

1793
1795
1790
1808
1807
1827
1807
1807
1808
1807
1783

22
31

Amsterdam
Schleiz

1820

22
21
38
22
26
24
29

Halberstadt
Edam
Marburg
Amsterdam
Nijmegen
Amsterdam
Roelof Arendsveen
Oost-Friesland
Stad Vigt
Harderwijk
Harderwijk
Emden
Amsterdam
Amsterdam
Winterswgk
Rees
Wijk bij Duurstede
Dortmund
Quakenbrück
Amsterdam
Amsterdam

1782
Hendricus Bier
Joseph Reynhard Adelman 1782
Gerrit Leendert Molenberg 1782
1782
Hendrik G ruesink
1782
Georg Rathklef Dusburg
Willem Heyink
1782
1783
Willem Vietor
1783
Gerhard ten Bengevoord
Jan Pieter Camman
1783
1783
Fredericus Welman

26
28
29
36
29

Johannes Casper Venkhuysen 1783
1783
Lubert Diederik Rauwe
1783
Johannes Immerman
1 7 8 3
Jan Haverkamp

29
26
21.
20

26
25
26
30

1798
1804
1788
1820
1807
1828
1804
1789
1801
1818
1801
1817
1807
1807
1807
1802
1807
1809
1787
1808

323

324

Jaar v. Ouderd.

P r o m . bij Prom. Gcbnortoplaals

Hendrik Speet
1783
Harmanus Leening
1784
Adrianus Buddingh
1784
Gerrit Hendrik Bonkink
1784
Hermanus Hendrik Stephanus
Zalig
1785
Simon van Waart
1785
Christiaan Frederik Julius 1785
Philip Frederik Schirmeister 1785
Johan Gare1 AlexanderHenke 1785
Abraham Mooyen
1785

23
28
23
28

Amsterdam

niet rn~~r
vcrmold in

J.zar v. Oudcd
Prom. bij Prom

Simon Petrus Marinkelle
1791 25
1791 31
Cornelis de Pyper
Huissen
Jan Adolf Fredrik Stuntz 1791 29
Haaksbergen
1791 25
1814
Pieter van der Linden
Joseph Massart
1791 27
31 Neuburg
1804
1792 24
B
C
Weber
22 Amsterdam
fiSO2
Gerrit Spruyt
lï92 3 3
23 Amsterdam
1830
1792 22
Stephanus Lamers
I Jan Verbeek
1792 28
35 Rio de Berbice
23 Damme
1812
lï92 2 1
Hendrik Tiel
24 Leiden1792 28
Petrus Johannes Castelyn
Haarlem 1797
lï92 2 5
Johan Frederik Piegh
Aardeweyn Nieuwenhuys
1785 30 Amsterdam
Jacob Popta
lï92 28
Mart,inus Eysbergen
1800
1785 28 Amsterdam
Johan Willem Engelbert,
Jacob Flietner
1830
1792 29
1785 40 Borkuloo
Beumer
Carel Jan du Pui
1786 25 Leimuiden
1807
1792 34
Carel Victor Quack
Godfried Diederich Schroeder 1786 25 Dornberg
1792 24
Willem Berkenfelder
1788
Jan Hendrik Lakeman
1786 20 Amsterdam
1793 25
Matthys Tiedeman
1807
Jacobus Huaer
1786 25 Amsterdam
1793 33
Hendrik Stitser
Johannes van der Elst
1786 28 Amsterdam
1793 29
Barent Blom
Frederik Christiaan Heidel1793 26
Nicolaas van Weesel
bach
1786 25 Amsterdam
1789
1793 26
Iman Spruyt
1810
Eilderd Abels Volkamp
1787 28 Esens
1793 22
Hendrik Jurgens
1795
Frans Hendrik Walien
1787 28 Winterswijk
1793’)
C. Meiners
Johannes Scheening
1787 28 Tiel
1806
1794 28
Hendrik Jan van Dyk
1787 23 Zaandijk
Klaas Hendrik de Ligt
1794 26
Jan Pieter Schreuder
1787 24 Amsterdam
Hendrik Ruël
1801
Harmanus Johan Lageman 1794 29
Arend Haverkamp
1787 20 Amsterdam
1792
1794 26
Johannes Teylekens
Hermanus Tnllingh
1788 25 Amsterdam
1794 25
Jacobus van Keulen
1788 52 Wein bij Cleve 1808
Hendrik Schut,z
1794 27
Johannes van Gaalen
Willem van Heymenberg
1788 28 Amersfoort
1795 2 3
Pieter Meester
Jan Poll
1788 24 Amsterdam
1807
1795 21
Roelof Landskroon
Jan Willem Werneri
1788 23 Amsterdam
1808
1795 23
Barent Ovink
1788 28 Xanten
Hendrik Fischer
1795 28
Asuerus van Aalderink
1789 29 Kampen
1801
1795 26
Johannes Groskamp
Dirk Salm
Dirk van der Moot
1789 28 Amsterdam
1812
1795 27
Anthony van Leeuwen
1789 32 Quakenbrück
1819
Otto Hendrik Fenhuys
1796 22
Hendrik Meyer
1789 29 Chemnitz
1817
Gotlob Reinholt Doring
1796 30
Jan Dirk Danneman
1789 41 Kampen
G erhardus G roenewoud
1796 31
Jacobus Bodde
Hermanus Cluwen Johannes
Coenraad Hendrik Brink
1796 28
1789 26 Amsterdam
1 ï99
Nepos
1796 26
Johannes Petrus Pik
1789 26 Lisse
1801
1796 27
Willem van den Helm
Dirk Christiaan Stoets
1830
1796 24
Johannes Rudolph Hölscher 1790 33 Quakenbrìick
Willem Lutter
Lucas H
Schumer 1 7 9 0 2 3 Amsterdam
1797 24
Albertus op den Ende
1790 23 Haarlem
1807
1797 24
Josephus van Dam
Harco Jurriaans
1790 30 Amsterdam
Hendrik Benraad
Johannes Jacobus Houssard 1797 26
1790 29 Gouda
1813
Leonardus Sliedregt
1797 29
P. H. Ch. Zimmer
1790 23 Mijdrecht
1814
Johannes Wydekamp
1797_ 20
Johannes E. Jaspers
1790 30 Amsterdam
1801
Jan Wynstok
1797 42
Willem van der Hulst
1797
1790 30 Lichtenvoorde
Gerrit Jan Ruël
1797 26
D. M. F. Cordesius
1790 22 Muiden
1817
Jesaias du Pré
1797
G. D’Ancona
1807
Bett,ing 1 7 9 0 3 0 Amsterdam
Albertus J
1797
P. Emanuel
Johannes Hillebraudus Ben1797 23
Jan Noot
1798
1790 32 Amsterdam
r a a d
Johannes Theodorus Wouters 1798 23
1790
G D Ancona
1798
D. Christoffel Klee
1812
1791 27 Amsterdam
Willem Peperhoven
Antonius Cornelis Bodenstaff 1798 23
1812
1791 30 Amsterdam
Jan Ligtvoet
1799
D. Estink Knippenburg
1794
1791 24 Groningen
Arent Huisinga
lï99
F. Brunjes
1803
Joannes Conradus Fleissen 1791 26 Xanten
1799
Jacob Haag
1807
1791 25 Zwolle
.Jacobus van Riesseu
1799 26
H. Tebbe
Johannes Nicolaas Engeltrum 1791 25 Breda
Theodorus Arnoldus Castelyn 1799 24
1797
1791 23 Amsterdam
Jacobus Blekkingh
1799 36
Anthony Klumper
1819
1791 28 Amsterdam
Jan Soetekouw
1800 30
Jean Baptist Schorrer
1822
1791 28 Cleve
Carel Hendrik Möller
1800 26
Willem Hendrik Smits
1797
1791 32 Quakenbrück
Otto Hendrik Eenhuys
Clemens van Demmelt,raat
1801 27
2’ Frederikus Tythoff
1791 22 Amsterdam
Hendrik Ragge
1801
1801
Barend Luken Martens
1) Komt niet meer voor in 1807 me1 echter weder in 1809.
9) Komt niet meer voor in 1807 wel eohter weder in 1823.

1807

1) Komt voor het eerst voor in 1820.

. CiclJoortoplaats
Amsterdam
Breukelen
Amsterdam
Amsterdam
Jodoigne
Wesel
Amsterdam
Amsterdam
Schoonhoven
Amsterdam
Amsterdam
Emmerich
Pingjum
Cleve
Hohensolms
Amsterdam
Naarden
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Poortvliet
Amsterdam
Kampen
Amsterdam
Deventer
Amsterdam
Hoorn
Gouda
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Kampen
Purmerend
Amsterdam
Amsterdam
den Haag
Zevenaar
Bijleveld
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Breda
Groningen
Middelburg
Magdeburg
Amsterdam
Amsterdam
Soest
Amsterdam
Amsterdam
Ravestein
Amsterdam
Amsterdam
Emmerich
Amsterdam
Amsterdam
Meppen
Amsterdam
Zevenaar
Utrecht
Jeverland

niet mear

vermeld in

1795
1805
1801
3807
1827
1807
1806
1812
1813
1803
1794
1817
1797
3 796
1802
1798
1800

1799

1823
1796
1808
1823
1806
1814
1813
1807
1810
1813
1813
1797
1798
1802
1819
1807
1807
1801
1822
1808
1824
1813
1808
1806
1804
1800
1813
1802
1822
1808
1821
1823
1813
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niot moer

van het geslacht, die ik echter, desverlangd, bereid
ben te geven.
George David Brand
1801
Amsterdam
1822
Laatstgenoemde Heinrich Jacob, in 1695 geboren, huwPieter Petersen
1802 26 Zutphen
1810
de 28 Mei 1727 Catharina Amalia Schmiemann, dochter
Johan Christoffel Albrecht
1802
Amsterdam
van Johann Friedrich Dietrich en Anna Christina QuitLodewijk Willemsa
1803
1808
Amsterdam
1803
1811
N. L. Eebbelynck
Gent
mann, overleden op 29 Mei 1766.
Meinardus Backer
1803
Amsterdam
Schmiemann en Quitmann zijn beide geslachten, die
1818
Dirk Swart
1803 26 Baarn
geruimen tijd te Iserlohn waren gevestigd (zie ook
(Slot v o l g t ) .
Familiengeschichtliche Blätter X, 1912, bl. 167.). Op de
~~
voorplaats der Luthersche kerk ter plaatse vond ik ook
VRAGEN EN ANTWOORDEN.
grafzerken, waarop hun wapens zijn uitgehouwen. Dat
Andel (van). Kan iemand mij de kleuren opgeven van Schmieman~z vertoont een aambeeld, waarop een
van het wapen van het Brielsche geslacht van Andel, engel, beter wel een smid, die ter linkerzijde is geplaatst,
zijnde een dwarsbalk, gaande over 2 schuingekruiste bezig is te smeden; Quitmann een palmboom, beter wel
schippershaken (die ook als hellebaarden voorkomen), een kweeperenboom, op een grasgrond.
Een te Iserlohn gewoed hebbende brand deed de doopen vergezeld van 4 klaverblaren? Bij voorbaat beleefd
en trouwboeken verloren gaan, naar mij werd mededank aan hem, die inlichtingen verstrekt.
gedeeld.
Rotterdam.
R. T. MUSCHART.
C. S. B. B.
‘s-Gr.
Ballot. (XXXVI, 286). Met groote belangstelling nam
Beun van Wender. Welk wapen voerde Gerrit Beun
ik kennis van de mededeeling, dat er in 1’769 te Amvan Tl’ender, ambachtsheer van Alphen (rC: 1625):C
sterdam een C o n r a d Frederick Simeo+t Bullot heeft geJ. v. L E E U W E N.
Utrecht.
woond, die daar toen een dochter liet doopen.
Om verschillende redenen moet ik hem voor een lid
Gerrydt Beun van Weder, 619 1625 ambachtsheer en
van den in Patriciaat 1913 behandelden tak van het geschout van het ambacht Alphen, voert als wapen: geslacht Ballot houden, die zich van uit Frankrijk in Westvierendeeld : 1 en 4, 3 hoofdletters A; 2 en 3, een adephalen vestigde. Hoe hij daarbij aansluit, kan ik echter laar. Helmteeken : een uitkomende adelaar. (Randschrift:
niet vinden.
Garrijdt Beun van \Vender). Volgens lakafdruk op zijn
Behalve Heinricá Gisbert had de Luthersche predikant brief aan het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland.
Jacob sub 11 wel is waar nog twee zonen en een dochter,
DOG.-BUR. AFD. HE R A L D.
doch dezen zouden allen op jeugdigen leeftijd zijn
Binkhorst-Rensink. Familie-aanteekeningen geven als
overleden.
geboren te Deventer op 20 Februari 1754Hendrik Willem,
Heinrich GisBert sub 111 bovengenoemd had nevens
zn. van Lucas Binkhorst en Mada Rensink. Het eerste
dochters slechts de vier opgegeven zonen.
. Uitgesloten is dat Conrad Frederick Simeon een zoon kind uit dit huwelijk zou gedoopt zijn 9 Oct. 1742.
Genealogische gegevens omtrent dit ouderpaar zullen
zou kunnen zijn geweest van den jongste dier zonen
mdergeteekende zeer welkom zijn.
sub IV.
P. B. v. 0.
Br.
Van diens in Westphalen gebleven broeders had Adolph
Theodor verscheidene kinderen, die echter allen ongeBögel (Nering). (Xx1, 48 ; Xx111,28, 111; XXXTII,
huwd overleden op één zoon Hermann Heiwiclx na,
188,
189 ; XXXVI , 237). Bij den predikant der Nederd.
die eerst op 25 November 1768 in het huwelijk trad.
Herv. gemeente te Terborg worden een drietal registers
Van Johann Theophilus is mij slechts een op 6 Maart
1730 geboren zoon uit zijn 1 sta huwelijk ,7ohann Heinrich / bewaard, die, behalve kerkelijke zaken en lidmatenGabriel bekend, uit wiens in 1754 gesloten huwelijk 1registers, ook de doop- en huweiijksinschrlj’vingen vanaf
1636 bevatten, en bijna onafgebroken voortloopen tot
nakomelingen, die nog in 1889 te Iserlohn woonden
1772; bovendien een trouwboek van 1772-1854.
en daar toen door mij werden bezocht, bij welke geAan die inschrijvingen worden de volgende aanteelegenheid ik afschrift nam van hare (in mannelijke linie
1
Leningen
ontleend :
was die tak uitgestorven) familiepapieren. Johann TheoHuwelijksinschrijvingen.
p h i l u s ’ 1st~ vrouw stierf reeds in 1733; uit zijn 2de
huwelijk vermeldden die papieren geen kinderen, hoewel 118 F e b r . 1 6 4 9 . Hendric Böogel, n. soon van Hendric
Böegel, van Essen ‘), en Magclalena zum Broyel,
het mogelijk blijft dat Conrad Frederick Simeon daartoe heeft behoord.
1) Deze acte is van belang, omdat zij omtrent de afkomst der familie
Uit het in 1727 gesloten huwelijk van Heinrich Gislögel een nieuw perspectief opent. Immers werd in het uGeslngt Regiser der Bögelso, afgedrukt in Mbl. XXXIII, k.k. 188/189, aan Hendrik
bert’s tweeden zoon Heinrich Jacob moeten echter v&jr
IögeZ (geh. met Magdalena e. Broyel) tot vader gegeven: J o h a n
31 Juli 1753 (want toen overleed hij) drie zonen zijn
@geZ uit Dnntzig, die in 1596 te Leiden tot J. U. D. zou zijn gegesproten, omtrent welke die papieren slechts vermeldden,
romoveerd, waarvan het bewijs door den brand van de Leidsche
dat de oudste ongehuwd moest zijn overleden en de
cademie verloren zou zijn gegaan. Volgens bovenstaande acte heette
lendrik’s vader echter eveneens Hend rit en was deze in Essen
tweede koopman te Duisborg en ,gehuwd is geweest;
roonaohtig. Een onderzoek in de archieven van laatstgenoemde plaats
terwijl ze omtrent den derden niets inhielden. Wellicht
an derhalve voor het hooger opvoeren der stamreeks van waarde
was deze de persoon in quaestie, die zich naar Amlijken te zijn. In verband met de hier gesignaleerde tegenstrijdigheid
ou het wellicht zijn nut kunnen hebben, indien de Heer W. W. v. R.
sterdam heeft begeven.
1 dit Maandbl. de rechte filiatie dezer familie wilde publiceeren, die
Kortheidshalve onthield ik mij van verdere medecm blijkens Mbl. XXIII, k. 111, bekend is vanaf C. Bögel, die
deelingen omtrent de in Westphalen gebleven leden
!efde in 1367.
RED.
Prom. bij I’rom. Gohoortcplxds

vormdd i.

/!
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Martins zum Broyel, van Bentheim echte tochter
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Nepveu, Raad in den Hove van Politie en Criminele Justitie der colonie van Suriname, Rie(X 4 Mrt. 1649).
vieren en districte van dien, als vader (att.
naar
14 Juli 1677. Eernst Beugel, schepen deser stadt, na.
Varsseveld).
gelaten s. van Henrick Beugel, borger alhier, met
2da Sonnekens, wed. van Iggnatius van der Lage, 26 Febr. 1767. d’HoogEdele Heer Coenraad Laurens
Nerina Böael. Drossaard der Hoogheid en Bannein sijn leven kerckm* alhier (X 12 Aug. 1677).
rije Gis, &&ans woonachtig te Amsterdam, met
14 Juli 1677. Georgius Uder, s. van Georgius Uder,
d’WelEdele J u f f r o u w C7zristina ïllartha Robin,
geboortigh uit Noordenburgh, met Maria Magdaj. d., mede woonachtig te Amsteldam, enz.
lena Beugel, nagelaten d. van zal. Henrick Beugel,
8 Jan. 1768. d’WelEde1 Gestr. Hr en Mr. Jan Arnold
borger alhier (X 12 Aug. 1677).
Nering Bögel, subst. Drossaard der Hoogheid Wis,
20 Dec. 1684. Georgius Uder, wed. van wijlen i$Zaria
woonachtig alhier, met d’WelEd. Juffrouw Johanna
Magdalena Boegels, alhier, met Christina Bouvertige,
Stander, laast gewoond hebbende te Amsterdam.
n. d. van wijlen Jan Bouvertige, van Zutphen (X
2 Juni 1768. d’Heer Mr. Harmen Wtllem Aberson, j.m.,
18 Jan 1685 te Silvolde).
woonachtig te Alten, met Juffrouw Maria Jacoba
26 Juli 1685. Frederick Beugei, g. schepen en kerckmr
Bögel, j.d., woonachtig alhier (X 19 Juni 1768 te
deser steden, n. g. soon van Henrick Beugel, met
Ettenj.
Mechtelt Beuws , n. g. dochter van Evart Beuws,
13 April 1775. de Hr Jazz Philip Hen&. Mìnselius,
van Zutphen (X 16 Aug. 1685 te Zeddam).
wed. van Zuzanna Nepveu, woonende te Para18 Juni 1696. Den E. Borgmr Frederick BeugeZ, wed.
maribo in Surinamen, met Juffr. Henrietta Bögel,
van wijlen Mechtelt Beus, met Hendrina Adolphs,
woonagtig alhier, enz.
n. g. dochter van Adolph Adolphi, beide van Ter
29 Mrt. 1794. de Heer en Mr. Jan Aarnold Neering
Borg (X 8 Juli 1694 te Silvolde).
Bogell , weduwnaar van vrouwe Johanna S’tander,
27 Jan. 1695. Johannes Beugel, jongman wonende alin Ter Borch, met vrouwe Mechtelina Bartha Gesirta
hier, met Jacoba van Hattum, j.dochter, wonende
Coopsen, weduwe van den Heer en Mr. F r a n c o
tot Zutphen (att. naar Zutphen).
de Bruin, in Deutiohem (X 14 April 1794 te Etten).
24 Sept. 1699, Peter Ewijking, wed. van W i l l e m i n a
van Juicken , tot Deutecom , met Hendrina Adolphi,
Doopinschrijvingen.
wed. van Burgemr Frederick Beugel, van Ter 19 Oct. 1651. Maria Magdalena, Hendrìc Böget, sluiter,
Borgh (att. naar Deutecom).
[Magdalena zum BroyeZ] ; get. Graffin van Nassau,
April 1725. De E. Schepen Johannes Henricus Beugel,
Juffer Elsstong , Joncker @yiss.
j. m., soon van w. Johannes Beugel, met Juflr.
18 Sept. 1653. Frederik, Hendryc Boegel, sluijter van
Susanna Maria Spoor, j.d. van w. de Hr. Richter
boven, [Magdalena zum Broyel] ; get. Freder@
J. Adolph Spoor (att. naar Zevenaar).
Sluijter.
2 1 O c t . 1 7 6 4 . gehuwd: de HF Godefridzls Fredericks 24 Febr. 1656. Johannes, Hendrìck Beugel, sluiter, [MagFiens, j.&., soon van den Wel Eerwaerden en
dalena zum Broyel] ; get. Trost Buckop , Rent+
Seer Geleerden H* Hen&. Fiens, Predikant tot
meist. Entinck , vrouw Schraders.
Bruñen, met Juffr. Anna Elisabeth Bögels, j. d . 24 Mrt. 1658. IVillem Frederijc, Hendric Beugel, [Magvan den WelEd. HF J. H. Boyel! D r o s s a e r d e r
dalena zum Broyel] ; get. Graff Fritz van Nassau,
Hoogheit Wisch.
Arnoldus de bottelier, Anna Maria Pìscators öltche.
act. 1754. de WelEd. en Gest. H* Conraed Laurens
13 April 1662. Marten, Hendric Beugel, [Magdalena zum
Neering Bögel, D r ossaerd der Hoogh. Wisch en
Broyel] ; get. M. Ignatìus Eng7626usen.
Rigter der stadt Borg, soon van de W. E. Ge 28 April 1678. Magdalena, Schepen Eernst Beugels,
Heer J. H. Bögeb, Drossaerd der Hoogh. Wisch,
[Ida Sönnekes].
met Juffr. Maria Jacoba Kraeyvanger, j. d. van 10 Aug. 1679, Wilhelmina, Ernest Beugels, Ida Sönnekes.
den WelEdelen en Agtbaren Hr Frederick Kraey- 14 Dec. 1679. Ernestìna Charlotta, Georgius Vder, Maria
vanger, in leven Raad van de Politie en Crimineel
Magdalena Beugels; get. Mevrouwe de Prinoesse
van Surinamen en de vier gedeelten van dien
van Nassau, in wiens plaetse stont Maria Hun(att. naar Amsterdam).
telers, huisvrouw van Rentmr. Tengbergen.
25 Juni 1762. d’ WelEd. Gestr. Hr Lambertus Michgorius, 30 April 16&2. Maria Magdalena, Schepen Ernst Bögel,
wed. van vrouwe Geertruyt de Greev, capitein in
Ida Sön?lekes; g e t . Geo_ius Uder.
het Regiment van den Hr Generaal Baron v a n 24 Mei 1686. &!aria Magclalena, Schepen Erederick Beu-4ilva, woonende alhier, en Jongvr. Aletta Susanna
gel, [Meclzteld Beeuw].
Bögel, j. d. van den WelEd. Gestr. Hr J. H. Bögel, 21 Aug. 1687. Reinera, Schepen Frederick Beugel, [Mechdrossaart der Hoogheyt Wisch, etc. en Vrouwe
teld Beeuw].
Susanna Baria Spoor (X 11 Juli 1762).
12 Aug. 1688. Henrìcus Everhardus, Schepen Erederick
9 Febr. 1765. d’H. Carel Nering Bögel, j.m., woonachtig
Beugel, [Mechteld Beeuw].
te Terborg, met Juffrouw Susannu Maria Nepveu, 30 Mrt. 1690. Everhardus, Burgm’ Frederick Beugel,
j. d., geboortig uijt Suriname, thans woonachtig
[Mechteld Beeuw].
te Terborg, enz. ; bij de bruijclegom heeft gead- 10 April 1696. Henrica, Joannes Beugel, [Jacoba van
sisteert d’W. Edle ge H. Jan Hendrik BögeZ, als
Hattum].
vader, en LMevrouwe Susanna Maria Spoor, a l s 28 Aug. 1698. Joannes Henrìcus, Joannes Beugel, [Jamoeder ; d’bruijd met vertooning van eigenhandig
coba van Hattum].
consent van den WelEdle Achtbare @ Mr. Aubein 12 Mei 1726. Susanna Maria, de E. Schepen Johannes
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Henricus Beugel, [Susanna Maria Spoor] ; get. de
Hr. Richter Laurens Rudolph Spoor.
24 Oct. 1728. Anna ElisaOet, de Schepen Boegel, [Susunna Maria Spoor].
29 Nov. 1730. Conraed Laurens Nering, de Schepen
Beugel, [Susanna Maria Spoor].
25 Jan. 1733. Maria Jacoba, de Schepen Jan Beugel,
Juffr. Susanna Spoors.
11 Nov. 1734. Maria Jacoba, de Borgemr. J. H. Bögel,
Susanna Maria Spoors.
17 Febr. 1737. Jan Arnold Neerinck, de Hr. BorgemP.
J. H. Bögel, Susanna Maria Spoors.
27 Juni 1739. Ecerhardus Justinus Neringh, de Borgemr. Johan Hend. Bögel, Susanna Maria Spoors.
7 Aug. 1740. Aletta Johanna, de Bgmr. Joh. Hend.
Bogel, Susanna Qoors.
26 Jan. 1744. Henderjetta, de Hr. Borg. Bogel, Juff.
S. M. Spoors.
24 Juli 1746. Carel Neerinck, de Hr. Borgemr. Biigel,
Juff. Susanna Spoor.
26 Oct. 1755. Johannes Fredericus, de WelEdele Heer
C. Laurens Nering Bögel, de WelEdele Mevrouwe
Maria Jacoba Kraayvanger ; get. de Weledele Heer
Johannes Henricus Bögel.
13 Jan. 1765. Aubein, d’ H. Carel *Nering Bögel, Susanna
Maria Nepveu.
12 Mrt. 1766. Zuzanna Agatha Maria, d, Heer Carel
Nering Bögel, Zuzanna Maria Bögel-Nepveu.
9 Oct. 1768. Zuzanna Agatha Hendrica, d’ WelEdl. Gestr.
Heer Carel Nering Bögel, Vrouwe Zuzanne Maria
Nepveu; get. patre & Juffrouw Hendrica Bögel.
Lidmaten.
24 Sept. 1670 hebben hare belijdnisse gedaan.. . . noch
Maria Beugels.
Paschen 1671. . . . noch Ernst Beugel.
29 Sept. 1685. Mechtelt Beus, huisvrow van Schepen
Beugel, op attest. van Cleve.
Paschen 1695. Joannes Beugel, op attest. van Siegen.
23 Dec. 1695 op belijdenis etc. angenomen Jacoba van
Hattum, huisvrow van Joannes Beugel.
9 Oct. 1696. Magdalena Beugels, op attest. van Siegen.
29 Mrt. 1700. Willemina Beugels; attest. na Haerlem 1
Mrt. 1701.
15 April 1715. Hendricka Beugels ; att. 8 Dec. 1753.
13 Mei 1750. Coenraad Laurens Neerinck Bögel, na gedane belijdenisse ; met att. na Utrecht 8 Mei 1751;
met att. na Suriname.
8 Mei 1751. Anna Elisabeth Bögel, met att. aan ons ge.
12 Ju%,!55. de WelEdele Mevrouwe M a r i a J a c o b a
Kraayvanger, met attestatie van Amsterdam; en
na Surinamen 1756.
18 Juni 1757. Aletta Susanwaa Bögel, met attestatie getekend Wesel den 16 Mrt. 1757 ; met attest. naar
Doesburg 16 Aug. 1786.
17 Aug. 1761. Henrietta Bögel, door belijdenis des geloofs;
met att. nae Suriname Aug. 1769.
7 Oct. 1673. vr. Maria Kraayvanger, hulj’svrouw van den
WelEd. Hr Coenraadt Laurens Nering Bögel; van
Surinamen, get. 17 April e. a.
25 Mrt. 1766. Den WelEdele Achtbaren Heer Coenraad
Laurens Nering Bögel, oud-Raad van Justitie, met
attestatie van Paramaribo, get. den 3 Juni 1765.

17 April 1766. d’ Welgeboren Vrouwe Zusanna Maria
Nepveu, geboortig van Suriname; met attestatie
van Rijnberg, get. den 8 April.
,3 Oct. 1766. d’ WelEdele Gestr. Heer en Mr. J. A. AT.
Bögel, secretaris dezer stede, nae belijd.
d’ WelEdele Gestr. Heer Carel Nering Bögel,
J. U. D., nae belijdenisse ; met att. na Amsteldam
den 17 Nov. 1767.
20 Mrt. 1769. Johanna Stander, h.v. van ,Jan ,4rnold
Nering Bögel, op att. van Dom. Sam. Clave, V. D. M.
te Amsterdam, get. 1 Oct. 1768.
7 Oct. 1771. Carel Bögel, iep attest. van D”” G. J. Lepper,
Eccles. Surin. Pastor, get. den 29 Mrt.
Hendrietta Bögel, op attest. van D”” G. J. Lepper,
Eccles. Surin. Pastor, get. den 29 Mrt.; met att.
nae Paramaribo, get. den 22 Juli 1775.
Jhr. H. H. RÖELL.
Warnsveld.

Breitenstein. (XXXVI, 199). Hoewel ik niet weet
of de hier na te noemen persoon eenig verband houdt
met de familie waarnaar wordt gevraagd, vestig ik er
de aandacht op, dat Meester Michiel Braittensteyn voor
L. @ artois voorkomt op ‘t ,quohier inhoudende dsclaratie van den persoonen die gewillichlyck hebben geaccordeert inde leeninge van 1111” M guldenen bijde Leden
deser Stadt (Antwerpen) geaccordeert Zijner Majesteyt
om daermede betalinge te doene den Spaenschen zoldaten
naervolgende dacte van den consent in date XXIX@n
Aprilis XVCLXXIIII” [Register van de Leeninghe,
Ar,;h$f Antwerpen].
M. G. W.
- .
Bremmer. Hoe is het wapen dezer uit Zwitserland
afkomstige familie (Oud-Katholiek) ?
J. VAN L E E U W E N.
Utrecht.
Volgens een wapenafbeelding uit de collectie van
der Muelen voert een geslacht Bremmer: in goud drie
groene bremstruikjes, schuinlinks geplaatst, elk met drie
takjes.
DOG.-BUR. AF D. HERALD .

Bronckhorst-van den Brink. Wie kan mij inlichtingen verschaffen over het echtpaar Nicolaas Bronclclxorst en Anna van den Brirak, dat 21 Jan. 1776 te
Arnhem een zoon Nicolaas liet doopen? Wanneer is
laatstgenoemde te Arnhem overleden ? Misschien kan
een onzer te Arnhem wonende leden mij op weg helpen.
H. F. MACCO.
Berlìjn-Steg&.
Busch (ten). Jacoba Geertruida ten Busc7a, geb. 1700
(te Hattem of Nijkerk?) i_ te Arnhem 4 April 1769,
trouwt te Arnhem 20 Mei 1723 met Hendrik Reijers, koopman en gardiaen van het St. Nicolaes- of Cramersgilde
te Arnhem. Hare ouders waren Zeger ten Busch en Johanna van Kesteren. Haar wapen was in blauw een
gouden dwarsbalk, waarboven een boom in natuurlijke
kleur uitkomt.
Wie kan mij mededeelen, waar en wanneer zij geboren
is en of er iets bekend is omtrent de afstamming harer
ouders ?
Mr. H. H. REIJEILS.
Batavia.
Bijlert (van). Wie is zoo goed het volgende aan te
vullen: Sara van Bijlert (dochter van Wilhelmus van
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Betert, predikant te Thunen (Hannover) en van Johanna
ElisaOeth Uwens), geboren te Thiinen den . . . . , overleden
te. . . . den. . . . , gehuwd : 1’. te . . . . met . . . . iilaisse,
geboren in Friesland den . . . ., overleden te . . . . den . . . . ;
P. te.. . . met.. . . Heyerman(s), ,Kapitein ter zee op
Oost-Indië” , geboren te . . . . den . . . ., overleden te . . . .
den....
Delft.
J. L. VAN B I J L E R T.

Waar en wanneer is geboren zijn moeder Geertruy
Walraven va15 O!Jelz of van Ooy (<- 1794) 2
Waar en wanneer was geboren zijn schoonvader
Ahasueros van Goor (j- lSÓ6), en zijn schoonmoeder
Anna Geertruy Streek (t lSO2)?
‘s-Gr.
W. W. v. R.

Cingelshoek (van). (XXXVI, 293.) Maria van Cirzgelshouck, 27/1 1660 te Leiden getrouwd met Conaeiis
Pietersz. van BiiderOeeck, koekebakker, zoon van Pieter,
eveneens koekebakker te Leiden, en Trijntje Adriaensdr.
van Gaisbeeck, voert volgens van Rijckhuijsen : in zilver
5 groene lindeboomen naast elkaar.
Maria trouwt 20 te Voorhout 313 1668 met Maerten
Leendertsz. van der Duijn, , volgens deneelfde.
De vader van Pieter van Bilderbeeck boveng. is Willem
Cornelisz. van B., omstreeks 1600 rn’. metselaar te Leiden.
J. van G’ingelshouck, IS/12 1661 Secretaris van Voorschoten, voert volgens zijn lakafdruk het wapen, zooals
dit in het Armorial Général staat beschreven en zooals
het voorkomt op de wapenkaart van Leiden voor Frans
Jansz. van Cingelshouck, 1661 Raad dier stad. Dit wapen
stelt een naar voren springende hoek van een singel
voor, die beplant is met 5 boomen, met water op den
voorgrond. Als helmteeken daarbij een boom. De kleuren
zijn alle natuurlijk.
R. T. M USCHART .
Rotterdam.
Craandijk. Hoe zijn de kleuren van het wapen Craandijk? De figuren zijn mij bekend.
J. VAN L E E U W E N .
Utrecht.
P. Craandijk, Haarlem, voerde volgens de collectie
van der Muelen in blauw een zwarte keper beladen
in den top met een zilveren merel, vergezeld van 3
gedekte zilveren bekers. Helmt. een antieke vlucht van?
DOG.-BUR. AF D. HE R A L D.

Dees. (XXXVI, 288). Een geslacht Dees komt o. a.
voor in de genealogie van het geslacht Alvarez,
door J. v. d. Baan (niet in den handel). Het is gevestigd
in Zeeuwsch-Vlaanderen, ter Neuzen , Axel e. a.
S TEENKAMP .
Ginnekert.
Eb (van der)-de Jonge. (XXXVI, 199). Gedeeltelijk
antwoord vindt vrager in den kwartierstaat gepubliceerd
in Wapenheraut 1898, blz. 36.
W. W. v. R.
‘s-Gr.
Eilbracht. (XXXVI, 288). Hiervoor verwijs ik naar
mijn werk: Chronik Peltzer, p. 153, Anm. NP 7.
H. F. M A C C O.
Berlijn-Stegiitx.
Fontaine (de la)-Pauw. Gegevens gevraagd over
het echtpaar Jean Philippe de la Fontaine en A n n a
Elisabeth Pauw; wonen 1730 te Amsterdam.
W. W. v. R.
‘s-Gr.
Francken. Waar en wanneer overleed TzValraven
Fran(c)ken (geb. 1754), gehuwd met Anna Christina
van Goor, en wat was hij?
Waar en wanneer was zijn vrouw geboren en overleden ?
Wanneer is te Drie1 geboren zijn vader Nicolaas
Franken (T 1786) en wie waren diens ouders?

Gruythuys (van den). In van Doorninck, Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392, fol. 325, komt een
akte voor, waarin Willem van Gulich ende Katharine
van Beyeren Ar& van‘den Gruythuys ,,onss lieven zwagers
ende knapen” noemt. En nog eens in een volgende akte,
waarin hij diens zonen ,, Peter, Arndt ende Goissen, gebruederen” , ,,onsen lieven neven” noemt. Hoe ontstond
die familie-relatie ?
Arnhem.
N. J. R U P P.
Grijns. Hoe zijn de kleuren van het wapen van dit
geslacht :Z De figuren zijn mij bekend.
Utrecht.
J. VAN L E E U W E N.
G. 1Y. Grijns, Utrecht, voert volgens een lak (collectie van Dam) gedeeld: 1. zilver met een adelaar
van . . . . . ; 2. doorsneden. a. goud met een beurtelings
gekanteelden dwarsbalk van.. . . . ; b. rood met een
kasbonkel of lelierad van . . . . , beladen met een hartschildje van . . . . , waarop een ster (6) van.. . .
In de collectie lakafdrukken van de Kon. Fabriek
van C. J. Begeer te Utrecht, komt een wapen Gr@ns
voor, dat met het hierboven beschrevene overeenkomt.
De adelaar ‘is hier echter in een veld van goud.
Helmteeken : een vlucht.
Is dit het door den Heer van Leeuwen bedoelde
wapen ?
DOG.-BUR. AF D. HE R A L D .

Haccou. Volgens mij verstrekte inlichtingen zoude
le thans te Amsterdam gevestigde familie Haccou afstammen van Fransche uitgewekenen, die zich in Zeeland
gevestigd hadden. Zij voert als wapen: ,een keper,
oeladen met 5 glazen en vergezeld van 3 lelies”, dat
vermoedelijk overgenomen zoude zijn van een Zeeuwsch
Teslacht Wouterse. Weet iemand mg hieromtrent eenige
zekerheid te geven? Bij voorbaat beleefd dank.
Rotterdam.
R. T. M USCHART .
Hirzel. (XXXVI, 211). Anna MariaHirzeZ (i_ Oct. 1728),
schoonmoeder van Sara Bastert en 9 Maart 1686 gehuwd
met Salomon Biirgkli (zie noot 11, blz. 24, généalogie
Bastertj kan wel eene zuster van Jan Jacob Hirzel geweest zijn. Er is ook hier van een regiment Zwitsers
sprake. Haar kleinzoon was luitenant der Zwitsers en
meuvelt 1618 1747 tijdens het beleg van Bergen o/Zoom.
Blijkbaar eene militaire familie.
3. J. R A S T E R T .
‘s-Gravenhage.
Montfoort (van), Waar kan ik de genealogie van
Montfoort (met de drie molenijzers) vinden?
H. F. M A C C O.
Berlijn-Steglitz.
De inzender raadplege over dit geslacht: Inventaris
vaan het Archief der Heeren van Montfoort berustende
n het Rijk+Archief in Utrecht door Mr. R. Fruin Th.
Pz. ‘s-Gravenhage. Landsdrukkerij 1894, en verder Narorscher XXII, blz. 545a, Publications Limbourg IV,
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300; XVI; het artikel ,,Montfoort” in Stroobant, Vicomtés de Hollande, Anvers 1850-1853 enz.
Indien den Heer Macco een speciaal punt in de genealogie Montfoort interesseert, is onze Voorzitter Kolonel
J . D. Wagner gaarne bereid hem nadere gegevens te
verstrekken.
RED.

Het schijnt dat een lid van dit geslacht Prins Willem V
in zijn ballingschap is gevolgd. De echtgenoote van
bedoeld persoon hield toen verblijf op het kasteel Twickel
bij Delden.
Een vrouwelgke afstammelinge, wier portret nog bestaat , overleed als bruid van den bekenden Onno Zwier
van Haren (volgens overlevering !). Hoe is het wapen van
dit geslacht van Ruth ?
J. V A N LEEGTVEN.
Utrecht.

Peene (van). (XXXVI, 158, 195, 243, 291). Indien het

vermoeden van Van Rgckhuijsen, bode met de bussche
te Leiden, den bekenden samensteller van de collectie
wapenboeken, berustende in het, archief te Leiden, juist
is, is de overgang van het oude tot het nieuwe wapen,
gevoerd door het geslacht van Peene, opgehelderd.
In het 40 deel op ,folio 5 verso vermeldt hij nl. het
wapen van Maria van Peenen, in September 1609 te Leiden getrouwd met Nicolaas Baelde, koopman aldaar en
beschrijft dit aldus : ,in zwart een gouden keper vergezeld van 3 zilveren lelies”. Hij teekent hierbij aan, dat
dit vermoedelijk door Baria vare Peenen is aangenomen,
zijnde het wapen van Baelde.
Als helmteeken voert het geslacht Baelde daarbij een
zilveren lelie, evenals van Peene.
Dit wapen Baelde verschilt alleen daarin met het latere
wapen van het geslacht van Peelze, dat de kleuren anders
z@ en dat de 2 bovenste lelies vervangen zijn door
pqnappels.
Het vermoeden van van Rijckhuijsen lijkt mij alleszins
aannemelijk. De latere van Peene’s zullen dan 2 der lelies
uit het wapen Baelde veranderd hebben in pijnappels in
verband met hunnen geslachtsnaam (zie de opmerking
van den heer Hoynck van Papendrecht in kol. 244).
R . T. MUSCHART.
Rotterdam.

Raesfeld (van). Onlangs vond ik achter in Overijssel
een prachtige gebeeldhouwde bruidskoffer, versierd met
beeldhouwwerk en zeer bijzonder smeedwerk, waarop :
,Angela van Raesfeid 1733” geflankeerd door a) het wapen
van Raesfeld b) een wapen doorsneden : 1. een stappend
hert, 2. effen; kleuren niet aangegeven. Waar hoort
deze Angela in de genealogie v. R. thuis en welke familie
voerde het wapen met het hert?
B IJLEVELD .
Leiden.
Het onbekende wapen is vermoedelijk dat van het geslacht I%eringa, hetwelk voert: doorsneden van zilver
op blauw, het zilver beladen met een springendenom.gewend
rood hert, steunende op de snijdingslijn. (Rietstap Arm.
DOC.-BUR. A F D. HE R A L D.
Gén&r. 11, blz. 1087).

Ruth (van). Wie kan mij eenigszins uitvoerige genealogische gegevens verschaffen omtrent het Friesche
geslacht van R u t h ? De naam komt ook voor in combinatie met de namen Beekkerk en S t e i n .
In een gedicht op ‘t bezoek van het vorstelijk gezin
aan Leeuwarden (-+ 1825) zegt Anna Biddina van Ruth
o. m. het, volgende:
,, Ja, Eedle Grootvorstin, ons aller moeder,
Ook bij d’oprechte Vries, klopt een gevoelig hart,
Een hart, dat dankbaar blijft in ‘t barnen van gevaren,
Het schoone en goede mint, om haar het onheil tart.
Dit waagt een friesche vrouw, wier voorouderlijk geslacht
Meer dan 200 jaar het huis van Nassau diende,
Wat went’ling ooit bestond, aan Eed en Plicht getrouw,
Zelf, met opoffering, zig schaarde aan ‘s Konings vrienden”,
etc. etc.

In het wapenboek van den boekhandelaar N. van der
Monde, Utrecht 1776, komt voor een wapen Ruth (niet
van Ruth) uit 1653: in zilver 5 roode spitsruiten.
DOC.-BUR. A F D. HE R A L D.

Tedingerbroek (van). Welk wapen voerde Hendrik
Schrevolsz van ledingerbroek, die 16 Mei 1616 de hofstede ,Lewendael” bij ‘s-Gravenhage kocht van Mr Joost
Dedel en welk wapen voerde Adriaen Schrevelszoon, vroedschap en burgemeester van den Haa,g (i- 1590). Cornelis
Schrevelsz. Iedingerbroek ,tot VoorburcF was 165111652
welgeboren man van Rijnland.
J. v. LEEUWEN.
Utrecht.
Adriaen bchrevelsz. van 2 edingerbrouck, 1677, ‘85, ‘86,
‘91-‘94 Burgemeester van ‘s Gravenhage, voert volgens
een der ramen in de vestibule van het Stadhuis aldaar
in zilver een klimmenden rooden eenhoorn. De naam
daarbij luidt ,,Adraen Screvelsz.”
Van Rhede van der Kloot, die zulks in zijne ,,Aanteekeningen omtrent de Regeeringsfamilian van ‘s Gravenhage en Scheveningen” op pag. 53 vermeldt, voegt daarbij,
dat de kleur van dien eenhoorn onjuist is aangegeven,
aangezien deze zwart moet zijn, en verwijst daarvoor
o. a. naar Rietstap. De eigenlijke geslachtsnaam zal wel
Schrevel zijn en zal van Tedingerbrouck als toenaam zi@
te beschouwen, afkomstig van de heerlijkheid van dien
naam, gelegen in Delfland onder Voorburch.
Van Leeuwen zegt in zijne ,Batavia Illustratn” op
folio 1129, dat het geslacht van Schreuel afstamt van
Schrevel van de Velde, den zoon van Willem van de Velde,
welke laatste in 1379 vermeld wordt, en dat dit geslacht
van Schrevel evenals de stam van de Velde ,,een zwarte
eenhoorn op zilver veld” voert.
Het zooeven genoemde werk van van Rhede van der
K l o o t v e r m e l d t n o g o p p a g . 5 3 eenen Dr. Xwaldus
Screvelsz. van Tedingerbrouck, 1611 vroedschap van
‘s-Gravenhage, terwijl het M. S. van Mr. W. van der
Lely op de Kon. Bibliotheek ,versameling van Tombes,
Sepulturen etc.” melding maakt van het wapen Schrevelius
(zijnde volgens hem in zilver een springende zwarte eenhoorn) op het graf in de Pieterskerk te Leiden va,n
Ewald Schrevelius, Med. Doctor en professor aldaar, geb.
1575, ob. 1647, getrouwd met ïklaria van Swaen*w&k
DOC.-BUR. AFD. HE R A L D.

Vlot. Ingeschreven aan de Hoogeschool te Leiden 5
October 1728 :
Henricus Vlot, Amsterdam, 20 jaar, Medicijnen. Wie
waren zijne ouders en wanneer is hij geboren? Hi;j had
een broeder W i l l e m genaamd, welke omstreeks í750
,,commis of commissaris van het Rotterdammer, Haagse
en Delftse veer tot Amsterdam” was.
Br.
P. B. v. 0.
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Vree (de)-Heinsius. Gegevens gevraagd omtrent het
echtpaar Robert Reinier de vree, luit. in het regt. van
den L brigadier v. Eek v. Panthaleon, in garnizoen te
Niimegen. en Susanna Dina Heinsks, ondertrouwd te
Ciyk \p ‘25 April 1733, gehuwd te &yk of Nijmegen
16 Mei 1733.
P. B. v. 0.
Br.

gaf op het artikel, dat de Heer Polvliet in jaarg.
1906, bl. 325 had gepubliceerd over het geslacht Lix
Raaven, drukte ik daarbij mijne teleurstelling uit, dat ook
die bekende schrijver op genealogisch gebied mij niet
had kunnen inlichten omtrent de ouders van Catharina
de Wit, de vrouw van Gabriel Lix Raaven, waarnaar
ik al lang tevergeefs zocht.
De Heer van Leeuwen wijst thans in kolom 335 van
dezen jaargang van ons Maandblad op het artikel in
v/d. Aa’s Aardrijkskundig Woordenboek, dat mij ontgaan was, en waaruit blijkt, dat de predikstoel in de
Luthersche kerk te Woerden destijds aan die kerk is
vereerd door ds. Michael d4osch (die nog in 1672 leefde)
en diens huisvrouw Maria van Hogerschey en door de
beide dochters, welke deze vrouw aan haar eersten man
Huibert de Wit had geschonken, te weten Catharina de
Wit en haar echtgenoot Gysbert Griffioen, en Geertruida
de Wit, later gehuwd met Gysbert Costerus. Gaarne vernam ik nu wat men weet van dezen Huibert de Wit en
van zijne dochters, meer in ‘t bizonder van Catharina, en
van den echtgenoot van deze laatste, Gysbert Griffioen.
Het komt mij namelijk waarschijnlijk voor, dat Catharina, de vrouw van Gabriel Lix Raaven, met wien ze
kort vóór 1724 moet zijn gehuwd, in familiebetrekking
moet hebben gestaan tot de gelijknamige vrouw van dezen
Gysbert Griffioen, die omstreeks 1650 moet zijn geboren.
Dit vermoeden is niet zoozeer gebaseerd op die gelijknamigheid, daar Catharina een veelvuldig voorkomende
naam is, dan wel op het volgende.
De in 1724 geboren zoon van Catharina de Wit e n
Gabriel Lix Raaven, Jan, die van 1781-1782 Luitenant
Gouverneur van Curaqao was, waar ook zijn ouders en
grootouders hebben gewoond, huwde in 1750 Henriette
Maria Dabenis, eene dochter van Joannes Dabenis en
Catharina Maria Muilman. Een broeder van dezen Joannes,
Jonathas Dabenis, verwekte bij zijne late vrouw Maria
Blom o. a. : Jasper Dabenis en deze bij zijn lste vrouw
Anna Catharina Graauwhart : Jonathan Dabenis, die
in 1769 Anna Maria Berewout huwde. Uit dit laatste
huwelijk sproot nu o. a. Anna Carolina Dabenis, die in
1789 ten 1 e. Gerrit Boon van Ostade en in 1816 ten
20. Hwibert Griffioen, heer va,n Waarder, trouwde. Deze
Huibert Griffioen zal, naar ik vermoed, een afstammeling
van Gysbert en Catharina de Wit Huiberts dochter,
mede-vereerders van den preekstoel, geweest zijn.
Wat weet men nader van dit echtpaar? Bestaan er
genealogieën van het geslacht Griffioen en van het geslacht de Wit, dat een klimmenden leeuw voerde, en
komt in dit laatste misschien ook eene Catharina voor,
die met Gabriel Lix Raaven kan zijn gehuwd geweest?
‘s-Gr.
C. S. B. B.

Wapen (Onbekend). Gevierendeeld : 1 en 4 een schuinlinks geplaatste boomstronk, waaruit naar boven een
takje, waaraan 3 eikels (1-2) en twee blaren; 2 en 3
een leeuw gaande over een doorsneden veld heen. Ht. :
een pelikaan met jongen en nest. Schildh. : 2 griffioenen.
‘s-Gravenhage. F. C. VAN DER M EER VAN KUFFELE~.
Wapens (Onbekende). Op zilveren bekers berustende
bij de Waalsche gemeente te ‘s-Gravenhage komt het
volgende alliantie-wapen voor. 10 in zilver drie roode
palen en in een blauw schildhoofd twee zilveren vijfbladen; 20 in blauw een gouden keper vergezeld van
drie zilveren sterren. Beide schilden worden vastgehouden door griffioenen en zijn gedekt door een fantasiekroon, waarboven een vlucht. Aan welke geslachten
behoorden deze wapens ?
A. STARING.
‘s-Gravenhage.
Het is vrijwel zeker, dat men hier te doen heeft met
het alliantie-wapen Tielman van Beringen X Anna Maria
2CIuilman. Het wapen van Beringen (Beringhen) komt
met het hierboven sub 10 genoemde overeen, wanneer
men voor vijfbladen rozen leest, terwijl het sub 20 beschreven wapen dat van het geslacht Muilman is, met
dien verstande dat de sterren van goud zijn en niet
van zilver.
Tielman van Beringen, ged. Amsterdam 28/4 1630,
begr. in de Oude Kerk aldaar 715 1661, zoon van Tielman
en Elisabeth de Marez, tr. 415 1659 Anna Maria Muilman,
geb. 22112 1639, ob. Amsterdam 2215 1703, dochter
van Willem en Eva de Plaming van Odshoorfi.
Vreemd, dat deze bekers in de Waalsche gemeente te
‘s-Gravenhage verzeild zijn geraakt, aangezien het hier
twee Amsterdamsche geslachten geldt. Het is mogel%k,
dat zij in het geslacht Muilman zijn overgegaan, waarvan
later leden zich naar ‘s-Gravenhage hebben verplaatst,
alwaar enkelen hunner predikant waren. Zie Wapenheraut 1898 p. 181 e.v., en p. 209 e.v.
DOC.-BUR. AF D. HE R A L D.

Wapens (Onbekende). Welk geslacht voert gedeeld :
1 in blauw 3 gouden korenaren op grasgrond en 11 in
goud een rood ankerkruis (op een portret in den kunsthandel).
En welke familie voert: een zwarte keper, vergezeld
boven van 2 wassenaars en onder van een lelie?
J. VAN L E E U W E N .
Utrecht.
Het laatst beschreven wapen is dat van de familie
Laurillard, zijnde : in zilver een zwarte keper, vergezeld boven van 2 roode wassenaars, beneden van een
roode lelie. Helmteeken: een roode lelie tusschen een
roede vlucht.
DOG.-BUR. AFD. HE R A L D .

Wit (de) - Griffioen. Toen ik in de Wapenheraut
van het jaar 1908 bl. 56 eenige aanteekeningen ten beste

Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112). Daar den
Heer Röell alle inlichtingen, zelfs de kleinste, welkom
zijn, wil ik hier de enkele losse aanteekeningen, die ik
van de gevraagde geslachten in collectie heb, mededeelen.
1”. van, Baijen.
* . . . van Baijen, de moeder van Maria Elizabeth Kiggelaer, welke laatste ob. te ‘s Hage 1219 1787 en aldaar
in de St. Jacobskerk begraven wordt. (HS. van Mr. Godefridus Mol ,,Register der waapens in de St. Jacobskerk
te ‘s Hage”).
Herman van Baijen, 1700 Burgemeester van Zutphen,
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getrouwd met Gesina Steenman. (Akten en bescheiden
van de Leenkamer van Gelderland).
Henri& van Baijen, ZO/10 1702 Commies te Arnhem.
(Collectie Missiven aan den Raad van State).
Mnrgrita van Baijen, getrouwd met Joost Schomaker
J. U. D.,29/12 1731 Advocaat en Stadhouder der Geldersche
leenen te Zutphen, enhaar zuster Anna Helena van Baijen,
getrouwd met Ubbo Emmius, 29112 1731 Kapitein te
Zutphen, dochters van Herman van Baijen, den burgemeester boveng. (Akt. en besch. Leenk. v. Gelderl.).
Eustathius van Ba+jen, 11/2 1732 Luitenant te Zutphen.
W apen. Deze allen voeren het bekende wapen van
Baijen nl. : in goud een aanziende roode hertekop, vergezeld tusschen de horens van een vliegenden blauwen
vogel, rechts en links van een roode lelie, beneden van
een zilveren paralellogram waarop 3 blauwe vogels
zitten en daaronder een blauwe vogel.
20. ten B r o e c k .
Henrick ten Broeck, 3/11 1630 te. . . . , leenman van
Gelre. (Akt. en besch. v. de Leenk. v. Geld.).
E. M. ten Broeck, 6111 1662 te Zutphen. (Wapenb.
in het bezit van Mr. Valck Lucassen te ‘s-Gravenhage).
Johan Evert ten Broeck, 13/10 1701 Burgemeester van
Zwolle (Akt. en besch. v. de Leenk. v. Geld.).
Henrick ten Broeck, 21/11 1701 Burgemeester van
Doetinchem (zelfde bron).
Margareta ten Broeck, la/10 1715 te Zutphen, zuster
van den vorige, die toen reeds overleden was (zelfde bron).
Reinera Anna ten Broeck en hare zuster Rudolpha ten
Broeck 27/10 1725 te Zutphen (zelfde bron).
W apen. Deze allen voeren als wapen: een schuinkruis, vergezeld boven en rechts van een klaverblad.
Helmteeken : een slang geslingerd rond een schuinrechts
geplaatste stok tusschen een antieke vlucht. De kleuren
zijn volgens voormeld wapenboek : schild blauw, schuinkruis zilver, klaverbladen groen, stok rood, slang groen
en vlucht zilver en blauw.
3”. Couleman.
Mr. Johan Couleman, 1720 (ook nog in 1726) Rurgemeester van Zutphen. (Akt. en besch. v. d. Leenk. v. Geld.)
W a p en : een distel bloem aan gebladerden (2-2) steel.
Helmteeken : de gesteelde distelbloem tusschen een vlucht.

boek in het bezit van Mr. Valck Lucassen te ‘s Gravenhage).
Wapen. Deze allen voeren als wapen: in zilver een
blauwe druiventros met den gebladerden (2) groenen
steel omhoog. Helmteeken : de gesteelde druiventros (die
de eerstge&mde tusschen een vlucht voert).
Behalve de genoemden vond ik nog zonder wapen
B. van Diemen, 2516 1694 Commissaris van de Monstering te Zutphen. (Missiven aan den Raad van State).

40. van D i e m e n .
Ewoldt van Diemen, J. U. D., 1701 ljurgemeester van
Deventer. (,4kt. en besch. v. d. Leenk. van Geld.).
Bertholt van Diemen, 1702 Burgemeester van Zutphen
(zelfde bron).
Helena Catharina van Diemen, getrouwd met Henrick
‘van Essen, 24/3 1708 Ontvanger-generaal van het graafschap Zutphen te Zutphen, die 1/12 1721 als weduwnaar
vermeld wordt (zelfde bron).
Anna Catharina van Diemen weduwe van Dr. Everhard
Op Gelder, 5110 1733 te Zutphen. Hun zoon Barthold,
S/lO 1733 Secretaris van Zutphen, noemt zich van Diemen
Up Gelder (zelfde bron).
Eoert van Diemen getrouwd met Clara 1Fentholt Ao.. . .
(genealogie van Lamsweerde).
Yaria vun Diemen, dochter van Peter, Secretaris van
Zutphen,enGeertruijdva~a~~u~aster,getrouwdmetAntho~~is
Swaan, Colonel van een regiment infanterie en Commandeur van Arnhem in 1705 (archief Sloet).
Ewoldus van Diemen, 1/9 1662 te Zutphen. (Wapen-

60. H a e s e b r o e c k .
Gerhard Haesebroeck, 13/10 1701 Controleur van de
Convooiien en Licenten te Zwolle. (Akt. en besch. v/d
Leenk. v. Geld.).
Gerhard Haesebroeck, 1706 Burgemeester van Zutphen
(zelfde bron).
Dr. Herman Haesebroeck, getrouwd met Beatrix Goiker,
12/11 1731 te Zutphen, 1911 1737 als over-rentmeester
van Zutphen vermeld (zelfde bron).
Mr. Jacob Haesebroeck, 6112 1736 Richter van het
Ampt Steenderen (zelfde bron).
Herman Haesebroeck, 1737 Burgemeester van Zutphen,
de vader van Dr. Herman Haesebroeck boveng. (Zijne
vrouw voert volgens het alliantiewapen een schuinbalk
beladen met 3 ankers, zijnde het wapen ,,Weerts”)
(zelfde bron).
Harmen Hasebroek, 19111 1729 Secretaris van Belten
’ ’
(zelfde
bron).
Jacoba Hasebroek. trouwt te Zutphen 211 1746 met
Adriaen Pieter Paets, Luitenant-kolonel vin de Infanterie (kwal tierstaten Wildeman en v/d Blocquery).
Jacoba Ida Haesebroeck, weduwe van Isbrand Sever$a,
20/9 1794 te Amsterdam (brief in het archief te Enktmizen).
Jacob Haesebroeck (uit Zutphen), 1668 Student te
Utrecht (Wapenboeken v/d Geldersch-Overijsselschen
Studentenbond).
W apen s. Van dezen voerden de beide eerstgenoemden
als wapen gedeeld: 1 een klimmende haas; 2, 3 adelaarspooten , alle overigen voeren alleen de haas, die
in het wapen van Harmela Hasebroek, den Secretaris
van Aelten, stapt, bij de overigen springt, terwijl de
student Jacob Haesebroeck er bovendien nog links van
de haas Qen boom bij voert.
60. Hu&jnink.
Severijn Hu+aink, 311 1716 te Lichtenvoorde (akt. en
besch. G/d Leebk. v.’ Geld.).
Bernardzcs Hu@ni+ack (ook Huninck), 2415 1727 te
Winterswijk, zoon van heverijn (toen reeds overleden,
den voorgaande 2) en Anna Maria ten Bengecoort (zelfde
bron).
Bern. Huinink, J. U. D., 19/1 1737 te Zutphen, leenman
van het Huis Clarenbeek (zelfde bron).
Dr. Bern. Huinink, 2918 1742 te Zutphen, momber
van Willemina Agnes Elizabeth Elberdina van Heeckeren
tot Nettelhorst, de vrouw van Jan Adriaen Joost Sloet,
Burgemeester van Zutphen (dezelfde als de voorgaande?)
(archief Sloet).
Abrah. Huinink , 1769 te Zutphen, dedingsman bij
een magescheid Sloet (dezelfde bron).
Hendrik Hunink, 1703 Burgemeester tevens Commissaris van de Ammunitie te Hasselt (Missiven aan den
Raad van State).
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W a p en s. De lakafdrukken van deze allen vertoonen
verschillende wapens.

Christoffer van Munster, 2318 1721 te . , . . (mogelijk
e Borculo) (zelfde bron).
Wapen: Deze allen voeren als wapen : 2 dwarslalken. Helmteeken : een pauwenstaart. (Volgens het
Joormelde wapenboek zijn de balken blauw op zilver
m is de pauwenstaart van natuurlgke kleur).

70. Kaldenbach.
Mr. Adrianus KaldetiOach , 1637 ingeschreven als
broeder van het Genootschap St. Trucas te Arnhem (Liber
Sodalitii Sancti Lucae).
Mr. Johannes Kaldenbach , Raadsheer van Arnhem,
1627 ingeschreven als boven (dezelfde bron).
W apen. Deze beiden voeren als wapen : in blauw
3 schuinlinks geplaatste gouden beerenklauwen. Helmteeken: een groene boom.
Adam Caldenbach, 1661 Burgemeester van Zutphen
(Her. Ribliotheek 1881 pag. 25).
Gerhard KaldenOach , 15/12 1703, Commissaris van de
Monstering te Doesburg. (Missiven aan den Raad van
State).
W a p e n : als boven, doch de klauwen schuinrechts
geplaat,st.
Verder vond ik nog, doch zonder wapen, eene zuster
van Mr. ,7ohan Renssen, Burgemeester van Doetinchem,
2415 1717 als weduwe van eenen Caldenbach vermeld
(akt. en besch. v/d leenk. v. Geld.).
8”. cEe L e e u w vafi Coolwijk.
M r . Ma,rtinus de Leeu van Coolw$ck, 19111 1 7 3 2
Burgemeester van Zutphen, getrouwd met Johanna van
Egum (Akt. en besch. v/d Leenk. v. Geld.).
W a p en : gevierendeeld : 1 en 4,2 schuinkruisjes naast
elkaar; 2 en 3, 3 schelpen. Helmteeken een uitkomende
leeuw.
go. van L o c h t e r e n .
LamOert van Luchteren, 1594 Schepen van Zutphen.
(Her. Bibiiotheek 1875 pag. 40).
W a p e n : een aanziende ossekop. Helmt,eeken : 2 ossehorens.
Hetzelfde wapen met den naam van Lochteren en met
de kleuren: veld zilver en ossekop zwart met gouden
horens, vermeld in de collectie genealogieën, omslag van
Lochteren, op het Rijksarchief te Utrecht en in het
M. S. Graft en Wapen deel 1 folio 496 op het Gemeentearchief aldaar.
Mr. Johan Hendrik van Lochteren Stakebrant, Richter
te Steenderen, geboren te Zutphen 1724, trouwt 1755
Clara Maria. Mui+. (Kwartierstaten van v. d.’ Dussen en
Smissaert).
.Ioan FV&em Antony Jacob van Lochteren Stakebrant,
geb. 176., ob. te Zwolle 21/2 1826, Luitenant-Kolonel,
lid der 2e Kamer, trouwt 1516 1787 met Christina van
Muijden (zelfde bron).
W a p en : gevierendeeld : 1. en 4 Stakebrant nl. in zilver
een groene dwarsbalk, 2 en 3 van Lochteren, nl. in zilver
een aanziende zwarte ossekop met gouden horens.
10°. ,oan M u n s t e r .
Conrad van Munster, 2914 1629 te Zutphen. (Missiven
aan den Raad van State).
Rudolph 214% Munster, 916 1627, Wacht- en Ammunitiemeester te Bredevoort (zelfde bron).
Johannes van Munster, 1664 te Zutphen (Wapenboek
in het bezit van Mr. Valck Lucassen).
Conraedt van Munster, 3/11 1630 te.. . . (vermoedelijk
dezelfde als Conrad boveng.) (Akt. en besch. v/d leenk.
v. Geld.).

11”. Opgelder.
Mr. Everhard Op Gelder. 28jll 1701 te Doesburg. (Akt.
m besch. v. d. Leenk. v. Geld.). Dit is mogelijk dezelfde
~1s Dr. Everhard Op Gelder, hier boven bij -den naam
7an Diemen genoemd.
Jan Op Gelder getrouwt met Hadewig Busch Ao . . . .
lgenealogie van Lamsweerde).
Wapen. Deze beiden voeren als wapen : doorsneden:
ft. een gaande leeuw; b. 2 schelpen naast elkaar. De
kleuren zijn volgens het Armorial Général: de leeuw
zwart op goud, de schelpen natuurlijke kleur op goud.
Volgens een wapenkaart, aanwezig in het Museum te
Zwolle, is de leeuw zwart op goud en zijn de schelpen
zilver op rood. Het helmteeken is volgens het Armorial
Général, een vlucht, volgens een lakafdruk van Eoerhard bovengenoemd : een ring tusschtm een vlucht. Deze
laatste voert volgens dezen lakafdruk den leeuw omgewend
(zie omtrent derg. variaties van houdingen der wapenfiguren mijne mededeelingen in de vorige aflevering van
dezen jaargang).
Verder vond ik nog zonder wapens:
Everhard Opgelder, 28/7 1699 Commissaris (van de
monstering vermoedelijk) te Zutphen. (Missiven aan den
Raad van State).
120. Rauwers.
Johan Rauwers, 3110 1711 Ontvanger van de verponding te Zutphen. (Akt. en besch. v. d. Leenk. v.
Geld.).
Johan Rauwerts, 513 1716 te Zutphen (zelfde als de
voorgaande?) (zelfde bron).
Otto Rauwers, 1/5 1725 te Zutphen, leenman van het
Huis Bronkhorst (zelfde bron).
Johannes Rauwers, 2~ helft 17eeeuw. Student teutrecht.
(.Wapenboeken v/d Geldersch-Overijsselschen Studentenbond).
W apen. Deze allen voeren als wapen: 2 schuingekruiste pijlen met de punten naar boven. De kleuren zijn volgens het Armorial Général en volgens de
aanteekeningen van Nagtglas: zilveren pijlen op zwart
veld, terwijl de Student Johannes gouden pijlen voert.
Het helmteeken is volgens het Armorial Général een hart
tusschen een vlucht, volgens Nagtglas een hart zonder
meer, volgens de wapenboeken v/d G. 0. bond een zwartgouden vlucht, terwijl Otto boveng. een vlucht, en Johan
(hierboven als le en 2evermeld) een aanziend gestelden uitkomenden engel met opwaarts gestrekte vleugels voert.
Johan’s engel hebben zijne descendenten dus danig toegetakeld, eerst ontrukten zij hem de vleugels en daarna
het hart.
13”. van Santbergen.
Wessel van Sandbergen, 2715 1706 te Zutphen. (Akt.
en besch. v. d. Leenk. v. Geld.).
Dr. Gerhard van Sandbergen, 2715 1706 te Zutphen
(zelfde bron).

341

942

Harm. van Santbergen, 2017 1724Predikant te Brummen
(zelfde bron).
Gerhardina, Elisabeth van fiantbergen, getrouwd met
Dr. Theodorus 2Marczcs Exalto d’illmaras, 311 1737 te
Zutphen.
W a p en: Deze allen voeren als wapen een klimmenden griffioen ; Helmteeken : de griffioen uitkomend.

goud voor den student Lambertus ; de pijl goud op rood
veld voor den kerkmeester Otto.
Eveneens voeren een verticaal geplaatste pijl met de
punt omhoog : Margareta Schutte, de vrouw van Nicolaas
van Wullen, 2415 1727 te Winterswijk en Aalbert en
Johan Schutte, 2416 1727 kooplieden te Winterswijk. (Akt.
en besch. v. d. Leenk. v. Geld.).
Daarentegen voeren Johan Jakob Schutte, 1702, 1714,
1718, 1724, Richter van de stad en het ambt Bocholt,
en Hendrick \I’ilhelm Schutte, 14112 1724 Burgemeester
dier stad, 2 schuingekruiste pijlen met de punten omhoog
en als helmteeken een verticaal geplaatste pijl met de
punt omhoog tusschen een vlucht. (Volgens Akt. en besch.
v. d. Leenk. v. Geld).

140. Schomaker.
Bartholt Schomaker, J. U. D., 1708, 1716, Burgemeester

van Lochem. (Akt. en besch. v. d. Leenk. v. Geld.).
Jan Schomaker, 16/12 1712 te Deventer, leenman van
Gelre (zelfde bron).
Jan Schomaker, 2212 1718 te Winterswijk, leenman
van het Huis Anholt (zelfde bron).
Mr. Joost Schomaker, 917 1721 te Zutphen, leenman
van Gelre (zelfde bron).
Deze Joost is dezelfde als die hierboven onder den
naam van Baijen genoemd wordt.
H. J. Schomaker, 1754 Lid van het St. Caecilia Concert
te Arnhem. (Staats Evers, het St. Caecilia Concert).
T. W. Schomaker, 516 1784 Kolonel der Infanterie te
Zwolle. (Oeconomisch Archief).
Wapen s. Deze allen voeren behalve de als Se en 3e
genoemden als wapen een verkort kruis, waarvan de
kleuren volgens het Armorial GénBral zijn: het kruis
zwart op goud. Het helmteeken is volgens het Armorial
Général het kruis tusschen een gouden vlucht. Bartholt,
de burgemeester van Lochem, en T. W. Schomaker, de
kolonel, voeren een vlucht, terwijl Joost het kruis zonder
vlucht voert.
De als 2e en 3” genoemden voeren een geheel ander
wapen nl. een merk vergezeld van de hoofdletters 1. en S.
Verder vond ik nog zonder wapen:
H. F. Schomaker, 1763 ingeschreven als broeder van
het Genootschap St. Lucas te Arnhem.
Herm. Schomaker, 2311770 Secretaris van Zutphen.
(Missiven aan de Burgemeesters van Rotterdam).
150. Schutte.
Aanwijzingen, dat de hierna genoemden behooren tot
het door den Heer Röell bedoelde geslacht, heb ik niet.
Het lijkt mij echter voor ZEd. van belang, ze te vermelden.
Johanna Schutte, geb. te Deventer 2916 1748, ob. aldaar
617 1819, trouwt aldaar 3110 1773 met Lambert Bannier,
Ontvanger van Deventer. (Kwartierstaten van van Rhede
v/d Kloot en Bar).
Lambertus Schutte, uit Goor, 20 helft 179 eeuw, Student
te Utrecht (Wapenboeken van de Geldersch-Overijsselsche
Studentenbond); ook vermeld in Wapenboek van Mr.
Valck Lucassen d.d. 20/5 1650.
Otto Schutte, 1717 tot 1739 Kerkmeester van de Amstelkerk te Amsterdam. (Wapenboek van de Kerkmeesters
dier kerk).
Wapen. Deze allen voeren als wapen een verticaal
geplaatste pijl met de punt omhoog (in het wapen van
Johanna getopt met een kroon). Het helmteeken van
den Student Lambertus is de verticaal geplaatste pijl
tusschen een vlucht (in het wapenboek van Mr. Valck
Lucassen echter zonder vlucht).
De kleuren worden verschillend aangegeven, nl. de pijl
zwart en de kroon goud op blauw veld in het wapen
van Johanna ; de pijl zwart op gouden veld en de vlucht

160. Valck.
Susanna Johanna Everdina Val&, getrouwd met
Ludolph H enrick Borchard Sylvi,us baron van Heeckeren
tot Campferbeek etc., 31/12 1726 te Zutphen. Ontvangen

beleening van het adellijk huis en havezathe Walijen
met onderhoorige goederen, van ouds genaamd ,,Keylwijck”, ,,Bonnekink”, ,,Bovelink” m o d o ,,Ingewegh”,
,,Pass” , ,,Ruytenborch” en ,,Aloffsplaatsje”, gelegen in
het ambt van Bredevoort bij Winterswijk (akt. en besch.
v/d leenk. v. Geld.).
Wapen: 3 valken. Dit is hetzelfde wapen als dat
gevoerd door het geslacht Val&, vermeld in Nederland’s Patriciaat 1911, welk geslacht voortgekomen is
uit het huwelijk van Dorothea Valck uit Zutphen met
Frans Janszn., die zich uit Zaandam te Kampen heeft
gevestigd 1). Alhoewel de volgenden eveneens 3 valken
als wapen voeren, is mij onbekend, of zi tot ditzelfde
geslacht behooren.
Theunis Val&, 1417 1646 Schepen van Heukelom
(rechterlijk archief van Heukelom).
Huibert Willems Valck, 16/3 1617 Bailliu van Huisduinen (Missiven aan de Rekenkamer der Domeinen in
Holland).
H. Valck, 30/8 1788 te Kampen (brief in het Oeconomisch Archief).
De beide eerstgenoemden n.1. I,heunis en Huibert
voeren als helmteeken een valk tusschen een vlucht 2).
17O. Verstege.

Goswijn Verstege, J. U. D.? 1715 Burgemeester van
Zutphen, getrouwd met Mar2e Geertruijd Schluiters, dr.
van . . . . . Schluiters en Judith Cremer (Akt. en besch.
v/d Leenk. v. Geld.).
Bartholdus Verstege, uit Zutphen, 20 helft 17 eeuw
Student te Utrecht (Wapenboeken van den GelderschOverijsselschen Studentenbond).
G. Verstege, 19/12 1723 te Zutphen (vermoedelijk
dezelfde als Goswijn Verstege boveng.) (Missiven aan de
Burgemeesters van ‘s-Gravenhage).
W ap e n: Deze allen voerden een gevierendeeld wapen
met 4 verschillende kwartieren, doch die niet bij ieder
hunner dezelfde zijn.
Goszo$~ Yerstege voert: gevierendeeld : 1 een verkort
RED.
1) Zie de noot in kolom 343.
*l Deze beiden behooren waarschiinliik &et tot het Zutphensche
geslacht. De derde, H. T’aZek te Kampen; is de in achterstaande tabel
genoemde Hewnen Valck, geh. met Wynanda Lamberta Veen.
RED.
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breedarmig kruis; 2. 3 sterren; 3. 3 lelies; 4. 3 blaren
met den steel naar boven.
Bartholdus Verstege voert : gevierendeeld : 1. in zilver
een verkort rood kruis; 2. in blauw 3 gouden sterren;
3. in zilver 3 groene hulstblaren; 4. in zilver 3 blauwe
lelies. Helmteeken: het kruis uit 1 tusschen een roodzilveren vlucht.
G. Verstege voert : gevierendeeld : 1. een verkort breedarmig kruis; 2. 3 sterren; 3. 3 lelies; 4.3 ovale gespen
met ‘de tong naar boven gericht. Ik vermoed, dat de
voorwerpen in dit laatste kwartier wel blaren zullen
moeten zijn en dat het stempel van dezen G. Verstege,
uit wiens brief ik opmaakte, dat hij schout of zoo iets
geweest moet zijn, slecht gesneden was.
Dit geslacht moet niet verward worden met het te
Nijmegen en Arnhem gevestigde geslacht Verstegen
(Versteege , Versteegh , Versteeghen) , dat een geheel

ander wapen voert n.1. een laurierboom, waaraan slechts
2 takken, die elkaar schuinkruisen. De Heer Röell zij
hiermede zeer voorzichtig, daar in dit laatste geslacht
eveneens de voornaam Gooswijn voorkomt; zoo is een
GOOSW~PZ Verstegen J. U. D. 1618 1723 Advocaat voor
het Hof van Gelderland, terwijl Naleijda Verstegen met
haren man Dr. Johan op ten Noort, Secretaris van de
Gedeputeerde Staten van de graafschap Zutphen, 1216
1’700 te Zutphen woonde.
Ook Johannes Verstegen, Arenaco-Gelrus, J. U. D.,
die omstreeks het midden der 178 eeuw leefde, voerde
volgens het wapenboek van Mr. Valck Lucassen in
zilver een laurierboom.
Nog zij hier vermeld, dat Joannes en Hendrik Verstegen 13/10 1737 te Deyl een geheel ander wapen
voeren.

1) (Deze noot behoort bij kolom 342). Dat Susanraa Johanna
Everdina Valck, gehuwd met Ludolph Henrick Borchard Sylvius baron
vaz Heeckeren tot Campferbeek, en Dorothea Palck, gehuwd met Frans ,
Janszn. [van Sardam], inderdaad tot hetzelfde geslacht behoorden, dat
in blauw drie valken in natuurlijke kleur voerde, moge uit onderstaande tabel blijken.

ten dienste dezer landen te Deventer. (Akt. en besch.
v/d Leenk. v. Geld.).
Wapen : 3 los staande aaneengesloten heuvels naast
elkaar.
Maria Geertruit van den Wall, getrouwd met Henrìk
Kelderman, S7/9 1733 te Zutphen.
Wapen: 3 aaneengesloten en de beide zijranden
rakende heuvels naast elkaar, waarvan de middelste
getopt met een plant (de heuvels losstaande dus niet
van den benedenrand uitgaand) (zelfde bron).
Ook hier passe de Heer Röell op voor verwarring
met het geslacht van de Wal1 te Arnhem, dat een
geheel ander wapen voert.

Willem Valck,
raadsvriend te Zutphen, -i_ 1584
X l” Guede Weerts

/

Evert Vaalck,
over-rentmeester van Zutphen
$ =t 1585
X Geertruit van der Maze

I

Henrick Valck,
i_ 1604
X Dorothea Brenws
I

I

Hewick Valck,
(1604-1687)
wordt bij zijn huwelijk Doopsgezind
X Aaltjen Gewits H&hof

I

Evwt Valck,
(1635-1673)
brouwer te Zutphen
(Doopsgezind)
X Clara Vestrinck

I

X

Dorothea Valck,
(1664-1712)
Frans Jansen [van Sardam]

I
Jan Vaick (lzI775) nam met zijn
broeder wegens het uitsterven in de
mannelijke lijn van beide takken van
het Zutphensche geslacht Valck naam
en wapen zijner moeder aan
X Debora de Steur

Arris V a l c k ,
1_ 1592
X Anna Bueckers

.

I

Mr. Willem Valek,
(1588-1658)
burgemeester van Zutphen
X Maria Berentsen

I

Mr. Adriaan Valck,

(1619-1700)
burgemeester van Zutphen
X Maria van Enschaete

I

Mr. Adriuaz Balthasar Valck,
(1668-1738)
raadsvriend te Zutphen
X Maria Helena ten Broeck

190. van Miinshem.
Hieromtrent kan ik alleen mededeelen, hetgeen in
de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 1875
op pag. 399 vermeld wordt, n.1. Jacob, Lubbert en Berend
van Wìnssem, resp. 1540, 1666 en 1586 Schepenen van
Deventer, voerende als wapen 3 ringen, en Jacob van
Winshem, 6/6 1638 Commissaris van de monstering te
Zutphen.
R. T. MIJSCHART.
Rotterdam.
INHOUD

I

SusaNna Johanna Everdina Valck,
(1711-. . . .)
X Ludolph Hezrìck Borehard
Sylvius baron van Heeckeren tot
Carnpferbeek.
D r . Evert VaZck (1698-17z)
t s. P.

I
- Frans Valck z38-1789)
rentmeester van stad en geestelijkheid te Kampen, dijkgraaf en heemraad van talrijke waterschappen
X 20 Wobbìna Oerharda Brouwer

Hermen Valck,
(1753-1794)
hopman der burgerij te Kampen
X Wynanda Lamberta Veem

I

Hieruit: Veen Talck.

Hieruit: Valck en Vaick Lucaesen.

180. vaiz d e n rall.
Roedolt Wilhem van den Tall, 4/10 1710 Luitenant

I

RED.
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Bestuursberichten. - De afstamming van het geslacht Bentinck,
loor Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. - Een Arnhemsch
vapenboek uit de 18” eeuw, medegedeeld door J. G. A. van Hogerinden. - Uittreksels uit de oude registers der gemeente Didam,
nedegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld. - Genealogische en herallische gedenkwaardigheden in het Museum te Gouda, medegedeeld
loor Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. - De Amsterdamsohe
>hirurgijns (Heelmeesters) van 1730-1829, medegedeeld door A. B.
ran der Vies. (Vervolg). - Vragen en antwoorden: Andel (van);
sallot; Beun van Wender; Binkhorst-Rensink; Bögel (Nering); Breienstein; Bremmer; Bronckhorst-van den Brink; Busoh (ten); Bijlert
van)‘; Cingelshoek (van); Craandijk; Dees; Eb (van der)-de Jonge;
cilbracht ; Fontaine (de la)-Pauw ; Francken; Gruythuys (van den);
+rijns; Haccou; Hirzel; Montfoort (van); Peene (van); Raesfeld (van);
tuth (van) ; Tedingerbroek (van); Vlot; Vree (de)-Heinsius; Wapens
(’Onbekende); Wit (de)-Griffioen; Zutphensche geslachten.
De Ned. Boek- en

Steendrukkerij, voorh. H. L. SITS.

MAANDBLAD
VAN HET

Genealogisch heraldisch Genootschap : ) De Nederlandsche Leeuw,”
-

%
I

Brieven, aanvragen em. betreffende het Genootschap te richten tot den secretaris, Mr. E. J.

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen
aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie van
het Maandblad, opgaveo van adresverandering, opmerkingen in zake de verzending en aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen
gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. T H . B.
VALCK LUCASSEN, &UW”L”e?g 14, ‘&TaVs?Ihage.
De jaarlijksche contributie bedraagt ~7.50. Leden
te ‘s-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille
ontvangen, betalen hiervoor f2.50 per jaar.

1

VA N DE&
HO O P , Sweelinckstraat 8, ‘s&avenhage, en die betreffende de Biblio-

THOMASSEN ii THVESSINK

theek tot den bibliothecaris W. baron
VAN

Scmunu~o, Jan mm

iVassaustr,aat 96,

SNOUCKAEBT

‘s-Gravenhage.

/ De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd
! Heermgracht G2 (hoek Princesseqxcht), ‘s_Gravenhage,
is voor de Leden geopend iederen Maandag van
2 - 4 nur.

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

December 1918.
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Bibliotheek.
De Bibliothecaris maakt bekend, dat de bibliotheek
evenals voorheen wederom geopend zal zijn iederen
Maandag des namiddags van 2-4 uur.
Ook in de afgeloopen maand werd de boekerij door
verschillende schenkingen uitgebreid, terwijl op de onlangs gehouden veiling Coenen van ‘s Gravesloot te
Amsterdam een groot aantal boekwerken werd aangekocht. Deze nieuwe aanwinsten zullen in het volgend
nummer worden vermeld.

Documentatiebureau.
De Commissie voor het D.-B. wijst er nogmaals op,
dat de tot haar gerichte vragen op heraldisch
gebied slechts dan kans hebben van in hetzelfde nummer van het Maandblad, waarin zij geplaatst worden, te
worden beantwoord, wanneer zij voor den 1 O011 van
iedere maand bij den Redacteur zijn ingekomen.

Geslacht de Brueys,
DOOR

M

R.

C. S. BUYS BALLOT.

Deze refugié-familie is thans hier te lande uitgestorven. Gedurende haar verblijf in deze gewesten ver-

bonclen zich echter verschillende harer dochters met
zonen uit geslachteu, die thans nog in dit land voortbloeien, zoodat het mij niet ondienstig scheen hier mede
te deelen hetgeen mij over deze familie bekend is. Ik
houd mij zeer aanbevolen voor elke verbetering en
aanvulling, die men zou kunnen aanbrengen en vooral
voor de mededeeling, wie de moeder zou kunnen zijn
geweest van den eersten de Brrtey.~, die zich na de
herroeping van het Edict van Nantes te ‘s-Gravenhage
vestigde en zich ti Sept. 1709 aanmeldde om van het
recht van naturalisatie gebruik te maken, bij placaat
der Edel Groot Mogende Heeren Staten van Holland
en West Vriesland 18 Juli t.v. aan de Fransche vlnchtelingen vergund. (Zie Wapenher. 1903, blz. 266).
De daar genoemde Iwai’l Brzteys wvas volgens familieaanteekenin,gen 6 J a n . 1663 te Uzès, waar zijn v a d e r
Pierre ,,syndic” was, geboren en na de herroeping van het
Edict van ‘Tantes naar de Nederlanden gekomen, in
Frankrijk nog een broeder Claude nchterlateud, die hem
later herhaaldelijk uitnoodigde zijne kinderen tot hem
te zenden, waartoe hij echter niet was te bewegen,
daar Claude weder tot de Katholieke kerk was overgegaau, naar hij althans meende. Nog andere leden van
het geslacht waren in Frankrijk gebleven. Een zoon
van Israël, met name Pierre Isaac, deelde aan zijn neef
M r . Benjauziu de Brztef/s (zie hieronder 111 septies) bij
het opstellen der familieaanteekeningen mede, dat de
vader van eerstgenoemde, Pierre, een broeder zou zij.,
geweest van den vader van den bekenden auteur Daczcl
Augustin de Bruejbv. Wie dan beider grootvader is geweest, vond ik met medegedeeld; zoodat ik mij ook,
onthoud van het weergeven der vermoedens, die omtrent
hun afstamming zijn geopperd. David Augustin deBrueys
noemt Hoefer in zijne ,Nouvelle biographie universelle”
(nog meerdere Fransche werken handelen over hem)
,originaire d’une famille du diocese d’Uzès. 11 serait ‘né
selon Beauchamps, Recherches sur les théâtres de France,
à Narbonic. Sa famille est ancienne et descend de Pierre!

347

348

de Brueys, annobli par des lettres du roi Louis X1 du
3 Septembre 1481”. Volgens andere berichten zou hij
in 1640 te Aix zijn geboren en overleed hij te Monpellier 25 Nov. 1723.
Ik wil hier alleen nog bijvoegen, dat het geslacht
de Brzteys in Holland hetzelfde wapen voerde als de gelijknamige familie, die nog geruimen tijd in Frankrijk na
Isrnël’s vlucht heeft gebloeid, nl. : ,,an goud een rooden
xzonrtgel~lazrluden en -getollgdela leeuw, die met de voorpooten ee?a blnaizuen zill:ergeboorde9a rec72tersc7aalilabaIk, d i e
overigelas over zijn bij/’ heels gaat, 0ml;lemd houdt” er1 dat
Brueys de naam is van een gehucht ten N. W. van Uz&s
bij den oorsprong (Celtiach = bru) van de Eise of Cêze.

naar ‘s-Gravenhage, waar de eerste op 1 Juli 1722, de
tweede op 22 April 1754 stierf. Ook ten aanzien van
dezen bezit ik meerdere gegevens.
Sandrilz voerde: geschuind can zilver op rood, het
zilver beladela met eela haloe zwarte lelie uitkomeiade uit
de deelingsl+a.
Paul Sandrin was een zoon van Jean en N. N. Renoit,
terwijl Susanne Cahoit eene dochter was van Benjamin
e n Susa,nne Xchon.
Uit dit huwelijk:
1. Xusa?ane de Brueys, geb ‘s-Gravenhage 28 Juni 1722,
overl. ald. 1s Jan. 1793, tr. ‘s-Gravenhage 13 Febr.
1746 met ,Johaqan Clwistian Bergmn~a~a, geb. Mielow
(LMirow?) in Mecklemburg 5 Nov. 1715, over1 ‘s-Gravenhage Juli 1789, zoon van Christian en Dorothea
Meissner. Uit dit huwelijk 8 kinderen, van welke er
6 huwden, die desverlangd kunnen worden opgegeven.
2. AZarie Aladelei~ae de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 10
Oct. I 723, overl. Batavia 17 Nov. I 772, tr. ‘s-Gravenha,ge 2 4 O c t . 1 7 5 1 m e t He~adrik Francois uala
Qen~aip, geb. ‘s-Gravenhage 20 Jan. 1723, overl. op
reis naar Java 3 Juli 1771, koopman te Rotterdam,
zoon van Franqois en Anna Maria de Jongh. Hij
voerde als wapen: doorsnedela gnet i n d e bouenhelft
5’ mole,aijzers ell i?a de benedenhelft 3 hcrnaelij?astaarte~a.
Uit dit huwelijk 7 kinderen, op %ne dochter na alle
ongehuwd overleden.
3. Java Adriaan de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 28 Nov.
1725, ongeh. overl. Amsterdam in 1746.
4. bimosa Pieter de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 16 Mei
1727, ongeh. overl. te Batavia.
5. Afatlaonie de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 24 Jan. 1729,
ald. overl. 22 Juli 1734.
6. Pieter, volgt 111.
7. Eaulus de Brueys,
geb ‘s-Gravenhage 4 Oct.
1731, overl. ald. 10 Nov. 1731
8. Marialane de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 4 Oct.
1 1731, overl. ald. 29 Nov. 1731.
9. Hermanus de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 22 Nov.
lí32, overl. ald. 22 Dec. 1736.
10. Johaqana de Bruey.~, geb. 5 Dec. 1734, overl. Amsterdam 14 Sept 1770, tr. ald. 24 April 1763 met
Willem Carel Ta&, geb. Amsterdam 21 Sept. 1738,
overl. ald. 21 Juli 1817, zoon van Andries en Hermina Leenderts (volgens de aanteekeningen). Hij
hertr. 31 Mei 1772 met Emelie Elisabeth Humbert,
dochter van Pierre en diens 2de vrouw Emelie de
Superville. Van de zes kinderen uit hot eerste huwelijk
huwde BelTjamin als in Ned. Patr. 1913 is opgegeven, terwijl de oudste dochter 10 met Adriaala van
Karnebeek (zie Neder]. A d e l s b . 1 9 1 4 ) e n 20 m e t
Seraplain Josepla Roelants in den echt trad en de
tweede (Susanua) met Jacob nfarclaant, koopman te
Amsterdam. De overigen stierven ongehuwd. Het
geslacht Ta& voert in zilver een rood herisgezoei.
Een kleinzoon van Benjamin, met name Jan Carel,
verkreeg 29 Nov. 1900 de vergunning zich de Brueys
Iaclc te noemen.
ll. Anthonia de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 9 Juni 1736,
overl. Amsterdam 3 Jan. 1809, tr ald. 8 Mei 1765 met
Mr. QijsOert Hapert, geb. Amsterdam 8 Aug. 1742,
advocaat aldaar, overl. Amsterdam in Maart 1797.
Kinderen uit dit huwelijk worden niet opgegeven.

1. Israi’l (de) Brue~s, diende eerst eenigen t,ijd na
zijne aankomst hier te lande bij de troepen, werd daarna
kleermaker en huwde 11 Juni (Juli?) 1 ti92 te ‘s-Gruvenhage met 2Llarie &!adeleivae Pavret, geb. te Pa,rijs in 1666
uit het in 1664 gesloten huwelijk va,n Jean Pavret,
geb. te Parijs in 1644, met Marie Thuyzard, na wier
dood in 1676 hij in 1677 hertrouwd was met Elisabeth
Goudè met wie hij in 16Sd naar Holland uitgeweken,
zich te Amsterdam vestigde. Aldaar overleed Jean Pavret
in 1686, zijn 20 vrouw in Nov. 1727.
Pavret voerde : i9a goud een gekanteeldert els tegengelLa?ateeldela zwarten du~arsDallc, vergezeld van drie roede rozen.
Meerdere aanteekeningen omtrent dit geslacht schijnen
mij niet ter zake dienende.
Israël de Brueys overl. te ‘s-Gravenhage 23 Oct. 1741,
zijne vrouw te zelfder plaatse 1 Juni 1749.
Uit dit huwelijk negen kinderen:
1. Jea?a Israël, volgt 11.
2. ElisaOeth de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 12 Dec.
1694, zeer jong overl.
3. Pierre Isaac, volgt Hbis.
4. Charles de Brueys , geb. ‘s-Gravenhage 13 Aug. 1697,
zeer jong overl.
5. Charles de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 17 April 1699,
overl. ‘s-Gravenhage 30 Nov. 1762 zonder kinderen
na te laten bij zijne beide vrouwen 1” 3. I\i. ïLlontaDa?a
en 20 Cathar&na valz der Elst, geb. Leiden 19 Dec.
1699, ald. overl. 22 Dec. 1758.
6. Marie Antoinetle de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 15
Dec. 1701, overl. aldaar 30 Maart 1740, tr. Paulus
Herre, weduwn. van Susanne Sandrin (dr. van Isaac,
broeder van den later te noemen Jean, bij Rachel
Gouion) en na haar dood nogmaals hertrouwd met
Sara de Miel.
7. /4ndré de Bruejjs, geb. ‘s-Gravenhage 28 Mei líO3,
overl. te Londen 18 Dec. 1746 met nalating van
een zoon Thomas, omtrent wien na zijns vaders overlijden geen berichten meer inkwamen.
S. Simon, volgt IIter.
0. Anne Ajadeleine de Brzdeys, geb. te ‘s-Gravenhage
27 Sept. 1707, overl. ald. 27 Nov. 1771, tr. ‘s-Gravenhage M e i 1732 m e t J e a n Francois Fubre, g e b .
‘s-Gravenhage 12 Juli 1’108, overl. aldaar 22 Dec. 1790.
11. Jean Israii’l de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 18 Juni
1693, overl. aldaar 24 Januari 1779, tr. ‘s-Gravenhage
4 Mei 1721 met Susanne Sandrila, geb. ‘s-Gravenhage
29 Juli 1693, overl. aldaar 15 Dec. 1781, dochter van
Paul Sandrin, lakenfabrikant te Chàteaudun en Susanne
Cahoit, die beiden mede uit Frankrijk waren geweken
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25 Jan. 1772, ovcrl. . . .,. tr. 10 Demerary 25 Dec.
1791 met D. M. Tuchsen en 9 te zelfder plaatse
met F. C. Elbers. ‘Verder niets bekend.
2. Johan Hendrik Laurens de Brueys, geb. Essequebo
11 Juni 1774, jong overleden.
3. Data Alpheda de Brueys, geb. Demerary in 1777
en 18 Aug. 1780 overleden.

12. Marianne de Brueys, geb. ‘s-Gixvenhagc 9 Mei 173ï,
overl. St. Oedenrode 20 Nov. 1802.
13. Elisabeth de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 8 April 1739,
overl. ‘s-Gravenhage 16 Sept. 1792, tr. te. . . . . .
Sept. 1780 met Jean Baptiste Rousseau du Croissi,
klerk ten comptoire van den Raadpensionaris, geb.
‘s-Gravenhage 29 Sept. 1720, overl. ald. omstr. 1795.
Zijn ouders vond ik niet vermeld. Zij liet geen
kinderen na.
14. Francois, volgt 111 bis.
15. Benjamin, volgt 111 ter.

111 ter. Mr. Benjamin de Brueys, van wien deze aarieekeningen afkomstig zijn, geb. ‘s-Gravenhage 6 Mei
,742, eerst advocaat te ‘s-Gravenhage, in 1787 naar St.
ledenrode vertrokken, alwaar hij het kasteeltje Hen:enshage had gekocht, 6 April 1796 aangesteld tot
jrdinaris-raad in den Hove van Utrecht, 1 Maart
.811 tot Raad in het Keizerlijk Hof van Appel, onder
<oning Willem 1 lid van het Hoog Gerechtshof van
?uid-Holland, als hoedanig hij 22 Aug. 1826 te ‘s-Grarenhage overleed. Hij tr. 1 0 ‘s-Gravenhage 3 Juni 1777
net Cecilia Elisabeth van Beusekom, geb. ‘s-Gravenhage
.9 Febr. 1753, overl. ald. 3 Nov. 1786, dochter van
rohannes Richard en Gesina Hilbers en 20 ‘s-Hertogen)osch 6 Oct. 1789 met Arnoldina Roosendael, geb. aldaar
.2 Dec. 1762, overl. Utrecht 1 April 1828, dochter
ran Stephanus en Jacoba Godefrieda Neomagus.
Wapen v,an Beusekom: in zilver vier groene boomen
pp eela grasgrond; tusschen den Isten en den 2”n boom
n tzlsschen den 3de’L en den 4& boom een gouden appel.
Wapen Rosendael : in zilver drie roode rozen, groen
repunt en met groene stengels, waaraan twee bladeren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Richurd, volgt IV.
2. Pieter de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 10 Jan. 1781,
den 12den Jan. d. v. reeds overleden.
3. Pieter de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 1 Juli 1784,
den 4den Juli d.v. reeds overleden.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jacoba de Brueys, geb. St. Oedenrode 3 Juli 1790,
overl. Utrecht 19 Oct. 1864, tr. ‘s-Gravenhage 11
Maart 1813 Mr. Cornelis Sebastiaan Thierry de Bye.
(Zie Nederl. Patr. 1913, p. 90.)
6. Cecilia de Brueys, geb. St Oedenrode 16 Mei 1792,
overl. Utrecht 18 Mei 1867, tr. ‘s-Gravenhage 24
Mei 1816 met Mr. Adrianus Catharinus Holtius. (Zie
Nederl. Leeuw 1904, p. 237).
6. Pieter Stephanus, volgt IVbis.

111. Pieter de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 6 Nov. 1730,
koopman en secunde te Casimbasar (1764), daarna opperkoopman en hoofd-administrateur te Houghly (1776),
overl. Chinchura in Bengalen 23 Aug. 1783 l), tr.
Casimbasar (of Houghly) 16 Oct. 1759 met Susanna
Anna Maria Verkerk, geb. Tiel 5 Oct. 1743, overl.
Chinchura 12 Mei 1809, dochter van Gerard en Adriana
Raats en weduwe van Floris Cup. Zij hertr. met Thomas
Yeats, van wien zij echter scheidde.
Verkerk voert: zn zilver drie verkeerd gerangschikte
roede kerktorens met spitse blauwe daken.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Jacoba de Brueys, geb. Casimbasar 4 Oct.
1760, overl. Batavia 11 Dec. 1783, tr. ald. 8 Juni
1777 met Joan Reinier Coortsen, onderkoopman, later
administrateur van het graanmagazijn, daarop %de
administrateur van de suikerpakhuizen en lid van
den Raad van Justitie des Kasteels te Batavia, geb.
Batavia in 1769, overl. te . . . . . . 20 Juli 1791,
zoon van Jan Hendrik en Maria Jacoba Sautijn. Hij
hertr. met Susanna Valentina Blondeel (zie Nederl.
Leeuw 1905, kol. 97 jeto 127). Uit het eerste huwelijk
eene dochter: Henriette A%?aria Coortsen, geb. Batavia
12 Febr. 1781.
2. Johannes Adriaan de Brueys, geb. Houghly 16 Aug.
1762, ongeh. overl. Bantam 28 Jan. 1782.
3. Lodewijk Adriaan de Brueys, geb. Kalkapoera 6 Febr.
1764, ongeh. overl. Houghly (?) 7 ,Juli 1810.
4. Maria Anna de Brueys, geb. Chinchura 10 Febr.
1766, overl. Londen in 1835, tr. 10 Houghly met
Johann Wilhelm Salomon (baron 3) ~01% Haugwitz,
koopman en eerste pakhuismeester te Houghly, overl.
Chinchura 12 Nov. 1796 en 20 Bremen 20 Dec. 1799
met Thomas Scott, zoon van Robert Scott, of Brothershields, en Jane Taylor , geb. op Brothershields bij
Edinburg 18 Mei 1766, overl. . . . . . Zij liet geen
kinderen na.
111 bis. Fraraçois de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 28
Febr. 1740, vertrok in 1768 naar West-Indië, assistent
te Essequebo, overl. ald. 23 Nov. 1781, tr. Essequebo
(of Demerary) 10 Sept. 1769 met Lolhise Margaretha
Malgraaff, geb. te . . . . 27 Nov. 1751, overl. te . . .
26 Maart 1781, dochter van Henry Laurent en C. . .
van Blotenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Corneiia Susanna Beata de Brueys, geb. Essequebo
1) Dat Pieter de Brueys in 1793 op 52 jarigen leeftijd zou zijn ge !sterven, zooals volgens Wapenher. 1897, bl. 175 op zijn grafzerk t e
Chinchura zou zijn vermeld, moet foutief zijn, daar hij bepaald i *i
1’730 werd geboren. Het op dien zerk voorkomende wapen is ook nie!t /
thuis te brengen. Men bedenke daarbij, dat deze genealogische aar L- /
teekeningen door zijn eigen broeder werden opgesteld.
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IV. Mr. Jan Richard de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage
6 Juni 1778, professor aan het Atheneum te Deventer
in 1803, hoogleeraar in de Rechten aan de Hooge
School te Utrecht in 1815, als hoedanig hij ald. 4 Febr.
1848 overleed. Hij tr. Deventer 31 Aug. 1806 met
dnna Roberdina Anthonia vara Rhijn, geb. Genemuiden
in Aug. 1782, overl. Utrecht 8 Sept. 1864, dochter van
Mr. Nicolaas en Hendrina Palthe.
Van Rhijlz voerde: gevierendeeld 1” in rood een Zetier
M tusschen 3 leliëra, alles van goud; 2” in goud 3 swarte
golvende dwa,rsbalken; 3” in zwart 3 zilveren degens met
gouden gevest, boven elkaar schuinlinks geplaatst en 4”
in rood een letter T tusschen 3 leliën van goud.
Uit dit huwelijk:
1. Cecilia Elisabeth de Brueys, geb. Deventer 16 Juli
1807, overl. Utrecht (?) 20 Sept. 1814.
2. Benjamin de Brueys, geb. Deventer 7 Febr. 1810,
overl. Deventer 13 Febr. 1814.
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3. Nicolaas de Brueys, geb. Deventer 20 April 1512,
overl. ald. 22 Febr. 1814.
4. Hendrina Elisabeth Sophia de Brueys, geb. ‘s-Gravenhage 21 Mei 1814, ongeh. overl. Genua 18 Juni 1870.
6. Cecilia Elisabeth de Brueys, geb. Utrecht 14 Juli
1817, tr. met Pierre Forgues te Toulouse.
6. Aleida Johanna Mathilda de Brueys, geb. Utrecht
14 Febr. 1821, ongeh. overl. Utrecht 26 Sept. 1848.

le Riddermatigheid van het geslacht van Wijnbergen,

IVbis. Pieter Stephanus de Brueys, geb. St. Oedenrode
10 Sept. lï94, overl. Hintham 29 Dec. 1865, tr. Asten
1 Juni 1821 met Francina Catharina Roosen, dochter
van Hendrik G@bert en . . . .
Uit dit huwelqk:
1. Benjamin de Brueys, geb. St. Oedenrode 18 April
1826, ongeh. overl.
2. Hendrik de Brueys, geb. St. Oedenrode en ongeh. overl.
3. Cfijsbertas de Brueys, geb. St. Oedenrode, tr. Johanna
Jacoba Mulder; geen afstammelingen.
‘4. Susanna de Brueys, geb. St. Oedenrode, tr. Frans
Coenraad Hartman, die 12 Jan. 1868 te Leerdam
overleed.
IIbis. Pierre Isaac de Brueys; geb. ‘s-Gravenhage
12 Febr. 1696, overl. St. Michielsgestel 30 of 31 Jan.
1776, tr. Johanna Maria Olivier, geb. te . . . lb Aug.
1690, overl. te Waalwijk 23 Febr. 1768, dr. van Adolphe, predikant te Stavenisse (een broeder wellicht
van den in Ned. Leeuw 1890, kol. 76 vermelden Jordain).
Uit dit huwelijk :
1. Anthony Adolph de Brueys, geb. Waalwijk 6 Mei
1736, ongeh. overl. Batavia .31 Oct. 1763.
IIter. Simon de Brueys, geb. ‘s-Graveqhage 15 Maart
1706, over1 Wesel 10 Mei 1775, tr. Anna van Dorth,
dochter van Johannes van Dorth en ‘. . . Uit dit huwelijk:
1. Maria Christina de Brueys, geb. Wesel IS Sept.
1730, overl. Groningen 20 Mei 1809, tr. ‘s-Gravenhage
Ll April 1766 met Dr. Jacob Baart de la Faille, lector
in de Meet- en Natuurkunde te ‘s-Gravenhage, tevens
leeraar aan de Stichting van Renswoude aldaar, geb.
‘s-Gravenhage 14 Januari 1716, overl. aldaar 3 Dec.
(30 Nov.?) 1777, zoon van Jacob ,Baart of Bart’en van
Johanna la Faillel), en weduwn. van Johanna Guldemont.
Met zijn broeders had hij den naam Baart de la Faille
en het wapen van het geslacht de la Faille aangenomen.
Zijn jongste broeder Cornelis noemde zich zelf alleen
de la Faille met weglating van den naam Baart; de
beide andere, Johannes en Willem, schijnen geen kinderen
te hebben gehad. Uit zijn zoon Jacob Baart de la Faille
(bij Maria Christina de Brueys), den eenige, die huwde,
spruiten dus de Baart de la Faille’s thans nog in leven
(zie Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenb. in voce).
2. Anna Anthonia de Brueys, geb. Wesel in Febr. 1733,
tr. 10 N. N. Pelthausen, 20 N. N. van der Burgh e n
30 in 1795 N. N. Dierdorfs. Overigens is niets van
haar bekend.
1) Ten onrechte vermeldt Ned. Patr. 1913, p. 119 dezen Dr. Jacob
Baart de la Faille aan het hoofd van de stamreeks RIS ware hij een
natuurlijk kind. Wij zouden hierover gaarne meer vernemen, aangozien voor de onwettigheid, naar wij meenen te weten, ieder bewijs
[Rso.]
ontbreekt.

door Jhr. Mr; W. A. B EELAERTS

VAN

B L O K L A N D.

In 1909 wijdde ik een kort opstel aan de eerste vijf
generatiën van het geslacht van Wijnbergen, zooals die
waren gepubliceerd in Nederland’s Adelsboek 1905, (zie
dit Maandblad kol. 119 en 120), en besloot ik mijne
mededeelingen met er op te wijzen, dat geen zijner leden
de landvrede- of verbondbrieven van het einde der 14de
of begin der 15de eeuw onder de vele ridders en knapen
‘s lands van Gelderland heeft bezegeld. Hoe oud en aanzienlijk het geslacht van Wijnbergen ook zijn moge,
zijne riddermatigheid scheen mij van jongen datum,
en toen de riddermatigheid der Oldeneel’s door mij
werd besproken (zie jaargang 1915, kol. 362), heb ik
niet kunnen nalaten daaraan nog eens te herinneren,
in de hoop dat zulks zoude prikkelen, tot een nader
onderzoek. Gebaat heeft dit echter niet, want tot heden
zijn geene bewijzen voor de oude riddermatigheid der
Wijnbergen’s bijgebracht.
Bij dezen stand van zaken viel het mij op, dat in
Nederland’s Adelsboek 1918 van Sweder van IVijnbergen,
die in 1435 met Wijnbergen en Radelant werd beleend,
wordt gezegd : ,in d e r i d d e r s c h a p v a n V e l u w e
1 4 5 6”. Dit is eene nieuwe toevoeging - (evenals de
eerste twee generatiën 1)) - sedert 1910, in welken jaargang het geslacht van Wijnbergen het laatst was behandeld. Waar de redactie van Nederland’s Adelsboek
vond, dat deze Sweder van VVijnbergen in 1456 deel
uitmaakte van de ridderschap van Veluwe, zocht ik
tevergeefs. Wel is duidelijk, dat die bron niet het noodige
vertrouwen kan verdienen, immers bweder van IV+zbergen
was in genoemd jaar reeds lang dood. In mijn in den
aa,nvang aangehaald opstel toch deelde ik reeds mede,
dat Sweder van IVijnbergen, die in 1436 met Radeland
werd beleend, in 1452 dood was, daar in dat jaar zijn
zoon Siwart van Wijnbergen als erfgenaam zijns vaders
Sweders met dit goed werd beleendz).
Sweder van W$abergen, die in 1452 dood blijkt te zijn
geweest, kan in 145ti dus niet tot de ridderschap van
Veluwe hebben behoord. Aangezien de redactie van
Nederland’s Adelsboek bij zijnen zoon Siwert van Wzjnbergen de beleening met Radelant in 1462 vermeldt
en bijgevolg moet hebben geweten, dat zijn vader Sweder
destijds niet meer leefde, schijnt het aannemelijk het
jaartal 1466 voor eene drukfout te houden. Mocht dit
inderdaad het geval zijn, dan is het niet alleen van
belang het juiste jaartal te leeren kennen, maar veel
meer nog de bewijsplaats, want zoolang dit bewijs niet
is geleverd, kan de riddermatigheid niet worden aanvaard.
In dit verband meen ik overigens nog het volgende
te moeten opmerken. De Sweder van Wijnbergen, die in
1436 met Radeland werd beleend en in 1462 dood was,
werd in 1436 ook beleend met ,,dat goet to Wijnbergen, in
denlande van Zutphen, in den kerspel van Duetinchem” ‘).
Is het nu, met het oog daarop, niet merkwaardig, dat
in diezelfde jaren een Sweder van Wijnbergen voorkomt
1) Deze zijn nog voor nadere aanvulling vatbaar.
9) Zie het Reg. op de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen,
uitgegeven door ,G&e “, Kwartier van Zutphen, blz. 163, waar staat;
nSiwad mm Wijnbergen, erve s i j n e s v a d e r s S w e d c r s , b e l e e n t ,
a’. 1452.”
3) Ibidem, blz. 265. Deze beleening wordt ook in Nederland’s Adelsboek vermeld.
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als schepen van Doetinchem ? Mij komt het waarschijnlijk
voor, dat de Xweder van ll’ijnbergen, die tusschen 1435
en 1452 het goed te Wijnbergen 1) onder Doetinchem
bezat, en de gelijknamige schepen te dier plaatse tusschen
1437 en 1447 z), identiek zijn, en het zou mij dan ook
niet verwonderen, zoo bij voortgezet onderzoek mocht
b!$ken, dat voor ,in de ridderschap van Veluwe 1456”
met alleen moet worden gelezen ,,dood in 1452”, maar
ook iets als: ,schepen van Doetinchem tusschen 1437
en 1447”.

De Amsterdamsche Chirurgijns (Heelmeesters)
van í730-1 829,
m e d e g e d e e l d d o o r 8. B. VAN DER V I E S.
(Vervolg van XXXVI, 325.)
Jaar v. Ouderd.
Prom. bij Prorn.

Johannes van der Horst
Jan Beetz
Jean Louis Mean
Hendrik Willem Hermae
Jan Michiel Rombouta
Frans Hendrik van Ligten
Evert van der Horst
Martinus Wyking
Johannes Nellius
Johannes Christiaan Verwoerdt
Eldert Werningh
J. Jongbloed
P. R. Schreuder Rz.
A. Swart
F. W. de Batty
M. Uytenboach
J. Balk
Gerrit Keiser
J. F. Gollwitz
W. Menfert
C. Siemerink
J. Wendelen
M. Liwyn
J. van der Hout
J. F. Röhne
J. A. Rauen
J. P. van Go01
G. Anderaon
W. Böhmer
H. Leefkens
B. E. Asacher
J. Jansen Jans
B. Kappelhoff
D. Holleboer
N. Heghuysen
M. Riegen
Jacob Beekmeyer
M. Roodenberg
J. Jacob Cramer
Gerardua Hollanders
Jacob Tilleman
Alexander van Hierden
L. J. Camerling
J. B. Buyel
Willem Lyaen

1804
1804
1804
1804
1804
1805
1805
1805
1806

Goboortcplants

niet

moer

vormold in

23

Amsterdam
Amsterdam
Suriname
25 Zevenaar
27 Mol
Amsterdam
26 Amsterdam
26 Cranenburg
Wormerveer

1806
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1807
1808
1808
1808
1808
1808
1808
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809 “)
1810
1810
1810
1810
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811

1818
1809

1814
1809
1826
1810
1813
1818
1809
1811
1823
1819
1819
1817
1826
1815
1815
1824

3

1829
1814
1826

1815

1822.

‘) Het gericht in die buurschap competeerde den heeren van Berg ‘s Heerenberg - (zie Geld. leenreg. kw. van Zutphen, blz. 384).
3) Zie Algem. Neder!. Fomilieblad 1890, blz. 41.
$) Komt niet meer voor in 1811 wel echter weder in 1813.
‘) Komt voor het eerst voor in 1811.

Ouderd.
I'rom. bij Prom.

Jasr v.

J. Huisman
J. P. Nees
D. Buddingh
J. 8. Cramer
,T. P. Tim
El. N. Nieuwenhuyzen
Willem Jacob Brink
J. Hermanides
8. de Jong
’
P. J. Heupsch
P. F. Grietens
D. Horselenberg
J. H. Wagenaar
J. P. Weisz
Dirk Hooykaaa
Evert Schoewert
R. Klees
E. Asscher
A. Bakker
F. L. Nuyens
A. Pos
H. Lotze
A. Bakker
J. W. Beumer
As de Haan
T. 8. E. Toerappel
R. N. Nauta
C. van Dokkum Jr.
H. Krieger Schumer
M. Keyser
H. J. Tulling
Hendrik Verdeyen
8. Bernhard
F. van den Andel
G. Jenni
J. H. Spaan
8. van Erpecum
E. ter Maat
8. van Steenderen
G. Gerrits
H. Benraat Johz.
J. Holswart
S. A. Cramer
8. Grendel
P. Riegen Blz.
F. H. op den Ende
A. Rompkes
G. J. van Epen
F. H. op den Ende
B. Elmera
H. van Weesel
H. P. Beyst
J. J. Auschitz
H. van Gelder Hz.
C. van Delden
J. H. Freni
H. Koolsted
S. German
B. van Ee

Geboorteplaats.

Ni& meer
vermeld in

1811
1811
1811
1811
1811 1)
1811 “)
1812 “)
1812 “)
1812 “)
1812 “)
1813
1813
1813
1813
1814
1814
1815
1815 “)
181.5 “)
1816
1816
18165)
1816 “)
1817
1817
1818
1818
1818
1818
1818
1819
1819
1819
181Q
1819
1819
1819
1819
1819
1820
1820
1821
1822
1822
1822 “)
1822 la)
1822 ’ ‘)
1823
1823
1823
1823
1823
1823
1824
1825
1825
1825
1825
1825

1) Komt voor het eerst voor in 1813.
*) Komt voor het eerst voor in 1822.
s) Dit jaar worden zij genoemd: Officieren van Gezondheid.
4) Komt niet meer voor in 1815 wel echter weder in 1816.
5) Komt voor het eerst voor in 1821.
6) Komt voor het eerst voor in 1825.
7j Komt voor het, eerst voor in 1820.
8) Komt voor het eerst voor in 1824.
i) Komt voor het eerst voor in 1825.
10) Komt voor het eerst voor in 1825.
11) Komt voor het eerst voor in 1827.

1820
1817
1829

1815
1814
IR14
1815

“1

1818
1827
1825
1827

1829
1825

1828

1826

1821
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Jaar Y. Ouderd.
Prom. bij Prom.

d. van Workom
J. E. Jurgens
H. Pek
G. C. Vroom
W. Schreuder
G. F. W. Gockel
8. R. Elders
C. Mooy
J. W. van der Wissel
G. P. Mirani
G. J. Bouhuys
J. Greve
J. J. F. la Cave
D. Stephanus
J. F. Hart
J. Wynands
J. F. Peeters
M. Dunselman
J. Gaffree

CiK oOrtcp’%%tS

niet

moer
vermeld in

1825
1825
1826
1826
1826
1837
1827
182ï ‘)
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
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KORTE MEDEDEELINGEN.
.~.
~~
Een Arnhemsch wapenboek uit de 18e eeuw.
Wie eenigszins op de hoogte is van de uitgebreidheid,
die de genealogische literatuur in den loop der jaren
bereikt heeft, zal beseffen, dat, het voor de Redactie
van dit tijdschrift niet steeds een gemakkelijke taak is,
zich ervan te vergewissen, of in een ter plaatsing aangeboden bijdrage met hetgeen over hetzelfde onderwerp reeds elders werd gepubliceerd wel voldoende rekening is gehouden. Deze taak wordt in den regel echter
aanmerkelijk verlicht doordat onze medewerkers zich van
de op iederenschrijver rustende verplichting bewust toonen,
om zich van de hun onderwerp betreffende literatuur zelf
op de hoogte te stellen. Komt het tegendeel wel eens voor,
wat ons overkwam met de bijdrage, die onder bovensta.anden titel in het vorige nummer van dit Maandblad werd
geplaatst, zal zeker eene uitzondering blijven. Bedoelde
bijdrage was ons toegezonden door het lid J. G. A.
v a n H o g e r l i n d e n , adcn secretaris en beheerder
van het archief van het, Arnhemsch Genootschap van
Oudheidkunde, waaraan het beschreven 1% eeuwsche
wapenboek ten geschenke was gegeven. Wij meenden
te mogen veronderstellen, dat de inzender beter dan
iemand anders op de hoogte zou zijn van hetgeen over
een stuk uit zijn archief het licht had gezien. In dit
vertrouwen plaatsten wij dan ook zonder nader onderzoek z\jn artikel. Men zal zich onze verbazing kunnen
voorstellen, toen wij - helaas te laat! - gewaar werden,
dat in ,de Navorscher” van 1915, No. 7/8 eene beschrijving van hetzelfde wapenboek voorkomt, die 1 e t ter 1 ij k
overeenstemt met die in ons Maandblad en nog wel van
de hand van . . . ‘. dienzelfden heer van Hogerlinden!
Wij wenschen deze handelwijze van dit, lid, dat er ons
zoo leelijk liet inloopen, niet nader te qualificeeren.
Indien het den schrijver erom te doen was zijn naam
nogmaals gedrukt te zien, dan kan hij tevreden zijn;
zelfs in dit nummer vindt hij dien - nog wel gespatieerd - terug. Wij vestigen op deze zaak echter de
aandacht, opdat men ons niet zou beschuldigen van
plagiaat. Onze fout lag - dit erkennen wij gaarne 1) Komt voor het eerst voor in 1829.

in een verkeerd geplaatst vertrouwen. Hiervoor bieden
wij onzen medeleden onze verontschuldigingen aan.
D E R EDACTIE .

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden
in het Museum te Gouda.
(Aanvulling op het artikel van Mr. P. C. Bloys v. Treslong
Prins, XXXVI, 318).
1. Kaart met de wapens v. Dijkgraaf en Hoogheemraden van het ,Hooge heemraedtschap van Schielandt” (1’78 eeuw). Cat. No. 8.
2. Plaat van de Waag te Gouda met afbeelding van
de, in den Patriottentijd, afgebikte wapens der 4
burgemeesters van Gouda in 1688: Mr. Floris Cant,
G e r a r d Sterre, Donatus Tyan Groenen@% en Mr.
Jacob Bonser. Cet. No. 42.
3. Wapen op glas van Hendrik van Heuven 1673.
Gat. No. 126.
4. Koperen brandspuitpenning met wapen (3 dwarsbalken, waartusschen 4 (3. 1.) schuinkruisjes). Cat.
No. 138.
6. In hout gesneden wapen van de fam. de Houtman
(t 6e eeuw). Cat. No. 168.
6. Portret met wapen van den Luit. Admiraal J a n
Taaiman, geb. te Gouda 12 Jan. 1676, overl. aldaar
Juni 1776, zoon van den Zeekapitein Abr. Taalman,
overl. 1696. Gat. No. 180.
7. Groot wapen met helm v. d. kolonel Govert Suys.
Gat. No. 223.
8. Gekleurd wapen van Da&3 Wittius, eerste pred.
der Remonstr. Gemeente te Gouda (1632-1662).
Cat. No. 339.
9. Oude gildekist van ‘t smidsgilde met wapens en
n a m e n v a n B. W. &ael, C. T. Joncker, P. 1Y. v.
Bocxei en W. J. D. Hooch. Cat. No. 396.
10. 6 kussens van ‘t Chirurgynsgilde (defect) met wapens
en namen van Dr. P. v. Groenendijck (1674), Jac.
Polijn, J. Duval, G. 11. D u y n , C . Outshoorn e n
Q. Maerschalck. Gat. Non 468 en 469.
l l . Portret met wapen van den Notaris P. C. v. Diephorst, geb. 1521. Cat. 547.
12. Gevelsteen met de wapens v. d. Burch en Hopcoper. Cat. No. 6 2 4 .
13. Wapenbord der fam. de Mey van Lekkerland uit
de St. Janskerk te Gouda. Cat. No. 123.
Achter No. 33: Zegels in was en pijpaarde staat 52--69; dit is aan te vullen met Cat. Nes. 116-121.
M. Costerus, vermeld onder No. 17, is Ds. Martinus
Costerus , predikant, te Sluipwijk, leproosmeester te
Gouda, ged. te Woerden 23 Mei 1634, gehuwd aldaar
29 Sept. 1655 met Catharitia Prins lJsbrantsdr., broeder
van den Woerdenschen burgem. Albertus Costerus. De
6 p. sterren (in ,,Costerus” zit ‘t woord ,,ster”) zijn omgewend. Zijne moeder was eene Vermij, vandaar de
3 palen op 11.
J. VAN L E E U W E N.

Het geslacht Teixeira in Nederland% Adelsboek.
Van welwillende zijde werd mij eene brochure toegezonden, dragende den wijdschen titel van: ccritiek op
het artikel van Mr. R. Th. Valck Lucassen in ,De
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Nederl. Leeuw”-d.d. Mei 1918, over het geslacht Teixeira
in het Nederl. Adelsboek. Bijdrage tot de Geschiedenis
betreffende Oud-Spaansch-Portugeesche geslachten in Nederland. Uitsluitend naar authentieke en officieelo bescheiden >, welke brochure in den loop van de vorige
maand het licht schijnt te hebben gezien. De schrijver,
Jhr. Dr. E. Teixeira de Mattos, rustend geneesheer en
kamerheer van wijlen Dom Carlos 1 Koning van Portugal, wonende te Heelsum, ontpopt zich in dit geschrift
als de geestelijke vader, van de tallooze foutieve opgaven
in het door mq bestreden artikel in Nederland’s Adelsboek, die door de Redactie van dit jaarboek in goed
vertrouwen werden overgenomen. Hoewel als een weerlegging van mijn opstel bedoeld, gaat de pennevrucht
van Dr. Teixeira in hoofdzaak langs mijn betoog heen.
Hij zoekt zijn kracht voornamelijk in de mededeeling
van eene verwarrende hoeveelheid overbodige gegevens,
die de kern van de zaak waar het om gaat niet raken,
in een zéer onbehoorlijken toon en in heftige, persoonlijke aanvallen aan mijn adres. Ik kom spoedig op deze
brochure, die voor de genealogische literatuur allerminst
als een aanwinst kan worden beschouwd, uitvoerig terug.
Het is mij bekend, dat de heer Teixeira de Mattos
zijn geschrift buiten den kring der leden van het Genootschap heeft verspreid. Opdat ik nu in de gelegenheid moge zijn bij mijn verweer dezelfde personen te
bereiken, noodig ik mijne medeleden vriendelijk uit, mij
naam en adres te willen toezenden van alle niet-leden,
die naar hun weten een exemplaar der brochure hebben
ontvangen.
V ALCK LPCASSEN.

vermeld dat de takken A en B van dit geslacht beide
stammen uit het 3” huwelijk van Ds. J o h a n n e s F o l kersma met Elizabeth Dijzhoorn. T a k A s t a m t e c h t e r
uit het eerste huwelijk van Ds. Johannes F. met Suzanna Naria van der Loeff (niet Schim van der Loeff),
geboren te Spaarndam 24 Dec. 1804, overleden te
Midlum 1 Juli 18%3, dochter van Ds. A b r a h a m S c h i m
van der Loeff en Johanna Dorothea Rutgers. Het huwelijk werd voltrokken te Groningen 26 Mei 1826.
W. F. HARTMAN JR .

Grafschriften in Friesland.
Ter vergadering van het Friesch Genootschap, den
15 October j.l., verzocht ondergeteekende de medewerking van het bestuur, om te geraken tot een uitgaaf
van de ,,Grafschriften in Friesland”, te publiceeren in
d e ,Vrije F r i e s ” , orgaan van het Genootschap of in
eene afzonderlijke uitgave, b.v. zooals het bekende werk
,Grafschriften in Stad en Lande” van Groningen. De
bronnen, welke mij thans bekend zijn, bestaan uit:
1200 opschriften uit ongeveer 220 kerken, verzameld
door den Heer Waringa, gep. Officier der Infic te A’dam ;
de in de Wapenheraut 1916 gepubliceerde opschriften
omtrent Bolsward, Sneek en Dokkum, door Mr. P. C.
Bloys van Treslong Prins te Utrecht; de grafschriften
verzameld door Mr. R. baron van Breugel Douglas en
opgenomen in ,de Nederlandsche Heraut” van 1887;
een aantal teekeningen van grafzerken in Prentenkabinet
van het Friesch Museum te Leeuwarden.
Alle mededeelingen omtrent opschriften op de Friesche
grafzerken, wapenborden, grafmonumenten, wapens op
kerkgestoelten, enz., enz. zullen ondergeteekende zeer
welkom zijn, terwijl inlichtingen omtrent archieven,
bibliotheken, museums en particuliere verzamelingen,
waar gegevens dienaangaande te vinden zijn, gaarne
worden tegemoet gezien.
Het betreft hier een op genealogisch gebied zeer
nuttig werk !
G. H AITSMA M ULIEK ,
Burgemeester van Sloten (Fr.).

F o l k e r s m a . In Ned. Patricaat 1V pag. 129 wordt

Van Serooskerke. In het Jaarboek van den Nederlandschen Adel, 6den Jaargang, blz. 336 vindt men J a n
ca.n Tu!ylE van Serooskerke, zoons van Hieronymus e n
Elonora Nicault, gehuwd met Louise Zegers van Wassenhoven.
In het Album amicorum van Gilles de Glarges teekende dit echtpaar Joh. a Serooskercke en Louise de
Zeeghers 1689.
J. D. WAGNER.
Van Sanen. Toevallig gevonden i/h Rijksarchief
Noord-Holland, Afdeeling Krommenie. Protocol van den
notaris P. C. Oosterhoorn 19 Dec. 1652-24 Dec. 1655,
fol. 28. De geslachtsboom van Andries Dircbn. van Sanen
in sijn leven coopman te Amsterdam. Acte verleden te
Crommenie ‘L Martii 1605.
Mr. H. WALLER.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Andel (van). (XXXVI, 325). Volgens opgaven van de
familie zou het veld zijn van goud, de balk de kiel
van een schip voorstellen (natuurlijke kleur?), terwijl de
schippershaken (enterhaken) dikwijls in zilver worden afgebeeld. Dit laatste is onheraldisch ; vermoedelijk zijn bedoelde haken zwart of van natuurlijke kleur. Eene
familie-overlevering wil dat dit wapen zijn ontstaan
zou te danken hebben aan het feit, dat het bekende
turfschip van Breda, schipper Adriaan van Bergen, aan
een lid van dit geslacht zou hebben toebehoord.
Doc.-Bun. AF D. HERALD .
Assendelft (van). Wie kan mij helpen aan een genealogie van het oude geslacht, speciaal wat betreft de
afstammelingen van Heer Barthout ,aan Assendelft e n
lIlaria van Heemskerck, dr. v. Heer Hendrik v. Heemskerck, Ridder, die ongeveer 1260 geleefd hebben?
W. F. HARTMAN JR
Groningen.
Bisselick(van). Gevraagd worden de kleuren van het
wapen dezer familie.
Utrecht.
J. VAN L E E U W E N .
Van Bisselick, Rotterdam, voert : gedeeld : 1 rood met
een omgewenden leeuw van zilver; 11 blauw met twee
leliën van goud (?) boven elkaar. Helmt: antieke vlucht
v a n . . . . (volgens lak i/d verz. Nederl. Leeuw).
D O G.-BUR. AF D. HERALD.

Bremmer. (XXXVI, 330). Het wapen Bretimer uit
de collectie v. d. Muelen kan het sinds lang vermiste
wapen der familie zijn. Om H. H. Heraldici niet in de
war te brengen, kan ik nog meedeelen dat wijlen Mr.
Th. W. H. Bremmer, Nota te Utrecht, behoorende tot
het door mij bedoelde geslacht, steeds (daar ‘t cachet
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der fam. was verloren geraakt) zegelde met ‘t volgende
wapen : in zilver een groene boom op grasgrond, waartegen een hert in nat. kleur opspringt. Randschrift: T.
B. 1. Bremmer, Notaris”, zijnde dit ‘t wapen eener verwante familie van Rijn.
Utrecht.
J. V A N L E E U W E N.

1. Pieter van Dielen, kommandant v. h. fort Bredevoort, tr. Jeane Hochede dit de la Vigne.
11. Pieter van Dieien, tr. Haarlem(?) Geertruyd Nicasius,
Ysaacsdr. ex Susanna v. Houten.
111. Willem van Dielen, opperhoofd v. Mazulipatnam,
20 persoon ter kuste van Coromandel, t Colombo, tr.
\Villemina de Wit, Adriaensdr. ex Cath. van Laren,
IV. Mr. Adriaen ,Jacob oan Dielen, geb. omstreeks 1685.
‘s- Gr.
v. E .

Brodier-Maumary de Gentil. Louise ,Jeanne Brodier,
ged. Rotterdam (Waalsche Kerk) 19 Maart 1780, wonende
aldaar, tr. 14 April 1800 te Rotterdam J o h a n n e s v a n
Swieten. Haar ouders zijn volgens de doopacte M at t hi e u
Fr é d é ri c Brodier en Marie Catharine Xaumary de
Gentil, terwijl in haar huwelijksacte de vader _l s au c
Fred ri k Brodier heet. Wat is juist P Welke wapens
voerden de families Brodier en Maumary de Gentil?
‘s-Gravenhage.
VAN SW~YNCN.
Bronckhorst (van). Wie waren de ouders van Berendina ‘van Bronckhorst, gehuwd met Aernout van Westreenen, Hr. van Lauwerecht?
Rijswijk fZ.-H.J.
G. SANDBERG.
Bronkhorst-Westendorp. Wie kan mij eenige genealogische of biografische gegevens verschaffen omtrent
Jan Bronkhorst Hzn. en A n n a TVeslendorp, op wier
gouden huwelijksfeest een penning werd geslagen (8 Febr.
1833) T’
Utrecht.
J. V A N L E E U W E N.
Brouwer. (XXXV , 263). Misschien is nog van belang
verwijzing naar mijn vraag omtrent Beurs in dit nummer. De naam P a u l u s geeft te denken, ook is er te
Arnhem tusschen 1650 en 1760 geen andere C a t h a r i n a
Meurs gedoopt dan deze,
Utrecht.
H. W. V A N TRIOHT.
Calkoen. Wie kan mij inlichten omtrent de perso-

nen en eventueele afstammelingen van Engelbert Calk o e n (zoon van Jan Willemss. C a l k o e n en A e l t g e n
Temmincl~j gehuwd met Geeríruida van Sorgen (dochter
van Clement van Sorgen en Cornelia van Heemskerck)?
W. F. HARTMAN JR .
Groningen.

Craandijk. (XXXVI, 331). Het door het Doc. Bur.
Afd. Herald. als wapen C r a a n d i j k opgegeven wapen
is dat der aan Graandijk v e r w a n t e f a m i l i e z,an Coppenaal. De zilveren merel echter moet een zwaantje
voorstellen en de keper moet beladen zijn met alen.
Het door mij bedoelde wapen evenwel is als volgt:
2 geledigde driehoeken, zóó op elkaar gelegd, dat ze
samen een 6-p. ster vormen, in het hart vergezeld van
een omgewende pentalpha. Helm, wrong en dekkleeden.
Helmt. een boom. Een der stamvaders was architect
te Amsterda.m en heeft dit wapen blijkbaar aangenomen.
Dit wapenteeken komt meer voor in wapens van bouwmeesters (Jacob v. Campen !). Gevraagd worden dus
door mij de kleuren. Het fam. cachet is verloren geraakt, alleen lakafdrukken ervan bestaan nog.
Opmerkelijk evenwel is, dat met hetzelfde (let wel,
niet eenzelfde, maar hetzelfde) cachet tegenwoordig gezegeld wordt, blijken s vergeleken lakafdrukken, door
den bekenden Amsterdamschen notaris Chs. Miseroy.
J. V A N L E E U W E N.
Utrecht.
Dielen (van). Wie wil mij genealogisch-biographisch
materiaal verschaffen betreffende onderstaand fragment?

Diepenbroeck (van). Wie waren de voorouders van
Eger van Diepenbroeck, gehuwd met Hyma Adelheid au
1 nn- und Knipphausen ?
Was zy de dochter van Wilhelm zu’l. und K. X Hyma
Manninga ?
G. S A N D B E R G.
Rijswijk (Z.-H.j.
Eek (van), van Meeteren, van Oort en Paell. (XXXVI,
238). Door niet meer op te helderen oorzaak ontstond hier
eene verschrijving, die tot onjuiste gevolgtrekking kan
leiden. In plaats van GZjsbert van Meeterm(broeders zonen),
behoort gelezen te worden: Meerten van Meeteren (broeders, zonen van GQsbert). Deze laatste had 3 zonen
Meerten, D i r k en Quirijn van Meeteren: Meerten f- vóor
1689, liet na : Gijsbert, i_ vóór 1717, tr. Anthonia v. Rh+berk Gijsbertsdr., Meerten, Coenraad en TeunGe, 1731
wed. Justus de Krijger Claesz. :- Dirk i_ 1697, liet na:
Gijsbert, tr. Dirkje Jans v. Buren, Hendrik, wijnkooper
te Dordrecht, tr. Anna Logeman, Willemina tr. Jan v.
Namen, Hendrika tr. Jacob Goes te Leerdam. - Quirijn
liet na: Jan, Emmigje t Dordrecht 22 Mei 1740 en Willemina, tr. Boudewijn van Heel.
V.
v. 0.
Egeling. (XXXVI. 288). Deliana Slotemaker, geb.
Egeling was inderdaad een dochter ,van Lucas Egeling
en Sophia de Bie.
W. F. HARTMAN JR .
Groningen.
Fontaine (de la)-Pauw. (XXXVl, 331). In mijn aanteekeningen betreffende het geslacht Pauw vind ik een
Anna Elisabeth Pauw, geb. 20 Januari 1707, dochter
van Hendrik Pauw, koopman in wijnen te Amsterdam,
en Elsabé Gaymans. Haar huwelijk met Jean Philippe
de la Fontaine vind ik wel niet, maar acht het niettemin zeker, dat zij de bedoelde is. Haar broeder G e r a r d
Pauw, geb. Amsterdam in 1699, huwde aldaar 10 December 1728 met Cornelia de la Fontaine, geboren in
1702, en een andere broeder A n t h o n y Pauw, geb. 7
October 1705, huwde te Amsterdam 6 Mei 1740 met
Anna de la Fontaine, geb. in 1714, een zuster van
Cornelia.
W. F. HARTMAN. JR .
Groningen.
Fontaine (de la)-Pauw. (XXXVI, 331). Zie voor
eenige bijzonderheden Wapenheraut 6den jaarg. pag.
32-33.
Mr. H. K R O N E N B E R G.
Deventer.
Grijns. (XXXVI, 332). Dit wapen werd door mij bedoeld. Wat aan het Doc.-Bur. bekend blijkt te zijn,
was dat ook aan mij. Mijn vraag blijft dus openstaan.
J. V A N L E E U W E N.
V trecht.
Habbeke (van). Ik het 2 de deel van Ferwerda staat
o n d e r d e qao generatie van Schimmelpenninck : ,, Jan
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,,Schimmelpennìnck leefde in het jaar 1440. Hij trouwde
,,met Catharina van HabOeke Jansdochter. Zij leefde nog
,,in de jaren 1449 en 1450.”
Gaarne zou ik nadere inlichtingen hebben over bovengenoemde van Habbeke, wie hare ouders waren, welk
wapen zij voerde, waar zij woonde, etc.
Amsterdam.
H ABBEMA.

de kwartieren van J. G. Kraft in 1796 Luitenant Colonel
in dienst der Republiek ?
De 8 kwartieren zijner echtgenoote J. J. Buschman zijn :
Wilhelmus Buschman X Maria de Bas, Meinhard Wolfsen
(Burgemeester van Hattem) X Catharina G,reve (Jochems
dr.), de ouders van den Schout-bij-nacht Joost hels, de
ouders van Catharina de Vlamzng.
Bizonderheden gevraagd omtrent de afstamming dezer
personen.
‘s-Gr.
H. C. 0.

Hammius. Gevraagd aanvullingen, wapens, enz. op
het volgende ‘fragment-Hammius, ontleend aan 18”~
eeuwsche fam. aanteekeningen.
doannes Hammius, geboren 10 Nov. 1674, overl. Culemborg 23 Dec. en aldaar in de Barbarakerk begr. 28 Dec.
1768, gehuwd met Clara Machteld Vervooren, geb. 16 Jan.
1673, overl. 5 Ja.n. en begr. in de Groote Kerk te Dordrecht
11 Jan. 1763.
Uit dit huwelijk:
Eva Petronella Hammius, geb. Culemborg 16 Maart
1712, overl. Delft 26 Feb. 1802, gehuwd te Hagestein
6 Juli 1739 met Dr. Henricus Hoogeveen, laatst Rector
der Illustre School te Delft.
Een neef wordt genoemd Laurentius Hammius, in 1762
Praeceptor der Latgnsche scholen te Breda.
Utrecht.
H. w. VAN TKICHT.
Georgius Hammius, 13 Mei 1717 notaris, diaken en
boekhouder van de Gereformeerde Kerk te Culemborg
voerde als wapen: een geplante boom, vergezeld boven
van 3 van de bovenrand uitgaande zeer korte palen.
Helmt. : een ham tusschen een vlucht (volgens zijn
lakafdrukken in de boedelpapieren van de Weeskamer
te Amsterdam en in de akten en Bescheiden van de
Leenkamer van Gelderland).
Eenigszins anders is dit wapen bii van Ryckhuyaen
blz. 61, alwaar de boom in het hoofd vergezeld is van
3 liggende blokjes. (1740).
Johannes Hammius, 1650, lid van de Geld-.Overijss.
Studenten-Vereeniging te Utrecht voerde in zilver een
rooden ossekop (gehoornd van goud ?). Ht. een zwarte
kraai, gebekt en gepoot van goud. (Zie Utr. Gem. Arch.
No. 2300 Dl II, blz. 144.)
DOC.-BIJR. AF D. HE R A L D.

Jong (de). Gevraagd worden meer gegevens betreffende
den secretaris der heerlijkheid Tilburg, Johan de ,Jong,
en zijn vrouw (zie kolom 224 bij Hieronymus Gerbade
X Alida (Lourina) de Jong). Welke familie de Jong
(met welk wapen) is dat en welke is de familienaam
van zijn vrouw, in kolom 225 regel 27 genaamd Cornelia ?
Hun dochter Alida Lourina werd te Son (gemeente Son
en Breugel) in 1708 geboren.
Domburg.
H. DF, BR A U W.
Koff (de). H oe is het helmteeken van het wapen
dezer familie ?
Utrecht.

J.

VAN

L E E U W E N.

Volgens een lakafdruk zou dit zijn: een hart tusschen
een vlucht.
DOC.-BTJR. A F D. HE R A L D .

Kraft-Buschman. (XXXVI. 106, 168). Welke zijn

Leeuw van Coolwijk (de). (XXXVI, 112). Omtrent
dit geslacht vind ik het volgende: Elerman de L e e u w
v. C, tr. Johanna Louisa van der Upwich. Uit dit huwelijk : Martinus Dirk de Leeuw v. C., geb: Zutphen 22
Januari 1768, Burgemeester van Zutphen, ontvanger der
Registratie te Terborg, overleden Terborg 12 Maart 1816,
tr. 1 Sept. 1790 Henrietta Benzhardi?aa van Hamel, geb.
Arnhem 28 Aug. 1770, overleden Zutphen 21 Februari
1851, dochter v. Mr. Nicolaas van Hamel en Magdalena
Margaretha Schomaker. Hieruit: Herman de Leeuw vara C.,
geb. Zutphen 18 December 1791, gepensioneerd majoor
der artillerie, Ridder M. W. O., drager van de Waterloomedaille en het Metalen Kruis, overl. Goes 2 September
188G, tr. Nisse 16 Juli 1829 Geertruida Johanna Verschoor, geb. Goes 5 September 1794, overleden te Goes
14 Maart 1874, dr. van. . . .
Een opgave van de eventueele nakomelingen van dit
laatste echtpaar zal mij zeer welkom zijn.
Johanna de Leeuw v. C. tr. Gerhard Wilhelna Vrucht
(data mij onbekend). Wapenheraut 1918 pag. 502 vermeldt nog als begraven in de Groote of St. Walburgskerk te Zutphen: $1. c2e Leeuw v. C., Burgemeester der
stad Zutphen, obiit den 9 Yulius 1760.
Gronitagen.
W. F. HARTMAN JR .
Loo (van). Mr. Gerrit vara Loo, Rentmeester van den
Vorst van Oost-Friesland (zoon van Mr. Aelhert v a n
Loo en Diewer van Egmorad van Cranenhurch) tr. LVargareta van Beest r*a?a Heemskerck ( d o c h t e r v a n M r .
Dirck van Beest van Heemskerck en G e e r t r u i d v a n
Diemera). Uit dit huwelijk 7 zonen en 6 dochters ,,waarvan 3 ongetrouwd zijn overleden, hebbende de andere
alle zeer aansienlijke Alliantien aangegaan, en derzelver
descendenten, zoo in Holland, Utrecht als Vriesland,
de eerste Ampten bekleed”.
Een dezer dochters is Maria van Loo, geh. met Mr.
Adriaen Dirckszn. van Legden, zie Ned. Adelsboek 1915,
pag. 117.
Wie waren de andere kinderen en hun descendenten?
Groningerz.
W . F . HAHT~CAN Jn.
Meurs. Gevraagd wapens en voorgeslacht van Paulus
Meurs (Paul Moeursj, geb. te Maastricht, wordt burger
van Arnhem 23 Jan. 1723, laat aldaar met Maria Con@
doopen de volgende kinderen:
1. Catharìna, 31 Jan. 1726.
2. Bartholomeus, 17 April 1727.
3. aaria, 27 Jan. 1729, gehuwd te Arnhem 15 act. 1762
met Jacob Nijhoff, boekdrukker te Arnhem.
4. Bernardina, 18 Mrt. 173.1.
6. Adriana Maria, 6 Juni 1737.
_
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O o k P a u l u s _Meurs’ beroep wordt gezocht. Vermoedel[jk is hij dezelfde als ,d’Weledele Heer paz&hs nlezhrs,”
die 7 Aug. 1719 lidmaat van den Hervormde Gemeente
te Renkum werd, na van het Katholicisme te zijn bekeerd.
H. W. V A N TRXCHT.
Utrecht.

voorkomt : een brouwketel waarboven een ster; hoe zijn
de lcleuren en wat is het helmteeken?
BERVOET~.
Haarlem.

Pesch (van). (XXXVI, 109). In de Mennonitenboeken
op het gemeente-archief alhier zijn talrijke gegevens
te vinden omtrent deze familie, waarvan ik het volgende
kan meedeelen :
,De kinderen van Frans van Pesch en ‘Judith Blijdestein zijn gebooren in de jaren 1728, 1731 en 1733
namentlijk : 1. Chrisliaan den -30 Julij 1728”.
Deze Christiaan trouwde alhier 6 Maart 1753 met
Elisabeth Smits (na aant. op 16 Febr.), dochter van
Coenradus en Aletta van Aken. Elisabeth is geboren
25 Jan. 1733.
Uit dit huwelijk is geboren 9 October 1762 Aieita
Elisabeth, die in Juni 1788 huwde met Dirk Antoni Reitz.
H. W. VAN T R I C H T.
Utrecht.
Ploos. Hoe was het wapen dezer familie voordat ze,
door Pater, verwant raakte aan Itan Amstel?
J. VAN L E E U W E N.
Utrecht.
Willem Ploos, 1630, voerde: gedeeld 1 doorsn. a. in
goud 3 roode ruiten, b in zilver drie golvende roode
balken ; II, Amstel (schuinkruis enz.).
Adriaan Willem Ploos id. id. Ht. een uitkomende
roode hertekop.
DOC.-BUR. AF D. HE R A L D .

Schilderij van Pieneman. Kan iemand mij inlichtingen
verschaffen, waar zich bevindt een schilderij, een familietafereel voorstellende: echtpaar met 3 kleine spelende
jongens, oud + 4, 6 en 8 jaar. De vrouw is gezeten
op een stoel onder een boom, terwijl haar man naast haar
staat. Zij heeft aan een wit, bruingestreept costuum;
haar kapsel is hoog opgemaakt en wit gepoederd. Drie
kleine jongens met ponyhaar spelen op den voorgrond.
Aan den kant staat een groote bruine jachthond. Rechtsonderaan staat de naam van den schilder: P(ieneman).
De afmetingen van het stuk zijn -& 1.50 X 2 M., eerder
nog grooter.
V AN SWIETEN.
‘s-Gravenhage.
Schilling (von). (XxX11, 318 en XXXIII, 62). Op
10 Aug. 1831 huwde in Riouw de Eerste Luitenant der
Infanterie Hendrik Buitenhuis, Mil. Commandant aldaar,
met Sophia Charlotte von Schilling. Hij werd 24 Febr.
1833 Kapitein en verliet eenige jaren later den militairen dienst. Uit dat huwelijk werd in Riouw e e n e
dochter geboren op 11 Aug. 1832, Anna Carolina genaamd.
J. de G R O O T .
Batacia.
Steden (von). Men zou mij verplichten met mededeelingen omtrent dit patricisch geslacht, dat in de
13”e-17do eeuw te Bentheim en omstreken heeft gebloeid.
J. W. C. VAN STEEDEN.
Batavia.
Stheeman. Op het kerkhof of in de kerk te Scheemda
ligt een grafzerk waarop het wapen der familie Stheeman

Swieten (van). Op het gemeente-archief te Rotterdam
bevindt zich eene photographie, voorstellende een metalen
plaat, die wellicht als borstplaat heeft dienst gedaan, te
oordeelen naar de rudimenten van een halsketting, die
er aan bevestigd zijn.
Op deze plaat is een wapen gegraveerd, waaronder
de hoofdletters W. H. V. S. Het wapen is aldus : gevierendeeld: 1. 3 violen met den hals naar boven:; 2. 3 palen;
3. 3 lelies; 4. een gekroonde leeuw.
Dat wij hier met het wapen vaqa Swieten te doen hebben,
is dunkt me niet twijfelachtig. De 2 laatste letters V. S.
en de 3 violen in het eerste kwartier, zijnde het wapen
van Swieten, sluiten elken twijfel uit.
De vraag is echter welke tak of welke leden van het
geslacht oan Swieten voerde of voerden dit aldus samengesteld wapen.
Opmerkelijk is, dat dezelfde kwartieren, doch op andere
wijze gerangschikt ook in andere geslachtwapens voorkomen. Zoo voert Claes Jansz. van Bodegrave Vermi,
getr. met Eefje Elders, welke laatste 1633 sterft, volgens
zijn grafzerk in de St. Janskerk te Gouda het volgende
wapen : gevierendeeld: 1. 3 palen; 2. een leeuw; 3. 3
violen; 4. 3 lelies. (zie Wapenheraut 1927 pag. 63).
Deze Claes Jansz van Bodegrave Vermi blijkt dus een
lid te zijn van het oude Leidsche geslacht Vermeij, waartoe behoort Jacob Pietersz. Vermeij, 1699 te Leiden, die
volgens van Rijckhuijsen deel 1 folio 68 in zilver 3 zwarte
palen voert, zijnde dus het eerste kwartier van Claes Jansz.
van Bodegrave Vermi voornoemd.
Dit geslacht Vermeij is dus hetzelfde als het geslacht
van der Mije (ook van der Meije en van der Mij), eveneens in zilver 3 zwarte palen voerende, waartoe behoort
Pieter Toutersx. van der MG, 1693 te Leiden, David van
der M$je, 3111669 te Amsterdam, Jan van der Mij, 1 4 1 8
schepen van Amsterdam en Floris van der Meijs, 1302
Baljuw en dijkgraaf van Schieland.
In het wapen Plemper zien wij de kwartieren weder
anders gerangschikt en de palen veranderd in dwarsbalken en wel aldus : gevierendeeld: 1. 3 violen ; 2. een
leeuw; 3. 3 lklies; 4. 3 dwarsbalken. Aldus kwam dit
als wapen voor van Cornelis Plemper, _C 1700 op een glas
in het Huiszittenhuis te Leiden, volgens van Rijckhuijsen
(deel 11 folio 15).
Ten laatste valt nog te vermelden een wapen van
Swieten, zijnde gedeeld: 1. 3 violen; 2.3 lelies, gevoerd
o. a. door Johannes van Swieten, 2211 1801 te Rotterdam
en Adriaalb van Swieten 117 1797 koopman te Rotterdam.
Kan iemand mij ook mededeelen van wie die kwartierwapens met de palen, met de lelies en met den leeuw
zijn en hoe die combineering in elkaar zit? Wellicht kan
de Heer Bijleveld te Leiden of ons kort geleden benoemde
lid van Swieten mij inlichten. Bij voorbaat mijnen beleefden dank
Rotterdam.
R. T. M U S C H A R T .

Swieten (van). Mr. Adriaan Willemsz. van Swieten ,
geb. te R’dam.. . . 1660, ged. 21 Nov. 1660 (Remonstr.
kerk) sterft aldaar. . . . . 1740, begr. 19 Juni 1740, tr.
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2 9 J u n i 1 7 0 6 t e R ’ d a m Adriana Beijernzan, geb. te
R ’ d a m . . . . . 1678, ged. 3 April 1678 (Remonstr. kerk),
dr. van Pieter en van Catlzarina van Paenderen.
Mr. Adriaan was advocaat, doch practiseerde niet. Ik
vind vermeld, dat hij is geweest Dijkgraafof Hoogheemraad van den Driemanspolder (in Z.deel van Rijnland).
Wat, is juist? Kan iemand mij meerdere bi,jzonderheden
omtrent hem mededeelen ? Hij heeft gewoond Lcuvehavcn,
vooraan. Welk wapen voert de familie VC~I~ Yaentleren?
Zijn oudste zoon heet Il’illem V~IZ h’wietcn, geb. te R’dam
. . . . 1707, ged.. . . . 1707, tr. te ‘s-Hage in 1lrt. 1733dnna
_&la~ria lérbeek, geb. te A’dam . . . . . , dr. van . . . . .
Wat was deze Willem van Swieten 1 Wat is het wapen
van deze familie l’e~2,eel~V
D r . Pieter Pieters_. can Stuieten , geb. te R’dam.. . .
1752, ged. 10 Sept. 1752 (Remonstr. kcrkj , tr. 13 Dec.
1773 te R’dam ,Jacomilla iStollLer, ged. S Juli . . . . . te
‘s-Hage, dr. van Ds. Jan h’tolker en Geertruy r;a?t der Kruif.
Pieter van Swieten promoveerde te Leiden 21 Oce.
1773 als doctor in de medicgnen. Hij practiseerde niet,
was meer een geleerde. Hij was in het bestuur der ,lIij.
van Proefondervindelijke Wijsbegeerte” te R’dam. Wat
was hij daari’ Is hij ook lid geweest T’an de ,Mij der
Wetenschappen” te Haarlem? Welke wapens voeren de
f a m i l i e s Stolker en van Lier Kruif?
Verdere bijzonderbeden, zelfs de kleinste, omtrent
bovenstaande personen of omtrent andere leden van dit
geslacht zullen mij steeds hoogst welkom zijn.
YAX SKIETEK.
‘s-Gravenhage.
Il’illenl v a n Paenderen, Amsterdam + 1650, voerde
in zwart negen aangesloten ruiten van zilver (3-5).
Hij was gehuwd met Barbara h’odenburg, die hertr. met
,Claus Pancras. (Afb. volgens een oud H.. S. coll. Rendorp).
Jacob V nrb eek 13 Sep. 1717 predikant te Amsterdam,
voerde als wapen een os staande op een grond, en als
helmteeken een antieke vlucht.
Adrian Stolker, 1.9 Dec. 1779 te Schóonhoven, voert
als wapen: in blauw drie lage manden met hengsels.
Of bovengenoemde personen tot de door den heer
van Swieten bedoelde geslachten behoorden, is oìx
onbekend.
DOC.-BUR.

AFD.

HE R A L D.

Ubbena. Bestaat er een geslachtslijst van het geslacht
.Cbbena?
G. SANDBERQ.
R~szoijk fZ.- H .).
Vlot. (XSXVI, 334). De door den heer B. v. 0. bedoelde H. Vlot zal identiek zijn met Helzdricus Vlot,
Med. Doctor te Workum, aldaar (blijkens door zijn zoon
J. G. Vlot geteekend familiebericht) overleden 1 Nov.
1779 in den ouderdom van 71 jaar 6 mnd. 2 dagen.
Zijn broeder n’illem (getrouwd met Dik Jappes uit Friesland) had een dochter A. H. C. 31. Vlot, g e d o o p t i n
Deventer als ,,bejaarde dogter” 8 April 1768 en getrouwd
met Mr. Jean Esaye Gillot te Utrecht. H. en W. Vlot
waren zoons van J a n en S a r a Xìelemans, hetgeen te
Amsterdam zou kunnen worden geverifiëerd.
Voor verdere mededeelingen omtrent hunne afstamming
houdt zich aanbevolen
‘s-Gravenhage.
T H . h TH . v. D . H O O P.

Wapen (Gevraagd). Alliantie-wapen lge eeu-w.
R. een aanziend manshoofd uitkomend tusschen 2
toegewende hamers op blauw.
L. Hagecloorn.
Ht. Uitk. arm m. zwaard.
STEEXUJIP.
GinnelLen.

Wapen (Onbekend). (XXXVI, 335). Bij nader onderz o e k blijlït. dat het la. en 413. kwartier het wapen is van
het geslacht (Josthozdt (Oosthout), dat, in blauw een horizontaal geplaat&= hwouden boomstronk, waaruit naar boven
3 gouden eikels aan gebladerde stelen (waaiersgewijs gerangschikt,j spruiten, voert en waarbij als helmteeken
een gouden pelikaan met jongen en nest behoort. (Zie
Navorschor 1911 pag. 280).
Een ,1. !Josthozct was 1715 Deken van het Roumantelen Pellehoudersgilde te Middelburg. Bij diens wapen in
het betreffende wapenboek staat het helmteeken als hierboven vermeld aangegeven.
Het gevraagde wapen is dus van een lid van het geslacht Oosthoudt en is hiermede dus feitelijk de vraag
opgelost. Blijft echter thans nog over te onderzoeken,
welk wapen het 20. en 30. kwartier nl. de leeuw op een
doorsneden veld voorstelt, en daarmede aan de hand
van de genealogie na te gaan, wanneer dit aldus samengestelde wapen Oosthoudt ontstaan kan zijn.
Voor zoovorre onze gegevens ons daartoe in staat stelden,
hebben wij kunnen const*ateeren, dat de navolgende geslachten ,een leeuw op een doorsneden veld” voeren.
D e z e zijn : Bo1(wmeester, B u i k , Bu$ck, Buijk, Bzkjn,
Col@n, wn Fa(jenhoven, van I; eiijnhol.en, v a n H o v e n ,
Hijnaberch, LIdidtlelton, Pijnhoven, Bnm, Schonenborgh,
Ubbema, l7bbena en UbOena van Riemedes.
Het is dus nu de vraag, bestaat er relatie tusschen
één dezer geslachten en dat van Oosthoudt en zoo ja,
welke?
DOC.-BAR.

A F D.

HE R A L D .

Wapen (Onbekend). K an het Documentatiebureau
mij ook helpen aan dengene, die het volgende wapen
voerde? Gedeeld: 1. in goud en roode wolf (T). 11. gedeeld van rood en goud. Helmt. de wolf (Y). Dekkl goud
en rood. Het bevindt zich op een vermoedelijk 170 eeuwsch
portret. Er zijn n.1. twee paneeltjes met portretten gevonden aan eene bedstede in Hellendoorn (0.). Vermoed
wordt (vermoedelijk op grond van de wapenfiguur), dat
het zou zijn het wapen Schaep va?a den Dam. Het lijkt
mij echter een alliantiewapen te zin.
L. C A L K O E N .
Amsterdam.
Tot, ons leedwezen kunnen wijsden geachten inzender
bij de oplossing dezer vraag met helpen. Dat het ‘t

w a p e n Schaep van den Dam zou zijn is uitgesloten.
Dit, geslacht voerde in goud een rood ankerkruis met
als hartschild een stappend zilveren schaap in rood. De
roode kleur van het dier in het gevraagde wapen maakt
het onwaarschijnlijk, dat men hier met een schaap te
doen heeft.
DOC.-BUR. AF D. HE R A L D .

Wapen (Onbekend). (XXXVI 247, 245,295j. In kol.
296 van aflevering 9/10 van dezen jaargang deelde ik
mede, dat een der wapens, gevraagd door den Heer D.
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op pag. 248 -dat van het geslacht Stilte is. In het laatstc3
goor mij ontvangen ,,Bulletin v/d Nederl. Oudheidkun.
digen Bond” (No. 5 v/d elfden jaargang) zie ik, dat hel
reeds bekend was, wie dit portret voorstelt en blijk1
daaruit tevens, dat mijne diagnose juist is geweest. Prof
W. Martin deelt daar mede, dat het schilderstuk Andriec
Stilte, vaandrig der schutters van den Haarlemscher
Cloveniersdoelen, voorstelt.
Rotterdam.
R. T. MU S C H A R T .

J. Craffort, verwant aan de fam. Costerus, op blz. 68!)
en diefstal ten koste van ‘t Waterschap.
Mr. L. A. de IVith treedt dan op als vertegenwoordiger der Ambachtsheeren van Kamerik, Segveld etc.,
voor de goederen van Drolshagen’s armen, voor de weduwe
van den Schout van Toll, etc.
Zekere Johan de With, schout van Segveld, die er ook
in voorkomt, behoort vrij zeker tot dit geslacht en ten
slotte de heer Gijsbertus de Wit(h), Hoofdinge land van
‘t Waterschap Woerden (o.a. 1763).
Iitrecht.
J. V A N LEEUWEN.

Wapen (Onbekend). Welk geslacht voert in gouC 1
twee ruggelings geplaatste visschen vergezeld in elk del
flanken van een roos en in een zwart schildhoofd drit3
bijen naast elkaar?
Tiel.
VAN K INSCHOT .
_1

Woltersom. Hoe is het wapen dezer familie?
Utrecht.

VAN

L E E U W E N.

Volgens mededeeling van den Heer H. W. J. Gelinck
conform een lak in de collectie Steenkamp is het wapen
van dit geslacht: in zilver drie groene eikels (2-1).
Ht. een eikel.
DOG.-BUR. AF D. H E R A L D.

Dit is het wapen van het Tielsche geslacht Rinlc.
DOG.-BUR. AF D. HE R A L D .

Wapens (Onbekende). (XXXVI, 333). In Wapenheraut
1917, bl. 313 stelde ik de hypothese, dat de zilveren
borden (niet bekers) in ‘t bezit der Waalsche kerk te
‘s-Gravenhage (Vgl. Wapenheraut 1914, bl. 540) een
geschenk zouden zijn van het echtpaar Jean de Beringhen
en Marie de Menours, de ouders van flrançoise de Beringhen, die in 1719 aan de Waalsche kerk te Delft het ,
fraaie zilveren doopbekken schonk. Zie over laatstgenoemde dame, Questiunculae historicae 1908, blz. 168 en over
haar geslacht La France protestante 11, bl. 337.
‘s- Gr.
M. G. W.
Wit (de)-Griffioen. (XXXVI, 335). Van deze fam.
de IC’it, ook wel de With geschreven, is mij slechts
‘t volgende bekend: Hzhybert de Wit(7,), g e h u w d m e t
rwaria van Hogerschey, had tenminste 2 dochters:
1. Geertruida de Wit(h), gehuwd met Mr. Gijsbert Costerus
(12 Oct. 1665-27 J uni 1704) op 3 Aug. 1689, overleed
9 Oct. 1758. Mr. G. Costerus was zoon van den notaris
en pres. burgemeester van Woerden Albertus CJosterus
en Elisabeth ‘t Wilt en broeder va,n den bekenden Mr.
Bernardus Costerus, gehuwd met Luo-etia Ormea. Het
echtpaar Costerus-de Wit had versch. kinderen, waartoe
waarschijnlyk ( d e d o o p b o e k e n d e r L u t h e r s c h e k e r k
ontbreken) ook behoorde Hu!ybert Costerus, die & 1728
een ,,Geschiedenis der Luthersche kerk te Woerden”
schreef (in h.s.; nooit gedrukt).
2. Catharina de Wit(7z), gehuwd met Gijsbert Griffioen,
hoogheemraad van ‘t Groot Waterschap Woerden, en
3. waarschijnlijk een zoon Huybert de Wit(h), weesmeester
te Woerden (o.a. 1719).
Tot deze familie reken ik ook Mr. Bud01~72 Adriaan
de Witla, gehuwd met E l i s a b e t h Nt~yst en daardoor
zwager van Mr. Willem Costerus (broeder van Mr. B.
en Mr. G. Costerus voornoemd), die 6 Nov. 1679 huwde
met Theodora iVujyst (beiden jonge dochters van Alkmaar
en verwanten van den Gouverneur van Ceylon Petrus
Nuyst (1726)). Mr. 1;. 8. de With komt herhaaldelijk
v o o r i n h e t w e r k : Stucken en bewi,jsen, e t c . , u i t g e geven in 1709 bij Gerrit Muntendam te Utrecht, waarin
de H.H. regenten van ‘t Gr. Waterschap en vooral Dr.
J o h a n n e s Nosch (zoon van Ds. M. Mosch ?), Schout
van Woerden, worden beticht van verkwisting (typisch
is de rekening van den Pastei- en Confitaur-bakker

J.

Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112,293). Iiaidelzbach, A. L., rector van het gymnasium te IJsselstein
(1806) voerde bl. m. 3 beerenklauwen v. go. (2-1)
sch. R. gepl., nagels omh. Bladerkr. B,loemvcrsierins
Ht. een boom uit de kroon komend (volgens lak collect%
Caland).
Fan Munster, Gelderland, Johan, 1 Jlrt 1699, volgens
Wapenkaart Arnhem (gravure) voerde: rood met een
schild in het hart van zi. met 2 dwarsbalken v. bl., of
wel het schild met een zoom van rood.
Rauwerts of Rauwertsz, J. A. J., P e n s i o n a r i s v a n
Hulst 1780, voerde: zw. m. 2. gekruiste pijlen v. ei.,
punten omh. Ht. een hart tusschen vlucht (volgens lak
collectie Caland).
Rauwertsz, Jan Isaac, geb. Zutphen 6 Aug. 1712,
overl. 14 Mei 1773, Predikant te Brummen, ‘s-Hage,
H a t t e m (1750), Zutphen, Groningeo voerde: zw. nl. 2
gekr. pijlen v. go. p. omh. Ht. hart tusschen vlucht.
All. Tichler, v. Doorninck. (z. v. Loon. Ned. Hist. Penningen No. 482 VI, blz. 69.)
_
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Erp (van) 311, 313, 316, 317.
Erpecum, Erpekum (van) 280,
354.
Errebout 226.
Esch 63.
Eschede (van) 316.
Essen (van) 185.
Essink 277.
Estandeau (d’j 55.
Esting 321.
Esveld (van) 250.
Ette(nj (van) 278, 321.
Everhartsz (Jan) 259, 260.
Evers 63. 64. 282.
Evers (Staat;) 310.
Everts (Mennvj 70.
Evertsz ‘( Jan)-564.
Evora (Rodrigues d’j 138.
Ewijck (van) 82.
Ewijking 327.
Exalto d’Almaras 341.
Eybergen 225.
Eyck 37, 43.
Eykelhardt 281.
Eykman 321.
Eylenbosch 277
Eylerts 54.
Eyll (van) 230, 247, 294.
Eynden (van den) 258.
Eysbergen 323.
Eysing 220.
Eyssonius Wichers 216.

F.
Fabre 347.
Fabry 319.
Fagel 283.
Faille (Baart de la) 351.
Falck 45-48, 107.
Fangman 200, 201, 239.
Feltz (van der) 77.
Feres 236.
Feringa (de Hertoghe van)
240.
Fernandes Nunes 141.
Ferneck 281.
Ferrerius 125.
Feijnhoven 366.
Fiens 327.
Fillekes 320.
Fiolet 321.
Fischer 323.
Fisler 321.
Fladracken (van) 241.
Fleischman 322.
Fleisen 323.
Flietner 323.
Flines (de) 237.
Florens 86.
Floy de Strodique 53.
Fock 57.
Focke 280.
Focken 70.
Fok 277.
Fokelsz 283.
Folkersma 283.
Fonseca (Diaz daj 133, 141.
Fontaine (de la) 331, 360.
Foortse 107, 200.
Foppinga 77.
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Foreest (van) 211-214, 221,
222, 264.
Forgues 351.
Fories 278.
Fors 240.
Fortuyn 38, 39, 42.
Fournier 107.
Fran(c)ken 152, 202, 241,321,
331.
Franse 321.
Freher 275, 276.
Freni 354.
Frericks 219.
Frucht 362.
Fruin 206, 207.
Fruin (Veltman) 206.
Frijkenius 159, 200.
Frylings 220.

6.
Gaalen (van) 324.
Gaasbeek 58.
Gabes 293.
Gabrien 221.
Gael 238.
Gaelen 184.
Gaffree 355.
Galen (van) 108.
Gallabart 278.
Gallas 269.
Gansneb gen. Tengnagel 234.
Gardielle 226.
Garfelle 227.
Gavijlle 226.
Gaymans 360.
Geer (van der) 200.
Geeres 280.
Geerling 32.
Geers 231, 232, 282.
Geerts 220.
Geertsema 220.
Geest (van) 293.
Geeter (de) 225.
Gehne 238.
Gelder (op) 112, 337, 340.
Gelder (van) 354.
Gelinck 30.
Gellecum (van) 278.
Gelmers 183. ’
Gelre (van) 185.
Gelre (Karel vanl 93.
GenniP (van) 346.
Gentil (Maumary de) 359.
Gerbade 221-225, 273-276.
Gerdts (Anne) 71.
German 354.
Gerrewyns 277.
Gerrits (Aaltgen) 49, 70, 154,
191, 354.
Gerritsdr. (Anna) 5, 13-17.
Gerritsen 280, 321.
Gersem (de) 107.
Gesscher 277, 281.
Gesseler (van) 82, 219.
Geursen 42, 280.
Gevers 57.
Ghijben 78.
Ghyginck (van) 317
Gibbon 320.
Giesberts 61. 189.
Giesing 320. ’
Gilissen 200, 201, 239.

Gillis 239.
Gillot 365.
Gimmer (de) 110, 229.
Ginneken (van) 280.
Gobelius 108. 159.
Gockel 310, 355.
Godin 32, 64.
Goekoop 250.
Goens (van) 287, 293.
Goensz 276.
Goes 360.
Goethals 227.
Goeijen (de) 52-54, 152-154,
192.
Goie, Goye (de) 21, 22.
Goiker 338.
Goir (tho) 183.
Gollwitz 353.
Golt 277.
Golts 296.
Gol(d)tsteyn ( v a n ) 1 8 0 - 1 8 2 ,
314, 316.
Gomegnies (van) 26.
Gomes Serra 141.
Gomez de Mesquita 133, 136.
Go01 319, 353.
Goor (van) 278, 331! 332.
G o r g o (Alvares) 132.
Gote (van) 279.
Goude (van der) 111, 254,347.
Goudisebus 226.
Gouion 347.
Graaf (de) 136.
Graas (de) 40.
Graeuwen (‘s) 29.
Graffers (van) 282.
Grande (de) 319.
Grashof 220.
Graswinckel 43.
Grebbers (de) 111.
Greeff (de) 310.
Greev (de) 327.
Grendel 354.
Grenville 200.
Greve 159, 355, 362.
Grenvinck 47, 48.
Grez 291.
Grietens 354.
Griffioen 235, 335, 367.
Grimo (de) 280.
Groen 277.
Groenendijck (van) 318, 319,
356.
Groenewoud 323.
Groeninx van Zoelen 242.
Gronau 230.
Groningen (van) 282.
Groot (de) 205, 277, 321.
Groot (die) 257.
Gro(o)tenraaij 251, 29%302.
Grootenwal (van) 237.
Grootveldt (van) 58, 82.
Groskamp 323.
Grotenhuys (van) 77, 316.
Grove (die) 184.
Gruesink 322.
Gruys 75.
Gruythuys (van den) 197,198,
332.
Grijns 332, 360.
Grijp (van Bergen van der)
208.
Guicherit 159.
Gunningh 53.

Hebbelynck 325.
Hecke (van) 226.
Heebelaar 277.
He(ec)keren (van) 174, 183,
186, 190, 192, 211, 338, 342,
343.
H.
Heege (van der) 55.
Haag 324.
Heek 282.
Haage (van der) 279.
Heel (van) 360.
Heemskerck (van) 245, 358,
Haake 280.
Haan (de) 108, 221, 354.
359, 362.
Haan (Bierens de) 195.
Heenvliet (van) 85, 86, 89, 91,
Habbeke (van) 360.
105, 264.
Hachenberg 206.
Heer (de) 279.
Hackfort(s), Hackvoort 21,60, Heerde (van) 185, 313, 314,
317, 318.
151, 183, 229, 230, 232.
Hackfort (Ketel van) 58, 59, Heerdt (van) 313.
Heeren 61.
105.
Haeften (van) 145, 149-151, Heerlair (van) 179.
Heerma (van) 316.
179, 180, 186, 262, 263.
Haeikes, Haykens, Haykes, 67 Heerman van Oegstgeest 157.
Hees (van) 30, 61, 322.
-69.
Heghuysen 353.
Haersolte 165.
Heidelbach 323.
Haesebroek 54, 112, 338.
Heiden (van) 30, 230.
Haestrecht (van) 251, 252.
Heiden-Entingen (van) 62
Hafkamp 192.
Heim (van der) 44.
Hagenaeus 19%192.
Heimeriks 23.
Hage (ten) 247.
Heinens 68, 73.
Hagedoorn 23.
Hageman 295, 321.
Heinsius 335.
Hagen (van der) 188, 278,295. Heisse van Marhulsen 77.
Hake van Millingen 165.
Hekkers 277.
Halewijn (van) 88, 95.
Hekking 277.
Helberch 164.
Halin dit de Câle 59.
Helbergen (van) 106.
Hallius 29.
Heldorf (van) 52.
Halsma 67.
Heling 168.
Halteren (van) 160.
Hell 239.
Halthum (van) 29.
Ham (van den) 47, 48, 53, 55, Hellewart 310.
242, 310, 321.
Helm (van den) 323.
Helmichs 67.
!;&&r$;k (van) 77, 78.
Helmond (van) 321.
Hamel (ian) 51, 55, 56, 152, Helsdingen (van Beuningen
van) 191, 192.
153, 190, 228, 230, 362.
Hamelsteyn 55.
Hemmink 282.
Hamer (de Witt) 201.
Hy5$icksz (Bartholomeus)
Hamerstijn (van) 51, 56.
Hammius 361.
Hendriks (Aaltien) 23.
Hanegraaff 294.
Hendrix (Wynant) 50.
Haps (van) 38, 39.
Hengel (ten) 310.
Hardenbroek (van) 145-148. He&e 323. ’
Haring 322.
Henricks (Renger) 13.
Haringsma tot Heeg (van) 316. Henrix (Wiinantj 4 9 .
Harinxma (van) 77, 317.
Henriq& i33, í36, 137, 139,
Harlingen (van) 280, 283.
140, 142.
Harmsen 189.
Henriquez de Castro 133, 143.
Harn (van) 54, 308, 310.
Henriques (Nunes) 137-142,
Hart 86, 99, 264, 278, 355.
144.
Hart van der Woerd 24, 25, Henriquez (Teixeira) 133,
157, 263.
134, 138.
Hartman 29, 31, 108, 351.
Hensbeek 319.
Hasselaar 112.
Henschel 277.
Hattum (van) 29, 322, 327, Herckmans 237.
329.
Herens 71.
Haugwitz 349.
Herlaer (van) 179.
Hautart (van der) 161.
Hermalen (van) 146.
Have (ten) 191.
Hermanides 354.
Have (Uyth den) 58.
Hermens 231.
Havekes 232.
Herminghuysen 282.
Havelaer 240.
Hermse 353.
Haverkamp 281, 322, 323.
Hertoghe van Feringa (de)
Havicx (Louwe) 67, 71.
240.
Havinga 219.
Herwaerden (van) 108.
Herwen (van) 82.
Hayens 70.
Guillebert 320.
Gijselaar (de) 275.
Gyswyt 321.
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Herz& 347.
Hespel (van den) 160, 201.
Hessc 218.
Hesselink 53, 106, 158.
Hesselmeyer 278.
Hessels 152, 154.
Hessen 312.
Hettinga (van) 77.
Heu(c)k(e), Htieuke, Houke,
Hoeyck 160---162.
Heukelom (van) 21-23.
Heupsch 354.
Heurn (van) 61, 274.
Heuvel (van den) 287, 319,
356.
Heuven (van) 356.
Heuwen (van) 309.
Heyerman(s) 331.
Heyink 322.
Heymans 63.
Heymenberg (van) 321, 323.
Heyneman 281.
Heynsius 38, 39.
Heythekker 282.
Hierden (van) 353.
Hilarius 37.
Hilbers 350.
Hinlopen 188.
Hinnerking 136.
Hirzel 211, 332.
Hoboken (van) 286.
Hochede dit de la Vigne 360.
Hodenpijl (van) 87, 157.
Hoedemaker 194.
Hoek (van) 108, 160, 302.
Ho(e)m 23, 52, 152, 153.
Hoen (van) 313, 317.
Hoesen (van) 31.
Moet 227, 279.
Hoeve (van der) 85, 86, 90,
264, 278, 322.
Hoeve1 (van) 47.
Hof 52.
Hofdijck 57.
Hoffer 9.
Hoflandt (van) 319.
Hofman (de Vries) 206.
Hoffmann 154, 155, 316.
Hoffmans 314.
Hoffmeester 276, 282.
Hogendorp (van) 44, 99, 100,
26-263, 266, 269.
Hogerschey (van) 235,336,367.
Hol 108.
Holdt (van) 180.
I-lolkamp 310.
Hollanders 353.
Holleboer 353.
Hols 280.
Hölscher 323.
Holshalb 211.
Holst 230.
Holswart 354.
Holt (van) 150, 309, 310.
Holthusen (van) 181, 184,
268.
Holtslaner 71.
Holtius-56, 189, 190, 350.
Homberg 279.
Hondekoeter cde) 222.
Hondius 320. ’ ’
IHondorf 53.
Hy4? (van Wesel van den)

Honc(k)oop ( v a n ) , Hoinckoop, Huunckoop 108, 160,
201.
Honschote (van) 292.
Honscoote 291.
Hooch (van der) 243, 355.
Hooff (van) 50.
Hooft 200, 267.
Hoog (de) 319.
Hoogeboom gez. Tack 6 6 .
Hoogendam 292.
Hoogenhouck (van) 160.
Hoogeveen 206, 361.
Hoogh (de) 160.
Hooght (van der) 203.
Hoogland 320.
Hoogstraten (van) 55.
Hoolck (van der) 24.
Hoolk (Basjens van der) 25.
Hoolwerff (van) 240, 289.
Hooly 280.
Hooreman 106, 164, 202, 203.
Hopcoper 356.
Hora 215.
Horselenberg 354.
Horssen (van) 275.
Horst (van der) 223,322,353.
Horstinck(s) 181. 182.
H o u h a r t s %7.
Housard 324.
Hout (van der) 353.
Hout& (van) ‘160, 279, 280,
360.
Houtkooper 294.
Houtman (de) 356.
Houtow 109, 183.
Houtsma 201, 240.
Houttop 279.
Houwelingen (van) 53.
Houwens 205.
Hove (van den) 164.
Hoven 156.
Hoven (van) 366.
Hoven (van den) 203.
Hovensteyn (van) 108.
Hoynck 243, 245.
Hubbelingh 220.
Hubrecht (van Lanschot) 286.
Huender 201.
Hugendr. (Mary) 294.
Hugenholtz 29.
Hngcnpoth (van) 314, 316.
Hugenzone (Pieter) 79.
Huguenin 262.
Huiberts 214.
Huinink 338.
Huisinga 323.
Huisman 67, 354.
Huismans 220.
Hulscher 62.
Hulshof 343.
Hulst (van der) 2’2, 23, 51,
280, 324.
Hulsteyn (van) 55, 190-192,
309.
Hullen (van) 68, 74, 221, 222.
Humbert 348.
HLlnlnlel 203.
Hunenfeld ( v o n ) 130.
Huntelers 328.
Hurgronje (Snouck) 207.
Huser 281, 323.
Hussem 282,
Huyck 108, 160.

Huydecoper 43.
Huyge 258.
Huygelbosch 40.
Huygens 2, 48.
Huynink 112, 338.
Huysduyn 278.
Huyskamp 52.
Huysman 321.
Hijden van Rijnesteijn 152.
Hijlig 154.
Hijmberch 366.
1.
Iddekinge (van) 216.
Illan (de) 144.
Immerman 281, 322.
Immerzeel (van) 318.
Immink 52-54, 61, 230, 282.
Ingen Nulandt, Ingenulandt
(van) 158, 198, 199.
Igenatius 279.
Ingenhoven (van) 91.
Inn und Knipphausen (zu)
360.
Isebrants 220.
Isendoorn ti Blois 145.
Iseren, Ysseren, 183, 184.
Israël de Matos 136.
Israël Lopez Suasso 143.
Ittersum 47.
Izaakson 156.

Jacobs 31.
Jacobsen 229.
Jacobsz (Claes) 265.
Jaegere (de) 226.
Jans (Gerretjen) 21.
Jans (Henderickje) 21.
Jans (Jannetje) 15.
Jans (Tobias) 14.
Jans (Jansen) 353.
Jans Ganszoon (Pieter) 85,
87.
Jansdr. (Bennichen) 6, 12.
Jansdr. (Lisebeth) 5, 10, 12.
Jansen Jans 353.
Janss (Marcus) 50.
Jan(s) 22, 23, 152, 228,
280.
Janssens lg&1 92.
Jansz (Cornelis) 259.
Jansz (Evert) 264.
Janszn (van Sardam) (Frans)
342, 343.
Janszn (Willem) 251.
Japin 278, 282.
Jappes 365.
Jarges 47, 68.
Jas 276, 322.
Jason 214, 215, 219.
Jaspers 320, 324.
Jaussaud (de) 30, 31, 61, 62,
162.
Jenni 354.
Jocardie 52, 153.
Jochums 69, 70.
Johannes 321.
Johannesz (Everhard) 259,260.
\

Joncker 356.
Jong(h) (de) 39-41, 54, 153,
224, 225, 318, 319, 348, 354,
361.
Jongh van Hedikhuizen (de)
211.
Ion«-bloed 321. 353.
jo;& $de! Li, 199, 238, 244,
Jongk’indt 319, 320.
Tonesten 108.
jordus 308, 310.
Jorisdr (Teun) 58.
Jorisz (Cornelis) 265.
Juicken (van) 327.
Julius 323.
Julsingha (van) 75, 216.
Jurgens 324, 355.
Juriaans 324.
Jut 18.
Juyn 282.

K.
Kaelsa(e)ck(s), Kailsaeks
181, 184.
Kaesmaekers 226.
Kahle 201.
Kaldenbach 112, 339, 368.
Kalf 22.
Kalkenstein (van) 192.
Kampen (van) 153.
Kappelhoff 353.
Karnebeek (van) 348.
Karsten 277, 279, 281.
Kate (ten) 108.
Kater 46.
Kedde 309, 311.
Keer 309.
Keizer 156, 353.
Kelderman 300, 344.
Keldermans 57.
Keldermans (van Mansdale
dit) 58.
Kemp 21, 22, 31, 62, 163.
Kempenaer (de) 43, 80, 83,
202, 241, 280, 293.
Kemper 280.
Keppel(l) ( v a n ) 184-186.
Ke;xA$ove (van den) 225,226,
Kerckraad (van) 157:
Kerckwijck 311.
Kervenhem (van) 59.
Kesler 190-102.
Kesteren’ (van) 309, 330.
Kestringh 69.
Ketel 59, 60, 153.
Ketel van Hackfort 58, 59,
105.
Ketjes 295
Keuchenius 242, 248.
Keulen (van) 324.
Keuls 281, 322.
Keuper 321.
Kevl 61.
Ke$mp 62.
Keyser 277, 295, 320, 354. ,
Keyser (Meyer) 62.
Kielder 277.
Kierstie 221.
Kiggelaer 336.
Kinen 108.
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Kinlosz 200.
Kinsbergen (van) 45, 153.
Kirchhoff 54.
Klaasen 310.
Klee 324.
Kleene 192.
Klees 354.
Klerck 160.
Kleynhoff 247, 293.
Kloek 51, 181.
Klok 231.
Klomp 231.
Kloot 279.
Klues (ter) 186.
Klumper 324..
Kluwer 279.
Kleyn (de) 278, 282.
Knaap 281, 322.
Kneller 2.
Knippenburg 322, 324.
Knipping 298, 300.
Knoest 281.
Knollaerts 319.
Knop 282.
Kno(ojps 82.
Koemans 201.
Koetsch 279.
Koff (de\ 361.
Kokelàar’(dej 286.
Koker (de) 227.
Kölcken (de of von) 60.
Koldewijn 53, 55, 192.
Kolijns 31.
Konijn 188.
Koolsted 354.
Koonincks 21.
Koopman 156.
Koorders 18.
Kooywijk (van) 205.
Kop 322.
Koren 245. 292.
Korff (Smissinck gen.) 46, 47.
Körner 321.
Korp 278.
Korteling 280.
Kortenhoeff 43.
Koster 31, 294.
Koudtijs (van ‘ij 21, 56.
Koy 319.
Kraayvanger 237, 327, 329.
Krafft 106, 158, 361.
Kramer 318, 319.
Krans 53.
Krayer 293.
Kreuger 280.
Kreynck 180, 184.
Krieger 282.
Krieger Schumer 354.
Krigers 185.
Krimping 278.
Krogh (von) 250.
Kroon 154.
Krudop 216.
Kruif (van der) 365.
Kruzeman 154.
Krijsman 228, 230.
Kuene1.s 184.
Kuschreuter 316.
Kuylman 278.
Kuyp 280.
Kuyper 279, 152, 279, 321.
Kuypers 200.
Kuyst 62.
Kuysten 31, 62, 163.

Lemmers 314, 316.
Lemzeele (van) 240.
Lengerstorf 277.
Lennep (van) 45, 183.
L.
Lenskot 21.
Lepper 330.
Laagcn (van der) 205.
Lerinck 198.
Laaha 214.
Laar (van) 167, 206, 207, 282, Leringen 198.
Lespaul (de) 109.
321.
Let (ter) 310.
Laat (de) 221, 222, 225.
Leuringh 220.
Labee 279.
Leusen 29.
Laen (van der) 235.
Levy Ximenes 139-142.
Laet (de) 241..
Lewe 46, 110, 219, 220.
Lafez 259.
Leyden (van) 17, 362.
Lage (van der) 327.
Lichtenberg (van) 145, 146.
Lageman 324.
Liebrig 53.
Lakeman 279. 323.
Liefde (de) 319.
Lalaing (van) 26, 91, 96.
Liefferingh 280.
Lalieux (de1 287.
Liefrink 279.
Laman 2lc221.
Lier 322.
Lamberts 6.
Ligt (de) 323.
Lambertsdr. (Gysbrechtgenj
Ligten (van) 353.
257.
Lambrechtsdr. (Jannitgenj 257. Ligtvoet 323.
Lambrechtsdr. (Lambrechtgen) Lille (de) 290.
Linden (van der) 160, 324.
257.
Lindenquist 56.
Lambrechtsen 57.
Linkenburg 281.
Lamers 279, 324.
Lintell (van) 181.
Lammens 42, 43.
Lippens 290.
Lammers 229.
Lisman 31, 160, 201.
Lamsweerde (van) 106, 318.
Liwyn 353.
Landaal 23, 51.
Lobeck 277.
Landen (van den) 108.
Lobbregt 247, 281.
Landskroon 324.
Lochteren (van) 112, 339.
Landt (van) 188.
Lochteren Stakebrant(vanj339.
Landuyt (van) 226.
Lockhorst (van) 81, 82, 205.
Lange (de) 318-320.
Lange van Wijngaarden (de) Loeff (van der) 48, 358.
Loef van Oort 48.
318.
Loeringa 71, 72.
Langelot 228, 231.
Logchem (van) 153.
Langenberg 320.
Lohman 68, 69, 74, 75, 218.
Langeveld 202.
Lohn (van) 161.
Lanschot Hubrecht (van) 286.
Lomeyer 214.
Lanscot 22.
Lansinck 181.
Loo (van) 60, 362.
Looman 277.
Lanssel 309.
Loon (van) 19, 20, 57, 167,
Larlten (van) 46.
204, 206, 207, 290, 313, 317.
Larwood 40, 41.
Lootens 225, 226.
Latterman 281.
Lopez de Suasso 133, 137,143.
Launay (de) 53.
Lopez Suasso (Israël) 143.
Laurens 329.
Lotze 354.
Laurensdr. (Katelijnj 78.
Louman 214-221.
Laurent 349.
Louw 309, 310.
Laurillard 335
Louwens 67, 71, 72.
Lawick van Pabst (van) 216.
Louwerman 112. 317.
Lebbinrr 281.
Lucassen (Val&) 3 4 3 .
Leblan; 279, 280.
Luchteren (van) 339.
Leclerc 278.
Ludeker 279.
Leefkens 353.
Ludolphi 68.
Leenderts 348.
Luening 281.
Leene (van) 420.
Lugthart 318.
Leenhof (van) 191.
Luidema (van) 220.
Leening 323.
Lummenn (van) 180.
Leeuw (de) 112.
Leeuw van Coolwijk (de) 339, Lunsingh 220.
Lutgendorf 282.
362.
Leeuwen (van) 175. 281, 282, Luthz 280.
Lutjes 277.
309, 319; 32í, 324.’
Lutter 324.
Leiendeckers 181.
Lutzenberg 279.
Lellens (thoe) 46, 47.
Luykens 186.
Lely (de) 280.
Luynhorst (van) 314.
Lelyveld (van) 236.
Lynden (van) 77, .161.
Lemke (van Nautaj 202.
Lyndrayer 278.
Lemmerman 108.
Kuysten van Hoesen 31

Lijnslager 199.
Lyp 322.
Lysen 353.
Lystringh 277.

M.
Maar 282.
Maarseveen 281.
Maartensz (Cornelisj 38.
Maas 276, 282, 322.
Maat (ter) 320, 321, 354.
Maaten 319.
Macdonald 308, 310.
Mac Leod 298.
Maene (van) 290.
Maerschalck 356.
Mahieu (le) 240.
Mahuet 281.
Malgraaf 349.
Man 318, 319.
Manderscheid (van) 26, 95.
Manen (van) 290.
Manhorst (van) 316.
Manninga 360.
Mansdale dit Keldermans (van)
Mfikheim 278 321.
Marcado (Nuhes de) 132.
Marchant 348.
Marck (van der) 26, 47, 48.
Marct (van der) 31.
Marcus 160, 273, 274.
Marens 40.
Marez (de) 335.
Marhulsen’ (van) 77, 78.
Marimans 225, 226.
Marinkelle 324.
Marken (van) 267, 295.
Markelbagh 278.
Marques 142.
Marrienborch 181.
Martel 279.
Marteling 280.
Martens 281, 324.
Martfeldt 224, 275.
Martinet 54.
Marijenburg 232.
Massart 324.
Masse 280.
Massenhove (van) 226.
Massing 223.
Massis 109.
Massop 320.
Matos, Mattos (de) 123, 131,
133-136.
Matos (Israël de) 136.
Matos de Noronha (de) 136.
Matthaeus 73.
Mattheeussen (Johanna) 107.
Matthei 278.
Matthysz 277.
Maumary de Gentil 359.
Maze (van der) 343.
Mean 353.
Meckena van Meckenaborg 46
-48.
Me(ecjkeren (van) 181, 185,
291, 292.
Meeden (van) 309.
Meer6 ‘“282 d&j 104, 260, 265,

*

.

Meerman 44, 287.
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Meerten (van) 197, 198.
Mees 261.
Meester 281, 324.
Meeteren (van) 238, 360.
Mehoude 227.
Meinders 69.
Meiners 324.
Meinktnan 56.
Meinto 68.
Meissner 348.
Melchgers 321.
Meliskerke (van) 85, 87.
Mello (de) 129.
Mello S‘ambayo (de) 129.
Meltzer 62.
MeIy; Janszoondr. (Lijsbeth)

Minninghen (van) 202,241,290.
Minselius 328.
Mirani 355.
Moelen (van der) 176.
Moening 37.
Moer (van de) 53.
Moeryaans 281.
Mohr (de) 53, 55.
Mole (van der) 59.
Molenberg 322.
Molenschot (van) 30.
Möller(s) 35, 323.
Mollerius 279.
Moltzer 18.
Momma 154.
Moncave (de) 30.
Monceau (de) 30, 62.
Menours (de) 367.
Monde (van der) 245.
Menanteau 282.
Moning 37.
Mencke 281.
Monjé 290.
Monkel 277.
Mendes 133, 141.
Mendes de Silva 142.
Monnier(s) 316.
Mendez Testa 122.
Monnikhoff Willemsz 276.
Menegapolenscs 22 1.
Monsoir 259.
Menfert 353.
Monster 49, 185, 201.
Montaban 347.
Mengels 282.
Montecucculi 131.
Mengerinck 184.
Mensin 89.
Montfoort (van) 24-26, 91,
Mensma 277.
332.
Menthen 229.
Moock 246.
Meppe 321.
Moode (van der) 21.
Merlen (van) 44, 45.
Moot (van der) 323.
Merode (van) 25, 26, 96.
Mooy 355.
Mersy 226.
Mooyen 323.
Merwede (van der) 82, 244,
Moulart 58, 280.
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Moulijn (de) 219.
Merwjjck (van) 179.
Moraaz (d’) 320.
Mes (van) 230.
Morbeck 185.
Morgan 200.
Mesdag 202, 240.
M e s q u i t a (Brandon y) 143.
Morslede 195.
Mesquita (Gomez de) 133, 136. Mortier (du) 21, 22.
Mestagh 202, 240.
Morsseler (van) 8.
Metske 51.
Mosch 235, 336, 367.
Meulen (van der) 140, 157, Motte 63.
278.
Motters 282.
Meurling 22.
Motz (van) 314, 316, 317.
Meurs 29, 42, 167, 359, 362, Muilman 335.
363.
Mulder 278, 351.
Mcusen 240.
Mullé 277, 282.
Meuss (Willemken) 18.
Muller 56, 152, 160, 278, 282,
322.
Mey (van der) 157, 318, 319.
Mey van Lekkerland (de) 356.
Munnikhuysen (van) 21-23,
Meye (van der) 26, 27, 84, 89.
51, 152.
Meyer 31, 32, 55, 62, 324.
Munnicks 188.
Meyer Keyser 62.
Munster (van) 47, 112, 184,
Meyrink 55, 192.
313-317, 337, 340, 368.
Meysner 277.
Muntinghe 219, 220.
Meijssens 294.
Müntz (von) 262.
Micault 58.
Mus 240, 268, 269.
Michaëlis 109, 290.
Musculus 321.
Michels 219.
Muyen (van) 163.
Michiels van Kessenich 44.
Muylwijck (van) 243.
Michielsdr. (Lijsbeth) 256,
Mije (van der) 364.
259.
Mijjes 191, 192.
Michgorius 327.
Mynders 278.
Michon 348.
Muijs 339.
Middagten (van) 316.
Middeldorp 184.
Middelton 366.
N.
Mie1 (de) 317.
Millegen (van) 192.
Millinck 158, 197, 199.
Naaldwijk (van) 26.
Millingen (van) 278.
Nagelmaeckers 62.
Milly (de) 61.
Nagtglas 57.

i Namen (van) 360.
, Nassau (van) 328.
I Nauta 354.
1 Nauta Lemke (van) 202.
Navis 279.
Nedderman 278, 321.
1 Nederveen (van) 28, 29, 60,
61, 160.
Neegers 278.
Neering 327.
Nees 354.
Nègre 240.
/ Nellius 353.
Nelson 280.
Neomagus 350.
Nepos 323.
Nepveu 327, 329.
Nering Bögel 237, 287.
Nettelhorst (van) 234.
Nicasius 360.
! Nicket 61.
Niclaesz. (Gregorius) 58.
Nielen 322.
Nierot, 280.
Nies 228, 229, 231, 232.
Nieulandt 62, 64, 163, 164.
Nieuwenhoven (van) 242, 290,
291.
Nieuwenhuys 323.
Nieuwenhuyzen 354.
Nispen (van) 314, 316, 317.
Nissen 322.
Noblits (de) 195, 196.
Noirdingck 180.
Nolthenius 62.
Nolst (van) 225.
Noordhorn 68.
Noordink 322.
Noorduyn 239.
Noort (van) 106.
Noorth (op ten) 298,308,310.
344.
Noot 324.
Nooten (van) 202.
Noothout 32.
Northoren 72.
Noske 291.
Nove (de) 109.
Nulant 197.
Nunes (Fernandes) 141.
Nunes (Vaz) 140.
Nunes Belmonte 141.
Nunes da Costa 141.
Nunes Henriques 137-144.
Nunes de Marcado 132.
Nunspeet (van) 322.
Nuyens 321, 354.
Nuys (van) 53, 152, 153.
Nuyst 367.
Nuytens 226.
Nuytte 226.
Nijdeck 243.
Nye 321.
Nyeuwburch, Nijenburg (van
der) 24, 156.
Nijeveen (van) 216.
Nyevelt (van Zuylen van) 44,
275, 308.
Nijhoff í67, 310, 362.
Nijnaber 23, 152.
Nijs (de) 166.
Nysìngh 220.

0.
Ockinga (van) 77.
;;;0;~;81.
Oester 54.
Offermans 317.
Ol;;~;;pvelt ( v a n ) 8 , 5 8 ,

!:

Oldeneel (ian) 314, 316, 317.
Olivier 351.
Oly 203.
Olybol 277.
Olyslager (d’) 226.
Ommeren (van) 187, 232.
Ommeringh (van) 41.
Ondersta1 232.
Onderwater 319.
Onsta 47.
Oordenbaa 280.
Oort (val;) 48, 106, 164, 202,
203, 238, 239, 242, 360.
Oort (Loef van) 48.
Oostbroeks 220.
Oosterland 200.
Oosterlingh 320.
Oosterwijck (van) 211.
Oostfriesland (graaf van) 26.
Oosthoudt 366.
Opdenhoof 279.
Opel 151.
Opgelder 112, 337, 340.
Ormea 367.
Ortt 43.
Os (van) 317.
Osnabrugge (van) 110.
Otten 51.
Otter10 (van) 189.
Otters 229, 268, 286, 298, 308,
310.
Otto 229.
Oud 187.
Oudaen 319.
Oudendyk 280.
Oudenhoorn 37, 39-41.
/OL;ds8ho;;;. (de Vlaming van)

Outrejn (d’) 229.
Outshoorn 356.
Overbeek (van) 61.
Overbosch 277.
Overdorp 51.
Overdyk 321.
/ /Overmeer (van) 111.
l / Overstegen (van) 25.
Overveld (van) 108.
Ovink 324.
Overwyck (van) 282.
Oxenburg 245.
Oy (van) 185.
Oyen (van) 332.

1’

P.
Paauw (van der) 319.
Pabst (van Lawick van) 216.
Paddenburgh (van) 242.
Paell 238, 360.
Paenderen (van) 365.
Paets 338.
Pagenstegger 167.
Palthe 350.
Pancras 365.
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Panhuys (van) 79, 83, 247.
Panneboeter 62, 63.
Panthaleon van Eek 173-177.
Pardoski 277.
Paul 322.
Pauli 130, 227.
Pauw 243, 331, 360.
Pauwels 219.
Pavenstedt 167, 168.
Pavret 347.
Pede (van) 58.
Peen(e) (van) 158, 196, 243
-245, 292, 333.
Peeterse (de) 226.
Pek 355.
Pelgrom 316.
Pellicot 243.
Pelt 281.
Peltzers 183.
Pennekamp 21, 283.
Peperhoven 323.
Pereira 140, 142.
Pereira (Ximenes) 142.
Persijn (van) 111.
Pesch (van) 109, 363.
Peters 10, 11, 71, 220, 227, 228,
355.
Petersen 325.
Petit 262.
Petrie 153.
Peuselaer 318, 319.
Peyl 185.
Peyrou (du) 319.
Philips (Jan) 50.
Philipse 236, 240.
Pie(c)k, Piick 179, 186, 279.
Piegh 324.
Pielat 241, 242.
Pierkens 229.
Pieters 219.
Pieterson 240, 280.
Pik 324.
Pinart 276.
Pink 282.
Pinto (de) 139-142.
Pinto y Ribera (de) 127.
Pistorius 230.
Pitsch 245, 292.
Plaat 281.
Plassche (van de) 227.
Platenius 277.
Plemner 364.
Plenge 280.
Plevier 32.
Ploeg 277, 282.
Ploonen 38.
Ploousen 39.
Ploos 363.
Pluym 190.
Poekens 68.
Poele (van de) 291.
Poelwijck (van) 186.
Polhem 91.
Poll(e) (van de(n)) 44, 177,
251-255, 323.
Pollius 6.
Pols 245. 292.
Polyn 356.
Pompe 77.
Pomsberch (van) 185.
Ponineh 109.
Pontei 6.
Poole (le) 110, 164.
Poolman 38.

Poor 278.
Popkens 66, 67, 71.
Popta 324.
Porje(e)re 277, 282.
Portzen (van der) 318.
Pos 354.
Posthema 152.
Posthumus 281.
Postman 55.
Potgieter 21, 280, 281.
Potjer 321.
Pothoff 280.
Pouel 281.
Poursoy 6.
Pous 32, 64.
Praetorius 279.
Pré(du) 323.
Presi(n)c(k)have (van) 181,
182.
Prins 356.
Pui (du) 323.
Puiseau (de) 82.
Pupke 280.
Putten (van) 7.
Putzeler, Puthselers 174, 175,
183. 184.
PijnhÓven 366.
Pyper 278, 323.

Q.
Quack 324.
Quitmann 326.

R.
Raab (van) 317.
Raalte (van) 281.
Raats 349.
Raaven 336.
Rademacher 63, 200.
Raeber, Râber 52, 54, 153,
154.
Raemdonck (van) 225.
Raesfeldt (van) 109, 333.
Raesshoirn, Raishorn 185, 186.
Ragge 282, 323.
Ramr, 318.
Rapiard 262.
Rasch 52, 55, 154.
Rasink 153, 154.
Ratsma 280.
Rattink 231.
Rattlau 278.
Rauen 353.
Rauwe 322.
Rauwer(t)s(z) 112, 340, 368.
Ravaillac 18.
Ravesteyn (van) 31, 278, 281.
Rechteren 47.
Rechteren (van Bueren rrez.
de) 64. ~
Reehorst (ter) 283.
Reemst 280.
Rees (van) 316, 317.
Reeters 279.
Reinestein (van) 62.
Reinties 71.
Reitz 363.
Rem 282.
Remmerswael 108.
Renaut 292.

Renesse (van) 58, 69, 255.
Renger Symonszz. (Pieter) 80.
Renoit 348.
Rensink 326.
Rensman 282.
Renssen 339.
Rensselaar (van) 53.
Renterghem (van) 241.
Rentinck 322.
Resler 230.
Reyers 38, 40, 268, 309, 311,
330.
Reyn (van) 314, 316, 317.
Reynders 309.
Reyne 278.
Reijniers 295.
Reynoy (van) 179.
Reynst 61.
Rheenen (van) 282.
Rhemen (van) 77, 78, 181.
Rheynders 55.
Rhoë van Baexen (van) 216.
R;y9 ‘;;tl’ 63, 109, 110, 207,
Ribbiis 21.
Richard 281, 321.
Rickels 281.
Riebeeck (van) 164.
Riegen 353, 354.
Riel (van) 38, 39.
Riemedes (van) 366.
Riessen (van) 323.
Rietbeek 203.
Rietmeyer 281.
Rieu (du) 203, 245.
Rinck (de) 281.
Ringelbergh (van) 15.
Ringelenberg (van) 57.
Ringeling 53.
Ringhels 220.
Ri;;O,(d’Arredondo de los)
Ripperda (van) 316.
Rit (ter) 186.
Ritholt 278.
Robben 22.
Robin 328.
Rochet 52, 56, 152, 154.
Rochus 30.
Rodenberg 321, 365.
Rodere (de) 245.
Roder10 (van) 185, 186.
Rodrigues de Andrada 133.
Rodriguez (Cohen) 140.
Rodriguez d’Evora y Vega
124. 130-132. 138.
Roedinberg 190:
Roedolph 320.
Roelants 348.
Roelewijn 309, 310.
Roelofs 3, 310.
Roep 21.
Roever (die) 252.
Röhne 353.
Rohr (van) 318.
Rombouts 243, 353.
Romboutszn (Hans) 243.
Rommerswaal (van) 160.
Romondt (van) 53, 187, 188.
Rompkes 354.
RolTinde, Ruremunde (van)
Roo (de) 287.
Roode (de) 314.

Roodenburg 279, 353.
Roon 291, 292.
Roorda (van) 313.
Roos 322.
Rooselaar 40.
Roosen 35 1.
Roosendael 350.
Roothaan 282.
Rooy (de) 191, 245, 279.
Rosa 261.
Roschet 51, 54, 55.
Roseboom 52.
Roselle 226, 227.
Rosendal 235.
Ross 63, 165.
Rossale 226.
Rossem (van) 245, 292.
Roterink 284.
Rotgers 291.
Rotte (de) 235.
Rouden (van) 314.
Roukens 166.
Rousseau du Croissi 349.
Rover, die Roever 251, 252.
Rowoudt 321.
Roy (van) 267.
Royen (van) 109.
Royer 52.
Ruel 281, 323.
Ruerlo (van) 186.
Rufelaert 68, 72.
Rummelijnck 75.
Runckel 279.
Ruters 184.
Rutgers 53, 276, 358.
Ruth (van) 333.
Ruurlo (van) 230.
Ruysch 45, 93, 285.
Ruysenberg 281.
Ruytenborg 47.
Ruyter (de) 161.
Ruyt(h)ers 183, 184.
Ruyven (van) 221, 308.

S.
Sadelborger 86.
Saff 282.
Salçar (de) 122.
Sallandt (van) 174.
Salm 324.
Sampayo, Sampaio, Sanpayo
(de) 121-124, 128, 129,
131, 134, 135.
Sampayo Mello 129.
Sanctiny (van) 104.
Sandberg 202.
Sandbergen, Santbergen (van)
112, 296, 340, 341.
Sandelijn van Herentouwe 58.
Sanden (van) 188, 152.
Sandrin 347.
Sanen (van) 358.
Santa Fe (de) 125.
Santen (van) 104. 256. 264.
Sar(c)k ‘165,’ 203.’
’
S;:d;;, (van) 343.
SaLtijn 141, 349.
Schaaf 52, 154.
Schaap 309.
Schaapschoe 220.
Schaar!aken (van) 108.

3 7’I
Schabaelje 139.
Schade 98.
Schade van Westrum 111.
Schadijck (van) 49.
Schaep 312, 314, 317.
Schaen van den Dam 366.
Schakelaer 226.
Schalkwijk 203, 245, 293.
Schalkwijk ti Velden 245, 280.
Schallenberg 280.
Scharpffs 111.
Schay 75.
Scheening 323.
Schel(le)kes 63.
Schellemans 278.
Schellewoud 153.
Schellings 280.
Scheltus 188.
Schep (van der) 292.
Scheunincks 69.
Scheyderuyt 110.
Schieter (de) 226.
SchillinP (von) 3 6 3 .
Schim
$581 ’
Schimmelpenninck 44, 51, 58,
181-183, 184, 186, 361.
Schirmeister 323.
Schlaan (van) 314.
Schluiters 342.
Schliiters 63.
Schmidt 322.
Schmidts 106.
Schmiemann 326.
Schmitz 286.
Schoewert 321,, 354.
Scholdmans, SchoeIdeman
185, 234.
Schols 279, 280.
Schomaker 52, 112, 337, 341,
362.
Schonenborgh 366.
Schoole 279.
Schoonman 310.
Schorrer 324.
Schotten 317.
Schouten 5, 237, 278, 279, 281,
320.
Schraders 328.
Schravelaar 319.
Schreuder 157, 279, 322, 324,
353 355.
Schreiber 321.
Schrevel (van) 334.
Schroeder 323.
Schubbe 277, 282.
Schubert 63.
Schuer (van der) 80, 81.
Schu(e)ren ( v a n d e r ) , Verscheure, Verschuur 181,316
-318.
Schuiring 68.
Schulenburg (van) 48.
Schuil 237.
Schumer 323.
Schumer (Krieger) 354.
Schuring 321.
Schuster 53.
Schut 282, 293, 310, 318, 319.
Schutte 112, 276, 277.
341, 342.
Schutz 323.
Schuur (ter) 321.
Schuuren 317.
Schuurman 279.

Sorgen (van) 359.
Schuyter (de) 241.
Soudenbalch 82.
Schwartze 283.
Soumain 276.
Scellach (van) 85.
Sceperus 318.
Spaan 321, 354.
Scey 83.
Spanckeren (van) 309, 311.
Scott 349.
Spee 181.
Speelman 187.
Segers 223.
Speet 280, 323.
Selbach 47.
Spengler (van) 77, 203.
Selb (von) 130.
Sperenwoude (van) 94.
Sels 158, 362.
Speyart 26, 27, 89.
Senior 134.
Spiegel 281.
Senior Coronel 134.
Spier 237.
Senior Teixeira 134-137.
Spierinck 255.
Senior Teixeira de Mattos
Spiering 32.
134, 137, 138.
Spillaert 3.
Serooskerke (van) 80.
Serooskerke (van Tuyll van) Soindelo 279.
Spoltman 110, 165, 166, 204,
358.
229, 246, 247.
Serra (Ciomes) 141.
Spoor 281, 327, 329.
Serraris 45.
Sprangers 279.
Sibenius 68.
Sprangh 222.
Sibinga 217.
Sprenger 286.
Siblis 278.
Sprinten 295.
Sichterman 216.
Springmeyer 280.
Sicken 67.
Spruit van Kriekenbeek 58.
Sickens 70.
Spruyt 324.
Sielemans 365.
Staats Evers 310.
Siemerink 353.
Stakebrant (van Lochteren)
Sievert 317.
339.
Sigers 215.
Stam 153.
Sillevoldt (van) 321.
Silva (da) 129, 133, 141, 142. Standaert 227.
Stander 328.
Silva (Mendes de) 142.
Stapert 346.
Simon‘50, 1 5 6 . ’
Starik 53, 153.
Simond 153.
Sinderam 281.
/ :Starinck 229.
Staring 165, 247, 293,294.
Six 295.
Slecht 228.
Starrenborcht, Starrenborg
(van) 94, 259.
Sleijden (van der) 246.
Starre(n)steyn (van) 24, 25,
Slichtenhorst (van) 9, 16.
Sliedregt 323.
89, 94, 260, 263, 264.
Stavenisse 32, 64.
Sligtenbry 23.
Staveren (van) 242.
Slock 225-227.
Steden (von) 363.
Sloet 47, 338.
Steege (van der) 310.
Slogteren (van) 218.
Steen (van der) 167, 206,294.
Sloot 59.
Slotemaker 288, 360.
Steenbergen (van) 185.
Steenderen (van) 354.
Sluiter 219, 328.
Steener (van) 182.
Sluysken 166.
Slyndewater, Schlindewater,
Steenhuys (van den) 161.
Steenman 337.
Slyndewaerts 182-184, 186.
Steenwijk 220.
Smaasen 318, 319.
Steffhaan 322.
Smeeman 322.
Stein 333.
Smeinck 182.
Smet (de) 225.
Stellemaker tot Bonde 220.
Stenfert 152.
Smisintk ken. Korff 46, 47.
Smith 67, 187, 215, 217, 218, Stephanus 355.
Sterkenburg (van) 146, 147,
277, 280, 281, 317, 318.
148.
Smits 189. 277, 278, 287, 318,
324.
Sterre 356.
Smullinck 8.
Steur (de) 343.
Stevens 282.
Snauwaert 226, 227.
St. Guerin 292.
Snel 356.
Stheeman 363.
Snevens 293.
Snouck 108, 222.
Stiege (ter) 110.
Stilte 295.
Snouck Hurgronje 207.
Stitser 324.
Sobbe (a) 110, 165.
Soete(n) (de) 167, 206, 293, Stockcbrant 184.
Stockmans 186.
294.
Stoets 324.
Soetekouw 323.
Soetius 292.
Stokman 277.
Sonderdank 97.
Stolker 365.
Sonnekens 327, 328.
Stoltenborch 183.
Sonsbeek (van) 277.
Stoltenkamp 277.
i

Stomphius 277.
Stoop 111, 281.
Stork 277.
Storm 108.
Stoutenburg (van) 6.
Straatman 21, 23, 51, 52,
56.
Stralen (van) 110.
Strateman 22, 23.
Stra7yn (van der) 40, 270,
Streci 332.
Strick 47.
Stroband 320.
Strodique (Flo de) 53.
Strooiman 282.
Strijen (van) 136, 293.
Stuers (de) 45.
Stuntz 324.
Styger 280.
Styrum (van) 44.
Suasso 127, 143, 194.
Suasso (Lopez de) 133, 137,
143.
Suchtelen (van) 32, 110, 182,
242, 247.
Superville 348.
Suton 217.
Suurmond(s), Zuurmond 5 1 ,
52, 56.
Suyck 185.
Suynen (van) 108.
suys 97.
Swaak 55.
Swaan (de) 205, 337.
Swaeffken 181.
Swagerman 280.
Swancvelt 218.
Swart 325. 353.
Swarthoff ‘551 191.
Swartte 69, 74.
Swartwout 281.
Sweeden (van) 309, 311.
Sweeren 281.
Swieten (van) 264, 294, 359,
364.
Syberg, Syborg 22.
Sybertze 322.
Sijen 320.
Sijghers 74.
Sij;t;rs ter Borck (de) 219,
Sypesteyn (van) 57.
Sijs 294.
Sijthoff 13%-140, 143, 144.

T.
Taal 288.
Taalman 356.
Tack 348.
Tackoen 60.
Taets van Amerongen 77.
Tak 110, 164, 166, 204.
Tak (van der) 166.
Tamers 317.
Tammen 66-75, 2 1 5 - 2 1 7 .
Tamminga 75.
Tavernier(s) 227.
Taylor 349.
Teding van Berkhout 287.
Tedingerbroek (van) 334.
Teixeira 121-145, 194.
Teixeira d’Andrade 121-145.
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Teixeira Henriques 133, 134,
138.
Teixeira de Mattos 121-145.
Teixeira (de) Sampaio 121145.
Teixeira (Senior) 134-137.
Teiseire 280.
Telley 281.
Tellingen (van) 58.
Temmin(c)k 359.
Tempier 158, 197, 199.
Tengbergen 328.
Tengnagel (van) 55.
Tengnagel (Gansneb gen.)
234.
Tenkink 320.
Terbolt 234.
Ter& 320.
Tersier 217.
Terweeme 54.
Tetrode, Tetroede (van) 30,
110, 111.
Teylekens 324.
Teylingen (van) 58, 84.
Thiel (van) 278.
Thierry de Bye 350.
I
Thoma 201.
Thomas 70.
Thompson 53.
Thouw 277.
Thulden (van) 111.
Thuret 53.
Thuyzard 347.
Tiedeman 324.
Tiel 324.
Tielen 49.
Tielman 335.
Til (van) 30, 181.
Tilleman 321, 353.
Tinr 354.
Timman 322.
Timmer 228, 229.
Timmerman 52, 153.
Timmers 294.
Tindal 44.
Tinne 283.
Tinteler (van) 5, 13.
Titmenbroek 236.
Tishauser 32.
Titsingh 277.
Tjaden 217, 218.
Tjassens 217, 218.
Tjassens (Ellens) 53.
Tjeenk 53, 152, 153.
Tobiassen 226. 227.
Toereppel
354:
_ . . _^
1011

18.

rombe (des) 45.
Tongeren (van) 320.
Tongerloo (van) 14, 277.
Tooren 281.
Toppingha 215, 217.
Tork 277.
Torquemada 126.
Travers 44, 45.
Treslongue (van) 111.
Treslong ( B l o y s v a n ) 2 7 0 273.
Tressij 22.
Tricht (van) 221.
Trimbelik 22.
Trip 218, 322.
Tromp 191.
Tronk 260.

Truntza 277.
Tsarner 277.
Tschudi (von) 32.
Tuchsen 350.
Tulleken 189, 191, 192.
Tullingh 323, 354.
Turnbul(1) 228, 232.
Tuyll van Serooskerken (van)
45, 58, 79, 83.
Twenbergen (van) 111.
Twent 44, 45.
Tij11 (van) 184.
Tythoff 324.

U.
Ubbema 366.
Ubbena 365, 366.
lJ bbens 70.
Uder 327, 328.
Ulenbroeck 32.
Umbgrove 228, 229.
Upwich (van der) 362.
Uten Polle 251-255.
Utenhove, Uyth den Have
(van) 58, 59.
Uwens 166, 277, 331.
Uytenbosch 353.
Uytermoleri 279.

v.
Vaal (de) 322.
Vaart (van der) 153.
Vaeck 158, 197-199.
Valk (van der) 112, 204, 228,
230, 231, 294, 295, 342,343.
Valck(e) 45-48, 68, 226, 227,
342, 343.
Valck Lucassen 3 4 3 .
Valck (Veen) 343.
Valcke (de) 68, 72, 220, 227.
Valckenier 109, 230.
Varick (van) 111.
Vas Nunes 140.
Vastenouw 21-23.
iratebenders, Vatebenden 182,
183.
feen 181, 222, 278, 294, 319.
Veen Valck 343.
feenkamp (de) 69, 75.
deer 180, 183.
Veerkyk 277.
deerstege 228.
Vega (de) 127, 138.
Jega d’Evora (Ximenes de la)
133, 137, 138.
Ilept (van der) 322.
/erga‘(da) 134.
delde (van de(r)) 78, 86, 334.
deldeman 207.
v’elden (van (den)) 245, 292.
(elsen (van) 322.
Jelters 269.
qelthausen 351.
belthoven (van) 288.
Jeltkamp 282.
Jeltman 167, 204-207, 290.
Jen (van der) 280.
Jenkhuysen 322.
Jerbeek 308-311, 324, 365.
v’erburgh 150, 318, 319.

Verdeyen 354.
Verheull 45.
Verhil 52.
Verhoeven 318.
Verkerk 349.
Verlij 228.
Vermande](e), Vermander 226,
227.
Vermeer 187.
Vermees (ch) 226, 227.
Vermi (van Bodegrave) 364.
Vermeul 320.
Vermeulen 153.
Vermeij 364.
Vernatti (de) 241.
Vernhout 207, 294.
Verrijn 320.
Verstighel 226.
Verschoor 362.
Versluys 32, 64, 108.
Verspyck 294.
Versteeg 82, 153, 154, 190.
Versteege(n) 51, 112, 230, 342
-344.
Verstolk 44, 84.
Verswaan 319.
Vertriest 227.
Vervooren 287, 361.
Verwer 182, 190.
Verwoerd 321, 353.
Verw(e)y 23, 56.
Vestrinck 343.
Veth (de) 277.
Vianen (van) 145, 146.
Vieracker (van) 182, 183.
Viervant 309, 311.
Viet 283.
Vietor 231, 322.
Vigne (Hochede dit de la) 360.
Vis 32, 261.
Visboom 187.
Visser 309.
Vlaardingerwout 224.
Vlaming 158, 362.
Vlaming van Oudshoorn (de)
168, 335.
Vleugels 22, 247.
Vleuten (van) 309, 310.
Vlieghuis 220.
Vliet (van) 146.
Vleet (van der) 243.
Vlot 334, 365. ’
Vloten (van) 159.
Vodde 321.
Vogel(l) 29, 61, 182, 282.
Yolkamu 316. 323.
Volkerda (vin) 3 1 6 .
Vonk 278.
Voocht (de) 60, 106.
Voel 282.
voorhout (Duvst van) 288.
foorthuysèn, %‘orthuien ( v a n )
167, 182, 183.
voorman 281.
tioorst (van) 188, 311.
316, 317.
Vorden (van) 21.
irorssius 31.
dorst (van der) 182.
tiorster 154, 228, 230.
dorstius 278.
(0s 21, 155, 191, 309, 310.
/os (de) 110, 278.
dos van Steenwijk (de) 47.

Vosch van Avesaet 77.
Vosbergen (van) 208, 247.
Vosmeer 28 1.
Vranckenz (Claes) 256, 257.
Vranckensz (Arnoldus) 266.
Vranckenz (Jan) 264.
Vredenburch (van) 60.
Vree (de) 335.
Vre(e)land 186-189.
Vreese (de) 225.
Vries (de) 289.
Vries Hofman (de) 206.
Vriese 281.
Vriese (de) 226, 239, 281,288.
Vriesekolk 230.
Vroede (de) 196.
Vroom 355.
Vroonhoff 278.
Vry (de) 280.
Vryer (de) 29, 278.
Vultejus 208.
Vuyet (de) 227.
Vijfhuis 247, 294, 295.
Vygh (van der) 282.
Vijver (van de) 318.

W.
Waarder (van) 1.57.
Waart 277.
Waart (van) 323.
Waert (de) 31.
Wadelaar 279.
Wagenaar 354.
Wagensfeldt 108.
Wageningen (van) 175.
Wakker 54.
Walburgh (van) 309-311.
Walderbos 32 1.
Wallenburch (van) 60, 261.
Wall(e) (van den) 112, 180
-182, 185, 237, 344.
Waller 205.
Wameling 280, 320.
Wanningen (van) 279.
Warmenhuysen (van) 50.
Warmvliet (van) 62.
Warnink 281.
Wassenaer (van) 27.
Wassenaer Starrenburg (Worbert van) 27, 28.
Wassenbergh (van) 108.
Wassenhove (van) 227.
Wassenhoven (Zegers van) 47,
358.
Water 51.
Waterblom 319.
Waterman 188.
Wayop 317.
Weebelingh 280, 321.
Weeber 322, 324.
veede (van) 58, 150.
Weedemeyer 278.
Weem (ter) 154.
Weeningen (van) 282.
Weerdenburg (van) 145, 146,
177.
Weert (de) 60, 64.
Weerts 343.
Wees (van) 197, 198.
Weesel (van) 324, 354.
weisz 322, 354.
Welborn 168, 208.
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Welman 322.
Wena 292.
Wendelen 353.
Wender (Beun van) 326.
Wennekers 321.
Wennekinck 228.
Went 322.
Wentholt 337.
Werf (van der) 30.
Weriuge (van) 71.
Werken (van der) 85, 87, 88.
Werneri 323.
Wernier 279.
Werningh 353.
Werve (van de(r)) 27, 58,
80.
Werven (van) 281.
Wesel van den Honert (van)
243.
Wesselman 190.
Wessels 279, 322.
Westenberg 152.
Westendorp 359.
Westenenck 21, 22.
Westeninck 229.
Westerhoff 320.
West(e)rick 189.
Westering (van) 158.
Westerwout 278.
Westreenen (van) 359.
Westrenen van Themaat (van)
44.
Weydanus 189.
Weyer 322.
Wiardi 277.
Wichers 44, 69, 73, 208, 217.
Wichers (Eyssonius) 216.
Wielsaert 226.
Wielsma 282.
Wiernan 320.

Wiems 281.
Wieringa 333.
Wiggers 310.
Wilbrennink 154, 230.
Wilde (de) 21, 22, 229.
Wildeman 22.
Wildervanck 215, 216.
Willekens 200.
Willems (Anthony) 49.
Willemsdr. (Meyntien) 58.
Willemss (Jacob) 49.
Willemsz (Lodewijk) 325.
Willemsz (Willem) 60.
Wilsemer 278.
Wilt (‘t) 367.
Wimsen (van) 321.
Win (van der) 157.
Winckel (ten) 74.
Winneke 282.
Wins(s)em (van) 112, 344.
Winter (de) 44, 45.
Wiss 328.
Wissel (van der)) 355.
Wissing 312.
Wit (de) 37-43, 168, 235,
335 336, 360, 367, 368.
Withriis 277, 321.
Witt Hamer (de) 201.
Witte (de) 32, 64, 186.
Wittepsert 6.
Wittevroncrels 226.
Wittius 3%.
Woerd (Hart van der) 263,
264.
Woerd (Vos van der) 263.
Woerden (van) 145, 309.
Woestink 284.
Woldenburg (van) 317.
Woldringh 248.
Wolff 188.

Wolfs (Hermanna) 5.
Wolfsen 158, 159, 362.
Wolfskeel (van) 77, 78.
Wolfswinkel 279.
Wollinger 153.
Wolterbeek 229, 231.
Woltersom 368.
Wolthers 68, 75, 205, 217,218,
220, 282.
Wooninck 232.
Woordhouder 247.
Workom (van) 355.
Wouters 324.
Wouterse 332.
Wrieseman 280.
Wttenhage 211.
Wullen (van) 342.
Wulven (van) 145, 146.
Wy (van) 321.
Wjh;)31(svan) 22, 42, 43, 175,
Wydekam; 323.
Wijhe, Wijehe, Wije (van)
182. 185. 234.
Wijkerslooth (van) 83.
Wyking 353.
Wijnants 163, 355.
Wijnbergen (van) 77, 187,
229, 232.
Wijnen 229.
Wijngaarden (van) 58, 98,
100, 260, 319, 352.
Wijyfaarden (de Lange van)
Wijnmalen 60.
Wyntjens 322.
Wijnstok 153, 323.
Wijtland 104.
Wytten 184.

Y.
Yeats 349.
Ylen (van) 287.
Yllan (d’) 143.
Ypelaer 312.
Ysbrantsz. (Dirk) 255.
Ysselsteyn 17, 318, 319.

2.
Zaan (van der) 319.
Zaenden (van) 213.
Zalig 323.
Zandt (van der) 53.
Zas 247.
Zeeg(h)ers 111, 279, 358.
Zeeman 281.
Zegers van Wassenhoven 47,
358.
Zelantsz (Florens) 264.
Zelle 183.
Zernbae 281.
Zevend& (van) 97, 104, 156.
Zimmer 324.
Zion 279.
Zmits 191.
Zcclen (van) 59.
Zoutelande (van) 275.
Zuydhoeck 200.
Zuylen (van) 85, 292.
Zuylen van Nievelt (van) 220,
308.
Zuylen van Nijevelt (van) 44,
275.
Zwete (van) 186.
Zylemaker 281.

