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Geldersche Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Schomaker,

door Jhr. H. H. ROELrA.

W a p e n : in goud een verkort zwart kruis, Helm-
teeken: het kruis tusschen een gouden vlucht.

1.

11.

111.

Bernard Schomaker, in 1480 schepen en burge-
meester te Lochem, gehuwd met Christi~an.

Bern& Schomnker,  geb. te Lochem 1619, burge-
meester te Lochem, huwde Alida ,ran Sonsveld,  dr.
van Ti’illeva  va?h Sonsveld,  med. doctor te Rees,
en Catltarina Kelder, geb. te Rees 1627.

Bwthold Schomaker, geb. to Lochem 1644, burge-
meester te Lochem, overl. 1622, huwde 1” Maria
Hovels,  overl. te Lochem 1666. Hij huwde 20
Sibilla  Torfsteeckers. Elij huwde 3” (0. te Lochem
28 Maart 1613) : Alida ten Rijlle, dr. van Hendrik
teu R+ne, van Lochem’). Hij huwde 4”(0. te Lochem
16 Juli 1616) : Hcnrictr  Elumpers,  dr. van Willem
Kllcmpers  en Hele?aa aan Campen,  van Lochem 2).
Zu hertr. te Lochem 17 October 1623 (0. aldaar
5 Oct.) : Jolta)a  Lamild~, burgemeester te Lochem.

Uit het eerste huwelijk één zoon:

1) Oudste trouwboek van Lochem :
28 Mrt. 1613: B. Rertelt Schomaecker  s. vnn e. Revndth Schomacke r ,
weduwer  van Lochum. en Aeltken ten Rijne,  d. Ann z. Irendvick  ten R@ne,
jongedochter wn LoChum.

9, 16 Juli 1616: Br.  Bertolt  Schomaeker,  weduwcr
van Lochum, en Hendvick  Klumpers,  d. van z,
van Lochum.

VBI~  z. Aeltken telz
Willem Klumpers,

Rijne,
jong.
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Goossen,  geb. te Lochem 1566, burgemeester te
Lochem, gehuwd met Aleida ten Berenpas.

Uit dit huwelijk:
a. Maria, ged. te Lochem 11 Aug. 1611.

Uit het vierde huwelijk 3 kinderen :
Xibilla,  ged. te Lochem 17 Aug. 1617, gehuwd
met Hendrik Schepping, zn. van Gerrit Schepping,
burgemeester te Lochem, en 2 Garritsen.
Goossen, ged. te Lochem 11 Sept. 1619, land-
schrijver van ‘t schoutambt Lochem en burge-
meester aldaar 1681-1702, overl. 28 Mei 1702,
huwde 9 Jan. 1658: Elisabeth l,hijsink,  overl.
17 Juni 1666 aan de pest.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
a. Johanna, geb. en overl. 1658.
b. Henrica, geb. 1659, overl. 1664.
c. Johanna, geb. 1660, overl. 1668.
d. Dr. Bartholt, geb. te Lochem 22 Mrt. 1661, in-

geschr. aan het Dev. Ath. 2 Febr. 1678, als
student te Leiden 24 Aug. 1680, secretaris te
Lochem 1681-1704, gemeensman te Deventer,
grootburger aldaar 13 Mei 1704, overl. 30 Aug.,
begr. te Deventer 3 Sept. 1721, huwde te Ter-
wolde  16 Mei 1694 (0. te Deventer 28 April,
naar Terwolde geatt. I 6 Mei): Aleida Geertruid
Mariënburgh. dr. van Gerhard Mariënburgh,
rentmeester te Deventer en Eva Vriesen, geb.
17 Juli, ged. te Deventer 17 Juli 1659, overl.
22 Sept., begr. te Deventer 26 Sept. 1740.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

40. Willem, die volgt IV.

IV. Ds. Willem Schomaker, ged. te Lochem in Dec.
1621, ingeschr. aan het Dev. Ath. 1 Mei 1640,
als student te Leiden 14 Mei 1642, te Utrecht 1644,
predikant te Lochem 1651-1697, emeritus 1697,
overl. 27 Jan. 1698, huwde 10 20 Feb. 16b3:
Richolda Meylingius,  dr. van Dr. Jacob Meylingizhs,
stads med. doctor te Deventer 21 Sept. 1649,
grootburger aldaar 14 Jan. 1660 en Johanna
Marckerinck.

Hij huwde 20 (0. te Lochem 16 Sept. 1678):
Evertjen  ten Broecke, dr. van Lambert ten Broecke,
to Exel (buurtschap in de gemeente Laren).

Uit het eerste huwelijk 8 kinderen:
10 Barthold, die volgt V.
20 Johanna, geb. 8 Jan. 1666, overl. 2 Juni 1666

aan de pest.
30 Hen&,  geb. 21 Mei 1656, overl. 2 Juni 1666

aan de pest.
40 Ds. Wilhelmus Godefridus,  geb. te Lochem 11 Oct.

1657, lidmaat te Lochem Paschen 1678, ingeschr.
aan het Dev. A.th. 26 Sept. 1677, als student te
Leiden 19 Sept. 1680, predikant te Almen 1687-
1736, bevestigd 12 Oct. 1687, emeritus 1736, overl.
21 Mrt. 1737, huwde te Almen  4 Dec. 1692 (0.
aldaar 13 Nov.): Anna Wyginck, dr. van Govert
IF’yginck,  koopman te Vreden, en Johanna ten
Oerer,  overl. 10 Mrt. 1733.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:
a. Ds. Willem Govert, geb. 6 Oct., ged. te Almen

8 Oct. 1693, ingescbr. als student te Harderwijk
16 Sept. 1712, lidmaat te Almen  Paschen 1717,

b.

c.

adj.-predikant te Almen  1718-1723, predikant
te Gronau 1723-1725, te Haaksbergen 1726-
1732, overl. 17 Oct. 1732, ongeh.
<Toha,nna  Richolda, ged. te Almen  4 Nov. 1694,
lidmaat te Almen 8 Juli 1713, overl. 30 Jan.
1719, ongeh.
Aleida, geb. 16 Febr., ged. te Almen 21 Febr.
1697, lidmaat te Almen 20 Oct. 1714, overl.
16 April 1728, ongeh. _

ct. Christina  Charlotta,  geb. 30 Aug., ged. te Almen
6 Sept. 1700, overl. 1700.

e. Mr. Christiaan  Carel, geb. Ei Mrt., ged. te Almen
10 Mrt. 1702, ingeschr. aan het Dev. Ath.
I 4 Febr. 1720, lidmaat te Lochem 4 Oct. 1726,
overl. 30 April, begr. te Borculo 6 Mei 1765,
ongeh.

Johan, geb. 1658, overl. 2 Juni 1666 aan de pest.
Aleida  Helena, geb. 1 Mrt. 1661, overl. 2 Juni
1666 aan de pest.
Bernardus, geb. Aug. 1662, lidmaat te Lochem
Pinksteren 1687.
Ds. Helaricam  Gerhardus, geb. te Lochem 19 Dec.
1664, lidmaat te Lochem Paschen 1686, ingeschr.
aan het Dev. Ath.  6 Febr. 1685, als student te
Groningen 3 Sept. 1687, predikant te Winterswijk
1706-1735,  overl. 14 Dec., begr. te Winterswijk
22 Dec. 1736, huwde te Almen  9 Juli 1710 (0. te
Bredevoort 21 Juni, te Winterswijk 22 Juni):
Joharana  vara  Sonsvcld,  dr. van D a v i d  oan  Sons-
veld en Catharinn  Seller,  geb. te Rees 20 Juli 1682,
overl. 30 Juli, begr. te Winterswijk 5 Aug. 1711.

Uit dit huwelijk één zoon:
a. Ds. FUem David, ged. te Winterswijk 25 April

1711,  ingeschr. als student te Groningen 18 Sept.
1731, predikant te Winterswijk 1736-1741,
bevestigd 8 April 1736, overl. 13 Jan., begr.
te Winterswijk 23 Jan. 1741, ongeh.

Barthold Schomaker, geb. te Lochem 27 Nov. 1653,
ingesohr. aan het Dev. Ath. 2 Febr. 1678, lid-
maat te Lochem Kerstmis 1671, burgemeester te
Lochem 12 Mei 1674-17 Jan. 1696 en 1701-
1726, overl. 14 Juli 1726, huwde (0. te Lochem
18, te Ruurlo  22 Juli 1676): J o h a n n a  Lan-
siraclc, dr. van Wolter  Lansinck, burgemeester te
Lochem en Alida Vedderman, geb. 1652, lidmaat
te Lochem Pinksteren 1670, overl. 20 Oct. 172ö.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:
Richolda A.leida,  geb. 14 Sept., ged. te Lochem
10 Sept. 1678, lidmaat aldaar Paschen 1696, op-
nieuw burgeres  van Lochem 13 Dec. 1728, overl.
12 Febr. 1748, huwde (0. te Bredevoort 17 Febr.,
te Winterswijk 19 Febr. 1708): Geo-  Bernard
Heylersich, zn. van Ds. Johalalaes Hermanus Hey-
lsrsich,  predikant te Winterswijk, en Anna Sibilla
Paffendorf,  ged. te Winterswijk 13 Mei 1677,
overl. 1714.
Trolter,  ged. te Lochem 26 Jan. 1680, burger van
Zutphen 22 Nov. 1702, burgemeester te Lochem,
(zesde schepen) 14 Dec. 1728, overl. 16 Nov. 1706,
ongeh.
Heradrik Jara,  geb. 16, ged. te Lochem 18 Sept.
1681, overl. 6 Oct. 1681.
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Johanna, geb. 26, ged. te Lochem 28 Jan . 1683,
lidmaat aldaar Paschen 1703, overl. 16 Nov. 1731,
ongeh.
Hendrik Ja?&,  geb. 17, ged. te Lochem 24 Aug. I 684,
wijnkooper te Amsterdam, poorter aldaar 17 Juli
t7I6,  overl. 23, aangegeven te Amsterdam ‘~7 Mei i
1766, huwde te Amsterdam in de Waalsche kerk
16 Dec. 1715 (0. aldaar 29 Nov., naar de Waa.l-
sche ke rk  gea t t .  15  Dec.):  IY$wegt  Xu<jderman,
dr. van Hawnen  ïUuijder,:ialz  en 11 iblemina  Veldink,
geb. te Amsterdam 18 Oct. 1687, overl. 8 Oct. 1763.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
a. Johawza,  geb. 6 Oct. 1716, begr. te Zutphen

18 Mei 1780, ongeh.
b. Herminu,  geb. 18 Juli 1720.
c. Wilhelmina, geb. te Amsterdam 6 Aug. 1721,

begr. te Zutphen 26 Juni 1772,  huwde te amster-
dam in de Waalsche kerk 20 Xrt. 1707 (0. al-
daar 4 Mrt., te Zutphen ti Mrt., naar Amsterdam
gsatt. 20 Mrt.): Mr. Herman  Schomaker, z n .
van  Dr .  J o o s t  Schonactker  en .Maygaretha  valt
Bayen, geb. 13, ged. te Zutphen 14 Aug. 1726,
ingeschr. als student te Harderwijk 16 Sept.
1743, adjunct-secretaris van Zutphen 21 April
1749, advocaat-fiscaal van de financign  en con-
tarolleur van den Een,  50°n en 100011  penning en
der collaterale successie der Graafschap Zutphen
12 Aug. 1767-1 Dec. 1777, raadsecretaris der
Graafschap Zutphen 22 Nov. 1777, ontslagen
29 Oct. 1782, zi jn boedel desolaat  verklaard
27 Juni 1782 en hij uit de stad verdwenen.
Hij koopt 28 April 1762 do wahre NO 83.

Joost, die volgt VI.
Gerhardina  Abignël,  geb 28, ged. te Lochem 30 Mrt.
1688, lidmaat aldaar Pinksteren 1714, overl. 23
Nov. 1773, ongeh.
Hewicus, geb. 21, ged. te Lochem 23 Nov. 1690,
apotheker te Amsterdam, poorter aldaar 3 Juli 1726,
overl. 4, aangegeven te Amsterdam 6 Nov. 1764,
huwde te Amsterdam 16 Febr.  1727 (0. a ldaa r
31 Jan.) :  Ida  &!ens, dr.  van J a n  illens, wijn-
kooper te Amsterdam, en lil0  van Pletten,  geb.
te Amsterdam 7 Mrt. 1700, overl. 29, aangegeven
te Amsterdam 30 Aug. 1742.

Uit dit huwelijk 10 kindere+:
a. Barthold, geb. 2 Nov. 1727.
b. oen doode  zoon, geb. 2 April 1730.
c. Johan, geb. 6 April 1731, overl. 8 Mei 1731.
d. een zoon, geb. en overl. 14 Jan. 1732.
e. Johanna Idcz, geb. 6 Mei 1733, overl. 9 Juli 1733.
f. Johawa 1 da, b web. 1 I Dec.  1734, overl. 2 Mrt. 1736.
g. Johanna Ida, geb. 30 Jan. 1736, overl. 26 Nov.

1769, ongeh.
h. een geb. 16, overl. 16 Sept. 1737.zoon,
j. een zoon, geb. en overl. 27 Mrt. 1739.
16. ÁUargaretha,  geb. 1740, jong over].

90 Jacobus, geb. 19, ged. lx+ Lochem 23 Oct. 1692,
wijnkooper te Amsterdam, poorter aldaar 2 Nov.
1728, overl. 13, aangegeven te Amsterdam 16 Jan.
1760, huwde te Amsterdam 27 Jan. 1768 (0. al-
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Uit dit huwelqk  één zoon:
a. T/val-?zer,  geb. 3 Sept. 1729, overl. Mrt. 1730.

100.  A?atia Wilhe lmina Elisttbeth,  geb. 16, ged. te
Lochem 17 Febr. 1697, overl. 5 Oct. 1766, lid-
maat te Lochem Paschen 1716, huwde te Almen
19 Mrt. 1726 (0. te Zutphen 4 Mrt., naar buiten
geatt. 18 Nrt.) : Nr. &nie/ Haack,  zn. van Gerri t
Harrck, wijnkooper te Zutphen, en Aleida Sluyter,
ged.  te  Zutphen 17 Febr.  1697,  ingeschr als
student te Harderwijk lö Sept. 1717 en 1 Juli
1719, overl. 6, bogr. te Winterswijk 7 R/Iei 1749.
Hij hertr. met He,ldi,ica  Wilhelmina van Hasselt.

VI. Dr. Joost Schomaker’),  geb. 22, ged. te Lochem 24
Nov. 1685, ingeschr. aan het Dev. Ath. 27 Febr.
1704, als student te Leiden 21 Sept. 1706, te
Harderwijk 24 Nov. 1712, burger van Zutphen
24 Nov. 1713, stadhouder van den landdrost 24
Febr. 1723, koopt 24 Nov. 1730 de wahre No.
87, provisor van ‘t Bornhof  1 Mrt. 1731, advocaat-
fiscaal van de financiën en contrarolleur van den
2öen, 60ellen  100”npenning  en de collaterale successie
dor Graafschap Zutphen 24 Feb. 1766. begr. te
Z u t p h e n  17 A;g. 17iì7, huwde 10 te Zutphen in
de Waalsche Kerk 15 Jan. 1713 (0. aldaar 1 Jan.):
Margaretha  von Quernheina,  dr. van P h i l i p  v o n
Quernheim,  majoor i n ‘t Regiment de Salis en
commandant van Moerspui  en Schenkenschans,
en Dorothea  Ketel, geb. 16 Juni 1686, lidmaat der
Luthersche gemeente te Zutphen Sept. 1704, overl.
28 Aug. 1719.  Hij  huwde 20 te Almen 21 Oct.
1 7 2 5  (0. te Zutphen 7 Oct., naar buiten geatt.
21 Oct.) Margac.etha  van Bayen, dr. van Herman
van Btr yell, raadsvriend te Zutphen, en (Xesina
Steenman, ged.  te  Zutphen 1 Juni  1694,  begr.
aldaar 17 Juni 1779.

Ut het eerste huwelijk 4 kinderen:
Philip Carel,  die volgt TI.
Jol~a~z?an,  geb. 15, ged. te Zutphen 17 Febr. 1715,
overl. 10 Aug. 1721.
Eic7~o1da  Dorothé, geb . 16, ged. te Zutphen 19
Jau. 1717, overl. 9 Juli 1723.
Bnrthold , geb. 16, ged. te Zutphen 19 Jan. 1719,
overl .  20 Feb. ,  aangegeven te Amsterdam 20
Febr. 1741, ongeh.
Bij Ree. van 4 Oct. 1725 worden Cyriactu beun
en Ster:en  Fildnr  benoemd tot momberen  over de
twee minderjarige kindcreu van Dr.  ,Joost Scha-
maker en ïU«gclalena  vota Quer~~&i~?a  : Philip Carel
en Barthold. (Weesboek der stad Zutphen, 1718-
1728, fol. 191).

Uit hot tweede huwelijk 9 kinderen: ., .
5,) Mr. Her,?&n?a  ‘), geb. 13, gcd. te Zutphen I 4 xug.

1726, ingeschr. als student te Harderwijk 16 Sept.
1743,  adjunct-secretaris  van Zutphen 21 Apri l
1749, advocaat-fiscaal van de financiën en contra-
rolleur  v a n  d e n  25en! 50””  en 100el penning en
der collaterale successie  der Grnafsehap Zutphen
12 Aug. 1767-1 Dec. 1777, raadsecretaris der
Graafschap Zutphen 22 Nov. 1777, ontslagen 29

daa r  9  Jan . ) :  Alann  Stolte, dr .  van Tvarner  Stolte, 1 svII )51~,  357‘) Levensbeschr~iving  en nngelnten  werkeq:  Biogr. Woordenboek,
wijnkooper te Amsterdam, en Catha&o de Qraaf, 2) ~evensbesd~rijving
geb. te Amsterdam 23 Mei 1693, overl. 3, aan- , ~~11, blz. 389.

cn  nagelaten werknn:  Biogr.  Woordenboek,

gegeven te Amsterdam 7 April 1768.
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Oct. 1782, zijn boedel desolaat verklaard 27 Juni
1’782 en hij uit de stad verdwenen. Hij koopt 28
April 1762 de wahre No 83.

Hij huwde te Amsterdam in de Waalsche kerk
20 Mrt. 1757 (0. aldaar 4 Mrt,.,  te Zutphen 6
Mrt., naar bmsterdam geatt. 20 Mrt.) : Clfilhelmilza
Xchomaker,  dr. van Hendrik Jan Schomaker, wìjn-
kooper te Amsterdam, e n  WijDregt Muijderman,
geb. te Amsterdam 6 Aug. lT21,  begr. te Zutphen
26 Juni 1772.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
a. Joost Lansinck,  ged. te Zutphen 12 Jan. 1768,

gecommitteerde ter Weeskamer 1781, 52, 83.
b. Henrica  Wfjbrech.t, ged. te Zutphen 16 Dec.

1759, begr. te Zutphen in de Nieuwstadskerk
29 Dec. 1759.

c. Henrik Jan, ged. te Zutphen 7 Juni 1761, venia
aetatis bij Bes. van 18 April 1781, ingeschr.
als student te Harderwijk 3 Juni 1786.

60 Mr. Jan \I illem:‘),  geb. 17 Aug., ged. 20 Aug. 1727,
ingeschr. als student te Harderwijk 16 Sept. 1746
en 19 Mei 1746, kapitein, behoudt het grootburger-
recht van Zutphen, voornemens zich te Kampen
te vestigen, bij Res. van 23 Jan. 1766 (noemt
zich in zijn request: kapitein ten dienste dezer
landen), koopt 9 Mei 1749 de wahre NO 24, die
na zijn dood 30 Mei 1789 weder verkocht wordt,
vestigt zich in 1781, komende van Muiden, op
de Arendshorst (buurtschap Varsen, gem. Ommen),
overl. vóór 30 Mei 1789, huwde te Zutphen 9
Aug. 1746 (0. aldaar en te Harderwijk 24 Juli):
Siberta  Bagdalena  van Briethuysen, dr. van Dr.
M e l c h i o r  IVillem  van Griethuysen,  waardijn  van
de provinciale munt, en HendGa  Agnes van Domp
seler, en wed. van Stephanus Bqgaard,  ged. te
Harderwijk 4 Aug. 1726, lidmaat te Ommen met
haar man 1781.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
cc. Joost, ged. te Zutphen 6 Febr. 1747, ingeschr.

als student te Harderwijk 24 Sept. 1762, te
Utrecht 1764.

b. Margaretha Oesina,  ged. te Zutphen .6 Jan. 1764,
lidmaat te Ommen met haar haa.r ouders 1781.

70 Johanna  Cfesina,  geb. 16 ged. te Zutphen 1 S Mrt.
1729, huwde te Zutphen 11 Juni 1751 (0. aldaar
en te Harderwijk 23 Mei, naar Zutphen geatt. 6
Juni): Mr. Jan Heladrik  van Griethu,yseq zn. van
Dr. M e l c h i o r  IVillem  van Briethuy~en,  waardijn
van de provinciale munt, en Hendrica Agnes ‘van
Dompseler, ged. te Harderwijk 27 Dec. 1729, in-
geschr. als student te Harderwijk 7 Juli 1746 en.
24 Juni 1748, burger van Zutphen 1 Mrt. 1761,
overrentmeester 1 Mrt. 1765, koopt 29 Oct. 1766
de wahre NO 22, kerkmeester der St. Walburgs-
kerk en provisor van het Oude en Nieuwe gast-
huis 22 Jan. 1767, behoudt het grootburgerrecht
van Zutphen, voornemens zich te Cleve  te vestigen,
benoemd door den Koning van Pruisen tot Geheim-
en Commercieraad, en erfelijk commissaris en
directeur van de loterij in de landen van Cleve,

8) Levensbeschrijving  en nagelntm  werken: Biogr. Woordenboek,
XVII, blz. 339.
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Meurs en de Mark, bij Ros. van 22 Juni 1764:
80 Anna Helena Elisabeth, geb. 9, ged. te Zutphen

11 Febr. 1731, overl. 27 April 1731.
90 Mr. He?a&ik  Jacob, die volgt VI bis.

100 Anna Helefaa, geb. 10, Eed. te Zutphen 17 Mei
1733, over].  aid&r 24 J&1,1824, huwde te Zutphen
11 Juni 1761 (0. aldaar 23 Mei) Mr. Jan Andries
Hultman, geb. te Amsterdam, ingeschr. als student
te Leiden 29 Mei 1747, burger van Zutphen 28 Juni
1761, advocaat-fiscaal van de financiën en contrn-
rolleur  van den 20”“,  5Oen  en 1000~  penning en
der collaterale successie der Graafschap Zutphen
31 Jan. 1766, in plaats van zijn schoonvader,
begr. te Zutphen 28 Febr. 1766.

1lC Mr. Il’olterStatius”),  geb. 9, ged. tezutphen  11 Nov.
1734, ingeschr. als student te Harderwijk 3 Mei
1758, koopt 2ö Sept. 1760 de wahre Na 93, stad-
houder van den lauddrost 12 Aug. 1767, raads-
vriend te Zutphen 2 Sept. 1767, overl. 14 Oct.,
begr. te Zutphen 19 Oct. 1767 (de stadsroeden
16 Oct. toegestaan), huwde te Warnsveld 11 Mei
1760 (o te Zutphen 27 April): CSeertruid  Anna
Helena van Dam, dr. van Mr. Evert Jan rata Dam,
raadsheer in den Have  van Gelderland, en Coen-
radilaa  \I’ilhelmina  van Zzlylega  van Nievelt, ged.
te Arnhem 4 Jan. 1738.

Zi*j hertr. met Mr. Heladrik  Arnold Welmers,
door echtscheiding ontbonden.

Uït dit huwelijk &n dochter:
a. Erwdina  Johanna, ged. te Zutphen 21 Dec. 1760,

venia  aetatis bij Res. van 13 Maart 1779, huwde
te Voorst 8 Maart 1779 (0. aldaar 7 Febr.,
van Sluis naar buiten geatt. 26 Febr., en van
Zutphen naar Voorst 4 April): Herman  Paets,
zn. van Adriaala  Jacob Paets,  luit. kvlonel  der
infanterie, en Jacoba.  Haesebroeck,  geb. 20, ged.
te Zutphen 23 Jan. 1749, vaandrig in ‘t regiment
auysch (= de Casembroot = Godin = von Mön-
ster), luitenant 31 Oct. 1774, lid der municipaliteit
te Zutphen 4 Oct. 1796 (representant), gecom-
mitteerd o. a. tot herziening van ‘t regeerings-
reglement, overl. 20, begr. te Zutphen 23 Jan. 1797.

120 Richolda Abigaël,  geb. 11, ged. te Zutphen 16 Juni
1736, overl. 7, begr. te Lochem 10 Sept. 1807,
huwde te Zutphen 2 Mrt. 1756 (0. aldaar en te
Harderwijk 16 Febr., naar Zutphen geatt. 29 Febr )
Apatonij  van der Q-raaff, zn. van Jacob Winter
z’an d e r  Oranff e n  Reilaiera Cfeertruid  Persoo?a,
ged te Harderwijk 14 Dec. 1731, luitenant in ‘t
regiment van Randwgck (= van Brake11 = van
Randwijck = van Welderen) 27 Juli 1718, kapitein
26 Juni  1766, majoor 18 April 1776, luit. kolonel,
begr. te Zutphen 4 Jan. 1782.

130 Jafa Herman Philip, geb. 7, ged. te Zutphen
26 Sept. 1738, overl. Febr. 1739.

VI. Mr. Philip Carel Schomaker z), geb. 8, ged. te Zutphen
10 Dec. 1713, ingeschr. als student te Harderwijk
16 Sept. 1730, te Leiden 17 Sept. 1732, rent-

*) Levensbeschrijving en nagelaten werken: Biogr.  Woordenboek,
XVII, blz. 390.

6, Levensbeschrijving en nn~gelaton  wel ken ; Biogr. Woordenboek,
XVII, blz. 339.
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meester van ‘t Spittaal  en de Worf te Zutphen
29 Feb. 1736-1 Mrt. 1747, raadsvriend te Zutphen
20 Jan. 1746 (130 Schepen; 13’ schepen 26 Febr.
1747)-6  Aug. 1758, hopman der Laarpnortcom-
pagnie  1 1Mrt.  1746-1 Mrt. 1755, koopt 19 Dec.
1748 de wahre N” 10, raadsheer in den Hove van
Gelderland 2 Aug. 1758, secretaris van gedeputeer-
den, begr. te Zutphen 7 Juli 1788, huwde te Vorden
10 Juni 1738 (0. te Zutphen 2ö Mei, naar Vorden
geatt. 10 Juni) ITcla wardenicr,  dr. van Ds. Adrianus
Iqardenier, predikant te Zutphen, en Ydn v a n
R&en, geb. 19 Mrt ., ged. te Schermerhorn 23 Mrt.
1721, overl. %4 Dec. 1755, begr. te Zut,phen  2 Jan.
1766 (de stadsroeden 31 Dec. 1755 toegestaan).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:
Magdalena &wgaretha., geb. 19. ged. te Zutphen
22 Mrt. 1739, overl. 15 Jan. 1742.
Adriaan, geb. 19, ged. te Zutphen 22 Juli 1740,
over].  6 Sept. 1740.
Maria, geb. 25, ged. Zutphen 27 Aug. 1741, overl.
16 Nov. 1745.
Magclalelaa  &lcwgcc.retku, geb. 29, ged. te Zutphen
30 Oct. 1742, overl. aldaar 14 Dec. 1824, huwde
te Voorst 11 A.pril 1768 (0. te Arnhem 2ó Mrt.,
naar buiten geatt. 10 April): Mr. Nicolaas va9t
Hamel, zn. van Dr. Huybert van Hamel en Hen-
rietta Berlaa,&fha  Yerstege,  geb. 10, ged. te Apel-
doorn 16 Oct. 1740, ingeschr. als student te Harder-
wijk 15 Jan. 1759 en 12 April 1764, burger van
Zutphen 18 Sept. 1771, ontvanger der verponding
11 Mrt. 1773, rentmeester van het kapittel van
St. Marie te Utrecht 1776, overl. 24, begr. te
Zutphen 29 Dec. 1789.
Adriana, geb. 27, ged. te Zutphen 29 Dec. 1744,
overl. 12 Juni 1748.
Joost Barthold,  geb. 11, ged. te Zutphen 14 Mei
1747, overl. 6 Sept. 1747.
Adriaa?h,  geb. 11 , ged. te Zutphen 12 Febr. 1760,
overl. 14, begr. te Zutphen in de Nieuwstadskerk
18 Febr 1751.
Maria, geb. te Zutphen 25 Jan. 1762, begr. aldaar
2 Aug. 1790, huwde te Zutphen 22 April 1789
(o. aldaar 6 April) : Akxander  Schilders, vaandrig
in ‘t regiment van Randwijck  (= van Welderen)
4 Juli 1780, luitenant 6 Juni 1787.
een zoon, geb. en overl. 1 April 1765 (niet in de
begraafboeken).

VI bis. Mr. Hendrik  Jacob Schomaker,  geb. 24, ged. te
Zutphen 26 Febr. 1733, ingeschr. als student te
Harderwijk 13 Sept. 1748, te Leiden 24 Sept 1761,
behoudt het grootburgerrecht van Zutphen, voor-
nemens zich als advocaat te Arnhem te vestigen,
bij Res. van ‘Lb Jan.  1753,  benoemd door den
Koning van Pruisen tot Geheimraad en resident
te Amsterdam 1764, ontvangt op zijn verzoek zijn
demissie 26 Maart 1768, herkrijgt zijn grootburger-
recht bij Res. van 6 Oct. 1768, klein-burger te Deven-
ter 19 Juli 1771, vestigt zich op het Laer (buurtschap
Zeese, gem. Ommen) 1771, huwde (0. te Zwolle
25 Nov., te Amsterdam 28 Nov., van Zwolle naar
Zutphen, of elder s, en van Amsterdam naar Zwolle
geatt. 14 Dec. 1766) : Geertruida JoJbnnna  Elisabeth
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van Herzeele, dr. van Jan van Herzeele, heer van
‘t Laer, en Johanna Naria  van Riel.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:
Margaretha Johanna Maria, ged. te Zutphen in
W.kerk 4 Oct. 1767.
Joost, ged. te Zutphen in de W.kerk 15 Jan 1769,
begr. aldaar in de Nieuwstadskerk 29 Dec. 1769.
Joost, ged. te Zutphen in de W.kerk 8 April 1770.
Cornelia Geertruida.
Il’olter  Statius, ged. te Deventer 24 Jan. 1773.
D i o n y s i a  Dorothea  Brigilta;  ged. te Deventer 6
April 1774.
A g n i e t a  Adriana Petro,lella,  ged. te Deventer 6
Aug. 1776.
Timon Gerhard, die volgt VII.

Ds.Timon GerhardSchomaker,  geb.21, ged. tezwolle
25 Mei 1780, ingeschr. als student te Utrecht 19
Sept. 1796, predikant te Hellendoorn 1803-1807,
te Avereest 1807-1819, te Hoogwoud 1819-1827,
te Noord-Zi,jpe  1827-1846, emeritus 1846, overl.
te Zwolle 7 Juni 1863, huwde te Heino 20 Juni
1803 (0. te Zwolle) Rebecca van Riek

Uit dit huwelijk:
Johanna Jacoba,  geb. 8 Juni, ged. te Hellendoorn
1 Juli 1804.
Dalaiel  Olitiier Yheodorus,  geb.  18 Nov.,  ged.  te
Hellendoorn 10 Dec. 1806, overl. te Zape 19 Mei
1831, ongeh.
Margaretha Cornelia DorotJhea,  geb. 26 Mrt., ged.
te Avereest 30 April 1809, overl. te Zijpe  11 Juni
1831, ongeh.

Wachmans,
medegedeeld door Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BL O K L A N D.

Nu de door mij in Mbl. XLI, 213, gestelde vraag
wel aanleiding heeft gegeven tot het mededeelen van
verschillende gegevens betreffende leden van dit ge-
slacht, maar het spoor nog niet heeft doen vinden van
de genealogie welke zich in Mr. Reinier  van Heems-
kerck’s verzameling bevond, meen ik mijne medeleden
geen ondienst te doen door mededeeling van onder-
staand genealogisch fragment.

Dat fragment is ontleend aan eene,  blijkbaar uit de
eerste helft der achttiende eeuw dagteekenende genealogie
in handschrift  van het Bredasche geslacht Montens,
uitgewerkt ook in de vrouwelijke lijnen.

1. Agnetn Nontens, dochter van H e n d r i k  Nontens
Severeynszoon, thesaurier-generaal over de stad en baronie
van Breda, en Joha~a~aa  de Boovere, trouwde M i c h i e l
Tt’achma?as  en ,heeft bij hem gehad (soo veel mij bekent
is) 3 kinderen” : 1)

1. C’orjlelis  Wachmoqas,  die volgt onder II.
2. Huybert \l’achma?as,  gehuwd met Petronellcc  Vrancx,

dochter van Pieter Vrafacx en van Elisabeth va?a der

1) Agneese  ïbkmtens weduwe van Michiel Wachmans  wordt vermeld
ti Sept. 1549 (Nederl.  Heraut IV, blz. 147).

Deze Michiel Wachmnns kan misschien dezelfde zijn als Michiel
Cornelis Michielsz.,  die 1537-‘29  schepen vitn  Breda was.
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Hagcgi ,Jonsclr. (volle zuster van Nichiel van der
Hagen, kruidenier te Antwerpen, die in 1533 t,roÜwde
met Margreta Montens).  2) . ,,Heoft bij haar 7 kin-
deren gelijd,  sie de Vrancxen bij de vander Hagens.!’

3 .  &fnria  Il’íichmans,  tr. 29 Oct. 1 6 5 3  l%eier vava der
Hagen, schepen en weesmeester der stad Breda s),
zoon van Michiel van der Hagen Jansz. en van
Maria Kruis. ,,Heeft bij hem 2 kinderen gehad, sie
de van der Hagens”.

11. Cornelis  Wachnqns, schepen, weesmeester en bur-
gemeester van Breda 4)r tr. 5 Nov. 1550 Clementia van
Asseliers, dochter van Celeylz vaqa Asselicvs,  schepen en
weesmeester te Antwerpen, en van Jrtcomijne  Eelhouts
(dochter van Pauwels  Eelhouts en van Clementia van
der Hagen Jansdr., Michiels  halve zuster). Hij sterft te
Antwerpen 22 Sept,. 1581 5), heeft bij haar 15 kinderen
gehad waarvan er 4 jong stierven:

1. Agneta  W(~chm~ns,  geb. 1556, tr. Aernout 2tan Sol&. 6)
2. l’hili~s  IITachmnns,  geb. 1557. 7)
3. Pieter \l’achmalas,  geb. i558, st. te Antwerpen 1583.
4. Jacob Ffachmnns,  geb. 1560, st. te Antwerpen 1583.
5. Jan Wachma?ls,  geb. 1562, st. te Breda 1672.
6. Anna Il’achmnns,  geb. 1563, tr. Uenrik  Vogelsn~lk. s)
7. Pazczoels  Wachmans, geb. 1565, St. jong.
8. Pauwels IVachmans,  geb. 1566, st. jong.
9. Pauwels  Wnchmans,  geb. 1567.

10. Joannn Wachmans!  geb. 1568.
ll. Clementia Wachmans, geb. 1570. 9)
12. Andreas Wachmans, geb. 1571. 10)
13. &zria  Wachmans, geb. 1573.
14. Catharina  Il.achnza?zs, geb. 1574. “)

‘) Peter Prancx, koopman vim  sijdolaken, j- 18 Mei í577, en oijne
v r o u w  Elysabeth  va1z  Eesbeke alias van der Haghen,  + 19 Febr.  1669,
lagen begraven in het klooster der O.L. Vrouwebroeders te Antwerpen.
Hij voerde in zwart drie zilveren 6’t. Andrieskruisjes,  en als helm-
teeken  een zilver klaverblad ; zij voerde gegeerd van zilver en tegen-
hermelin.

8, Peter van der Hagen komt bij Van Goor voor als schepen in 1561
en 81s tienman van 1565 tot ‘68.

4, Van Goor vermeldt hem als weesmeester 1553-‘55,  ‘59-‘64, ‘75
-‘7’7 en ‘80, als schepen 1557, ‘58, ‘63, ‘6.5, ‘78, ‘79 en ‘81, als burge-
meester 1566-‘68  on als tienman 1580.

6) Deze datum stemt overeen met dien op de grafzerk in de St.
Jacobskerk te Antwerpen welke zijn gebeente dekte. In deneelfden
kelder wss zijn schoonvader Cislenus  ab Asseliers uit Brussel bijgezet,
die blijkens het grafschrift gedurende omstreeks achttien jaren in
de regeering van Antwerpen had gezet.en  en op 10 Jan. 1.569 in den
ouderdom van 59 jaar was overleden.

6, De huisvrouw van Mr. Aert van Sonst  werd 3 Aug. 1613 te
Breda begraven. Mr Amzoult  Barz Somt was tienman in 1607 en 1629.

7) Van Goor vermeldt hem als schepen 1592, ‘93, als weesmeester
1501-97,  1602-‘ö, als tienman 1596, 1600-‘6.

8) Mr. Henriclc  Vogelsnnck  was tienman te Breda 1592-‘95,  1600,
‘1, ‘5 en ‘6.

9) Het jaargetijdenboek van hot klooster de derde orde van den
H. Franoisous te Antwerpen vermeldt:

25 Nov. het jaargetijde van den vader en de moeder van zuster
Cabharina  en Clementia  Wachtmans;

21 Dec. het jaargetijde van zuster Clementia  Wachtmans.
‘0) Hij was sohout van Lillo, Berendreoht, enz., overleed 21 Oot.

1644 on werd bij zi@ vader en grootvader in de St’. Jacobskerk te
Antwerpen begraven. In dat graf rustte ook zijne vrouw Maria
Kieffel,  overleden 10 Juni 1635.

Op 18 Sept. 1635 verscheen hij voor schepenen van Antwerpen en
verbond, ingevolge het testament zijner twee maanden te voren
overleden huisvrouw, ten behoeve ecner  jaarlijksche  zielmis  eene
rente van 12 caroluseulden ‘s iaars  OD  een huis .nenaemt  het Gulde
Vlies op de Peerdem&okt”.  y A

,,-

Jaarlijks op 22 Oct., het jaargetijde van Mijnheer Andreas Wacht.
mam. werd in het klooster der derde Orde van den H. Franciscus te
Antwerpen een zingende Mis opgedragen.
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16. Jan Wuchmans,  geb. 1576, st. jong.

Meer vermeldt mijne genealogie Nontens ter bedoelde_
plaatse niet over do f ami l ie  Wachtmans .  De  zeven
k i n d e r e n  vau Huybert Wuchmans  en Petronella  Vrancx
worden daarin niet met name genoemd. Eenige  blad-
zijden verder vermeldt de genealogie echter  onder de
k inderen  van  JoS;eph  de Picquere en Pramen  of &uyn
(ex  matre Molztens)  l l):
a. Margreta de Picquere 1”) tr. Michiel  Yachmans  Huy-

bertszoon. Liet twee kinderen na. Sie de Wachmans.
Z i j  t r .  20 Joan d e  Wael  Janszoon 13), l i e t  g e e n
kinderen bij haar na.

b. Maria de Picquere l 4, tr. Anthortie  Wachmans Huy-
bertsxoon. Liet 5 kinderen na. Sie de Wachmans.
Aannemende, dat deze Michiel en Anthonie dezelfden

zijn als -Michiel  en Anthonie  Wogtmans,  door den Heer
van der Vies genoemd Nbl. XLI, 254, dan vinden wij
nog als hunne broeder en zusters:

Huybert Wachtmrrns,  t r .  1” Barbnrn  Taerlincz,  2” te
Amsterdam in 1601 Cutalina  Hans Qeraertsdr.  Hij
werd begr. N. Z. Kapel 29 Juni 1613 en was mede-
oprichter en bewindhebber der 0. Ind. Compagnie
(Elias 11, blz. 577j.
Petronella  ~~lachlma~as  tr. Gillis  Saulijn, d i e  n a  d e n
val van Antwerpen naar Amsterdam kwam, waar hij
zich als lakenbereider en koopman vestigde en m
1608 overleed. Zij werd 10 Oct. 161’7  in de Nieuwe
Kerk aldaar begraven (Elias 11, blz. 679).
Anna Wogtmans,  gehuwd met Denys de Laet. l”)
Elisabeth Wagtmans, gehuwd met Jnn Pelgrom. 1 6,

Mijne  gegevens  ziju onvoldoende o m  aan de genea-
logie aan te sluiten: .TacoD  W a c h m n n s ,  t i enman te
Breda 1597-1603, 1616 en ‘16, en Nr. Dirk Wachmans,
schepen te Breda 1687, ‘90, tienman 1689.

Eerstgenoemde zal wel niet dezelfde zijn geweest als
Jacob Wachmans, schepen to Breda in 1650 en ‘61, in
welk laatsto jaar hij in Maart overleed. Uit Nav. 1881,
blz. 403, blijkt dat hij driemaal gehuwd was: 1” met
Illaria  de ?t+j.qe,  2” 2% Juni 1642 met *uaria  v a n  d e n
.Bcrgh,  30 1645 met J0JLann.a  Brassers ui t  Sch iedam.

Uit dit laatste huwelijk drie zoons:
1. Willem, ged. te Breda 6 Oct. 1646.
2. ,JoJrarlgles,  gtd. te Breda 30 Dec. 1647.

1’) Hier schijnt  de genealogie niet juist. Volgens Mbl. YVIII, kol.
153-165,  waar deze tak van het geslacht Pruyn uitvoerig behandeld
is, z o u  JoaepA de Pickere  getouwd  z i j n  geweest m e t  M a r i a  P+uyn,
dochter van Theobald Pruyn en Margaretha  Mertens,  en ZOU een zoon
uit dat huwelijk, insgelijks Josqh  of Joost  geheeten, gehuwd zijn
met Margarefha  do dochter van zijn oom Arnout Pruynen  en.. . . . .
il‘fontens,

13) Z;j was ged. in de 0. L. Vrouwekerk te Antwerpen 13 Oot. 1560
(Mbl. XVIII, í54).

1s) Op 13 Mei 1600 ondertrouwde te Amsterdam Jun de Wole,
van Wevelghem  in Vlaanderen, weduwnaar van Sara Fabry,  wonende
bij de J& Rooden  Poort, met Margrita  de Pickerf,  van Antwerpen,
weduwe van Michiel Wachmann, sedert zestien Jaren weduwe e n
wonende te Middelburg.

Eene dochter uit Jan’s eerste huwelijk, Sara de Wale, tr. 21 O&.
1618 Jacob Jacobsz.  Hinloven, schepen en raad te Amsterdam_
(Elias T, blz. 309).

14) Ged. in de 0. L. Vrouwekerk te Antwerpen 17 Dec. 1562
(ML;I. XVIII,  154).

15) Mij welwillend medegedeeld door den Heer A. B. van der
Vies. Ook Cornelis  van Dalen zou een zwager van de gebroeders
Wachtmans zgn geweeest.
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3. hlhony, ged. te Breda 3 April 1649. Hij zal wel
zijn de in De Wapenheraut 1900 vermelde Mr. Alltho?lie
Wmhnzans,  fabrioksmeester 1689 en weesmeester 1696
te Schiedam, 5_ 20 April 1711.

Ik vond verder nog vermeld:
nagen&e?z Jcrcob  \\inch.mnnsdr.,  h u i s v r o u w  v a n

Jan ‘itkers  van der Raeck,  begr. te Breda 7 Aug. 1604.
Kapitein Jacol)  Wachtmans tr. te Breda 7 Oct. 1664

Magdalena  ten Hoef.
Jacob  Wachmans, schepen 1683 -‘86 en weesmeester

1687, ‘88 te Breda. Mogelijk was hij de Jacob, die
blijkens Nav. 1881, blz. 403, op 28 Sept. 1653 te Breda
gedoopt  werd  a l s  z o o n v a n  P i e t e r  ll’nch/nians  e n
Christiua  Crillarts.

Wat ten slotte  het wapen betreft, zij in de eerste plaats
verwezen naar een lijkblazoen in het klooster der 3de
Orde van den H. Franciscus. Het vertoont een zilver
veld, waarin een roode dwarsbalk, vergezeld boven van
drie zwarte vogels naast elkaar, onder van een zwart
molemjzer.  Het omschrift luidt: Bidt voor de sielen
van de I17achmans.

De grafzerk van den in 1651 overleden Bredaschen
schepen Jacob Wachmans vertoont hetzelfde wapen,
behoudens dat het molenijzer vervangen is door een
zespuntige ster of bloem. (Zie de afbeelding in ,,De
grafzerken in de Groote of 0. L. Vrouwekerk te Breda,
uitgegeven door het Prov. Genootschap van K. en W .
in Noord-Brabant). Anthonie Wachmans te Schiedam
v o e r d e  inplaats  van de zespuntige ster of bloem een
achtpuntige roode ster, de vogels heeten  duiven (Wapen-
her. 1900).

Op  een  wapenbord betreffende Hendrik Nicolaas
Sautijn (t 1765) in de kerk te Beverwijk is de balk
alleen vergezeld van de drie zwarte vogels, die hier
eenden worden genoemd (Mbl. XVI, kol. 103).

K O R T E  MEDEDEELINGEN.

Officieele  negatie van adeldom.
Den lezers van dit Maandblad zal het niet ontgaan

zijn dat de Heer Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk,
lid van de Eerste Kamer, tot den Minister van Binnen-
landsohe Zaken de vraag heeft gericht, waarom in het
jongste proces-verbaal  der zi t t ing van het  Centraal
Stembureau tot het vaststellen van den uitslag der ver-
kiezing van do leden der Eerste Kamer alle ,,adellijke
titels en qualificatiën” zijn weggelaten.

Op deze vraag heeft de Minister, overnemende en
zich vereenigende  met de inlichtingen die hij bij het
Centraal Bureau heeft ingewonnen, eenigen  tijd geleden
geantwoord (zie o.a. Handelsbl. 6 Sept., ochtenbl., pag. 6).

Onder de argumenten die in casu tegen het vermelden
van de ,,adellijke titels en qualificatiën” volgens dat
Stembureau pleiten, komt er een voor (de overige kunnen
wij hier terzijde laten) dat mij toeschgnt  onJuist  te zjjn
in historisch-genealogisch opzicht. ,,De titels of quahfi-
catiën”, zegt het Centraal Stembureau (en de Minister
beaamt het) ,maken  toch niet een integreerend bestand-
deel van den naam of den voornaam uit, maar zijn,
ook in den gedachtengang en naar de terminologie van
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het K. B. van 26 Januari 1822 (Stbl. no. l), praedicaten,
afgescheiden van naam en voornaam waartoe de dragers
van die namen gerechtigd zijn.”

Deze uitspraak is m.i. onjuist, in zooverre er geen
onderscheid gemaakt wordt tusschen een adellijk praedz-
caat  (Jonkheer, Jonkvrouw) en een adellijkcn tetel, zooals
Baron en Graaf. Dit onderscheid bestaat wel degelijk,
en vandaar dan ook dat zeer terecht titels als Ridder,
Baron en Graaf worden geplaatst achter de voornamen,
om te kennen te geven dat zij een integreerend deel
van den familienaam uitmaken, terwijl het woord Jonk-
heer vóór de voornamen komt, omdat het inderdaad
slechts een praedicaat is.

De conclusie is deze: dat men in een stuk als waarvan
sprake is, de praedicaten Jonkheer en Jonkvrouw des-
noods zou kunnen weglaten zonder den familienaam
onjuist weer te geven, maar dat, in officieele  stukken,
de getitreerde adel zijn titels behoort te behouden omdat
zij tot den geslachtsnaam behooren en daaraan inhae-
rent zijn.

In dezen tijd van algemeene nivelleering en van het
gaan ontbreken van iedere nobele historische traditie,
mocht dit m.i. hier wel eens gezegd worden.

Mr. F. E. POSTHUMUS  ME Y J E S.

Ketel .  (XLT, 353). Bij de vele KeteE’s,  die reeds
zijn opgesomd, willen wij ten slotte nog een minder
lofwaardig persoon van dien naam voegen. Wij be-
doelen nam. den, op pag. 89 van jaargang í842 van
de Overijsselsche  Almanak voorkomenden, Joris Ketel,
die een der voornaamste volgers en aanhangers was
van David Joris, een der voormannen der Wederdoopers.
Enke le  gegevens  omtren t  hem zijn aldaar en op de
volgende pagina’s te vinden, waaruit blijkt, dat er tegen
hem in 1544 eene  crimineelo procedure gevoerd is, die
met zijne terecht,stelling  door  he t  zwaard  e ind igde .
Volgens Revius, den Deventer stadsbeschrijver, zoude
hij van edele geboorte geweest zijn.

R. T. MUSCHABT.

In het juist  verschenen 13d~  stuk van het register
op de Leenaktenboeken ,,Gelre” komt op blz.  778
de beleening voor van ,,de Brandhoeven” te Beest ,
die uit  het geslacht van Zoelen overg ingen  aan  de
Ketel’s.

De Wijk-bij-Duurstedensche tak is hier in 4 generaties
vast te stellen, waarbij valt op te merken, dat Rudolph’s
vrouw Maria van Alendorp  vnn Aendol$  wordt genoemd.
Tevens blijkt weer dat familiepapieren zelden geheel
verdicht zijn, immers Bernt  Ketel is  *gesubsti tueerde
maarschalk van Eemland” blz. 777.

P. M. v. WALCBREN.

Vennekool. (SLI, 334). Jacob Comelisz.  Vennecool,
lettersetter, j m., in de Hypolytusbuurt X te Delft (aan-
get. 2, maarsch. getr. 17) Mei 1587 Magdabercn  Stevens,
weduwe van Hartnzan  Zymonsz.,  mede wonende aldaar;
hij was in 1600 nog met haar gehuwd (Delft Haard-
stedenreg. 1600 Fo. 154 vs.) en woonde toen op de
Camaretten op den hoek van de Markt, in een huis met
2 haardsteden; zijn vrouw is begraven in de N. K.
4 Sept. 1624.

Verder komt in 1600 nog voor (Hstr. Fo. 416 vs.)



15

als wonende op de Wijnhaven Cor?zelis  Jansz.  Yennecool,
boekbinder, wiens huwelijk niet te vinden is en dus
waarschijnlijk vóór 1584 valt; in het 5” verpondings-
register (k 1620) komt hij niet meer voor; zijn huisvr.
is begr. in de Oude Kerk te Delft 20 December 1616;
zie ook Obreen’s Archief 1 blz. 20, als boekverkooper.

In het loopend  memoriaal van Burgemeesteren te Delft
komt de navolgende post voor: ,,Op 8 Augusti (1618)
bet. aen Maerten Reyers en Gors Gijsbrechts annemers
van het metselwerk van het stadhuys op rekening de
somma van vyff hondert gl. door den Havenmeester
Coolwyck”; later blijkt hij Maerte?&  Reyers de Lungue
te heeten.  In de Nieuwe Kerk te Delft werd op 7 Maart
1626 begraven Re,?],+?  Pieters de Langue, kleermaker,
wonende bezijden  de Nieuwe Kerk.

Aeltje  Jncobs Vennecool  komt den 9 December 1633
voor compnreerende in do Weeskamer te Delft (Lib. 6
Fo. 103) als wed. van Pieter Vranckens  zlctn de Velde.

Mr. L. G. N. BOUMCIUS,
Gemeente-Archivaris van  Delft.

Adelsgunst. Bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1922,
no. 26, is Johannes  Jacobus Ploos can Amstel, wonende
te Rotterdam, met al zijne wettige, zoo mannelijke als
vrouwelijke afstammelingen, erkend te behooren tot den
Nederlandschen Adel, met de praedicaten van Jonkheer
en Jonk~~rouw.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bernaige (de). (XLT, 357). Ik verwijs het Documen-

tatie-Bureau naar 1’Espinoy  Nobl. de Flandre, Sanderus
Flandria ill. 11, 43 en Herkenrode Nobil. 1, 98. Daar
moet wat omtrent de middeleeuwsche Berpatcige’s  in staan.

‘s-Gravenhage. J. D. WACINEIL

Beverwijck. (XL, 80). Hoorn 30 November 1670:
Ewout Beverw&k  tr. Ge&ruycE  Berkhout,  waaruit Adri-
aan, ged. 22 Sept. 168%

Hoorn 21 December 1698: Adriaan Beverwijck tr.
Haasje Crap, dr. v. Mr. Willenz  en Hester  Weisings e n
ged. 21 December 1674.

(Losse aanteekeningen;  het verband is mij niet bekend.)
Breda. P .  BRINKKORST  VAN  OUDCARSPEL.

Blok-van Beek. (XLI, 39, 88, 127, 242, 296, 367).
In kolom 367 beschrijft de Heer Kam een wapen, zooals
dat door eene  Marva  Black  in  1666 op een lap werd
geborduurd en dat waarschijnlijk het wApen  van haar
vader zal moeten voorstellen. Dit wapen is ,in blauw
een zilveren zwaan, vergezeld boven van 2 l iggende
gouden kruisjes”. Helmteeken: de zwaan.

De geachte inzender zal zeker met liggende kruisjes
niets anders dan schuin -of St. Andrieskruisjes bedoelen.

Naar àanleiding van deze mededeeling is  het  op-
vallend dat het Arm. Gen. een wapen Block (Leiden)
vermeldt en aldus beschrijft: ,,in goud een roode dwars-
balk, vergezeld .boven  van 2 liggende zwarte blokjes,
beneden van een zwaan van natuurli jke kleur,” het
zelfde zooals ik dit gevonden heb voor Theodorus  Fran-
ciscus Blok, wiens weduwe Jdaria  de Keper 11-12
1’771 to Leiden woont, voor Francois  Gualthe,us  Blok,
29-3 1774 aldaar .

Heef t  man hier met dezelfde familie en dus ook
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met hetzelfde wapen te doen, waarin door verkeerde
opvattingen onderlinge verschillen zijn ontstaan, of is
hier bloot toeval in hot spel?

Rotterdam. R. T. MUSCHABT.

Borman. 11en vraagt ons om inlichtingen betreffende
het volgende. Het Arm. Gen. van Rietstap vermeld t
twee wapens van Nederlandsche geslachten Barman  t.w.

1 .  Bormtrn.  - Gor inchem:  In  b lauw dr ie  molen-
i,jzers van goud met een sch i ldhoofd  van  he tze l fde ,
beladen met een zw. adelaar, en

2. Barman.  -- Ho 11 a n d : In rood een goud-getongde
en -gekroonde zilveren leeuw.

Wat is er aangaande deze families Borman bekend?
DOG. BU R.

Borssele (van). (XL, 344, XLI, 40). Asaua van Borssele,
die 6 Jan. 1637 te Middelburg begraven werd als weduwe
van den burgemeester Jazz U~IA  der Elooghe (i 1699), was
in eerste huwelijk getrouwd geweest met den Heer van
Jnersveld. (Wie bezat die heerlijkheid in de tweede helft
der zestiende eeuw?). Blijkens haar wapen behoorde zij
tot den op Smallegange’s wapenkaart voorkomenden tak
van Borssele van de Capelle.

Hare ouders zijn, volgens het bekende h.s. Rethaan
Macaré,  geweest Corfielis vai& Borssele, burgemeester van
Brouwershaven, en Mayken  Huybrecht hatho~aisse  Stoutela-
burg, welke Cornelis  een bastaard was van Wolfert  van
Borssele, Heer van Spreeuwesteyn, baljuw van Brouwers-
haven.

‘s-Gr. 13. v. B.

Bradt-de Vos-van Putten. Aafje Bradt,  dochter van
Arent Brndt 811 Cathatill(l  tic T’os,  t rouwt  te  Albany  in
A m e r i k a  Cl~cts Frederikse vals Putte~a,  geb. in Holland
30 Mei lti41,  emigreerde naar Amerika 1664.

Arelat Bradt  en zijn broeder Albert Brndt  emigreerden
van Holland naar Amerika.

Cnthari?au  de Vos was een dochter van Ag&ies Vos.
Wie kan iets mededeelen omtrent deze families Brctdt,

de Vos en vau Pdtelz  1 De familie Bradt  is thans nog
in Amerika gevestigd.

Is ook bekend welk wapen deze familie Bradt  i n
Holland voerde?

Alle gegevens betre&nde  deze geslachten zijn welkom.
H. T H . DE B. D.

Breugel  (van). (XLI, 357). Indien Ds. Herman  Gerard
vn,l Breugel,  16-3 1797 predikant  te  Dordrecht ,  de
m a n  v a n  iliZaria  Adriana Luycz &~ssZs, h e t  w a p e n
voert, waarop hij recht heeft, dan geloven wij, dat de
door den geachten  inzender vermelde personen van den
naam van Breugel inderdaad tot het adellijk geslacht
van dien naam behooren. Zijn lakafdruk toch, dien wij
in een Notarieel protocol te Dordrecht vonden, vertoont
de 3 molenijzers op rood veld.

Ook valt het in dit verband op, dat de door vrager
vermelde voornamen ook voorkomen in de adellijke
familie, zooals dat blijkt uit Smits ,,de Grafzerken in
de St. Janskerk  van ‘s-Bosch”, alwaar wij op pag. 89
en 330 vermeld vinden: M r .  Her man ,vnn Breugel,
Raad van ‘s Bosch, ob. 12-3 1741; Gernerd Tielmuns
v a n  Breugel. Raad  van  ‘ s  Bosch ,  ob .  24 -1  1670 ;
Hen rit k Tielmans  van Breugel, Raad dier stad, ob.
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30-11 1663 en Hc~z~ick  van Breugei, Pens ionar i s
dier stad, ob. 29-1 1703, getr.  Maria Kuchlinus.

Doc. BUR.

Breugel (van). (XLI, 367). Men zie: het Protestant-
sche Vaderland Deel  1 en het Nieuw Nederl. Biogr.
Woordenboek Deel IV. Borger zegt, dat hij behoorde
tot het bekende geslacht der VUIG, Breugel’s.

Amsterdam. A. B. VAN DEH. VIES.

Bronckhorst (van). (XLI, 368). De onder 1 genoemde
heette Jacob  He&ike.  v. B., werd lidmaat te Oyen,
komende van Osch,  huwde Jos&a vun Breugel (dochter
van Mr. Hendril;  en Ma.ria  Kzcchlill,  behoorende tot het
geadelde geslacht), geb. 1675, vertrekt 1724 uit den
Dungen  naar ‘s Hertogenbosch.

Hun zoon Gerard, predikant te den Dungen,  huwde ong.
1750 Anna van Breugel (dochter van Hendrik en Mar-
garetha .l\a?a  Broekhqzen)  waaruit : Josina Margaretha
v. Br , ged. den Dungen  13 October 1754.

Uit het huwelijk van Mr. Jacob Hendrih ,vala Breugel
c. Br:met Margaretha van Breugel sproot vermoedelijk
ook Herman  Gered ‘v’a~~ Bro~2Ckhorst,  kapitein der Genre,
geb. 7 October 1788, overl. 24 October 1827.

3-ar. C. J. P.

Bronckhorst (van). (XLl,  358). Gerard van Bronck-
horst, geb. 19.11.1719, predikant Dungen  1748, Heeswijk
en Dinther 1756, ei_  21.7.1792.

Get*ard LUW,  Bt-oncld~owt,  geb. Heesch 103.1787,  student
Utrecht 1807, predikant Vierlingsbeek 1811, Emeritaat
1857, -i_  29.9.1860 te Cuyk, begraven te Vierliugsbeek.

Amsterdam. A. B. VAN DEH VIES.

Brouwer. Gaarne ontving ik alle mogelijke gegevens
omtrent Adrianus  Jan, Elisabeth Jeannetta  en Johanna
Maria Brouwer, ged. R’dam resp. 28 Mrt. 1779,6 Febr.
1783 en 23 Febr. 1790.

Druten. C. W. VAN D A M.

Bruijn. hTicolutrs  Br,a@n,  Notaris te Monnikendam en
Claas Bruijn Jacobsz., Schoot te Nieuwendam, die
beiden in de 18” eeuw leefden, voerden: gedeeld: rechts
een boom, links doorsneden: boven een zwaan (ver-
moedelijk gesloten vlucht), beneden een visch zwemmende
op een water, welk laatste deel overeenkomst vertoont
met een door Rietstap gegeven wapen Bruijn  (Amster-
dam): D’argent à un marsouin (bruinvisch) au naturel,
n a g e a n t  sur une mer de sinople.  Hoe z[jn de juiste
kleuren en figuren, wolka is de herkomst van de rechter-
helft en het linkerbovendeel en in welken tijd is het
wapen ontstaan ?

‘s-OP. R.  nf.

Rock (de)-Groeneveld. Geuealogische  gegevens ge-
v r a a g d  betrefiendo  Dirk de Co&  en zijne echtgenoote
M a r i a  Groe/ie2;eld,  uit wi’er huwelijk te Wel1  (Homme-
le rwaard )  geboren  werd  Adriana  de Cock,  g e d o o p t
2 3 - 1 0 - 1 7 4 6  t e  W e l l .

H. A. G. E .

Dorp (van)-Backx. In het koor van de St,. Maartens-
kerk te Zaltbommel ligt de grafzerk van het echtpaar
Pieter caiz Dorp t 1628 en Col?aelin Backs:  t 1637, m e t
2 X 8 uitgehakte kwartierwapens en -namen. (Zie ook
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W. H. XXII, 447 : Grafz. Gelderland). In H. B. 1882,
30, gen. Pie c k komen blijkbaar dezelfde kwartieren
voor en wel als die van Barbara van Dorp, de vrouw
van Gijsbert  Pieclc, schepen van Den Bosch enz. 5_ 1683,
maar wordt zij dochter van Jolaan  va)1 Dorp en hi. van
Back genoemd. Vermoedelijk is zij een dochter van het
eerste echtpaar. Een zoon is waarschijnlijk Jr. ,JoJaan van
Doy X Cornelia  de T%ry i_ kinderloos 1678. (N. L. XXIIL).
Die kwartieren luiden :

Dorp Back
Binckerhorst Kipboom l)
Alckemade Dalen
Bodenpijl Teefa
Alckemade Baeck
\ Ciijngnardeu Emnaingh  otxva
Teìlings~a Bex:
Naaldw@k Drosagen.

Uit N. L. XXXV-284 en Nav. XxX-494 en XxX1-54
volgt :

1. Claristiaen  Backx:  X Lucia Backz vata Welde.
11. p,rans  Bacz X Maria va.va Duelheira  Rudolfsdr.
III. a. Clwistiae~~~  Bam, Burgem. Breda 1580 X ïllaria

Diugemalas.
b .  Geertruidn Bacx X Colastantijla  Huygeus.
c. Rudolf Bacz  ontvanger Gen. middelen Breda

1697.
d. eJohan  Bacz t 1 5 9 9  ( 2 )  X Elis~/bclh  vapa dela

K,ieboona -i_  1593, beiden begraven Breda. (Het
huwelijk Bacz-v.  d. Kieboom (Nav. VIII. 316)
van 1604 is hier blijkbaar niet bedoeld).

Beleefd wordt uitwerking en verbetering dezer kwar-
tieren met opgave der wapens verzocht. Waar is over
dit fragment vus Dorp meer te vinden?

B. v. D. v. H.

Eelde  (van)-van Haeften.  (XXXVIII,  162, 188). D e
kwartieren van het echtpaar zijn (grootouders) :

Mr. Cosneiis  Maurits van Eelde,  geb. te ‘s Hertogen-
bosch 12 Nov. 1726, overl. te Utrecht 28 Juni 1887, Rent-
meester-Administrateur der Fundatie van Renswoude,
tr. te Utrecht 21 Juli 1760 Suzanna,  Maria Per&,  geb.
te Utrecht 21 Juli 1730, overl. te Haarlem 23 NOV.  1788.

Mr. Jan van Cleeff,  ged. te Utrecht 17 Aug. 1719
in de Jacobskerk, overl. aldaar 13 Mei 1781, Commis-
saris-MiIitair  en Deken van ‘t Capittel van St. Jan, tr.
te Utrecht 24 Oct. 1745 Adriana Charlotta  ualt Bronc-
horst, geb. te Utrecht 3 Febr. 1726, overl. aldaar 8 Jan.
1802.

M r .  Nicolnas valt Haeftela,  geb.  te  Batavia 9 Dec.
1707, overl. te Utrecht 31 Aug. 1789, Raadsheer in _
den Hove Provinciaal van Utrecht, tr. te Utrecht 13 Juni
1 7 4 1  Ida Cornelia  raqa  Buytelahem,  geb. te V l i s s i n g e n
7 Sept. 1719, over\. te Utrecht 14 Sept. 1734.

M r .  BartlaolomezLs  Il’illena Vimher, g e b .  o p  T i m o r
26 Juni 1736, overl. te Utrecht 6 Nov. 1808, ontvanger-
generaal der Provincie Utrecht en Kanunnik ten Dom,
tr. te Utrecht 28 Sept. 1761 Anlaa E’lisabeth  van Hengst,
geb. te Utrecht 2 Mei 174ö en overleden aldaar 20 Febr.
1819.

Volgende generatie (ouders) :

1) Lees: Xieboom.
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Anthonie Johannes van Eelde, geb. te Utrecht 37 Mrt.
1764, overl. aldaar 11 Mei 1800, Kanunnik in het Ka-
pittel ten Dom en Potmeester van St. Jacob, tr. te Utreaht
25 Mei 1790 Clara  Rijnborgh van Cleeff,  geb. te Utrecht
4 Aug. 1760, overl. aldaar 26 Dec. 1816.

Mr. Jacob van Haefteq  geb. te Utrecht 2 Oot. 1761,
overl. te Ouden Rijn 3 Aug. 1831, Raad der Stad
Utrecht, Gecommitteerde in de Staten ‘s Lands van
Utrecht, Lid van ‘t Intermediair Wetgevend Lichaam,
enz., tr. te Utrecht 6 Febr. 1787 bara IVarmoZdina
Visscher geb. te Utrecht 29 Maart 1766, overl. te
Utrecht 11 Nov. 1797.

Volgende generatie (het echtpaar zelf) :
Anthojlie  Clarus  -Johannes van Eelde, geb. te Utrecht

15 Dec. 1794, overl. aldaar 17 Jan. 1838, lid van den
Raad der Stad Utrecht 6 Oct. 1837, Rechter in de
Rechtbank van Koophandel en Regent van ‘t Burger
Weeshuis aldaar, tr. Utrecht 30 Oct. 1817 J o h a n n a
Cornelia van Haejten,  geb. te Rijssel in Frankrijk 9 Mrt.
1761, overl. te Utrecht 2 Oct. 1836.

B. v. D. v. H.

Franken-de Gijselaar. (XLI, 369). Pieter Johan Franc-
ken, geb. 16 Febr. 1694, st. 31 Oct. 1780, schepen en
raad van ‘s Hertogenbosch, zoon van Leonard Francken
en Anna van Esch,  tr. te ‘s Hertogenbosch 19 April
1739 Agatha Geertruid de Qijselaar, geb. te Woudrichem
26 Febr. 1711, st. 13 Jan. 1786, dochter van Mr. fi;-
colaas  de Gijselaar,  schepen en raad van ‘s Hertogen-
bosch, en Agatha van Schagen.

‘S-01’. B. v. B.

Franken-de Gijselaar. (XLI, 369). Pieter Johan
Francken, in 1570 Schepen van ‘s Bosch, voert volgens
de zoog. Bossche Wapenkaart van R. A. van Zuylen:
,,in zilver een springende roode vos, met een zwarten
haan in den bek, op groenen grond.”

Het wapen de QLijselaar  mag als bekend veronder-
steld worden.

Doc. Bna.

Gallis-Moorenvliedt. Genealogische bijzonderheden
gevraagd omtrent het echtpaar Cornelis Gallis X Titia
Moorenvliedt en beider ouders. Genoemd echtpaar woonde
te Hoorn ongeveer midden 18” eeuw.

‘S- Gr. A. M.

Garde (van de)-van Hofte.  Genealogische gegevens
gevraagd betreffende het echtpaar Anthon.ie  van de
Garde  en Anneke van Hofte, uit wier huwelijk te
Zalt-Bommel den 14-11-1771 gedoopt werd Johannes
va?;de  Garde (t Zalt-Bommel 3-12-1838.)

A. G. E.

Hajunga-Oterlijck. Gevraagd worden voorgeslacht en
wapens van het navolgend echtpaar:

Sleue/l  Hajunga Janszoo?z,  geb. A’dam L 1664, Chirur-
gijn (meestersproef 28 Feb. 1687),  j- voor 25 Aug. 1729,
tr. (ond. A’dam 7 Feb. 1688) Dieuwertje Oterl@k Cor-
nel&%-.,  geb. A’dam _C 1667.

Bilthoven. H. W. VAN TBICHT.

Hart (de). (XLI, 298). Alhoewel de vraag eigenlijk
niet beantwoordende, vind ik de volgende mededeeling
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in een M.S. genealogie Rolandus waarvan een afsohrift
zich in mijn bezit bevindt.

Daniel Rolandus huwt 20 Jacoba  Lydius,  doohter
van Isacus L., predikant te Dordrecht. Hieruit:

Jacobus Rolandus geb. 26 Nov. 1696 te Geervliet,
gest.  28 Ang. 1736, huwt begin 1734 Johanna #Hart
,,zijn huishoudster”. Hij stud. te Leiden 1714, propo-
nent 1720, 14 Dec. 1724 predikant te Hontenisse, 10
Juli 1726 bevestigd. Zijn weduwe hertrouwt Mei 1744
Capiteyn J. E. de Witte.

Brookline. W. J. HOFFMA:.

Hartman.  Aanvulling gevraagd van het ontbrekende:
Magdalena Cfeertruida  Hartman,  dr. van Abraham

Hartman  en Maria Lapro, geb. ? 1738 te Amsterdam,
ob. 2 July 1773 ibid.

Batavia. H. W. R. DE W A A L.

Heerdt (van). (XLI, 369). Omtrent het geslacht von
Bockum genant Doiphus  raadplege men Fahne’s Westph.
Geschlechter, waar echter de alliantie met Heer& niet
voorkomt.

‘s-6%avenhage. J. D. WACINER.

Hen (de). (XLI, 299, 360). Lucas de He,&  tr. Catharina
van der Snap, geb. omstreeks 1616. Als zijne weduwe
woonde zij omstreeks 1650 in den Haag, waar zij een
wijnhandel dreef.

‘S-Gr. B. v. B.

Heus (de). Bestaat er een genealogie van het Utreoht-
sche geslacht de Heus, o. a. vermaagschapt aan de
families Dekking, Bos, Nagtglas Versteeg  en Kotting?

Heeft iemand misschien losse aanteekeningen  betref-
fende dit geslacht?

Amersfoort. NIEUWENKAMP .

Hoevenaar. (XLI, 247, 299, 360). Te Geervliet vond
ik gedoopt van Nicolaas Hoevenaar, predikant aldaar
van 1738-1746 en Cornelia ViTr;,k, de navolgende kin-
deren :

1. Hendrik, ged. 12 Juni 1740, get. Adolphina en
Joh”. Hub”.  Vink; 2. Huberta Johanna, ged. 26 Juli
1742, get. Hub”.  Joha. van der Wael;  3. Adriaan Adolf,
ged. 16 April 1746, get. Adolphina Vink.

Druten. C. W. VAN DA M.

Hoevenaar. (XLI, 247, 299). Zie nog A. N. F. XIII
(1900) 22b: Aanteekeningen  geslacht Van Diemen,
[Culemborg], waarbij o. a. genoemd wordt: 8 Dec. 1708.
Zalige Joh” van Diemen, wed. wijlen Nicolaas Hoevenaer.

B . v. D. v. H.

Jongknecht. (XLI, 362). Het eenige ons bekende
wapen Jongknecht is dat van den Enkhuizer Burge-
meester Mr. Adriaen Jonghknecht Ao. 1666, te vinden
in Brandt’s Chronyk van Enkhuysen. Het is aldus:
,gevierendeeld  : 1. een schuinbalk, beladen met 7 sterren
en< vergezeld links van een leeew;  11: 3 meerbladen;
111:  een kruis; IV: een vierkante egge schuinrechts
geplaatst.” Helmteeken : een uitkomende leeuw.

Doc. Bun.

Jorna. Gevraagd wordt het wapen van (ymo+a Annaeus
(Annes) Jorna, apotheker en burgemeester van Har-
lingen 17 Maart 1669; hij was gehuwd met Berritje
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Gewils Berk10 (of Borculo). Do dochter van dit echt-
paar Tittya (Tyedske) Jorna huwde op voormelden
da tum te  Har l ingen  R i n i a  Harmens  Gonggrgp,  mr .
chirurg& en burgerhopman aldaar.

Vermoedelijk tot hetzelfde geslacht behoorden :
1. ffeercke  Heerckes  Jorna, raad en bouwmeester van

Bolsward in 1613.
2. Tjibke Sybrants  Jorna, huwde Bauckjevan  Andringa,

overl. vóór 1667, dr. van Tjaert  van Andri,~ga  en A n n a
Ulckes.

Ook alle genealogische gegevens betreffende dit ge-
slacht zijn welkom.

Samah Loento. 0. F.  E. GOXG~RYP.

Kettingh-Speyart, (XLI, 362).  Gevraagd werden ge-
gevens betreffende de moeder van Willem Kettingh. I k
meen wel in staat te zijn uit de mij t,en dienste  staande
familiebescheiden omtrent haar eenige inlichtingen te
verschaffen,

W i l l e m  Pieters Speijnrt van I\‘oer&x  t rouwde  in
eers te  huwel i jk  Belia  Berzuouts  val1  Huchtenbroeck,  uit
welk huwelijk vier zonen en twee dochters werden
geboren; een hunner Beriuout  Speijart van Woerden
huwde Margaretha. Martens, dochter van Narten Pieter
Martens en Cornelia Swanenburg Alewijnsdochter, uit
welk huwelijk  drie zonen en eene dochter geboren werden;
een hunner n’icolaas  Berwouts Speijart uan Woercle~~  huwt
Alida Erederiksdochter vaq%  Bouckhorst, wier moeder was
Lucia Gerbrands RuQsch. Uit dit huwelijk werden 5
kinderen geboren: 1. Lucia Speijart van Woerden, huwt
Arent Gijsbrecht van Weenen  A0 1584, 2. Petronella
Speijart  van Woerden, huwt Jan Wouter Diter, 3. Frederik
Spez$art  van Woerden, huwt te Lyon, 4. Willem G’laesz.
Speijart van IYoerden,  huwt le Catharina de Biscop, 20
Catharina Mallners  en 6. Beligje  Speijart van Woerden,
huwt Pieter Bastiaans Kettingh. Uit dit huwelijk: n.
Maria. Kettingh, gehuwd met Jan Yelsen, b. \I’illem
Kettingh, gehuwd met Naria Hartmall,  c. Soete Kettingh,
gehuwd met Lesaaert Joos2ele.

In den catalogus van schilderijen van hot Rijksmuseum
te Amsterdam van 1909 staat op blz. 390 onder no. 16440
vermeld: ,,Portret van Juffr. Speyaert echtgenoote  van een
heer Kettingh” ; ik meen dat het no. 345 van den tegen-
woordigen catalogus  is; dit is het, portret van W i l l e m
Kettingh’s moeder. Omtrent de verwantschap tusschen
Willem Kettinglz  en Lenaert Kettingh is mij niets bekend.

Breda. E. S P E Y A R T  VAN WOEKDEN.

Kits-(van) Couwenhoven. Kan iemand mij nadere
gegevens verschaffen aangaande het voorgeslacht van
Sviejz  Rijksz. Kits (vermoedelijk afkomstig uit  Tiel) ,
geb. te . . . omstreeks 1686,  ambt.  . . . , overl. te . . .
den . . . tr. 1” Veenendaal 11 Nov. 17 14 (ondertr. 28 Oct.)
Geertrqt (van) Couiuenhoven,  ged. Veenendaal 16 Mei
1686, overl. Veenendaal? 1 1731, dr. van Otto  Dircks
(van) Couzuenhoren  en van Cuncra van Spithoaen ; t,r. 20
Veenendaal 13 Maart 1735 (ondertr. 27 Febr.) Yldnrrelje
van Ofterloo,  geb. te . , . den . . . , overl. te . . . den . . . ,
dr. van . . . en van . . . Zij was wedo  van Cornelis  van
Harrevelt.

Amersfoort. NIEUWENRAMP .

Lakeman- Jacott. Gevraagd wordt het voorgeslacht,
o. q. aansluiting bij de door Elias genoemde personen,
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van het navolgond echtpaas: Johannes Lakemcol,  geb.
A’dam tc_ 1676, t voor 27 April 1731, beeldsnijder, tr.
(ond. A.‘dam 2 Oot. 1699) Christina  Jacott, geb. A’dam
& 1676.

I -

Welke wapens voerden beiden?
Bilthoven. H. W. VAN TRICHT.

Leeuwen (van)-van Dieden.  (XLI, 362). Het eenige,
dat wij den geachten  vrager weten mede te deelen,  is,
dat Adriaan van Dieden,  23-10 1744 te Varik, leenman
van het Huis Waardenburg,  als  wapen voert:  ,een
beurtelings gekanteelde dwarsbalk,  vergezeld van 3
bijen”. Helmteeken:  een bijenkorf.

De dwarsbalk komt op den lakafdruk van Gerhard
cah Dieden,  20-12 1794 Secret.aris  van  Amerzoden ,
zwa,rt  voor.

Zonder wapens vonden wij verder nog: Adriaen  ua,i
Dieden, 28-2-1733 Schepen van Neder-Hemert ,  en
Steven van Dieden,  getr. met Aellje  van Os, testeeren
3-12 1766 te  Tuyl .

DO G. BIJR.

Leeuwen(van)-van Dieden.  (XLI, 362). Wordt be-
leend met 6 morgen lands te Ophemert Adriaan van
Dieden  26 Sept. 1676 en Gerrit van Diedcn,  als erfge-
naam zijns broeders Adriaan, 27 Maart 1713. (G. L. R.
Nijmegen,  blz. 508).

Verder nog eenige Dieden’s in datzelfde leenregister
blz .  330-332.

‘s-Gravenhccge. J. D. WA G N E R.

Luderus.  Wie kan het volgende aanvullen en de
voorouders opgeven van: Paulus Luderus (wiens moeder
heette Maria Pipaert),  geb. Amsterdam? den . . . 1653
of ‘52,  kok,  poorter  van Amsterdam 12 Deo. 1 6 7 0 ,
overl. Amsterdam? voor 12 Mei 1706, tr. (ondertr.)
1” Amsterdam 23 Febr. 1670 Anna de Raef(f), geb.
Amsterdam 3 den . . . 1649, overl. Amsterdam? vóór
17 Aug. 1680, dr. van Jan Michielszn.  [de) Raef(f),
,caerssemaker”  en van , . . . tr. (ondertr.) 20 A m s t e r -
dam 17 Aug. 1680 Geertruyd Teunis(dr.)  ten Rogge,
geb. Amsterdam? den . . . 1654,  overl .  Amsterdam?
den . . . dr. van Teunis ten Rogge en van . . .

Amersfoort. NIEUWENKAMP .

Maanen  (van). Dirk IV o u t ers van Maa,len  en Ge+
rilje  Dirks Dz@men laten te Delft de volgende kin-
deren doopen  :

1. Oude kerk 11 April 1668 bil ar y a, v. Dirk WOU-
terse van Maennen ,  ni. Geertje  Dircks, g. Lambrecht
Heyndrickse van der Sluys, Josyntje Schepens.

2. Oude kerk 27 Januari 1671 Wouter, v. Dirck
W o u t e r s  v a n  M a n e ,  m. Gerritje  Duijmen,  g .  P ie t e r
Kroonenburg, Grietje Il’outers  can  Xagzen.

3. Oude kerk 29 Januari 1673 ,Johanna, v. Dirck
Wouterse van hlanen, m. Gerridje Dircksdr, g. Warrenaar
Janse ,  Gerritje  Dircks,  Grietje  \I’ouiers.

4. Oude kerk 20 October 1676 Doro the, v. Dirck
van Manen, m. Gerridtje Duijnen (sic), g. Pieter van
Herp, Aaltje van Manen.

6. Nieuwe kerk 31 Augustus 1679 Al id a, v. Dirck
van Mane, m. Gerrit Duymen, g. P. van Harp, Aeltje
van Mane.

Vergelijkt men deze opgave met den doop te ‘s-G r a-
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v e n h a g e der kinderen van Reyer W’ o u 1 er s van Maa-
nen en Johanna Abrahams van der Putten, ondertrouwd
te ‘s-Gravenhage 11 Oct..  1676 (verg. Ned. Patr. 1920
bl. 267), dan vindt men merkwaardige overeenkomsten.

1. Nieuwe kerk 25 Juli 1657 Wou ter, g. Pieter vcln
Erp, Aaltje van Mane.

2. Nieuwe kerk 7 Maart 1679 Abraham, g.  Dirk
en Grietje ~wn &lanen.

3. Groote kerk 12 September 1680 Al e tta, g. Cor-
nelis van der Schilden, Jannetje  Maurits.

4. Nieuwe kerk 1 Januari 1682 Joh arm es, g. An-
thoni de Back, Cornelia van Herp.

5. Groote kerk 19 December 1683 ílil ar y a, g. Johan-
nes Bosmas (sic), Catharina Homberch.

Ontegenzeggelijk hadden wij hier te dcen  met een
andere tak te Delft van de Haagsche  van Maanen’s, die
in Ned. Patr. 1910 zijn opgenomen.

De ondertrouw-akte van Reyer  van Mannen geef t
omtrent de herkomst van bruid en bruidegom alleen
aan: geboren in Gelderland.

Het huwelijk van Dirk is te Delft tusschen 1665 en
1668 niet gevonden. In September 1667 werd Gerritje
Duymen,  in de Schoolsteeg, van Amsterdam met at-
testatie als lidmaat te Delft aangenomen. Te Amster-
dam werd echter het huweli;jk  1660-1667  niet gevonden.

Deze gegevens dank ik aan de Heeren  J. G. Kam,
Ds. T. Lekkerkerker en J. K. Moojen. Bezit een oneer
medeleden wellicht aanteekeningen omtrent dien Delft-
schen  tak en is een hunner wellicht bekend met de
herkomst  van  Dirlc  en W o u t e r  vc(n  Mnanen of v a n
hunne zusters Grietje en Aaltje? Daardoor zou wellicht
gelegenheid ontstaan om de stamreeks hooger op te
voeren.

Hoorn. W. VAN MAANZN.

Man (de). Antoinetta  de Man huwde Johannes v(~~~a
Roggen, geneesheer te Nijmegen (5-4-1754-21-12-1839).

Gevraagd waar en wanneer is zij geboren, getrouwd
en gestorven; idem namen en voornamen harer ouders
met geboorte-, trouw- en sterfdata.

H. A. G. E.

Maris.  Inlichtingen worden gevraagd omtrent een
geslacht Maris, vóór 1685 en buiten Fijnaart, waartoe
behoord kan hebben ~,Christi~~n  Maris j. m. geboortig
,van Waelwijk, churlrgin  onder  de  compagnie  van
,,d’Heer  Capiteyn Eversdijck,  in ‘t guarnizoen tot Bergen
,,op Zoom en aldaar woonende, met G$sberta  Wilmis
,wed. Joh. Hen&ick Clement, wonende onder de Baar-
,,laeke,” onder t rouwd F i jnaa r t  30 -6  1685 ,  gehuwd
elders.

Arnhem. J. C. MAEIS.

Menninck. ïl!&&iel  .&Iemimlc,  onderstadhouder van
Friesland, tr. Jöhan~~a  Xiz.  Ouders van:

1. Mr. Bert M., vroedscha’p  te Gorinchem 1586, vader
van Michiel M.: vroedschap, tresorier  en schepen aldaar
(I 618-‘30).

2 .  ilclriaelz ïld. tr. J o h a n n a  Dulqst v a n  Voorhout,
geb. 1530, dochter van Frans en Baria ‘van Segwaert.

Kan een onzer lezers wellicht deze zeer onvolledige
en, voor zooveel de oudste generatie betreft, door mij
niet gecontroleerde opgave, aanvullen?
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Het wapen vertoont een schuinrechts geplaatste gouden
visch in een blauw veld. ,,

‘s-Gr. B. v. B.

Meurs, Polack en De Valck.  (XLI, 362). Een antwoord
geven op de gestelde vraag kan ik niet. Daar ik echter
meen, dat de naam Polcrclc in de 170  eeuw nog niet veel
als geslachtsnaam voorkomt, kan wellicht als aanwijzing
gelden, dat in dien tijd in Made en Drimmelen een
geslacht Polack  (Polacq) leeft.

In de protocollen van Not. M. van Tilborgh te Geer-
truidenberg trof ik o.a. dd. 25 Januari 1675 aan: Jasper
en Adriaen  Cornelissela  Yolncq, bouwlieden wonende op
de Made en dd. 21 April 1678 Jacob Poiacq,  herbergier
te Drimmelen.

In de acten voor heemraden van Groot-Waspik komt
reeds dd. 17 April 1638 een Cornelis Aerts Polack,
wonende op de Made voor.

‘s-Grarjenhage. H. C. DE MA N.

Mont. (de). (XXIV, 158).
Amsterdam 11.11.1723 inget. :
Il’essel vara Neercasieb,  v.  A.,  o.  2 5 ,  va. \I-essel.
Cecilia de .Mont,  v. A., o. 17, va. Nicolaus.
Amsterdam 27.3.1705 inget. :
Nicolaas de Mont, v. A., o. 36, vit. Ijvybra?at.
Alida  Pzriem,  v. A., o. 34,  va.  Hendrik.
Amsterdam 10.4 1665 inget. :
Wybrant  de Mont, v. 8., vleeschhouder,  o. 26, va. Hans.
Zelia  de Tl’olft; v. A., o. 19, va. L o u r e n s .
Amsterdam 1611.1634 inget. :
H a n s  C’iaes  de Zond,  v. A., o. 30, v l e e s c h h o u d e r ,

geen ouders.
Neeltje \Vybra?zts,  v. A., o. 20, va. \Vybrant  Corn. Mick.
Het huwelijk van Claes de M o n t  kan ik hier niet

vinden. Wel heb ik gevonden als poorter ingeschreven
12.9.1586 Nicoltses  de Uont, van Rouaan, koopman.

Amsterdam. A. B. VAN DEK VIES.

Mouwe.  Welk wapen voerde deze familie, die om-
streeks 1650 te Maastricht voorkomt?

H. v. D. w.

Neomagus. (XL& 363). Eene niet volledige genealogie
is in mijn bezit en desverlangd ter inzage te bekomen.

‘s-Gravenhage. c. J. POLVLIET.

Nisbeth. (XL&  248). Volgens een oude aanteekening
in het archief der familie de Flines was het wapen
van Clwi&a  Nisbeth,  die te Rotterdam in September
1605 trouwde met Philìps  de Flines:  een keper en drie
zwijnskoppen. De kleuren worden hier dus niet aange-
geven. Nu wordt de nanm in verschillende stukken af-
wijkend geschreven, en wel: Nisbeth, Nisbet, Nisabet,
etc. In Rietstap’s Armorial Génerad  staat onder Nisbet,
l’ounaa~isis, : D’argent au chevron de gueules accompagne
de trois hures de sanglier de sable. Uit een en ander
zou volgen, dat de vader van Claristine,  die meestal
voorkomt als Jafa Nisbeth, een afstammeling was van
de Doorniksche Sisbet’s. Te meer komt dit aannemelijk
voor, omdat de eerste leden van het geslacht de Flisaes
in de Nederlanden in het einde der 16-de en het begin
der 17-de  eeuw gehuwd waren met afstammelingen uit
families, afkomstig uit dezelfde streken als zij, nl. Rijssel,
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Doornik etc. Evenwel, een ander0 aanieekening in ons
familiearchief noemt C’hrislina’s  vader : cJo?m h’isOet, ca-
pitein der Engelsche troupen te Gorkum. In de genea-
logie de Flilzes door Mr. Q. de Flines  heet hij Jean Nis-
beth, capitaine d’infanterie à, Gorinchem. Nu was Gorin-
chem een der steden, waar Leicester in 1586 Engelsche
bezetting legde en een Engelscben gouverneur aanstelde,
zoodat bovonbedoeldo  aanteokening  zeer wel op waar-
heid berusten kan. De bron, uit welke deze bijzonder-
heid geput werd, is echter niet vormeld. Een Engelsche,
of liever Schotsche,  familie Nisbet bestaat echter zonder
twijfel.. Thans wonen in Glasgow en omstreken nog
vele personen van dien naam. Op zoek naar het wapen
v a n  d i e  Nisbet  II h vond ik in G. Hnrvey Johnston’s
,,Scottish Heraldry” vermeld als wapen van de Nisbet’s
uit de Lowlands: Silver  a red chevron botween three
black boars’ heads erased; crest: a black boar passant;
motto : ,,I bide it”. Opvnll.end  is do overeenkomst  met
het door Rietstap vermelde wapen van IVisbet, !!ournaisis,
zoodat wij hier stellig met één geslacht hebben te doen,
.In~i of <Jolzn ATis6e17L  (Nisbet) overleed op 16 September
1587. Ziju komst in de Nederlanden, zijn vestiging te
Gorinchem, zijn huwelijk met lmmetje Joppe van Racen,
zijn ovrlijden  en de geboorte van zijn dochtor Christinu,
al die gebeurtenissen moeten zich dus hebben afgespeeld
van 1586 tot 1588.

Senla~a?zg. E .  W.  ná FLINES  Jr .

Noordhoorn-Temminck. (XLI, 363). Volgens de mede-
deeling van den Heer Kruimel is J a cob  iVoordhoorn
getrouwd geweest 1” met eene juffr. Boumara , 20 met
eene juffr. Haesebroeck.

A a n g e z i e n  HaeseOroeck  de  naam was  eener Zut-
phensche familie is het in dit verband opmerkelijk,
dat er onder de meerdere wapens Boumcan ,  die ons
bekend zijn, Dén voor komt, dat gevoerd werd door
personen van den naam Bouman, wonend0 te Amster-
dam en te Zutphen.

Het door ons bedoelde  wapen is: ,een man achter
een ploeg, bespannen met een paard, op grond.” Helm-
teeken:  een roos aan een gebladerden (2-2-2) steel tus-
schen  een vlucht.  Aldus vonden wij het  wapen van
Joannes Bouman, 8-9 1795 Commissaris der Generale
Beleenbank te Amsterdam, en van Cornelia  Bouman,
19-2 1767 te Zutphen, dochter van wijlen Auaan Cfesina
vara Egurn, weduwe Cornelis  Bouman ,  die 7-11  177s”
aldaar overhjdt,  en van hare zuster Johanaaa  Hermina
Boumara,  de vrouw van Joan Schimmelpenraincl~,  1 0 - 6
1776 predikant te Ha.rderwijk.

De notaris Bearit  Bouman te  Amsterdam in 1774
voert een ander wapen.

Cornelis Xoordhoorn  on Cornelis  Adriaan Noordlaoorn,
R e g e n t e n  va.n het Spin- en Werkhuis te Amsterdam,
resp. in 1808 en 1812, voeren ,een b lauw omkleed
zilveren veld”. Dit is dus het wapen, dat het Arm. gen.
minder juist beschrijft als te zijn ,in blauw een zilveren
ruit”. De ruit echter raakt met alle hoeken den schild-
rand en dan spreekt men van een omkleed veld.

Doc. BU K.

Noordhoorn-Temminck. (XLI, 373).
Amsterdam 26.7.1737 ingot. :
Cornelis Noordhooraa,  v. A., o. 21, ouders dood, voog-
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den Gare1 Bounaan, ,Jacob Dull,  Jala Arnoud van Orsoy.
Adrialan  SiOilla Temmirack,  v. A. ,  o .  21 ,  va .  J a c o b

Adriaans !l’emminck.
Amsterdam 3.12.1773 inget. :
Joalanes  Noor&oorqr,  v. A., geref., o. 36, ouders dood.
Adriana Temmincl~,  v. A . ,  geref., o. 18, m. Avgenetta

Fog h .
Amsterdam 255.1764 inget. :
JucoE,  Soordhoorra,  J. M. a l h i e r .
Hillegond«  Bouman, woont te Zutphen.
Amsterdam 25.6.1773 inget. :
Jacob Aloordhoorn,  w. Hillegorada  Bouman .
Johawaa  Elisabeila Betrtrin:  Haasebroek, J .  D . ,  woont

te Zutphen.
Amsterdam 30.9.1799 Oude kerk le Cl. -i_  Joaaanis

lioordhoorn,  6d j.
Amsterdam 25.1.1782 Oude kerk 1” Cl. _t Arnoldus

_Woord?~ooma,  44 j. ongeh.
Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Oortman-Bosch. (XLI, 363). Ons zijn eenige  wapens
Oortnaa?a bokend,  doch wij vermoeden ook in verband
met het huwelijk met eene juffr. BoscJa, dat hier het
wapen van de Utrecbtsche familie Oortman in aan-
merking komt. Dit wapen nu is aldus: ,,een ster geheel
boven in het schild goplaatst en het veld aan de zijden
rond uitgesneden”. Holmteeken  : een uitkomende ge-
kleede man, aanziend gesteld, houdende in de rechterhand
een palmtak. (Voor wat wij onder ,aan de zijden rond
uitgesneden” verstaan,  zie men Rietstap,  Handboek
der Wapenkunde pag. 165). Aldus vonden wij het wapen
voor Andries  Oortmara,  12-3 1776 te Utrecht, die vol-
macht geeft aan Dionys Oortman aldaar. Zonder wapens
vonden wij nog Andr i e s  Oortnaara,  27-9 1766 M e d .
Doc. te Utrecht; Andries Oortnaara,  27-7 1748 te Utrecht
als weduwnaar van Catharina  Liruaicla run Coppeno l ;
en Dionys Oortnaan, 18-2 1782 rentenier te Utrecht.
Verder kunnen wij vrager nog verwijzen naar Navor-
scher 1903 pag. 375, Navorscher 1911 pag. 177 en
Wapenheraut 1902 pag. 211.

Doc. BUR.

Peelt. (van). Zijn er misschien enkelen onder mijn
medeleden, die gegevens bezitten over dit geslacht?
Mag ik hen, die hun onderzoekingen tot de oude Bra-
bantsche archieven uitstrekken, verzoeken hun aandacht
eens aan dezen naam te schenken?

Mij is het volgende bekend:
17 Januari  143 9.  Wouter  Willems Jacobs draagt

op voor schepenen van Eersel aan Arnd Hans Gruy-
terszoon een hem door Hend~rik  Heaadrikszoosa vaas Peelt
beloofde erfpacht van negentien loopende Lichtmisrogge
uit een beemd gelegen bij die Dommele en een gelage
met toebehooren op Borkel. (Charters der gemeente
Dommelen).

1 1 Juli 14 7 2. Johanaaes de Peelt, f i l ius quondam
Johnnuis. Testes Rode et Pijnappel. Datum X1” Julii.
(Poorterboek van ‘s Hertogenbosch 1470-1588).

3 0 D e c e m b er 15 0 2. Meciateldis  weduwe van wijlen
,Johannes  Henricss. van Peelt, draagt op aan haar kin-
deren Willaelnaus  en Johmanes  het vruchtgebruik van land
onder Berlicum. (Bosch protokol 97; fol.0 21).

2 0 Juni 160 3. Johannes Vouterss.  van Peelt gelooft
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aan Wilhelmus Henrixs Scellekens een erfpacht van
één sester rogge Oirscbotsche maat, te betalen op Pink-
steren, uit land op Spoordonk ouder Oirschot (Bosch
protokol 97; fol0 399).

9 D e ce m b er 15 0 7. IVilhelmus  en Johannes gebroe-
ders, kinderen van Johannes Henricxs van Peelt. e n
Matheus  Laurenss Slnets  a,ls man van Helella  dochter
van Johannes Henricxs van Ieelt, dragen over aan Otto
Alards van Dorne een stuk bouwgrond onder Berlicum.
(Bosch protokol 102; fol0 205).

1 S 0 c t o b er 15 1 1. Johannes Johaunesz.  van Peelt
draagt
mud

over aan Otto van Dorne een erfpacht van 3
rogge uit land onder Berlicum (Bosch protokol

106; folo 288 ~50).
3 0 J a n u ar i 15 13. Johannes Johannis  Henricxs van

Peelt draagt over aan zijn broeder Willem een erfpacht
van fr mud rogge uit land onder Berlicum.

Dezelfde draagt voor aan Hadewig, wede Johannes
Eyckmans  eén mud rogge ter zelfder  plaatse.  (Bosch
protokol 108; fol0 151).

. . . . 152 7. Wouter vun Peelt wordt aangesteld tot
schout van de Waterlanden (toenmaals nog bestaande
uit de dorpen Vorderen, Wilmarsdonck en Austruweel
boven Antwerpen) waarover hij tot 1544 rekening geeft.
(Rijksarch. Brussel. Rekenkamer reg : 12989).

Rilcersum. H. W. M. R OELANDS .

Repen(van).  Aanvullinggevraagdvanhet ontbrekende:
Wi!helmina  van Repen, dr. van Jan van Repen en

Margaretha Sluymer, geb . ? te Utrecht, ob. 9 April 1743 te?
Batavia. H. W. R. n~i WA A L.

Santvoort-van Blootenburg. (XLI, 363). IVicolaas
Santvoort, geb. 15.3.1649 te Breda, predikant ‘s Graven-
moer 1677, Leerdam 1687, Emeritaat 1727, t 245.1732
te ‘s Hertogenbosch.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Sax de Monsax.  (XLI, 363). In het Archief Brede-
rode-Vianen te Detmold bevinden zich : Huwl.voorw.
van Johah  Filips,  Vrijheer te Hohensax ,  Heer te Sax
en Forstegk en Adria?aa .P’ra?zçoise vn?a Brederode 12 April
1587 nach den newen calender.

‘s-Ctrnve?a?aage. J. D. WAGNER.

Scheene. (XLI, 364). Amsterdam 22.1.1717 inget. :
Daniel  Scheene, v. Deventer, o. 26, m. Anna Maria
Pepardus  te Deventer, en Beertruyd  Arentsen, v. Deven-
ter, 0. 29.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Schermer. Pieter Lucàs Schermer, ged. R’dam 18
April 1765, tr. R’dam 12 Febr. 1786 Corneiìa  Helena
Vermant. Wanneer stierven deze echtelieden?

Zij hadden o.a. 2 kinderen : Hermina Elis. Joh,., ged.
R’dam 5 Juni 1787 en Adriaan Johanraes,  ged. id. 2 6
Aug. 1788. Kan iemand mij omtrent hen inlichten?

Evenzoo worden gegevens gevraagd betreffende Dirk
Corgaelis  Schermer, ged. R’dam 21 April 1759 en Her-
mina  Jncoba Schermer, ged. id. 27 Jan. 1763.

Druten. C. W. VAN D A M.

Steins Bisschop, Hoe is het wapen door deze familie

gevoerd 2 Gaarne volledige beschrijving met vermelding
van kleuren en helmteeken.

H. V. D. W.

Tecko-Schellingwou. (XLI, 365). De doop van CuTel
komt in de klappers te Breda niet voor; evenmin de
naam Schellingwou. Omtrent de familie Tecko noteerde
ik het volgende:

Gehuwd 22 October 1713: Johanlzes  Tekko,  j. m. van
Breda, en Iiatriraa  Steenhouwers, j. d. van Breda; en
November 1788: Dcrvid  Emanuel  Tecko,  j. m. geb Namur,
luit. art. in garnizoen te ‘s Bosch, laast alhier, en Cornelin
Elizabeth Verster de Balbinra,  j. d. geb. den Bosch.

Uit het huwelijk van Leonurdus Teclco en Jacobn
Hemmekam werden te Breda gedoopt:

1  M e i  1 7 5 2  Carel iMarcus  Adriaeh.
24 Mei 1753 Isaak Wilhelmus.
11 April 1754 Carel IVillena.
9 Juni 1755 Isaak Engelbertus.

15 Jul i  1756 Gorsis Mnrcus.
Breda. P. B INKHORST VAN O~DCARSPEL.

Valkenburgh-Lenshoek. Genealogische gegevens ge-
vraagd betreffende het echtpaar Jan Valkenburgh e n
Petronella  Lenshoek, uit wier huwelijk werd ‘geboren :
Peter  Valkenburgh,  gedoopt te Kerkwijk,  Bommeler-
waard, 7-lO- 1742.

H. A. G. E.

Verschuer. (XLI, 365). De door den heer Binkhorst
van Oudcarspel verstrekte gegevens kunnen wij nog
als volgt aanvullen : Mr. &cclqois  Adriaen Verschuer,
io kolom 366 vermeld, is Burgemeester van Hoorn e n
Bewindhebber van de 0. 1. Comp. aldaar; Mr. I$?llem
Diderilc Verschller,  in kolom 367 vermeld, komt 24-12
1783 voor als Schepen van Enkhuizen; volgens Na-
vorscher 1873 pag. 6-6 heet zijne  vrouw Catharina  Eva
Appelman. - P(ieter)  B(runo)  Verschuer,  i n  ko lom 366
vermeld, vonden wij als Schout van Hoorn 30-1 1761.

De wapens van de onder IIbis, 111  en V vermeld
den vonden wij op origineele stukken of elders en
komen overeen  met  he t  in  de  v raag  omschreven
wapen; het  wapen echter, dat A. Verschuer  in 1762
(24 Novem ber).als Gecommitteerde Raad van het Noorder-
Kwartier voert, mist het hartschild. Verder kunnen wij
nog  mededee len ,  da t  Claes  Jncobsz.  VerscAuer,  2 4 - 6
1635 Schepen van Hoorn, een ander wapen voert, nam.
een klimmenden Pegasus. Ten  slotte  geven wij den
vrager in ernstige overweging de aangehaalde plaats
in Navorscher 1873 op te slaan, hij zal daar meerdere
data vinden, die niet in overeenstemming zijn met de
in de stamreeks van den Heer Binkhorst voorkomende.

Doc. BUR.

Verschuer. (XLI, 366). Joharztaa Magtild van Brede-
ho@,  geb. Hoorn, overl. aldaar 3 Mei 1729.

‘s-Gr. C. J. P.

Vinckenra. Aanvulling gevraagd van het ontbrekende:
Christina  Vinckerara,  dr. van ? en ?, geb. ? te Frederik-

stad, ob. 3 Sept. 1739 te Amsterdam.
Amsterdam. H. W. R. DE W A A L.

Vries (de). (XLI, 367). 1. Hidde Sjoerds de Vvieshuwt
Snob Ijerks, ouders van:
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1. Sjoerd,  volgt 11;
2. Tjerk,  luitenant-admiraal, geb. Sexbierum 6 Aug.

1682, sneuvelt 4 Aug. 1666, heeft twee zoons:
n. Hidde, geb. 15 April 1.656,
b. Tjerk, kapitein ter zee, geb. 9 Aug. 1666, ov. 1689,

huwt Anno, Uargaretha  van Idsinga (dr. v. Math$ en
Hendrina de Loë), geb. 18 Sept. 1662, ov. 23 Oct. 1723.

3. Jacob,  geb. 15 Sept. 1624, huwt Mei 1655 H i s k e
Pyters ;

4. Jowien, geb. 12 Maart 1626;
5. Siouck, geb. 6 Maart 1628;
6. Mary, geb. 1 Maart 1630, ov. jong.
7. Berend, kapitein ter zee, geb. 20 Oct. 1631, huwt

1’ Maria <Telzsma , 20 Eelck val1 der Leij (dr. van Sierck
e n  A .  W. Verlaan);

U i t  1” huw.  n. Ylje,  huwt  Corneiis  van  . . . .
Uit 2e hum. b. Siert, ov. jong 1673.
8. Marj],  geb. 12 Juni 1636;
9. Antle,  geb. 6 Nov.  1637;
10. Fentje,  geb. 20 Dec. 1640;
11. Kind, geb. 18 Juni 1643.

11.  Sjoert, geb. 1619, ov. 1666, huwt Anncr  Clactsen,
ouders van 8 kinderen:

1. Anlg’e,  geb. 12 Oct. 1644;
2. Hidde, schout bij nacht, geb. 12 Dec. 1645, overl.

1 Juli 1694, beg. Harlingen, had 2 kinderen o.a. Jetse,
vadervan  Hidde Jetzes, die huwt %ijntje  Dozczoes  Yntenzn
en daarbij vader van

a. Jikke, geb. Sneek Aug. 1747, ov. Gtrouw 18 Maart
1770, huwde 27 Sept. 1767 Claas Rinses  Coopmans;

0. Eeltje, geb. Sneek, ov. Sneek 12 Sept. 1772, huwde
Anske Rinses Coopmnns.

3. Claas,  geb. 10 Oct. 1647, huwt Bnuk !Zjeerds  en
daarbij vader van

a. Aukje, geb. 20 Febr. 1647;
b. Qoerd, geb. 10 Dec. 1649;
4. Antje, geb. 6 Nov. 1649;
5. Jurjen, geb. 29 Nov. 1651;
6. Mar!j,  geb . 22 Oct. 1664, huwt 5 Maart 1682

.M eindert IJsbrandz.  Heremijt ;
7. Jacob, geb. 4 Febr. 1657;
8. Ga&, geb. 20 Nov. 1660.
‘s-Gr. C. J. P.

Wanray (van). (XLI, 254). Peter pian  Wanru.y  geh.
m.  Bargaretha  oan Holtendorp  komt voor in de pro-
toco l l en  r i ch t e rambt  Doesburg  9 -9 -1695 .

R. P. M. v. W.

Weddingh. Aanvulling gevraagd van het ontbrekende :
Mechteld Weddingh,  dochter van Bernardus Weddingh

en Elisabeth Baeck,  geb. 18 Nov. 1683 te Utrecht,, ob.
2 Febr. 1756 te ?

Batavia. H. W. R. DE W A A L,

Weyland. Aanvulling gevraagd van het ontbrekende :
Sura Baria  Weyland, dr. van Hcnricus Weyland en

Elisabeth Croese, geb. 22 (28s)  Febr. 1777 te?, ob. 3
(4?) Sept. 1843 te Groningen.

Amsterdam. H. W. R. DE W A A L.

Will-Hornschuch.  Menverzoekt ons van uit het buiten-
‘land om inlichtingen betreffende het onderstaande.
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Eva Dorothea  Hornschuch huwde omstreeks 1793 Lud-
wig Gottfried  Il,.ill,  die te Amsterdam op de Prinsengracht
bij de Weteringdwarsstraat gewoond zou hebben. Uit dit
huwelijk werd 16 Oct. 1794 eene dochter Eva Dorothea
Luisa geboren, waarbij een predikantsvrouw Beek geb.
Hornschuch  als peet gestaan zou hebben. Eene tweede
dochter ,Ju$ianne  Dorothea werd later geboren en leefde
nog in 185G  op de Prinsengracht te Amsterdam. Hoe
luiden de huwelijksacte van bovengenoemde echtelieden
en de geboorteacten van hunne dochters te Amsterdam?
Waar en wanneer overleden bovengenoemde personen?
Waren er nog meer kinderen VU! en hebben deze en
de reeds gemelde afstammelingen nagelaten?

DO G. BIJR.

Winter (de). Wie was de echtgenoote  en welke zijn
de  k inderen  van  Admiraa l  .Jan Willem de Flinter,
Graaf van Huissen ?

‘-Gr. A. M.

Witte (de)-Oem van Wijngaarden. (XLT, 368). Een
huwelijk de W. met 0. v. W. komt noch in de genealogie
de Witte noch in die van Oem voor en zal op een ver-
gissing berusten.

De bedoelde C’ornelis  Gerritz.  de Witte (ov. 1602) huwde
t r o u w e n s  Cowelia  Pielersdr.  Weyborg.

lS-Gt-. C. J. P.

Woeringen (van)-Hessel. II~iller~~  van II’oeringen,  geb.
Breda . .  . , 1_. . . , tr. Rotterdam 18 April 1690 Geertruy
Paulusdr.  Hessel, geb.  . . . 22 Febr. 1660, t . . . . Wat
is haar wapen?

R. A. R. V.

Bijzegels. Bij het overnemen van eene collectie oude
schepenzegels der stad Dordrecht maakte ik kennis
met een gebruik, dat ik elders nog nimmer ben tegen-
gekomen.

Aan den staart nl., waarmede het uithangende zegel
aan het charter bevestigd is geweest, bevindt zich boven
het zegel nog een tweede zegel van kleinere afmeting
bevestigd. Deze bijzonderheid komt niet bij alle, doch
toch bij meerdere zegels voor.

Deze zegels, die door het Dordtsche Archief met den
naam ,bijzegels” worden aangeduid, vertoonen soms
wapens, soms merken, die niet  het  minste verband
toonen  met het wapen op het eigenlijke schepenzegel;
zij zij? bij meerdere verschillende schepenzegels dezeltde,
terwgl  2 exemplaren van een zelfde schepenzegel 2
verschillende bijzegels vertoonen.

Zoo komen de zegels van de schepenen Aernt Pietersz.
Ao 1525, Cornelis Ariensz. van Alblas Ao 1525, Damaes
Philipsz. Ao 1530 en Vastraet Willemsz. 40 1536 met
hetzelfde bijzegel  voor, vertoonende een merk, dat in
geen hunner zegels voorkomt; hetzelfde is het geval
met de zegels van Wouter Bartoutsz. Ao 1565 en Mr.
Adriaen van Blijenburg, Ao 1560; met de zegels van
Wouwerick va,n Steenhuijsen Ao 1569, Dirick Philipsz.
Ao 1571 en Willem Jan Witter AO 1677 enz. enz. En
zoo vertoont het bijzegel  van het zegel van den schepen
Mr. Johan van den Wolde, Ao 1611, het wapen  van
het Dordtsche geslacht Stoop, hetgeen ook als bijzegel
voorkomt bij de zegels van Johan de Wit Ao 1 6 1 3 ,
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Nicolaes  de Wit Ao 1614, Arent  Dammert Ao 1614 en
Pompeus de Roovre op diens zegel van 1615, terwijl
op een tweede zegel van dezen laatste van hetzelfde
jaar het bijzegel  als wapen een stappend paard vertoont.

Is iemand deze gewoonte bekend en weet hij er iets
omtrent mede te deelen.  Is het bijzegel  w e l l i c h t  h e t
contrazegel van den gelgktijdigen  burgemeester?

Rotterdam. R. T. &YCHART.

Onbekend portret. In particulier bezit te Deventer
bevindt zich een waarschijnlijk door Mierevelt geschilderd
mansportret. Het portret is eenige jaren geleden in den
Bosch voor den dag gekomen en stelt een geharnast,
persoon voor ; over het harnas een witte plat liggende
halskraag; het hoofd gedekt door een zwart kalotjo. Op
het portret is geschilderd : aeiatis  54 An. 1634  en deze
spreuk : Vita  naihi Christus, mors luwum, patria coelum.
Qeven  de leeftijdsaanduiding en de spreuk ook soms
een aanwijzing wie het portret voorstelt?

Deveder. H.  KRONENBERG.

Onbekend wapen. (XL& 368). De gezochte wapens
zijn dat van Hessen en van 2liassau  (Nederl.  tak). Het
jaartal 1628 toont aan da,t bedoeld is het huwelijk van
Maurits,  landgraaf van Hessen-Kassei (1672-1632)
en Juliana van Nassau (1687-1643),  getrouwd 21 Mei
1603, zoodat deze haardplaat vervaardigd zal zijn naar
aanleiding van hun zilveren bruiloft. De letters C (lees
G.) E. V. zijn de initialen van de lijfspreuk van het
huis Hessen nl. Gott, Ehrc, Vaterland!  Naar analogie
zou 1% N. D. W. het devies kunnen zijn van Juliana’s
v a d e r  J a n  11, graaf van Nassau-Siegen (zoogen.  de
Middelste) ; wellicht ware het dan op te lossen als:
Herr, nach deinem Willen! ‘) Doc. BU R.

Onbekende wapens. A. Op twee bronzen kanonnen -
thans te Velp, v. Paviljoen, zich bevindende - komen
resp. de 2 volgende wapens voor; gevraagd wordt op
welke geslachten die wapens betrekking hebben.

1. Gevierendeeld: 1 gedeeld, met een in vier rijen
geschaakt St .  Andrieskruis over de deelingslijn  heen
(doet aan het wapen van Amstel denken) ; 2. een loopende
hond; 3. twee kepers tegen elkander aan gelegen; 4.
twee aan beide zijden gekanteelde dwarsbalken.

Kleuren zijn niet aangegeven. Onder dit wapen staat
het jaartal 1676.

11. Gedeeld 1. een dubbele adelaar met in den r. bek
een haas (2) en in den 1. bek een visch; 2 doorsneden:
Q. een roos; 6. een visch met losstaande kroon boven
den kop. Over alles heen een ha,rtschild  waarin de af-
gesleten wapenfiguur niet meer duidelijk te herkennen
is, doch op een 8 lijkt.

d. st. W. W. v. R.

Onbekende wapens, B. Welke geslachten voerden
onderstaande wapens?

cc. Gedeeld.  1 van rood met drie kronen van goud
( 2 - 1 ) .

2 van zilver met drie rozen van rood (2-1).
Helmteeken: een kroon tusschen een vlucht van rood

en goud. Wapenteekening 17” eeuwsch.

*) lZcn in hoofdxaok gelijkluidend antwoord mochten wij van ons

eorelid  l<ol.  .T. D. Wagner .ontvnngen. Red,
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0. Gedeeld van goud en rood, waarin drie lelies (2-1)
van het een in het andere.

Helmtoeken: een lelie, gedeeld van goud en rood.
‘s- Cfravelz  hoge. H. C. ne MA N.

Onbekende wapens. C. Op 180 eeuwsch aardewerk
vind ik de volgende alliantie-wapens (kleuren niet aan-
gegeven):

R e c h t s (mannelijk schild) : doorsneden : 1 twee schuin-
gekruiste doodsbeenderen ;
b. een boom.

11. gedeeld: a. drie kepers,

Links (vrouwelijk schild) : drie bijen, schuinlinks
boven elkander.

Beide schilden gedekt door oon helm met een vlucht
als helmteeken.

Op een lint onder de wapens: ,,Anno  1726”.
Driebergen. VALCI<  LUCASSEN.

Onbekend wapen. D. Welk geslacht voerde:
Gevierend. : 1 en 4 in zilver een verkorte faas van

rood of zwart; 2 en 3 in goud 3 ossenkoppen 2.1. (rood?)?
Dit wapen is gevoerd door cene  familie geparenteerd

van vrouwszijde aan de familie Noltheks.
Doesburg. V A N  LEXAU FRIES~IJ~.

Onbekende wapens. E. Op een portret (kniestuk) ver-
moedelijk van een abdis 1721. aet. 54 komen twee
tezamen door een kroon van fleurons gedekte ovale
wapens voor: 1. van rood met drie gouden dwarsbalken,
waarvan de bovenste tegengekanteeld is, 2. van zilver
met een zwarte dwarsbalk, beladen met een (omgekeerde)
gouden ster (5).

B. v. D. v. H.

Onbekend wapen. F. Op een achterkant van een schil-
derij komt het zegel van den vorig& eigenaar voor:
gedeeld A. een gekroonde kolom. B. 3 veertjes boven
elkaar. Helmt.  de gekroonde kolom.

B. v. D. v. H.

INHOUD 1924, N“. 1.

Bestuursbcrichten. - Gcldersnhc  gcslxhten.  Bijdrage tot de ge-
nealogie Sohomalrcr,  door Jhr. TI. H. RBcll.  - Wnchmnnn,  medege-
deeld door Jhr. Mr. F. Beelnorts  van Blokland. - Korte mededeolingen:
Officie& negnt.ie  va,n  adeldom; Retel;  Vennekool; Adelsgunst. -
Vragen en o.ntwoorden:  Bernaige (de); Beverwijk; Blok-vnn Boek;
Borman; Borssele (van); Brndt-dc Vos-van Put,ton;  Brcugel (van);
Bronckhorst (van); Brouwer; Bruijn; Cock  (de)-Groeneveld; Dorp
(van)-Backx; Eelde (van).van Haoften; Franken-de Gijselaar; Gallis-
Moorenvliedt; Garde (van de)-van Hofte;  Hnjungn-Oterlijolr;  Hart (do);
Hartman; Hoerdt (van); Hen (de); Heus (do); Hoerenaar; Jongknecht;
Jorna; Icettingh-Speyart;  Icits-(van)  Couwenhoven; Lnkoman-Jacott;
Leeuwen (van)-van Dieden; Lnderus; Mannen (van) ; Man (de); Maris  ;
Menninck; Mems, Polack  en De Vnlok; Mont (de); Mouwc; Neomagus;
Nisbeth; Noordhoorn-Tomminck; Oori,man-Bosch;  Peelt (van); Repen
(vanj;  Sa,ntvoort.vnn  Blootenburg;  Sax de Monsnx; Scheene; Scher -
mer; Steins  Bisschop; Tccko. Schcllingwou;  Valkenburgh-Lensboek;
Versohuw;  Vinokenru;  Vries (de); Wanrny (van); Weddingh; Wey-
land; Will-Hornschuoh  ; Winter (de); Witte (de)-Ocm  van Wijngnar-
den; Woeringen (van)-Hessel.  - Bijzegels; Onbekend portret; Onbe-
kende wapens.

De Ned. Boek-  en Steendrukkerij, voorh. H. 11. QII~Y.



Dit blad vereohijnt  maandelijks en wordt aande
leden v&n het Genooteohep  gratis toegezonden.

Bijdragen, correspondentie betreffende de redac  bie
van het Maandblad en opgaven van adreeverandering

I gelieve men te riohten  tot den re d a o t e u r Mr. TH.
B. VALCK  LUCASSEN, huize ,&mrmnhSide”,  Driebergen.

1

De jaarlijksohe  oontributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘&ravenhage,  (
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen,flb.-.
Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar

,L

tegeneen abonnementsprijavan  SlO.-  per jaargang.

N”. 2. XLIP Jaargang. Februari 1924.
.-. .~~

BESTUURSBERICHTEAI. G. N aur e v er t. Fisc et bla& ou l’impôt sur la

Bibliothecaris. vanittr.  1923.

Het Bestuur moet tot ziin leedwezen berichten. dat.
(Gesch. v. h. bestuurslid W. J. J. C. Bijleveld.)

W .  b a r .  S n o u c k a e r t  v a n  S c h a u b u r g .  L a
Haye  diplomatique et mondain. 1923 en 1924.

(Gesch. v. d. Hedact. U. h. werk, eerelid  v. h. Genootsch.)

tengevolge van eene ernstige ongesteldheid van den
Bibliothecaris, Jhr. Mr. W. G. Feith, diens p ar tic u -
lier adres waarschijnlijk voor geruimen tijd vervalt.

Men gelieve derhalve alle voor den Bibliothecaris
bestemde correspondentie tot nadere kennisgeving te
richten aan het adres van de Bibliotheek, Juffrouw
I d a s t r a a t  3 .

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. Mr. Dr. B. DE I~OY  VAN ZKJIDEWIJN  ‘s-flertogenbosch.

Piet Heinstraat 26.

J. D. UALENBECK  . . . . . . . . Hilcersunt.
*‘rans  Halalaan 68.

J .  C .  CT.  v a n  VLIERDEN  , . . . . ILepa?lasem  ( J a v a ) .
Adm. s. o. ,,Pangoengredjo”.

F. W. J. WOLF . . . . . . . . . Am~sfoort.
Adj..oomm.  30 kl. t. scr.  t. Utrecht. Paulus Buyslaapz  18.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van het lid Jhr. H. van Reresteyn,
gep. Luit.-Kol. der Art.

Adreswijzigingen. ’

B. H. BOISSEVAIN  . . . . . . . . Nijmegela.
St.  StephanuGtraat  163.

M. R. H. CALMEYER  . . . . . Lam Meulo  (Atjeh).
4~ Div. Marechaussee.

Aanwinsten der Bibliotheek.
L. de 1 a Ro q ue. Armorial de la noblesse de Lan-

guedoc, généralité  de Xontpellier.  1860. 2 dln.* (Gesch.  v. ?L. corr. lid R. T. Muschart.)

Correspondentie betreffende het Genooteohap  ge-
i lieve men te riohten tot den e e o r e t a r ia Mr. 1. J.

THOMASSEN  b THUESSINK  VAN DES HO O P, Zijdezoeg9,
! E Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheeklb.
1 en  de wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen
om  exemplaren van vroeger versohenen  Yaandbla-
(den,  tot den bibliothecaris Jhr. Mr. IV. G.
1 FEITH,  Prinses Nwiannelaan  44, Voorburg.
( De Bibliothesk van het Genootaohap, geveatigd 5
Juffrouw Idastraat 3, ‘s-Gravenhage, ia voor de leden ge-

I opend  iederen  Maandag van 3-6 nur  en op nader
met den bibliotheoarie overeen te komen uren.

,y-___  - K

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

Door ruil met het Hist. Genootschap teutrecht
verkreeg de bibliotheek een zeer groote verzameling
hunner periodieken en werken.

..~__ ._..__~_~_

Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche
Studentenvereeniging aan de Utrechtsche

Hoogeschool,  1635-1671,
door C. J. W E L C K E R ,

archivaris der gemeente Kampen.

Onder dezen titel wordt in het supplement op den
catalogus van de bibliotheek over Utrecht, openbare
verzamelingen der gemeente Utrecht, in 1906 door wijlen
mr. S. Muller Fe. in het licht gegeven, op p. 201 als
no 2200 van bovengenoemd wapenboek melding gemaakt.
Het Latijnsche opschrift aan het begin luidt: ,Insignia
nob i l i s s imorum ac  doc t i s s imorum domino rum
G e l r i o r u m  e t  T r a n s y s u l a n o r u m . ”

Het handschrift met in kleuren geteekende wapens
omvatte bij het verschijnen van den catalogus drie deelen
folio. Deze drie wapenboeken werden te Amersfoort
ontdekt en zijn door den heer H. J. Schouten aan de

, gemeente Utrecht ten geschenke gegeven. l) Volgens de
toelichting bij no. 2200 verkeerde alleen het eerste deel
nog geheel in den ouden toestand, het tweede lag uit
elkander, de wapens waren zelfs uitgeknipt en van het

1) Zie verslag gemeente-arohivaris, bijlage A van het verslag van
den toestand der gemeente Utrecht in 1918, p. 19.
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derde deel was alleen de eerste helft ongeschonden. Met
behulp van het Album Studiosorum is de orde der los-
geknipte wapens zoo goed mogelijk hersteld. De ver-
kooper te Amersfoort heeft verzekerd, dat alle wapens
nog aanwezig waren. Op deze laatste verklaring kom
ik nader terug.

In ,de Nederlandsche Leeuw”, XXXIII”  jrg., no. 6,
Mei 1915, publiceerde de heer H. W. J. Gelinck onder
het opschrift ,,Oud Wapenboek” den inhoud van een
fragment, berustende in het gemeente-archief vanKampen,
op de buitenzijde gemerkt: ,,Liber insignium quartus”,
hetwelk een twintigtal wapens bevatte. Blijkens deze
aanwijzing had het van een grooter  werk deeluitgemaakt.

Naar aanleiding van deze publicatie uitte de heer
W. Winaeodts van Resandt in dit maandblad 1) het ver-
moeden, dat het fragment tot de drie deelen,  in de open-
bare verzamelingen van Utrecht aanwezig, behoord zou
hebben.

Als gevolg van deze uiting volgde briefwisseling met
den archivaris der gemeente Utrecht, daarna opzending
van de Utrechtsche deelen  naar Kampen en van het
aldaar berustende fragment naar Utrecht, om den heer
Muller gelegenheid te bieden, de Kamper wapenteeke-
ningen  te beschouwen. Wij stelden als zeker vast, dat
het Liber quartus inderdaad het vierde deel van het
wapenboek der Geldersch-Overijsselsche  studenten was.
Het verzoek, door den heer mr. S. Muller Fz. tot het
gemeentebestuur van Kampen gericht, het fragment af
te staan, werd ingewilligd. Met een enkel woord maakte
ik van de hereeniging der te Utrecht thuis behoorende
deelen,  waar ze indertrj’d  ook ontstaan waren, in dit
blad gewag. “) Het Kamper  fragment telde zestien wa-
pens van Geldersche en drie van Overijselsche  studenten,
waaronder geen enkele Kampenaar was; &n zonder
vermelding van de plaats van herkomst.

In de weken, gedurende welke de Utrechtsche deelen
te Kampen gedeponeerd waren, vervaardigde ik het
hier volgend naamregister, dat bij nasporingen herhaal-
delijk voor mij van nut geweest is. De sporen van gebruik
aan de geschreven lijst deden de gedachte rijpen, den
inhoud van deze wapenboeken in wijderen kring bekend
te maken. Op de meest welwillende wijze heeft de redactie
van het maandblad ,De Nederlandsche Leeuw” daarvoor
in haar tijdschrift plaatsruimte beschikbaar gesteld en
mij verzocht, eene  korte inleiding te schrijven. Voor de
lo tgeva l len  van  de  Geldersch-Overijselsche  studsnten-
vereeniging, eene  van de zoogenaamde ,collegia  natio-
nalia” of ,provinciale  collegiën” te Utrecht verwijs ik
belangstellende lezers niet alleen naar de aanteekeningen
in deu supplement-catalogus van de bibliotheek der
gemeente Utrecht, no. 2200, maar in het bijzonder naar
het art ikel  van den heer W. J.  Sigal, getiteld: ,Een
Geldersch-Overijsselsch  Studentencollege te Utrecht in
de zeventiende eeuw.” 3, Nadat ik eene  korte samen-
vatting over de geschiedenis van het wapenboek gegeven
heb, ligt het in mijne bedoeling daaraan alleen nog
enkele bijzonderheden ter beschrijving en ter verduide-
lijking van den tekst toe te voegen.

1) Nederlandsohe  Leeuw, XXXIV’  jrg., XP. 10, Ootober 1916.
2) Zie XXXVI’ jrg., 1918.
3) Bijdragen en Mededeelingen  der Vereeniging Gelre,  1916, p. 97 e.v.

In alle vier deelen  prijken voorin de wapens van
Gelder land  en  Overijsel,  ieder wapenschild in eenen
lauwerkrans. De wapens zijn in fraaie kleuren uitgevoerd,
slechts heel enkele zijn eenigszins beschadigd, die in het
vierde deel zijn van grooter  afmeting dan de afbeeldingen
in de voorgaande drie deelen.  Ieder wapen staat op een
afzonderlijk blad met bijvoeging van doop- en familie-
naam, somtijds van plaats van herkomst en van lijf:
spreuk van het lid der vereeniging. Degene, die de kosten
voor het uervaardigen  van zijn wapen niet voldeed, kreeg
onder zijnen naam een zoogenaamd spotwapen, b.v. een
uil. Voldeed het wapen niet  aan de heeren van het
college, in dit geval waarschi;jnhjk  de jury, dan was
soms een galg de straf. 1)

Van den in vier kolommen gedrukten tekst valt over
de beide eerste niets bijzonders op te merken. De eerste
kolom bevat de familienamen in alphabetische volgorde.
Achter een vijftiental moest een vraagteeken geplaatst
worden; zeven familienamen zijn niet ingevuld. De tweede
kolom geeft de doopnamen, ook hier enkele gapingen;
aan het slot zijn vijf onvolledige opgaven opgenomen.
In de derde kolom -- de deelen  zijn noch gefolieerd,
noch gepagineerd -- verwijst het Romeinsche cijfer naar
het deel, het Arabische daarentegen naar de rangorde
van het wapen in ieder deel, b. v. 1, 45 beteekent: het
45e wapen van deel 1. De woorden: oningevuld, onvol-
tooid, spotwapen, zijn door mij bijgevoegd. Ten slotte
vermeldt de laatste of vierde kolom, wat behalve naam en
voornaam op het wapenblad geschreven staat met uitzon-
dering van de lijf- of wapenspreuken. Het Latijn is niet
geheel zuiver. De tusschen ronde haakjes geplaatste jaar-
tallen zijn bij het in orde brengen van de alba, meestal in
potlood, daarop aangeteekend; het cijfer achter ,,praetor
collegii” geeft aan, de hoeveelste van de praetoren bedoeld
wordt. De opmerkingen ter verduidelijking van den tekst
zijn in noten vermeld. De plaats van herkomst is niet van
alle studenten opgegeven. Door vergelijking heb ik echter
vastgesteld, dat het aantal Geldersche studenten twee
keer zoo groot geweest moet zijn als dat der Over-
ijselsohe. Viermaal staat  er  uitdrukkeli jk bij, dat het
lid der studentenvereeniging, wiens wapen opgenomen
is, een Drent was.

De lijst bevat 666 opgaven, te weten: 668 familie-
namen en 605 wapens, waarvan aan de verschillende
deelen  respectievelijk 244, 205, 197 en 20 opgaven
ontleend zijn. Het verschil in omvang van deel 1 en deel
IV is te opvallend, om niet met zekerheid aan te nemen,
dat welke waa.rde  ook aan de mededeeling van den ver-
kooper te Amersfoort, dat geen wapens ontbreken, ge-
hecht moge worden, in ieder geval van het vierde deel
een groot gedeelte ontbreekt ‘).

1) Zie op den naam .Beecker”.
*) Ter staving van het feit,. dat in den 100~  der iaren bladen weg-

geraakt zijn, de aardige bij’zonderheid,  dat de redacteur van d%
maandblad, de heer mr. Th. R. Valck Lucassen, in het bezit is van
eene wapenafbeelding  van een familielid uit de 17”  eeuw, nl. van
Jacobus Valck. die in Aueustus 1653 te Utrecht als _Zutahaniensis”
ingeschreven \kerd,  welkeafbecldin g zonder eenigen”twijiel  met die
uit het Geldersch-Over~jselschwnpenboek  overeenstemt. Zoowel grootte
als uitvoering vau het wapen zijn volkomen @lijk aan die in de te
Utrecht berustende deelen.  Zelfs de wijze van uitknippen versterkt
mijne overtuiging, dat - indien niet meer - aan het, twcedc deel
althans dit wapen ontbreekt.
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Aelsen
Alerdi
Aller
Altena
Amerongen
Amerongen
Antonius(?)
Arckel
Ardesch
Arentsen
Arlebautius
Asch

Bachine
Backerus
Backerus
Baeck
Baeck
Baer
Baerken
Balveren
Balveren
Beckinck
Beckinck
Beckingigh
Bedarrides
Beeck
Beecker
Beeckman
Behm
Beinem
Benthem
Benthem
Bentinck
Berdenius
Berdenius
Ber(g?)hor(st?)

Beyer
Beyerman
Beynum
Beynum, zie
Biel
Bigghe
Bilert
Bisschops
Bisschuos
Blanckevoert
Blanckvoort
Bloemert
Bliidenstein
Bockholt
Boecholt
Boecholt Adr. filius
Boecholt
Bollii nek
Bolt&
Bommel
Bommel]
Bongart

Arnoldus à
Bernhardus van
Joannes a
Gerhardus
Richelt  van
Alexander a
Lambertus a
Nicolaus

Bootsman Joan
Borckelo Johannes à
Bosch Nicolaus
Bosch Wilhelmus
Boshuysen Gualterus à
Bos(?)sh  van Osch Lucas
BouÌnán Godefridus Jacobus
Brake1 Johannes a
Brandolphus Johannes

l) bij Wezel.

Johannes
lohannes
Henricus ab
Gerardus ab
Adrianus ab
Cornelius ab
Martinus
Daniel  ab
Godefridus
Theodorus
Petrus
. . . . Val1

Johannes

Henricus
Nicolaus
Wilhelmus
Bernhardus de
Hermannus de
Diodorus a
Petrus Canisius
Christophorus a
Joannes n
Everhardus
Gerhardus
Johannes
Adolphus Carolus  de
Johannes van
Bernardus
Engelbertus
Johannes ten
Gerardus a
Christ: 2
Johannes a
Wilhelmus
Everhardus
Henricus
Wilhelmus Fr.

Joannes de
Marcus
Jacobus r‘~
Beinem
Jacobus
Cornelius
Anton Everh. &
Bartholomaeus
Huberties
Steuhanus
Johannes
Iacobus
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N.aamreP;istor.

A.

‘..

1,. 230.
11, 3. Campensis. (1651).

111, 57. Neoclesiensis. 1664.
1, 208. Tyelam-Gelrus.  1649.

111. 34. Vada Gelrus,  obiit 1668, den 15en Januarii.

B.

111; 178. Vada Gelrus.
1, 66. Wulacker l) Gelrus. 1641.
1, 77.

111, 98. Hard. Gelrus.
111, 179. Daventriensis.

11, 60. Bommel. (1654).
111, 195.

1, 121, Zwollanus.  praetor collegii (43).

naam doorgehaald. 111, 20.
1, 183.

11, 76.
1. 149.

Andren 2) Gelrus  1662 1”/~ (doorgehaald).

1655.

1; 176.
1. 145.
1: 112.
1; 114.

. ‘- 1.>. 129.
1, 188.
1. 180.
1; 98.

111. 119.
1; 111.

oningevuld. 11, 34.
1, 203.

onvoltooid. 1, 146.
11, 122.

praetor collegii  (55).

Culenburyensis. praetor collegii (35).

vice praetor absente D. Schutt.  (31).
Inga Gelrus.  A”. 1667.
Zwollam  Trans.
Zutpaniensis. non  satisfecit collegio. :‘)

Noviomago-Gelrus.  A ” .  ,1649.

1, 63.
lil, 171. Hasselae Transi(s)ulanus.
111, 140. (1695 ?).
111, 132. (1671) Deventer.

1, 204. 1649 praetor collegii (60) obiit.
1. 150. Vollenhovia Transisalanus. Anno 1647, ,20 Dec.
-’ ~_ p r a e t o r  collegii ( 4 6 ) .

111, 139. (1682 ?) Nijmegen.
11, 123. Kampen. .i

111, 137. (1677). Rencomiensis.
1

1, 68.
11, 87. (1656). Elburg.

111, 97. Zutphaniensis.
11, 114. (1657).

111. 75. Isendoorn Gelrus.

oningevuld.

11; 124.
111, 141.
111, 180.

1, 187.
11, 35.
1, 92.
1, 235.
1, 65.

111. 1 8 .

Zwolle.
Kampen.
Hasselt.

(1653) Deventer, 1667.
obiit. (2 r).
Daventriensis. Praetor collegii

praetor collegii (26). obiit.
(1663). Kampen.

(61). obiit.

1, 48.
11, 10. (1652). Driel.
11, 36. Deventer. Anno 1653, 25 Aug.
11, 88. (Regnerus)  (1656). galg, met strop om hals van

d e n  z w a a n .
11, 125.
11,  89.‘ (1656). Daventr.

111, 9. (1662). Culemborg.
1, 205. Davent. obiit.

111, 106. ‘s-Gravenwerda Gelrus.
11, 121. (1661). Culemborg.

IV, 13. Tyla Gelrus.
1, 132. Zwolla  Transisulanus A0 1646. praetor collegii (45).

111, 46. Rijsvico 4)-Gelrus.

2) St. Andries, ? is) galg met drie muizen, penteekcning. ;*)  Rijswijk, Neder-Betuwe.
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Brantius
Bre
BrencR
Breyl
Brielius

Brielius
Brielhus
Brinck
Brink
Broecke
Broecke
Broesma
Bronshorst
Bruinis
Brunchorst
Bruyn
Buckevort
Bulderen
Busius
Bijos  of Buys(?)

Camerlinck
Camerhnck
Camerlinck
Canneman
Canzius
Castele
Ca’ye (of Kate 3)

Christiani
Claphouwerus

Cloeck
Coccejus
Cock
Cock
Cock
Cock
Coels
Colonius
coop
Coopsen
Copes
Cornelii
Cortbeeck
Cosman
Costerus
Costius
Crans
Crans
Crans
Crefeer
Creienvenger
Creienvenger, zie
C r e m e r
Cremer
Croon
Crouse
Croux
Cruchten

%r:::
Crusius
Crusius
Q&mborgh

Cuyck

Daelen
Daell
Daems
Daetselaer
;;;;;;p

Sibrandus
Casparus de
T h e o d o r u s
Johannes à
Johannes

Henricus
Henricus Wilhelmus
Wolterus  Jacobi ten
Joan van
Arnoldus ten
Hermannus ten
Eustacius  Occo
Adriaen van
Johannes
Rogerus a
Joh. de
Jacobus
Joh. Wolphardus a
Johannes
Reynierus

Henricus
Rodolphus
Thomas
L.
Petrus
Bernardus Gerardi i
Abrahamus’ ten
J. Fridericus
Wilh.

be la

Georgius

Arnoldus
Joannes
Oerardus
Jacobus
Joannes de
Johannes
H e n r i c u s

* Johannes ’
Theodorus Lucas
Egbertus
R a p h a e l
Cornelius
_l;;l;;; Nicasius a

Guilhelmus
Johannes
Henricus
Rodolphus
Rodolphus
Johannes
Jacobus
K r e i e v e n g e r
B e r n h a r d u s
Winandus
Sebastianus
Gerardus
Jacobus
Richardus de
Joachimus
Engelbertus
Georgius Conradus
Sebastianus
Aemilius a
Philibertus Joa(nnes) de la
Richardus à

Gisb. van
Gualterus a
Henricus
Christophorus van
Johannes van
Antonius

ontngevuld.

oningevuld.

C.

oningevuld.

oningevuld.

D,
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BI, 142. Doesb. Qlrus.
1, 211. praetor collegii  (70).

11, 1.
1, 60.

11, 37. Zutphania Gelrus 4. Octobris 1653. D. 0. M. obiit.
23 Nov. 1653.

111, 94, 95. Arenaco Gelrus.  praetor collegii (120).

11, 126. Deventer.
1, 185. L

lil, 89.
111, 91.
111, 23. 1663. Oldenzale Transisulanus.
BI, 164. Bommel.
BI, 6. Doesborgensis.

1, 4.
1, 86. Culemburgo. Gelrus. praetor collegii (32).
1, 107.
1, 161. Herwina Gehus.

BI, 70.
1, 35.

11. 2. obiit.
1, 141. Zwollanus.

111, 15. Zwollanus. A”. 1662 Die 19 Sept.
1, 221.
1, 79.

11. 127. Zutfen.
11; 91. Zwolle- (1656).
11, l?S. Culemborg.

111, 38. Arenaco Gelrus.
111, 53. Doesburgo-Gelrus.  Ipsis calendis Novemb. A”. 1664

Praetor Gelrici et Transysulanici collegii (113).
11, 129. Arnhem.
I, 237. Culemburgo-Gelrus.
1, 76. obiit in Flandria.

11, 131.
1. 38. praetor collegii (20).

Zwollanus A”. 1646.

(1651). Elburg.

1; 138.
lil, 191.

1, 110.
11, 132.
11, 5.

1, 296.
M, 38.
11, ll.
1, 201.
1, 240.

111, 71.
11, 133.
1, 120.
1, 233.

11, 115.
1, 83.

);ifj;]. Zwolle.

Daveniriensis.  1649. Obiit.

Almo-Zutphaniensis.
(nota: komt voor 1742).
Zwollanus 1645, 3 Maji, praetor collegii (39).

Rheda-Gelrus. ( 1657).

Zutphania-Gelrus.
Zutphania-Gelrus.
Arenaco Gehus.

111,  104.
111, 117.
111, 86.
IR, 56.

11, 61.
111, 165.
111, 143.
111, 22.

11,  134.
11,  135.

Bl, 120.
1, 243.

111,  181.

Daventriensis 1664.
(1654):
Ea;flFgen.

1662. .
Zutph.

Staphorst&Transisulanus.

11, 6.
1, 218.

11, 62.
111,  31 .

(1651).
1650. Obiit 1651.
Deventer. (1654).

Vada Geldrus. Praetor collegii  (111). Obiit.

Heerda Gh. (1653).



Dedem
Delden
Dellius
Dengbert
pep

Diemen
Diemen
;$m”e;(?)

+z
i

Dompselaer
Dompselaer
Donghen
;;;r;boecholt

Dossier
Doys
Doys
Dujmannus

&zr

z:n

Eek

Elderinck
Ellengius(?)
Elseek (Cloeck ?)

Engelen
Engelen

Johannes ab
Segerus Hermans ab
Joh.
Hermannus
B e r n a r d u s
Gulielmus Philippi
Johannes
Theodorus ab
Engelbertus
Engelbertus

Engelen W.F. 3, Engelbertus

Engelen
Englise
Enschede
Enserinck
Entinck
Esen
Espierre, zie
Essen
Essen
E s s e n
Essen
Essen
Essenius
Everwijn
Everwijn
Everwijn
Eyck
Eygel
Eyl
Eyl

Fabricius
Fabricius
Fabritius
Fargharson
Feith
Feith
Feith
Ferreris
Fey
Fisscherus
.Fonck

1) beschadigd.
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Johannes
Andreas Johannus  Chr.
Fnaradus Wilhelmus a

Godefredus
Theodorus
Theodorus
Adrianus a
Ewoldus a
Hugo Christianus a
Johan van
Petrus a
Wigboldus
Samuel à
Henricus a
Reinerus a
Frnelius  van

Walraven  van
Abrahamus
Joannes
Joannes
Joachimus
Henricus
Henricus a
Johannes a
Johannes van

Pellegromius
Gerhardus Joannes ab
P. van
Joannes
Henricus
Cornelius ab
Lespierre
Fredericus ab
Gerhardus ab
Gerlacus ab
Henricus ab
Lucas Guiljelmus ab
Andreas
Aegidius
Everhardus
Wilhelmus

oningevuld.

oningevuld.

oningevuld.

Henricus Dominicus Van der :
Hanricus
Adolphus ab
Theodorus  ab

F.

1; 29.
111, 166. Arnhem.
lil, 39. Arenaco Gelrus.  Praetor collegii A’. 1664 (104).

. 1, 37. ss. Th. D.1, 168,

IIÍ ;,

praetor collegii  (54).
primo die Octobrrs 1647, praetor collegii (56).

11:  i
;6$k  85: Tilanus
143. 81. V’ive  A”. 1641.obiit. Zutfen. parce

ï: 99.

Arnoldus
Henricus
Lubbertus
Johan
B e r n h a r d u s
Dubboldus
Gerhardus
Gisbertus
Jacobus
Henricus
Theodorus

111, 69. Doesborgensis.
111, 69. Doesborgensis.

11, 13. Deventer. 1652.

2) naam doorgehaald. 3) W [ilhelmi 3 ] filius.
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1, 51. obiit.
11, 136.

IR, 42. Zwolla Transisulanus.
IB. 78. Swollanus.

1; 34.
II, 92. (1656).

1;) 1;; Arenaco Gelrus.
. .

il; 138.
ly Culemburgensis.

11:  1:

,g.

Ti;:  63:

Zutphaniensis.

A’. 1654 Kal. Octobr. Harderwijk.
111. 96.
111, 92.
II, 12. 1652.
1, 56. praetor collegii (23).
1, 194. 1)

II 96. Swolla Transis., Obiit Zwollae.
1’ 115. Transisulanus Daventriensis. praetor collegii (36).
1:

Ir;
152. praetor collegii (49).

-139.
111, 77. Gelro-Zutphaniensis.
IllI, 1;; Deventer.

111: 5: Zwolla-Trans-issulanus.

“I’
1;

27
225:

111, 55.
1, 175.

II, 140.
1;’

11:

lg.

77:
IR, 21.

111, 165.

1657.

Daventriensis. 1664, obiit 1665.
Gronloe Gelrus. A”. 1648, 1 Martii.

1655.
Arenaco-Gelrus.  1662. praetor Gelrici et Transisu-__. _~~..
lanici Collegii (107). _
Daventriensis. Anno 1666, d. 1 Febr. centesimus &
decimus Gelrus et Transisulanici collegii praetor
(110). Obiit Dltrajecti ad Rhenum d. 7 Febr. 1667.

111, 145. Doesburg.
111, 183. ‘s-Heerenberg.

1, 27. Boemeliae, obiit.
11, 141. Zutfen.
ll, 142.
11, 144.

+ $. anno 1635.
. .
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Foyert
Foyert
Foyert

Francisci
Francken
Franckesen
Franckesen
Frederici
Fuchsius

Anthonius
Henrick Jerephaes
Joannes -. ’

Gernherus
Henricus
Joannes
He&.&’  . . . . .
Wilhelmus

De-.-afstamking  van het geslacht
van Lidth de Jeude,

door J.. P. ,DE XAN.

Ik moet nog eenmaal de aandacht vragen voor boven-
genoemd onderwerp eh terugkomen op het door mij
gepubliceerde in het Maandblad van ons genootschap
A” 19i?2,  aangezien mij nadien gebleken is, dat de toen
door mij gegeven vermoedel$jke  afstamming onjuist is.

Als basis van mijn betoog ging ik destijds uit van
een afstamming uit een Tielach  of Zatidwijksche  familie,
waarvan een lid, zooals het Adelsboekje vermeldt, zich
te Drie1 vestigde en van welk lid de 18ter weder te
Tiel voorkomende familie afstamde. Ik opende toen mijn
beschouwingen met. .den. onder V in het Adolsboekje ge-
noemden Johan,,+àli  Lith  genaamd de Jeude, man van
Johanna IVoZ$

Sindsdien gaven verdere nasporingen mij voldoende
gegevens om de afstamming der van Lidth de Jeude’s
uit de Tielsche’of ?andwijk:sche  van Lith’s als onjuist
te d o e n  v e r v a l l e n .  -’

Ik vond n.ni.,in het Archief van de 0. L. V. broedel-schap
te Tiel (berustende op het Rijksarchief te Arnhem onder
Aanwinsten 1916) een drietal zegels van den Zand-
wijkschen  schepen Frans van  Litlz (zie Maandblad XL,
kolom 221 in de fragment-genealogie) welke zegels ver-
toonen: 3 St. Andrieskrwisjes  (2 evt 1) elk beladen met een
knopje, geheel afwijkend dus van het bekende wapen
van Lidth de Jeude.

Ongeveer terzelfder tijd de gegevens van den Heer
Bloys van Treslong Prins betreffende grafzerken te Zalt-
Bommel (Wapenheraut Xx11)  raadplegende, trof mij liet
daar gestelde onder 139. ,, De groef van Jan Saersen van
Li&“, vertoonende het wapen van Lidth de Jeude. Die
vreemde naam ,,s’aersen”  kwam bij 48. ook voor onder
de kwartieren de Bije  n.m. van Aernt de Bije  en wel
als het wapen van zijn moeder.

Vergelijken wij dit met het door ons geacht Eerelid
Kolonel Wagner in Taxandria 1918 gepubliceerde, waar
deze uit een oud H. S. als wapen van Agnes Saersen,
vrouw van Herman  de Bzje (vader van Aernt), schepen
in den hoogen  gerichte van Drie1 gaf: nin rood drie
palen van vair en een gouden stihildhoofd beladen met
een loopend beest”, dan meen ik ook hierin weder het
wapen van Lidth de Jeude te herkennen..

Nu had ons correspondeerend lid W. Wijnaendts van
Resandt mijn aandacht reeds gevestigd op het voor-
komen van ,,van Lidth de Jeude” te Drie1 o.a. in het
Schepensignaat 1683--‘90 en dit, gepaard met het ge-
stelde in het Adelsboekje betreffende de vestiging te
---_

“) galg  om het wapen.
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1, 24. praetor collegii (11).
111, 121. Tyla-Gelrus.  Praetor-coll. centessimus vigen.. pri-

mus (121), 1670.
111, 27. Tyla gelrus.  Praetor collegii (105). A”. 1665.

11, 14. 1652.
11, 15. Doesburgo Gelrus.

1, 238. obiit 1651.
‘. 11, 145. 4)

11, 146. Zutfen.
11, 147.

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

kriel, noopte mij dat Schepensignaat eens nader te raad-
liegen. Met goede resultaten, immers ik vond de navol-
;ende acten, waarvan een uittreksel volgt:

Schepensignaat Drie1 1083-‘90  fol. 29vers”  dd. Ultimo
Maart  1684. Scheiding van een uiterwaard tusschen
Dwck  ffoicirc  eenerzijds  en J a n  v a n  L i t h  Jansz de
Joede.  Cornelis  de Joede en Alitke dochter van Olt
Clae&  hun nicht anderzijds, terwijl blijkens de aan-
teekening in margine de drie laatst genoemden zijn:
,erfgenaeme?z  Jan Saerst”.
Schepensignaat Drie1 1683-‘90 fol. 62Verso dd. 18-3-
1688, waarin Jan van Lith de CJoede  aan Cornelìs  de
Joede ,,sy,len broeder” derdenhalven Carolusgulden
rente belooft uit een huis en hof in het gericht van
Drie1 tot Hoenzaeth gelegen ,soo Ott Claesz en Mer-
rike Jan Saersend”  echteluyden”  dit bezeten hadden,
een en ander ter voldoening aan een ma.gescheid
dd. 18-3-1688 tusschen de beide broeders opgericht.
Schepensignaat Drie1 1683-‘90  fol. 71 dd. 18-3-1688
zijnde een afschrift van bedoeld magescheid, en waar-
bij compareeren : Hillebrandt  de Ghier  Dericksz, Jan
,can Lith en Corgaelis  de Joede, zijnde ooms en erf-
genamen van ElILeia  Ott Claesz.  dochter zaliger,  en
wel flìllebrandt  als zijnde gehuwd met een zuster
van Ott Claesx.  en Jan van Lith en Cornelìs  de Joede
zijnde  broeder3  va.n Nerrike Jazz  baerszd”,  hun.over-
leden zuster, die gehuwd geweest was met Ott Claesx.

Het vorenstaande geeft aanleiding tot het opstellen
lan het navolgend fragment:

Jan saersz,  -i_ v66r 1584
begraven te Balt Bommel

ralz etan  Lith aGóedeCol_nelie' e Merruke  X Ott Cl-aesz.
+vOór1584  I

Alltke
-1_ vóór 18-3-1588

Waar nu Jan Saerss. van Li&  te Zalt-Bommel  be-
graven werd onder een zerk vertoonende het wapen
van Lidth de Jeude, en hij een zoon had Jan van Lith
de Joede  geheeten, wil het mij voorkomen dat wij in
dien Jan Saersz. van Lidt of liever nog in diens vader
,,Sari,s” den stamvader der familie van Lidth de Jeude
moeten zien en deze familie dus, oorspronkelijk afkomstig
uit Zalt-Bommel of Driel, door het huwelijk van J a n
van Lith de Joede  met Johanna Wolff  connecties .met
Tiel krijgt en de zoon uit het laatstgenoemde huwelijk
te Tiel huwt en zich daar vestigt.

Ten slotte  nog een kleine correctie betreffende het
geboortejaar van Jan van Lidth Jansz de jonge de Jeu&e,
den zoon van Jan en Johawaa  Wolff.

Het Schepensignaat van Tiel 1686-‘89  fol. 62 dd.
16-7-1687 geeft n.m. de volgende acte, waaruit blqkt
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dat Jan Jr. op dien datum reeds geboren en zijn moeder
toen reeds overleden is:

,,Geertruyt can L e e u w e n  wedwe. za. Cor~zelis Wol#
cum tutore vendidit Jan van Lith Jansz.  den jolighen  die
Joede zijn gerechticheit die helft van huys en hofstede
in Tolhuysstraet enz.

,,voerts alle guederen rede en onrede,  erfenisse  en
versterfenisse den vurgen. Jan van Lith Jansx  de Jude
durch doetelicken affganck van Oeertruyt  van Leeuwen
vurs. hem van wegen zijn moeders zaliger Johanna WoZff
gewezen0  dochter van Geertruijd  vurs. aenbesterven 0n
versterven mach”.

Ook Cornelis de Joede  heeft nakomelingen nagelaten;
voor hen di0 zich in het bijzonder voor dit geslacht
interesseeren verw+ ik o.a. naar:

Schepensignaat Drie1 163!2-‘38  fol. 183, Magescheid
de Jode  0n het Schepensignaat Drie1 1626-‘32 fol. 96,
dd 7-6-1627,  Testament &?aeke  &ensd ., huisvrouw van
Jan Cornelisx de Joede.

Blijkens Adelsboek 1910 (blz. 126) huwde G’orne2is  van
Lith genaamd de *Joede met Cornelia Wouters  en vindt
men dezen tak zoowel te Drie1 als te Zalt-Bommel
daarna vermeld.

Familie-aanteekeningen Feitama en bOleeUW,
medegedeeld door Dr. J. A. BIEKENS  DE H A A N.

Tusschen andere familiepapieren vond ik onlangs
twee bijbelschutbladen, blijkbaar uit twee verschillend0
familiebijbels afkomstig, en later aaneengeplakt. In de
hoop er misschien iemand mee van nut te zijn publiceer
ik hun inhoud. Telkens wanneer het handschrift ver-
anderde, en er dus een ander persoon aan het woord
kwam, heb ik een ruimte opengelaten; de eigenaardige
en bij de verschillende schrijvers zoo verschillende
spelling en interpunctie heb ik zooveel mogelgk  onver-
anderd gelaten. De schrijvers blijken allen leden van
het geslacht Feitarna  te zijn, de laatst0 is waarsohi$ijk
Willem Feitnma, zoon van IYilZena  en Nargaretha  de
Haalt, 0n gehuwd met zijn nicht Sara de Haan.

1.
Anno 1669: den 10: octob is onsen oom JacobFeitama

inden Heere ontslaapen, end0 leit begraaven inde
Nieuwe Kerk, In ‘t graf van zijn vader ons0
groot vader zalig: ‘t -Amst”.

1670: den 23 August is onse oom Hendrik Jacobsz Roo
Leeuw begraven inde Zuyder kerk tot Amsterdam.

1679: den 26 August is onse Neef Jan Schouten Feitama
inden Heere gerust, ende leit begraven inde Nieuwe
kerk In ‘t graf van zijn grootvader zal’: Jacob
Edes (3) ‘t Am&.

1681: 26 May op den 2 pinxsterdag des nagts ontrent
12 uure, is onse nigt Maria Roo Leeuw Huys-
vrouw van Ar9aoldus  van Haalen  inden Heere ge-
rust, end0 leit begraaven inde Nieuwe kerk, in
‘t graf van haar Vader tot Amstd.

1681: den  8: octobr  is onse Nigte Geertie Cornelis van
Lokhorst, tot Amsterdam inden Heer0 gerust, en
op den dertienden dito tot Haarlem in de groote
kerkbegraaven, bij haarmanzalr:  EduarcNybrandtsz
Feitama, int graf van haar Vader Zalig: Cornelia
Boudwy9asx  va?a  Lokhorst,

lf
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i84 : den 11 May zijnd0 Heemelvaards Dag ‘s morgens
ontrent ten zeeven  uren, is mijn swager doctor
Reinier Roo Leeuw inden Heer0 gerust, end0 leit
begraven inde Suyderkerk tot Amstd,  bij zijn
ouders en verdre vrinden, hij was gebooren A”
1.647 den 6 Januar zijnde driekoningen Dag oud
zijnde 67 Jaaren en 9 maanden.

%8: den 8 Septemb is mqn Broeder Willem Feitama
inden Heer0 ontslaapen, op woensdag avond ten
10: uren, end0 leit Begraaven inde Nieuwe Kerk
tot Amsterdam in ons0 grafsteede, alwaar zijn
Lijk gezet is, op dat van mijn Zal: huysvroum:
Elsien  lsaacx Roo Leeuw, zijnde dit graf ge-
teekent Letter F ende NO 193: Hij was gebooren
Ao 1618: den 23 Novemb: tot Haarlem opt Spaaren
Inde brouwerij van de gekroonde Trompet.

389. den 4 Novemb. is onze Oudoom Reinier Reiniersr
overleeden, op Vrijdag ‘8 avonds ten elf uuren,
en den 8 do begraven in ‘t graf van onze groot-
vader Izaak Jacobsz Rooleeuw inde Zuiderkerk.

693. den 7 Novemb. is onze Oom Abraham Rooleeu
overleden op Zaturdag ‘s morgens tusschen vier
en half vijf uuren,  0n den 11 do begraven in zijn
eigen graf in de Nieuwe Kerk, ‘s avonds ten $
tien uuren.

697. den 13 May.  ‘s morgens ten tien uuren op maan-
dag, is Zuster Anna van Diephout  Weed. van
Wijlen Jacob Rooleeuw overleeden, oud zijnde 67
jaaren 24 maanden, en den 17 dito bij haar man
Zal= in de Nieuwe Kerk begraven.

700. den 16 Februarv’s avonds kwartier na tien uuren op
dingsdag, is Broeder Anthony Rooleeuw overleeden,
0n den 22 do des avonds in de Westerkerk, achter
de predikstoel begraven, oud zijnde 70 jaaren . . .
maanden.

701 den 1 Augusti. ‘s morgens ten half vier uuren
des maandags, is onze waarde Vader Sybrand
Feitama in den Heere gerust, en op den 6 dito
zijnde Vrijdag in de Nieuwe Kerk begraven in ‘t
graf Letter F. NO 193 Noorder  Trans, bij onze
Moeder Zalr en Oom Willem Feitama, oud zgnde
81 jaaren 4 maanden en 6 dagen. .

709. 19 january, op Zaturdagavond, tussen 11 en 12
uuren is mijn waard0 Broeder Izaah Feitama, na
een langduurige en pijnlijke ziekte en zwakheid
in den Heere gerust, en den 24 dito ‘S avonds
ten neegen uuren in de Nieuwe Kerk begraven,
in ons ordinary graf, zijnde oud geweest 42 jaaren,
4 maanden en 23 dagen.

732. 20 July, is zijne Weduwe C. Rooleeuw overleden,
zie de volgende Bladz.

11.
In Amsterdam A” 1692 :

18 May. Zijn wij Izaäk Feitama 0n Cathar&a
Roofeeuw  in den huwelijken staat bevestigt: de
Heer0 gelieve ons en onze Nakoomelingen hier-
meed0 zijn genade en zeegen  te verleenen, en ons
hier in eendragtige  liefde, en hier namaals eeuwig
door 0en zaalige gemeenschap te vereenigen.  Amen.

LO 1694: 10 deoember. Op vrdijag, ‘s namiddags ten
drie uuren, is mij, lieve Huisvrouw Cnthnrina
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Rooieeuw, verlost van onze eerste Zoon, genaamd
Sybrand Eeitama, op ‘t Waater in de gulde Bril,
daar de Otter iu de geevel staat.

Ao 1697: 20 april. Op Zaturdag, ‘s avonds omtrent ten
acht uuren, is mijn waarde Huisvrouw Cutharina
Rooleeuw, verlost van onze eerste dochter genaamd
Anna Feitama, in ‘t bovenstaande huis.
1.3 May. Op Maandag, ‘s morgens ten tien uuren,
is onze Lieve Moeder Anna van Diephout  in den
Heere ontslapen, en den 17 dito ‘s namiddags ten
half’ drie uuren,  in de Nieuwe kerk bij haar Man
Zalr begraven.

Ao 1701. den 1 augusti. Op maandag morgen ten half
vier uuren,  is onze waarde Vader Sybralzd  Feita-
ma in den Heere gerust, en den 5. dito ‘s namid-
dags ten drie uuren in de Nieuwe Eerk, in ‘t
graf Letter F. NO 193 Noorder  Trans by Moeder
Zalr en Oom Willem  Feitama begraven, oud zijnde
81 jaaren,  4 maanden en 6 dagen.

A0 1705. den 1 december. Op dingsdagavond circa 84
uuren, is onze waarde Zuster Elsje Rooleeuw,
Huisvrouw van Bp Martin du Flo, tot Haarlem
in den Heere ontslapen, en aldaar op maandag
den 7 dito in de St. Janskerk  begraven.

Ao 1707. den 1 January. Op Zaturdagmorgen ten 7
uuren, is onze waarde Broeder Gerrit Eocking in
den ouderdom van circa 67 jaaren in den Heere
ontslapen, en op donderdag namiddag ten + drie
uuren in de Wester Kerk begraven.

Ao 1709. Den 19 January. Op Zaturdag avond tussen
11 en 12 uuren is mijn waarde Vader lzaäk  Fei-
tama, na een langduurige en pijnlijke ziekte en
zwakheid, in den ouderdom van 42 Jaaren 4
maanden en 23 dagen in den Heere gerust, en
den 24 dito ‘s avonds ten neegen uuren in de
nieuwe Kerk in ons ordinary Graf begraven.

A” 1710. den 7 February. Op Vrijdag avond ten 10
uuren is onze waarde Meutje Jtargareta  Rooleeuw
Huisvrouw van Arnoud van Halel  na een lang-
duurige ziekte en zwakheid in den Heere gerust
en op den 12 dito ‘s Avonds in de oude kerk
begraven.

A” 1710. den 12 October. Op Zondag avond ten 11
uuren is onze waarde Oom Ixaak Rooleeuw n a
een ziekte van eenige dagen overleden, en op
den 17 dito ‘s avonds in de Nieuwe Kerk bogra-
ven, in ‘t graf van onze grootvader Jacob Rooleeuw.

A” 1711 den 8 October. Op Donderdag ‘s morgens ten
t zes uuren, is onze waarde Meutje Ida Rooleeuw
Huisvrouw van Nicolaas van Hoogvelt, na een
langduurige en pijnelijke  ziekte overleden, en op
den 13 dito ‘s avonds in de Nieuwe Kerk in ‘t
bovenstaande Graf begraven.

Ao 1720. den 14 Aug : Op Woensdag ‘s morgens ten
. . . uuren is onze waarde Nicht Anna Schuur-
man, na een ziekte van 2 dagen overleden, en
op maandag den 19 dito ‘s namiddag5  ten $- drie
uuren te Rotterdam in de Groote Kerk begraven.

Ao 1721. den 8 Septb: Op Maandagavond tuoschen 9
en 10 uuren is onze waarde Oom Herman  Schuur-
m a n  in den ouderdom van 75 jaaren in den
Heere gerust, na een ziekte van 3 a 4 dagen,
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en op Zaturdag den 13 dito ‘s namidd: ten 24
uuren in de groote Kerk te Rotterdam in ‘t boven-
staande graf begraven.

AO 1724. den 24 Bpril. Op Maandag is onze waarde
Neef Anthoni  RooIeeuw,  na eenigen tijd ziek geweest
te zijn, overleden in den ouderdom van . . . jaaren,
en alhier in de Westerkerk op Zaturdag den 29
April ‘snamiddags ten 2 uuren begraven.

1726. 27 Decemb: Is onze waarde Nicht Anna Forking,
dochter van wijlen Gerrit Focking, na eene lang-
duurende kwijnende Longziekte, ‘s morgens ten
9 uuren in den Heer0 gerust, en bij haar vader
in de Westerkerk op 1 Janua: 1726 ‘s midd : ten 2
uuren begraven.

1727. 1 February, op Saturdag, is onze Oom Martin
du Flo, na eenen langen tijd bedlegerig geweest
te zijn, te Haarlem overleden, en op donderdag
den 6 febr:  ‘s namiddags ten 2Q uuren begraven
in de St Janskerk.

1727. 13 Febr: op Donderdag avond voor elf uuren is
onze waarde Nicht ElicaOeth  Fokking,  Kraam- en
Huysvrouwe van Neef Pieter Tak, te Rotterdam
na een korte doch hevige ziekte in ‘t hoofd, zachte-
lijk in den Heere gerust, en op Woensdag den
19 dito ‘s namiddags ten 2-2 uuren in de Groote
Kerk aldaar, bij haar Oom Herman Schuurman
begraven.

1732. lb July, op Dingsdag namid. omtrent 5 uuren,  is
onze waerde Oom Arnoud van Halelt in den ouder-
dom van ruim 58 jaren, zeer schielijk aan een be-
roerte overleden, nadat hij daags te voren noch
aan ‘t krankbedde van mijne moeder Cath. Rooleeuw
ten 12 uuren hadde geweest: en is bij zijne huisvr :
onze waerde moeitje Margaretha Rooleeuw, in de
Oude Kerk begraven op Dingsd:  avond den 22
July 1732. -

1732. 2O_July,  op Zondag morgen ten SQ uuren, is onze
geliefde Moeder Catharina Rooleeuw (eerder We-
duwe van Izaak Feitama en laatst Wed. van
Lamb. 2: Kate Hend”  :), na een langjarige bloed-
vloeying en bedlegering van omtrent 4 maanden,
zagtelijk in haar 62ste jaar in den Heere ontslapen ;
en op Vrijdag namiddags voor 3 uuren begraven
in de nieuwe Kerk, in haar eigen graf letter F.
N. 192, naast N. 193, daar haar eerste man, onze
waerde Vader, 1709 begraven is.

1737: 5 Augustus, op Maandag morgen, ten 4 114  uuren,
is onze waerde Oom Eduard Feitama, in den ouder-
dom van 76 jaren 6 maanden en 12 dagen, na
een veeljarig verval van lichaamskrachten, zagtelijk
in den Heere gerust, en op Vrijdag avond ten 9
uuren begraven in de Nieuwe Kerk, in zijn eigen
graf, Letter F. N” 193, boven op de kist van zijn
broeder onzen Vader Isaak Eeitama: zijnde door
ons S. en A.F. de letters E F. 1737, met kopere
spijkertjes op ooms kist gesteld, om te beter aan
zijn testamentaire begeerte te voldoen, dat zijn lijk
met geroerd, geschut en vervoerd moge worden
in den tijd van vijf en twintig jaren.

í738: 8 Decemb: op ,... dag, is onze waerde Meuy
Petronella Rooleeuw weduwe van den H*e Herman
Schuurman, na eenige dagen ziekte, in den ouder-
dom van . . , jaren in den Heere gerust, te Rotter-



dam, en aldaar begraven in de Groot8  Kerk bij
haren man en dochter.

1768: 13 Junv savonds seven en een half uuren is onse

1768

1762

Neef !%~&and Feitama In den ouderdom van 64
Jaaren en ses maanden In den Heere Gerust en
op Maandag den 19 Juny begraven savonds ten
half negen uren in de Niewe Kerk in het graft
Letter F NO 192 toebehoorende voor de helft aan
Saliger Neef Seybrand  Feitama, voor de Andere
helft aan Nigt Anna  Feitama.

Dit gratt is gesteld op de naam van Wil lem
Feitama als Eenige Erfgenaam van Saliger Neef
Seybrnnd  Feitamn op den 4 Nov. 1760.

he t  graf t  NO F NO 192 is door mij Ic’illem
E’eitama laaten Exsamineeren den 18 October 1762
en daar in gevonden 1732 Catrina  Rooleeuw  Eerst
Wed. lsaac Feitama Laatst Wed. Lambert  ten Katen.

hier op staad  het Leyk van
den 13 Juny is ons Neef Hegbrand  Feitama i n
den ouder van 64 Jaaren  overleden en begraven
Int Graft Letter F 192.

dit zijn di twee Lijken In dit Graft gevonden.
Nu Moet hier nog in worden begraven Nigt

Anna Feitama 1762 woonende tot Haarlem. In
dit graft konnen in worden begraven veuf Loyken
nu nog drie.

het Graft Letter F NO 193 is door mij Willem
Feitama 1762 den 18 October geruymt en schoon-
gemaakt, de been8 In Een kist Onder int graft
goset en is daar nu alleen in het Leyk van Soon
Jacobus de Vos Kops.
d e n . . . November heb dat graft laaten stellen
van mijn naam Willem Feitama op Maria Feitama
Wed. Jncobus  de Vos Kops.

Kwartieren Isendoorn-Stommel,
medegedeeld door Mr. E. J. TH . & Ta. VAN DEB HO O P.

Volgens mij welwillend verstrekte mededeeling van
ons geacht medelid den heer J. Hoynck van Papendrecht
bevinden zich op het kasteel de Cannenborch onder
Vaassen  een tweetal geschilderde houten kwartierborden.
De zeer slechte staat der beide schilderstukken en het
ontbreken van enkele fragmenten maken een restauratie
dringend noodzakelijk.

Intusscheh  scheen het niet ondienstig den inhoud,
voorzooveel noodig en mogelijk aangevuld,in  dit maand-
blad vast te leggen.

De hoofdwapens der borden vertoonen respectievelijk
het wapen can lsendoorn à Blois (in rood 3 palen van
vair en een schildhoofd van goud) en vnn Stommel (in
goud 6 roode rozen geplaatst 1, 3, 1 en l), beide met
helm; helmteeken en -kleeden. Mede in verband met
het jaartal 1666 onder elk hoofdwapen is het niet moeilijk
deze te determineeren als die van Hendrik van lsendoorn
à Blois,  heer van Cannenborch, t 16 Dec. 1694, en zijn
vrouw Sophia van Stommel, t 19 Aug. 1676.

Beschouwen wij eerst de kwartieren van Hendrik van
Isendoorn, dan vinden we de volgende wapens:

[lselzdoorw]  Sterkenburg Rossum Hemert
IIBrakeZ 1 Ackersloot Groesbeek Herlaer
[Druten] Lockhorst Stecke Brake1
[‘Vianen] Giessen Lynden Gendt
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waarbij echter direct zij medegedeeld,
kolom door mij is aangevuld; immers
geheel, doordién een der verticale planken, waaruit
het bord is samengesteld, is verdwenen. De vier cursief
aangegeven kwartieren waren echter met gebruikmaking
van algemeen bekende bronnen gemakkelijk te recon-
strueeren. Ook de overige, nog voorhanden namen en
wapens komen met de litteratuur, welke mij ten dienste
stond, volkomen overeen. De namen en vooral de kleuren
der wapens zijn echter door den tijd of door overschil-
dering dermate verminkt, dat het geheel een treurigen
indruk maakt.

Dit geldt ook het tweede wapenbord, dat van So$ia
‘uan Stommel. Hierop vinden we deze kwartieren:
Rtirich Broich Ruischenberg Stommel
Wagtendonck Eller Rinssen Millendonck
Broichuisen (?) Sassenhoeve Hompesch Vl i s t e r  (1)
Barlo (?) Stigeren Arkenteel Blanckenheim

Hier springt onmiddellijk in het oog, dat de meest
linksche en meest rechtsche kolom in haar geheel be-
hooren om te wisselen; blijkbaar heeft men de losge-
-raakte  planken verkeerd aaneengevoegd.

Met de mij beschikbare litteratuur vond ik deze kwar-
tieren:

Arnold v. Magdalena
Stommel, x v. Broich

Hendrik v. Maria v.
Buischenberg X Rürich gen.

ridder + 1528 tot Eichs Zweybrüggen

Stephan v. Stommel X Margaretha v. Ruischenberg
-;- 30 Dec. 1560 tot Eichs

Sophia 1’. Stommel tr. 10 Johan v. Groesbeeck
20 (1556?)  Hendrik v. lsendoorn.

Wellicht vindt een belangstellende gelegenheid om
na te gaan of de overig8 kwartieren van Sophia, zoo-
als het wapenbord die aangeeft, juist zijn.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Berckhout. Men vraagt ons uit het buitenland,

wie bedoeld kan zijn met ,de Ed. Heer Berckhout”,
die zich volgens Maandbl. XXIX, 364 door den penning-
meester Dirk Visser representeeren liet bg den doop
op 4 Oct. 1671 te Oud-Beierland van Lijntje, dr. van
A~gelbrecht  van Dalem en Baartge  Perstolk.  Alle ge-
gevens betreffende deze familie Berckhout, waartoe ook
behoord kunnen hebben Arie Berkhout, gehuwd met
Cathrina van Leeuwen, in 1690 te Spgkenisse,  Jan
Berkhout, gehuwd met Adriaantje Groenendijk,  vóór
i718 te Boon, Engel Pieters Berkhout  in 1701, als j.m.
van Simonshaveo, te Oud-Beierland gehuwd met Haasje
van Meurs, j.d. van Nieuw-Heierland, zijn welkom.

DOG. BUR.

Blanc (le). Blijkens een extract uit het Doop- en
Trouwregister der Waalsche kerk te Rotterdam, Reg.
no 2 zijn aldaar gehuwd 28. V. 1692 ,,Monsieur Robert
Ne.41 de Dieppe & Madam’le Susanne le Blanc de Rouen.”
Is haar wapen soms bekend?

Arnhem. D. RUTGERS  VAN ROZENBUBG.

Boon van Engelant. Mr. holrzelis  Boon van Engelant
woonde op ,den Beer” bij Oud-Beyerland en werd
1741 aangenomen tot lidmaat der Remonstr. Gemeente
te Vlaardingen.
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Nadere gegevens omtrent hem gevraagd.
Vlaardingen. M. C. SIGAL  JR .

Borman.  (XLII, 16). Het wapen Bomznn, dat het
Arm. Gen. met een schildhoofd  beschrijft, hebben wij
in verschillende bronnen steeds als doorsneden wapen
aangetroffen.

Dit wapen werd o.a. gevoerd door JOJUU~ Borman in
1673 drossaard van Gorinchem, zooals één der wapen-
boekjes van Mr. W. van der Lely in het archief te
Delft ons doet zien, alwaar de adelaar evenals in het
Arm. Gen. uitkomende d.i. half is en niet, zooals kolom
86 vermeldt, geheel.

In een wapenboek in de Kon. Bibl. te ‘s Hage echter
vonden wij dezen zelfden  als burgemeester van Gorin-
chem van 1684 tot 1688 met een wapen, waarin de
bovenhelft beladen is met een geheelen adelaar, terwijl
het Wapenboek van Jan van Kuijl den adelaar weder
uitkomend aangeeft. In een ander wapenboek in de
Kon. Bibl. te ‘s Hage vonden wij met hetzelfde wapen
Johan Borrentan, van 1684 tot 1688 burgemeester van
Gorinchem (dezelfde dus als boven) getrouwd met. . . .
Manson  (ook daar de adelaar geheel).

Omtrent het wapen Barman met den leeuw kunnen
wij berichten, dat dit volgens J. Habets ,,deArchieven
van de Rijksabdij Thorn”, dl. 11, pag. 213 en denzelfden
schrijver in ,,Gedenk-  en grafschriften in Limburg” ge-
voerd is door jonker Guillat6me  de Borman (Wilhelm  van
Borma,n tot Grathem), ob. 3,/4  1635 en begraven in
de kerk te Grathem, en getrouwd met MQrgaretha  van
W6xe.s.

Dezelfde Habets vermeldt in zijn eerstgenoemd werk
dl. 1, pag. 321 Qlaes  Bormans, 1013  1429 Schout van
Maasland, wiens zegel vertoont ,,een gaande leeuw”.

Als aanvulling deelen wij verder nog mede, dat ons
nog 3 geheel andere wapens Borman bekend zijn.

DOG. BIJR.

Breugel (van). (XLI, 367). Bijzonderheden omtrent
Hendrik van Brezcget,  t vòor 1764 en gehuwd met
Margaretha vc6n  Broekhzcysen,  zijn kinderen en voor-
ouders zijn te vinden in ‘t Ned. GesI.-,  Stam- en Wapen-
boek van Ferwerda en Kok, deel 1, aanwezig in de
Bibliotheek. Doc. BER.

Breugel (van)-van ‘Bronckhorst. (XLI, 367, 368).
Gerard Tìeieman Frans  va?a  .Breuget  huwt Josina ‘valz
Casteren (zie Adelsboek). Hieruit: Ds. Tieleman  vaqa
Breugel, o.a. pred. te Rosmalen, geh. met Aiana  Acker-
mans. Hieruit o.a. ,Josipaa  van Brez6get  1)) geh. met Jacob
Hendricks van Bronckhorst; zij laten 17-6-1716  te Osch
hun kind Jacob Dirk doopen. Uit dit huwelijk moet ook
stammen Ds. Gerard van Bronckhorst, die omstreeks 1760
Anlza van Breugel, dr. v. Hendrik en Margarelha  vals
Broeckhuisen  huwt. Uit dit huw. weder: Mr. *Jacob van
Breugel van Bronckhorst, secretaris van Heesch en Ber-
chem, geh. met Margaretha van Brezcgel,  dr. v. Ds. He,*-
mannzcs  Gerardus  en Maria Adriana Luycx Mnssis,  geb. te
Ameide 19-6-1769.Zi,i  laten, zooals blijkt uit het doopb. der
Nederd. Herv. Gem. te Osch, in de kerk te Heesoh doopen :
Qera&  18-3-1787;  Herman Gerard 12-10-1788; Daniel
18-7-1790; Abraham Jacob 1-4-1792 ; Anna Jacoba Hen-

1) Deze zou dus niet cen dr. zijn van Mr. Hendrik en Maria Kuchiin,
~ooals C, J. P. in het vorige nummer mededeelde. RE D.

LZtyCX 6-4-18Oí  en Henriette Diderica 26-4-180~:
JÍÍ. J. v. H.

Bruijn. (XLII, 17). Behalve de genoemden voerde ook
Jan B?"t6ij?a,  in 1747 notaris te Monnikendam, dit wapen.
Wij teekenden aan, dat de kleuren vermoedelijk zijn:
de boom groen op zilver, de zwaan zilver op rood en
de vis&  van natuurlijke kleur op groen water in gouden
veld, dooh verzuimden tot onzen spijt de bron, waaruit
wij dit overnamen, te vermelden. De overige vragen
kunnen wij niet beantwoorden. Doc. BU R.

Bruijn. (XLII, 17). Het wapen met den bruinvisch
zwemmende op een zee werd gevoerd door Martinus
de Brz6yn,  die tusschen 1695 en 1705 schepen te Heusden
was. Hij was een zoon van Joachim de %66y1a  en Maria
Verster en had een broeder Jacobus de BruyTa,  die te
Amsterdam gevestigd was, en een anderen broeder
Dirk de Brugn,  die in den Haag woonde.

'S-GT. B. v. B.

Cornelii-van den Heuvel. (XLI, 41, 89, 368). Ja?z
Cornelii,  we@, huwde Nijm. 26 Aug.17  Sept. 1624 An-
neken van den Hoeve1 en zijn zoon Gerhard C., als
chirugijn won. te Calcar, ondertr. Nijm. 16 Mei 1664,
att. op Neerbosch  6 Juni 1664 met Cath” Thyssen, dr.
v. Peter en Eua Walborgh, ged. Nijm. 14 Oct. 1638;
waarmede dus de mogelijkheid geopend is dat Dirck C.
tusschen 1664 en 1670 te Calcar is geboren.

Druten. C. W. VAN D A M.

Couwenhoven (van). Kent iemand een genealogie
van genoemd geslacht, waartoe o. a. behoorden: Willem
Adriaansx. eaii G’o1~2ue&o~e~2,  heer van Holy ,dewelcke
overleden is tot Vlaerdingen den 20 September 1609
out wesende omtrent 100 jare agterlatende dus veel
kinderen, kindskinderen en overkindskinderel” (volgens
een h.s. genealogie, in het bezit geweest van de familie
Couwenhoven te Zaandijk, doch thans verdwenen) ?

Een afstammeling van hem was o.a. Il’illem Adriaansz.
CouweMhoven,  geboren te Maassluis, vertrokken naar
Zaandijk, waar hij stierf in November 1740.

Vlaardingen. M. 0. &ElAL  Jn.
Zie hieronder de bijdrage Jongknecht van ons mede-

lid G. J. Honig. RE D.

Garde (van de)-van Hoften.  (XLII, 19). Blijkens
het (Fransche) bevolkingsregister van ZB. van 1810
was zQ toen weduwe en geboren te Rossum 16 Nov.
1739. Haar ondertrouw of huwelijk is dus mogelgk in
het Rossumsche register (R. 8. Arnhem) te vinden en
wel vòòr 1764 (geboorte van eene dochter).

B. v. D. v. H.

Groskamp. (XLI, 369). Volgens eene Genealogie
Groskamp zou het wapen van dit Amsterdamsche ge-
slacht zijn: zilver met 3 spr. vossen van rood, boven
elkander. Ht. uitk. ro. vos. Wr. en Dekkl. zi. en ro.
Soms als schildh.  2 toegew. leeuwen.

Ginneken. STEENKAMP .

Haar (ter). 13 Mei 1769 huwde te Delft Hermanus
ter Haar met Helelaa  van der Wal. In Delft werden
hun 10 kinderen geboren. 17 Dec. 1793 overleed Helena
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van der Wal te Delft. Wie waren de ouders van Her-
manus  ter Haar en waar  is hii geboren en overleden?

is

., c,

L e i d e n . C. S. LECHNER .

Hartman.  (XLII, 20). Nagdalena  Geertruidn  Hnrtman
ged. Amsterdam (Wester kerk) 27-9-1737.
Amsterdam. A. B. V A N  D E K. VIES.

Heldewier-de Hulter-Cox, Waar en wanneer is ge-
boren en gedoopt Agneta de Hulter,  die 28 Febr. 1673
te Amsterdam huwde met Abraham Heldewier? Zij was
een dochter van Qaultier  de H. en Helena 11 armondt,
die in 1639 te Leiden huwden en in 1642 eene dochter,
in 1644 en 1646 zoons lieten doopen te Rotterdam, waar
hij koopman in meekrap was. In 1649 was hij failliet
e n  voor&vluchtig. Zijn deze de Hulter’s verwant aan
het Delftsch regeeringsgeslacht, later heeren van Oud-
heusden en Elshout?

Waar huwden 2 Dec. 1789 Mr. L). N. B. Heldezoier
uit Leiden en C. G. Co%, vrouwe v. Est en Opijnen,
uit Z. Bommel 2

L. 13”.

Horst (van der). (XLI, 145). De 4 vermelde kinderen
van het echtpaar v a n  Haastenbwrg-vaia  d e r  Hor s t
waren niet hunne kinderen, doch hunne kleinkinderen.

,De ouders waren Cornelius van Haastenburg en Agatha
Cornelia de Ridder (dr. van Lambet*tus  de Ridder, bur-
gemeester van Harderwijk en Meester der Geldersche
Munt, overl. 1714, en Charlotte Susa?ane Coltermans).

D. w.  P. v.

Jongknecht. (XLI, 362; XLII, 20). Op een tafereel
met den titel: ,,Dit’s den Boom met het wapen van
Willem Adrinensz.  ,van Couwenhouen Heere van Holy, I
dewelcke overleden is tot Vlaerding den 20 September
1609 out wesende omtrent 100 Jare, achterlatende dus
veel kinderen, kintskinderen  en overkintskinderen 1616” ,
komt o. a. voor een dochter Nensgen Willemsdr., die
huwt met Ariëlz Jongknecht,  waaruit een zoon Cornelis ’
Ariënsz. Jongknecht.

Ditzelfde wapen komt voor op gobelin wapenkussens,
waarvan ik een tweetal heb zien verkoopen te Zaandijk
3p boedelveilingen der familie Honigh (vermaagschapt
aan Couwe?ahoverz).  Het wapen rust daar op twee ge-
kruiste ankers en is vergezeld van het jaartal 1661 en
cie letters E. P. P. P., de beginletters van de spreuk
-ler Admiraliteit: Pugno Pro Patria (ik strijd voor het
vaderland) terwijl E zal aanduiden dat Mr. Adriaen
Tongknecht,  want van hem zullen die kussens wel af-
komstig zijn 2), in de admiraliteit van het Noorder-
kwartier zitting had voor de stad Enkhuizen. Met het
Dog op het feit dat deze kussens overgegaan zijn in
den tak Co~1~ue&oveq doet denken, dat Mr. Adriaen
Jongknecht zonder descendenten is overleden.

Van Cornelis Ysbrajadsa.  Jongk?aecht  te Vlaardingen
heb ik geen aanteekeningen en is het mij dus niet
bekend of hij tot deze familie behoorde, die aan het
geslacht Couwenhovela  was verwant,.

Voor mededeelingen omtrent dit geslacht, dat zeer
verbreid is geweest in het Zuidelijk deel van Zuid-
Holland, ooki,te>Rotterdam  en Brielle, houd ik mi
gaarne aanbevolen. j

Koog-Zda~adfjk. G. J. HONIG.

l i

Het wapen dat afgebeeld is tegen den stam van den
boom is gevierendeeld: 1. zwart met een zilveren kruis;
2. zilver met een rood vrijkwartier  en 7 meerlen; 3.
een schuinbalk waarop 7 sterren en waartegen een
klimmende leeuw; 4. 3 zwarte meerbladeren.

In 1792 is het tafereel hersteld en meerdere kleuren
zin toen zwart geschilderd, wat blijkbaar foutief is
geweest en blauw of groen behoorde te zijn.

Het eerste kwartier zal zijn het stamwapen vati
Couwenhoven. 2 Holy. 3 van der WulEen(?).  4(?).

Het stamhuis van het geslacht Coudenhove lag ten
Westen van Delft en kan hetzelfde zijn, dat in 1268
.door Diederic  vafa  Wurmond  was ve rkoch t .

Het kruis in het wapen vchta Couwenhocen (een zilveren
kruis in een blauw veld) doet denken aan Ivarmond.
(Muller, Oude Register van Graaf Floris noot 9).

De bovengenoemde tak der Couwenhoven’s werd in
,

de 16O eeuw dikwijls enkel Holy  genoemd, o. a. in een
Obligatie van 16 Mei 1607, die aldus begint: ,Ick Joris
Lenertze van Alffen woonende buyten de Ketelpoort
van Schiedam bekenne  mits desen schuldich te wesen
Willem Aryenzo Hoolg,  mijne beste Vader etc.

Dit is ook in de leenregisters het geval.
Willem Adryaensz.  Holy  komt sedert 1640 voor als I
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leer van HolY 1) volgens het leenregister van Wassenaer.
<ijn opvolger was sedert 1691 Pieter Willemsx.  Holy
m diens opvolger sedert 1610 Cornelis Ariensz.  Jong-
knecht.  Op hem volgde in 1614 Johala Blasius.

Mr. Adriaeta  Jongklzecht  was in 1666 Raad en oud-
Durgemeester van de stad Enkhuizen. Zijn wapen is afge-
Deeld  op de bekende wapenkaart in Brandt’s Historie
van Enkhuizen (zie Maandbl. XLII, 20).

Kits. In het bezit van Dr. A. Kits van Heyningen,
te Langsa (Sumatra N. 0. I.), is een oude teekening,
waarop het volgende wapen in kleuren is afgebeeld:
Gedeeld: a. in zilver 3 zwarte klaverblaadjes 2 en 1;
b. in goud een groene pijnboom of populier op lossen

*grasgrond. Helmteeken . 3 roode struisveeren. Dekklee-
den: reohts zilver en zwart, links goud en groen.

Een cachet naar den stijl te oordeelen dateerende uit
de 18e eeuw en eveneens in het bezit van Dr. Kits van
Heyningen  te Langsa vertoont hetzelfde wapen, echter
met dit verschil, dat de struisveeren als helmteeken in
het cachet vervangen zijn door een klaverblad van het
schild.

Vermoed wordt nu, dat het hierboven beschreven
wapen is dat der familie Kits en wel dat het in het
bijzonder gevoerd is door den majoor der infanterie
Beorge  Philip Kits, geb. (ged.) te . . . . den . . . . 1761,
benoemd tot luit. kwartierm. b/d. 4” halve Brigade
Inf. 20 Bat. Staf 10 Juli 1796, tot kapitein-kwartierm.
b/h. 40 regf. van Ligne Staf 28 Juni 1806, gepensioneerd
met titulairen rang van majoor n& 1807, overl. ‘s-Gra-
venhage 17 Febr. 1838, tr. te. , . , den. . , . Maria; Lau-
rentia Schenaerts, geb. te, . . . den.. . ., overl. ‘~Gkaven-
hage 3 Maart 1841 dr. van . . . . en van . . . .

Wie kan mij nadere zekerheid aangaande dit vermeende
_ ~__...~___.

1) Over den toren PIUI Holy in Vlaardingerambacht zie Navorscher
1915 N”’ 10 en 12 door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland.

2) Er moeten ook schotels in de familie aanwezig zijn geweest
waarop een dergelijk wapen voorkwam, maar zij zijn  mij onbekend
gebleven. Het wapen uan dev WuZZen  wordt besohreven als in groen
een gouden sohuinbalk beladen met 7 blauwe sterren en in het
schildhoofd vergezeld van een gouden leeuw.
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wapen Kits verschaffen, het bovenstaande aanvullen en
mij tevens bijzonderheden mededeelen betreffende het
voorgeslacht van den officier Qeorge Philip Kits?

Amersfoort. NIEUWENKAMP.

Kleine. Jan Pieter Hendrik Kleine, secretaris v/d
Gouverneur van Suriname, overl. 1824, tr. 1810 Louise
Henriette Spiering, geb. 6 Nov. 1792. Wie waren zijne
ouders, waar en wanneer geboren, gehuwd en gestorven?

A. T H . D. B. D.

Koendrink. Wanneer overleed Anna Koendrink, echt-
genoote van Jan Mattheus ï%euwenkamp  en overl. (verm.
te Amsterdam) vóór 4 Sept. 1789, toen haar echtgenoot
ondertrouwde met zijn 20 vrouw Anna Gesina Meyer  ?

Amersfoort. N I E U W E N K A M P.

Lakeman-Jacott. (XLII, 21). Inget. Amsterdam 2-lO-
1699 :

Johannes Lakeman, v. A., beeldsnijder, 26, ouders
dood, oom Hendrik Lakeman, en Christina  Jacot, v. A.,
24, te Haarlem, m. Maria Simme.

A m s t e r d a m .  A. B. VAN DER VIES.

Langlois-Masijk. Wie kan aanvullen : Jacob Langlois,
goudsmid, geb. Rouaan . . . 1674, gest. . . ., inget. A’dam
4-1-1698, getr. . . . Ester Masijk  of Mazeyck,  geb. St.
Martin 1678, gest. , .

R.
Welke wapens voerden zij?

A. R. V.

Leeuwen (van)-van Dieden.  (XLI, 262; XLII, 22).
Het doop- en trouwboek van Nederhemert vangt aan met
1768; het voorgaande is verbrand bij den brand van de
pastorie. Blijkens de in het doopboek zich bevindende
verklaring zijn de bewoners verzocht bij het eerstvol-
gend huisbezoek opgave te doen van geboorte- en
huwelijksdata. Hieraan is maar slecht voldaan; vandaar
dat de jaren vóór 1758 zeer onvolledig zijn. Zoo vond
ik aangeteekend :

Gehuwd 6 Mei 1726 Gerrit vn)a  Leeuwen en Fyke
Craey,
deren

beiden van Nederhemert. Doop van hunne kin-
is niet te vinden. Toch zullen dat den ouders ge-

weest zijn van GesBert  van Leeuwen, 6 Dec. 1762 gehd
met ddriaantje  van Dieden,  beiden van Nederhemert,
wier kinderen waren:

Fyke (blijkbaar naar hare grootmoeder genoemd) geb.
lO!ll  Nov. 1766; Adriana 1768; Anna 2 Aug. 1761; Arie11
6 Juni 1763; Gerrit 16 Sept 1766; Malxelis 13 Mrt. 1768.

Adriana van Dieden  werd ged. 16 Jan. 1730, v. van
Dieden,  m. Maria Mauritz,  de voornaam des vaders
niet vermeld.

Het doopboek vermeldt als lidmaten op 1768 nog:
&!aria de Beste en Cornelis van Leeuwen echtelieden,

Maria Mauritz hvr. v. Pyver vos (van Dieden was dus
vermoedelijk reeds dood), Rachel van Dieden en Peter
van Leeuwen.

In het naburige Veen was pred. Cornelis van Leeuwell,
omtrent wiens nakomelingen ik vele gegevens bezit,
die gaarne ten dienste staan. Ik kan echter niet be-
oordeelen of dezen tot dezelfde familie behooren.

Drute,). C. W. VAN D A M.

Man (de). (XLII, 23). Antoinetta de Man, geboren
Nijmegen 27 Juli 1766 ,des morgens omtrent half
zeven” en op dato gedoopt in de Fransche kerk aldaar,
overleden Nijmegen 28 Mei 1834. Huwt 7 Augustus
1786 (te Doesburg?) met Johannes van Roggen.
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Huwelijksvoorwaarden te Doesburg 20-7-1786.
Besloten testament dd. 26-4-1794 te Nijmegen (onder

N” 213 op het Qemeentearohief aldaar), gezegeld met
zijn wapen, zijnde:

nVan . . . met 3 korenaren geplaatst in den rechter-
benedenhoek en beschenen door een stralenden zon in
den linkerbovenhoek.” Helmteeken : 3 korenaren.

Zij is een dochter van Mr. Engelbert de Ban, auditeur-
militair te Nijmegen (1743),  schepen en raad aldaar
(1748),  secretaris van het Kwartier en van de Ridder-
schap, ambachtsheer van Noordgouwe (tot 1761),  ge-
boren Nijmegen 6-6-1716, gedoopt aldaar 7-6-1716  als
oudste zoon van Mr. Jan ITillem  en Hendrina Backer;
overleden Nijmegen 4-9-1766, begraven 10-9-1766, uit
diens 20 huwelijk dd. 18-6-1764 te Cleef (?) met An-
thoinetta Wilhe1min.a  van der Portzen, geboren Cleef
8-6-1721, overleden Doesburg 26-6-1800,  dochter van
Arnold, Archivaris der Cleefsche regeering en diens
vrouw Charlotta Elisabeth Portz.

Bennekom. J. P. DE M A N.

Man (de). (XLII, 23). Johannes van Roggen, ged.
Nijm. 6 April. 1764, zn. van Arnobdus  van Roggen en
Geurtje Arens, ondertr. Nijm. op att. van Doesburg
23 Juli 1786 met Antoinetta de Man.

Druten. C. W. VAN DAM:

Man (de)- Backer.  (XVI, 362). Mr. Jan Willem de
Man, ged. Oss 6-4-1687 als zoon van Engelbert en Clara
van der Meer van Berendrecht,  overl. Nijmegen 17-12-
1741, begraven in de St. Stevenskerk 13-12-1741, huwt
Neerbosch 8-10-1716, na ondertrouw te Nijmegen 22-9-
1715 met Hendrina Backer,  ged. Nijmegen 6-9-1697,
overleden Nijmegen 27-8-1736, dochter van Shomas
Backer  (ged. Nijmegen 18-10-1668 als zoon van Roelof
en Elisabeth Stevens, overl. Nijmegen f 20-10-1725,  be-
graven op dato) en van Jacoba  Verhagen (ged. Nijmegen
31-1-1677 als dochter van Mathijs Terhagen  en IC’ille-
mina  Born, averl. Nijmegen a” 1736).

Mr. Jan IVillem’s  16 kwartieren waren:
de Man Born van der Meer v. ClootwUck

v. Berendrecht
Reinders van Gent Campe v. Beveren
Slot van Kempen Sandelin v. Drimmelen
Phoeve Coets Bruheze van den Eynde

Voor de Xan: zie Vorsterman van Oyen, Stam- e n
Wapenboek Dl. 11;  de oudste generaties zijn foutief en
hoogst onvolledig. Het gestelde aldaar van af Dirck de
Mara  gehuwd met Nalekc  Slot(s) is juist, behoudens
kleine onnauwkeurigheden.

Voor Reinders, Born, van Gent en Coets zie doop-
en trouwboeken alsmede het rechterlijk archief van
Nijmegen.

Voor  van der Meer ,van Berendrecht: zie o.a. het
artikel van den Heer Smissaert in Navorscher 1896.

Voor Sandelin : zie Nederlandsche Leeuw, Jaargang
1903 en ‘04.

Voor Bruheze : zie o.a. Bundel Genealogische gegevens
van Prosper van Velthoven op het aijksarchief  te ‘s-Her-
togenbosih.

Voor Campe: zie de schrijvers over Zeeland als Er-
merins, Nagtglas, Smallegange, waar vele doch onsamen-
hangende gegevens te vinden zijn. Deze familie stamt
uit Danzig en vestigt zich f 1650 te Veere.



Voor Clootwijck,  Beveren, enz. zie Balen, Beschrijving
van Dordrecht. Voorzichtigheid is geboden, de oudste
generaties Clootwijck zijn zeker foutief en de aldaar
vermelde genealogie is onvolledig.

Hieronder volgt in het kort de stamreeks de M a n
tot op Mr. Jan Willem, zooals d.eze stamreeks uit
Schepensignaten van Tiel en Nijmegen en uit doop- en
trouwboeken van Nijmegen kan bewezen worden:

1. Rutger die Man, geb. & 1390, overl. tusschen
1467-‘59.

11. Jan die Man Rutgersz junior, geb. -I_ 1426 a ‘30,
overl. + October 1483.

III. Rutger ze jfan, geb. + 1460, overl. na 1516, vóór
1628, huwt LijsOeth  P%t, overl. na 1528, dochter

IV.

V.

VL

VII.

VIII.

1x.

X._

van Claes en “Htrdewich (Bogaert ?).
Jan die Man Rutgersz, geb. & 1490, overl. Tiel 1
1-11-1638, huwt rf 1516 Anna V?ysscher, overl. 1
Tiel 30-6-1558,  dochter van Derck en Johanna Hack.
Claes  die Man, geb. _C 1620, overl. Tiel 26-7-1666,
huwt 20 Merri Arntsdochter,  overl. Tiel 24-3-1664,
dochter van Arnt Qijsbertsz.  ,,tripmaker”  en N.N.
Hall.
Dirk de Man, geb. Tiel 24126-5-1556,  overl. Nij-
megen 20-8-1633, huwt Nijmegen ao lö83 (vóór i
10-7-1683)  Nnleke Slot, overl. Nijmegen 3-11-1622 /
dochter van Johan en Jenneke van Wees.
Engelbert de Man, geb. Nijmegen 14-10-1601, overl.
Nijmegen 29-6-1642, huwt 10 te Nijmegen 6-2-1625
(ondertrouwd 9-l- 1626) Elisabeth Reinders,  geb.
1693, overl. Nijmegen 28-5-1636, dochter van
Arnt en Heeske Phoeve.
Marcus de _Ua~a,  geb. Nijmegen 24-10-1627, ged. 28-
10-1627,  overl. 6 of 16-10-1686, huwt (ondertrouwd
te Nijmegen 16-6-1661) Willielmina Born, ged.
Nijmegen 28-1-1636, overl. Nijmegen 29-10-1696,
dochter van Marcelis  en Hendrica van Gent.
Engelbert de Man, ged. Nijmegen 23-2-1658, overl.
Bellagar (Spanje) 1710, huwt Oss 27-5-1684 Clara
van der Meer can  Berendrecht,  geb. Gorinchem
f 1649,.  overl. Buren 29-9-1704, dochter van
Maximaliaan  en Emerentia van Clootw@ck.
Mr. Jan Il’illem  de Man, zie boven.

Be?anekom. J. P. DE M A N.

Meyer. Anna Gesina  Meyer, dr. van Otto Hendrik
en Evsrdina  van der Kogel, geb. te? den? 1769, t te
Amsterdam? den?, tr. Amsterdam (ondertr. 4 Sept.) 1789
met Jafa Mattheus Nieuwenkamp, weduwn. van Anna
Koendrink.

Welk wapen voerde deze familie M eyer? Otto Hendrik
M. was volgens zijn huw. int. herkomstig van Herfort.

Amersfoort. NIEUWENKAMP.

Nisbeth. (XLI, 248; XLII, 24). Den 8 Jan. 1638
machtigden Philips de Flines, als vader en voogd van
zijn minderjarigen zoon Jan de Flines l), David Rutgers,
getrouwd met Susanna de Flines, Jan van Halmael,
man en voogd van Ammerenske de Elines  en Guilbert de
Ftines,  alle vier kinderen en erfgenamen van Christina
N ysbet, mr. Wilhelmus Staeds, advocaat, om voor
hen te transporteeren aan Pieter Helman, heer van
Muylkerke, 10 een hoeve lants metter huysinge ende
~_...

1) Deze wordt in de gedrukte genealogie de Flines niet genoemd
onder de kinderen van Philips en Christina Nisbeth.
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een gesate daeropstaende gelegen in Muylkerke in den
lande van Zuyt-Hollant groot dertien mergen lants
luttel min off meer geheten Ponssenhoeve. twelck te
leen gehouden wert van de Graefelyckheyt ende hooghe
Overricheyt van Holl. ende West Vriesl. (Not. Warnaertz.
Amst.) In het leenregister der Grafelijkheid (Hooch Ove-
richeyt K. 1634-1637 folio 1X enz.) vindt men de
volgende akte :

1634 November 16.
De Ridderschap etc. verleit Philips de Eline+ in den

name en ten behoeve zijner kinderen, met name Cfhil-
bert, Jan, Susanna  en Emerentia, [als hunlieden aan-
gekomen bij overlijden van Christina Nijsbeth, hun
moeder, die daaraan kwam bij doode van Job Pieters
van Ruyven, haar grootvader (volgens de verkaveling
zijner nalatenschap dd. 8 Juli 1602) die daaraan gekomen
was bij onwillig decreet van den Hove van Holland
dd. 19 Februari 1090]  met een Houve lants enz. als
in de notarieele akte hierboven. Hierbij in afschrift o.a.
de akte vrn onwillig decreet zoo even vermeld, waarin
Job Pieterss van Ruyven burgemeester van Gorcum
wordt genoemd. Volgens een vriendelijke mededeeling
mij door den heer W. F. Emck te Gorinchem gedaan
was Job Pieters vaja Ruyven aldaar 2 Juli 1602 over-
leden. Volgens een extract uit het Stadstrouwregister
No. 1 van Rotterdam zijn Plzillips  de Flines van Ant-
werpen ende Stylatgen  N yxabets van Gorchem woonende
alhier tot Rotterdam, den 8~f~*  Sept. 1606 getrouwd.
Daar de trouwboeken der hervormden te Gorinchem
met 1583 aanvangen zal het huwelijk NisbetJh-va?a
Ruyven (Ruwen, Ruen), daar wellicht te vinden zijn.
De grafzerk waaronder Job Pietersz varl  Ruecen, bor-
gemeester der stad Gorinchem, en zijn huisvrouw Aentje
Jans van der Verwega  begraven zijn, vindt men ver-
meld in Nederl. Heraut VIII, blz. 33. Er’ blijkt uit dat
zijn wapen een dwarsbalk vergezeld van 6 vogels, 3
boven (2. 1.) en 3 onder (2. 1.) was.

In Ferguson The Scots Brigade komen kapiteins voor
van den naam Nisbet, zoo bijv.  IC.illianz  Nisbet received
captains-commission on 17 Oct. 1681 en succession to
captain JoJE~  Nisbet  in the regiment of Count (P) Die-
drich Sonoy. 1. 50. Volgens J. J. Hartsinck Naamlijst
der Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden ter Ad-
miraliteit Amst. 1769 werd reeds 2 Maart 1~79  Iacob
Pieterze vafa  Ruwen met 2 anderen gecommitteerd om
benevens den Lt. Admiraal Ioncheer Iacob van Duven-
voorde toezicht te nemen op de uitrusting der Scheepen
en werd hij op 17 Maart 1681 gecommitteerd tot Raad
ter Admiraliteit als Job van Ruwe PieteFsz.

Arnhem. D. RUTGERS VAN ROZENBURG.

Oortman-Bosch. (XLI, 363; XLII, 26). Christiaan
Oortman, geb. 28 Juli 1781, t 23 Dec. 1867, geh. 19
Sept. 1802 met Elisabeth Brouwer Bosch, t 31 Mei
1866, was een zoon van Dionys Oortman,  geb. 9 Dec.
1763, en (geh. 21 Febr. 1776) Judith van Pesch, geb.
13 Maart 1767.  Hij was een kleinzoon van Andr ies
Oortman, M. D., geb. 8 Febr. 1715 en diens 2e echtge-
genoote (geh. 16 Dec. 1750) Maria Oortman, + 1 April
1769. Zie Maandbl. 111, 63 e. v., alwaar ook het verdere
voorgeslacht behandeld wordt. Men leze hier echter voor
Cut. Leunig van Coppenaal (beter: Linnich van Coppenol)
wed. A. Stooven,s:  Hoovens  of Hovens. Het wapen dezer
familie wordt beschreven en afgebeeld in: J. M. van
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Gelder,  Stamboek der Familie van Belder, blz. 209 en
de wapenplaat. Doc. BDR.

Oterlijck. (XLI, 363i XLII, 19). In Mr H. J. Koenen’s
onuitgegeven genealogie van het geslacht le Comte ge-
zegd de Graaf komt het volgende omtrent het gesl.
Oterlijck voor:

1. Cornelis Oterlijck, van Aartswoude aan de Noor-
derkogge Zeedijk, wordt 26 Febr. 1669 poorter v. Am-
sterdam, tabaksverkooper, tr. Hillegond  Arend&.,  dr.
v. Arend Hen?&,  vlotschuitenvoerder en poorter van
Amsterdam. Hieruit (au--2c)  :

2~. Claas  Oterlijck, tabaksverkooper, zn. v. Cornelis
Oterlijck, idem, 13 Sept. 1686 poorter te A’dam, tr.
Maria Vos. Hieruit Hillegonda  Oterl~ck, geb. 1694 of’
‘96, t Utrecht 22 Juni 1749, begr. Buurkerk, ondertr.
A’dam 17 Juli 1716 Martinus ,Tacobus le Comte, geb.
6, ged. A’dam 9 Jan. 1698, en i_ 6, begr. 9 Sept. 1733,
zn. v. David en Anna Maria Perdonck.

2b. Gildis  Oterlijck, 27 Maart 1696 poorter te A’dam,
goudsmid. Diens zoon: Cornelis OterlZjck,  19 Sept. 1730
poorter ald., boekverkooper en uitgever (Navorscher
dl. XX, p. 243, 619).

2c. Arent Oterllj’ck,  30 Aug. 1688 poorter te A’dam,
winkelier. Diens zoon: Arent 0. 20 Dec. 1721 poorter
te A’dam, comptoirknecht. Diens zoon: Arent O., 1748
luitt  A’damsche schutterij (Wagenaar’s Amsterdam. Ver-
volg. p. 196 en Jochems A’damsche burgervendels Dl. I).
De kaart van Arent’s Schutterijwijk op het A’damsche
gemeentearchief niet aanwezig, anders zou daarop moge-
lijk zijn wapen ziju voorgekomen.

Niet met bovenstaande in verband te brengen: Pieter
Cornelisx.  Oterlijck, Schepen te Alkmaar, t vóór 1648,
liet alleen dochters na.

Amsterdam. SWELLENGREBEL.

Oterlijck. (XLII, 19). Ofschoon wij niet weten, of er
verband tusschen hem en Dieuwertje Cornelisdr.  Oterlijck
bestaat, willen wij toch mededeelen, dat Pieter Cornelisx.
Oterliclc, in 1626  raad van Alkmaar, volgens den be-
kenden Mr. W. van der Lely voert ,in zilver een zwart
merk, dat kan omschreven worden als een hoofddruk-
letter T. over een hoofddrukletter A heengaande”. Wij
vonden dit (behoudens de kleuren) bevestigd op ‘s mans
zegel van Ao 1629, te vinden in het Museum te Alk-
maar, waar hij Oterieek  genoemd wordt. Doc. BUR.

Paets, du Bois, Verboom.  In de cat. veiling Fred.
Muller Nov. 1913 komen onder no. 1266 3 wepes-
eteenen voor, beschreven als afkomstig van een van
de poorten van Delft, en wel van Herman  Paets,  Pieter
du Bois en Jacob Verboom (de laatste af g e beeld :
gevierendeeld 1 en 4 met een dubbelen adelaar, de borst
beladen met een rad, 2 en 3 drie wassenaars (2.1), over
alles heen een hartschild met boom.

Vrage, behooren  deze personen te Delft thuis, zoo
niet, waar dan en in welken tijd?

B. ‘y. D. Y. H.

Pant (van der). Gegevens betreffende dit geslacht
gevraagd.

Plaardingen. M. C. SIGAT,  JR.

Potholt-Mortier. Wie vult het volgende aan: Jacob
Potholt,  geb. Purmerend 2 Aug. 1720, T . . ., tr. . . . Anrta
Mort ie r .  Zijn vader Pelgrom  Potholt,  geb . . . 11 Juli
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1680, t . . ., trouwt . . . 23 Oct. 1712 Catharina  van Severt
hoven, geb. Purmerend 30 Oct. 1680, + . , . De vader van
Pelgrom was Robbert  Potholt,  ge%. , . ., -) . . ., getr.  . . .
Jacoba  Opgelder, geb. . . ., f- . . . Welk wapen voerden
deze Potholt’s  ?

Gevraagd ouders, grootouders met hun data en wapens
van voornoemde Anna Mortier, geb. .l.. ..) , .*.

R. A. R. V.
Puchlér.  (XXXIX, 96-97). Nav. XXXVI (1886) 68

vermeldt i. v. de B y e : Jucoba,  in 1684 weduwe tr.
Frajls Puchler, geb. Tiel 14 A,ug. 1632. - Wapens
Puchler in Geld. Overijss.
Utrecht.

Stud. Album, Gem. Archief,

B. v. D. v. H.
Repen (van). (XLII, 23). Dit zal vermoedelijk onjuist

zgn en is bedoeld Il’ilhelmina  VCW Eepen, dr van J a n
en Margaretha Sluymer,  ged. Utrecht 10 Maart 1717
(zie Ned. L. XLI, 213). Zij is niet te Utrecht begraven;
zeer waarschijnlijk te Vianen.

Druten. C. W. VAN DA M.
Schepers. In het Stadhuis te Rotterdam bevindt zich

als schoorsteenstuk het portret van burgemeester lv&?ern
Schepers, overleden in 1750. Het is een copie van 1766,
door J. Stolker vervaardigd voor rekening van het
wijnkoopersgilde. (Zie catalogus van het Museum Boy-
mans van 1892, nr. 265 en Obreen’s Archief voor Ne-
derlandsche Kunstgeschiedenis 111, 236). Ik zou gaarne
weten, waar zich het orgineel bevindt en door wien en
wanneer het geschilderd is.

Rotterdam. WIERSUM.

Schomaker. (XLII, 2). Aannemende, dat den geachten
inzender van de bijdrage Schomaker alle aanvullingen
welkom zullen zijn, willen wij hier mededeelen, dat
ons nog bekend is een T. W. Schomaker,  die 616 1784
als kolonel der infanterie te Zwolle woonde, en wiens
brief te vinden is in het Oeconomisch Archief.

Deze behoort zeker tot de hier behandelde familie,
want de lakafdruk op zijn brief vertoont het verkorte
kruis als wapen.

Zën helmteeken echter is alleen een vlucht, dus zonder
het kruis, zooals dat trouwens ook het geval is op alle
origineel0  lakafdrukken, die ons onder de oogen kwamen,
met uitzondering alleen van dat van Dr. ,7oost Scho-
maker, 29/12  1731 advocaat en stadhouder van de
Qeldersche leenen te Zutphen, wiens helm alleen het
kruis zonder de vlucht vertoont, terwijl zijn helm van
917  1721 in het geheel geen helmteeken draagt.

Tevens willen wij nog de aandacht van den Heer
Röell vestigen op hetgeen in de Heraldieke Bibliotheek
1881 op pag. 3 in een noot omtrent personen van dezen
paam vermeld wordt, in verband waarmede wij nog
kunnen mededeelen, dat door ons nog gevonden werd
eenep Jan Schomaker, 2212 1718 te Winterswijk, leen-
man van het huis Anholt,  eenen  Jan Schomaker, 16/l2
1712 te Deventer, Geldersch  leenman en eenen Johan
Schomaker, 11111  1646 burgemeester te Bronckhorst,
welke laatste in den tekst van de volmacht als Schoon-
maecter  wordt vermeld, doch die zelf S’chomaker  onder-
teekent. De beide eerstgenoemden voeren merken van
letters vergezeld; de lakafdruk van den burgemeester
vertoont eveneens een merk, doch wij zijn er niet zeker
van, dat dit wapen wel van hem is.
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Ten slotte nog deze vraag. De lakafdruk van Bar-
tholdus Schomaker, 17/1  1690 te Lochem, vertoont een
gedeeld wapen, met het verkorte kruis van Schomaker
in de rechterhelft en een roos in de linkerhelft. In
kolom 3 en 4 worden twee leden van deze familie met
den voornaam Barth.oid  genoemd, die beiden in 1690
te Lochem in de regeerìng zitten, nl.: Barthold, d e
burgemeester, getrouwd met Johnnna Lansinclc,  zoon
van Willem en Richolda  Meylil~gius,  en Bartholt,  d e
secretaris, getrouwd met Aleida G. Mariënburgla,  zoon
van Qoossen  en Elisabeth Thijsir~k.  De vraag is nu voor
ons, welk wapen stelt die linkerhelft, de roos dus, voor?
Het kan volgens ons niet zijn hnsinck,  noch _Neylingius,
noch Marii;nburgh.

Is het wellicht Th~sink?  Kan de heer Roel1 ons
daaromtrent inlichten ? Doc. BI-R.

Tombe (des). Bestaat er een genealogie van dit ge-
slacht en waar is die gepubliceerd?

Vlaardingen. 31. C. SIGAL JR.

Eene volledige genealogie des Tombe werd voor zoover
wij weten nimmer gepubliceerd. Men zie over dit ge-
slacht o.m. Nederl. Adelsb., Ncderl. Patrìc., Rietstap’s
Wapenboek, Jaarb. Ned. Adel 1891, Nav. 1900, 27.

Doc. BUR.

Tymens. Wien der leden kan ik genoegen doen met
een silhouet in lijst van 11:. Tyrnens  (afkomstig uit
een boedel te Elst of Ressen, Betuwe) % 1790.

Leidera. W. J. P. SUHINGAR.

Vennekool. (XLI, 327). Volgens een copie van de
orgineele afbeelding van het wapen in het chirurgijns-
gildetorentje zou het wapen Vennekool zijn : doorsneden :
1 blauw met 3 zilveren roodgebekte zwanehalzen naast
elkaar, 11 goud met een groenen boom op een grasgrond,
vergezeld van 4 groelae  koolera  (2-2).

Volgens de afbeelding in ,Op de Hoogte” 1912, blz.
308 zou Dirck  Vennekool, Hoofd van den Schouwburg
te Amsterdam in 1637(?)  daarentegen gevoerd hebben:
doorsneden: 1 blauw met 3 zwanen  (dus geheele vogels)
van zilver naast elkaar; 11 een uitgerukte groene boom,
vergezeld van 4 groene koolen (2-2) als boven.

Ginnekera. S TEENKAMP.

Waal (de). Gaarne zou ik eenige informatie hebben
omtrent de afstamming van Cornelis de \Vnnl, geboren
1648, waarsch+ilijk  te de Bilt, en gehuwd met Jacoba
Ernst. Hij woonde te Utrecht.

Batacia. B. w. R. DE W A A L.

Wachmans. (XLII, 10). De geachte inzender ver-
gunne mij eene kleine opmerking omtrent het in kolom
13 vermelde wapen van deze familie.

De beschrijving van het wapen van Anthony IVucht-
mans, zooals hij daar genoemd wordt, schepen van
Schiedam, in de Wapenheraut 1900 pag. 264, klopt
niet met de werkelijkheid. Zijn zegel kan men vinden
in het Gem. Archief te Dordrecht, met zijn naam in
randschrift daarop, waaruit blijkt, dat hij Wachmans
heet, de vogels zeer duidelijk merletten zijn en de ster
6- en niet 8-puntig  is.

Ook de schrijver in Nederl. Leeuw XVI, kolom 103,
vergist zich, want in het Rijksarchief te Haarlem be-
vinden zich de afteekeningen van de rouwkassen en

wapen Wuchmara
grafzerken in de kerk te Beverwijk en daarop is het

als kwartier van Snutlj’?a  te vinden.
Ook hier zijn de vogels als merletten geteekend.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Wanraey (van). (XL& 264, 303). De familie waja
1Fanraey komt te Nijmegen zeer talrijk voor. In het
oudste doopboek vond ik aldaar:

1. gedoopt uit het huw. van ~7illena 1’. W. en Syken
Scherrers :

62

CL Beeltje,  ged. 11 Aug. 1629; b. IVolter,  ged. 27 Jan.
1632.

2. id. van Jacob v. W. en Derckske N.N.:
a. Hnaryck, ged. 14 Dec. 1608; 0. Hilleke, ged. 20

Jan. 1611.
3. id. van Peter v. W. en ldgen  Mattheus:
a. Maria, ged. 7 Juli 1622; b. Ydgen, ged. 1 Maart

1627.
4. id. van Peter v. Tp. en Metjen  Hendriks:
Hendrikske,  ged. 11 Maart 1629.
6. id. van Gerrit 1’. IV. en Jenneke N. N.:
Jan, ged. 22 Jan. 1613.
6. id. van Jltcob v. W. en Neelke  N. N. :
011, ged. 8 Juni 1618.
Dus groote verscheidenheid. Wenscht de geachte in-

zender hieromtrent nadere gegevens, dan wil ik een en
aan met alle genoegen voor hem te Nijmegen op het
archief nagaan.

Druten. C .  W .  VAN D A M.

Weddingh. (XLII, 29). Noch Mechteld Uleddingh,  t 2
Febr. 1766, noch haar man Cierardus  de WaalT  t 13 Oct.
1763, zijn te Utrecht begraven.

Druten. c. w. VAN DA M.

Weyland. (XLII, 29). Sava Maria Weylund,  overleden
te Groningen 4 September 1843, vrouw van Corraelis
de  Waal ,  dochter  van Henricus Wey/nnd,  in leven
predikant te Utrecht en Elisabeth Croese, was volgens
de overlijdensacte geboren te Utrecht. Dit bleek bij
onderzoek te Utrecht onjuist ; wel werd aldaar gevonden
de verleening van zijn burgerrecht, welke luidt als volgt:
,, 11 November 1782 Hetzricus  Weyland,  beroepen predikant
alhier, geboren te Leyden en zijn twee kinderen Hendrik
en Sara Maria We$and,  geboren te Nijmegen, het bor-
gerrecht verleend volgens resolutie van 24 Sept. 1708.”
Te Nijmegen vond ik inderdaad haar doopdatum op
26 Februari 1777, getuigen Heradrik Weyland  en .Maria
aan Krimpela.

Druten. C. W. VAN D A M.

Will-Hornschuch.  (XLII, 29). Ik heb gevonden: Am-
sterdam Luth. kerk 16.10.1794 ged. Eva Louisa, geb.
10 September, dr. v. Lodewijk Godfried Wille en Eva
.Dorothea Hanschuch, zorader  getuigen.

Ik heb geen ander kind gevonden, nòch het huwelgk,
nòch het poorterschap.

Anasterdam. A. B. VAN DER VIES.

Witte (de)-Oem van Wijngaerden. (XLI, 368; XLII,
30). Ook mij komt de opgaaf betreffende dit huwelijk
verdacht voor. Maar waarop steunt de potitieve mede-
deeling, dat Cornelis Berritsz.  de Witte gehuwd was met
Cornelia  Pieter&-. Weyborg? Van dat huwelijk wordt
wel melding gemaakt in Mbl. XIII, 136, maar eenig
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authentiek gegeven waardoor het zou worden bewezen
kwam mij nog niet. onder de oogen.

‘S-QY. B. v. B.

Wolfsen-  van Campen. (XL, 294). Door de aandui-
ding der geb. plaats Hoorn is de vrager vermoedelijk
op een verkeerd spoor geraakt. Behalve de stad
Hoorn bestaan er nog een lO-tal plaatsen en gehuchtjes
van dien naam, o.a. bestaat er een gehucht Hoorn
tusschen Heerde en Wapenvelde op de Veluwe, Moge-
lijk is dat Hoorn bedoeld. Eene familie Wolfsen  komt
zeer talrijk voor te Elburg.

Druten. C. W. VAN DAJ~.

Onbekende Wapens. (XL& 31, A). Het sub 1 ge-
vraagd? wapen is dat, zooals het door sommige leden
van de familie van der Dussen gevoerd  werd. Nicolaes
Eeuwoutsx.  van der Dussen,  3019 1671 schepen  van
Dordrecht, baljuw en opperdijkgraaf van den lande van
Strijen,  voert aldus: ,,gevierendeeld: 1 een geschakeerd
schuinkruis over een doorsneden veld; 11 een stappende
brakshond; 111  3 kepers; IV 2 beurtelings gekanteelde
dwarsbalken”.

Het sub. 2 gevraagde wapen zal dat van de familie
van Vredenburch  van Adrichem moeten voorstellen. Mr.
Jacob van Vredenburcla van Adrichem,  Burgemeester van
Delft, Hoogbaljuw en dijkgraaf van Delfland, geboren
te Delft in 1643, voert: ,gedeeld : 1 een dubbele adelaar
(geen visch noch haas verslindende, want het is de vreed-
zame adelaar van de Rotterdamsche familie Boelens),
11 doorsneden A: een roos, B: een gekroonde zwem-
mende haring” en als hartschild het wapen can Adriclzem,
zijnde ,,den verticaal geplaatste slang in den vorm van
het cijfer 8 in elkaar gekronkeld’,. DOG. BIJE.

Onbekende wapens. (XLII, 31, B). Het gedeelde wapen
sub a. beschreven is ons in zijn geheel niet bekend,
doch de rechterhelft en het helmtoeken komen overeen
met het wapen Croon, zooals wij dat vonden in de
wapenboeken der Geldersch-Overijsselsche  Studenten-
bond in het Gem. Archief te Utrecht voor Sebas2ianabs
Croon, afkomstig uit Arnhem, in de 2* helft der 17-eeuw
student t,e Utrecht, zijnde ,,in rood 3 gouden kronen”.
Helmteeken: een gouden kroon tusschen een roode vlucht.

In het archief Sloet vindt men den lakafdruk van
Sebustia?zus  Croon), 24/1  1710 predikant te Hattem (de-
zelfde als boven?), terwijl ook aldus voeren Bernardina
1 heodora  Elysabeth  Croon, Clasyaa  Croon, Gerharda
Croon, echtgenoot6 van eenen kapitein Pipel’ en de con-
trarolleur en postmeester Croon (re0ds  overleden), ge-
trouwd met Elisabet  Noot, allen 26/8  1719 vermeld te
Doesburg.

Wij vonden ook ,3 kronen” als wapen van Simon
Kroon, 2612  1777 diacon te Epe.

Het wapen sub b. .beschreven  is dat van de familie
Smith, die zich allieerde met de familie van Hoey,  waar-
uit voortkwam van Hoe!/ Smith (zie o.a. Kwartierstaten
van Wildeman en v/d. Blocquery). - 917 1771 komt Joho
Smith voor als koopman te Rotterdam en getrouwd met
Jane Coysgarne; zij gaan in 1772 te Voorburg wonen.
Het zal van huis uit wel eene Engelsche familie zijn.

DOG. BUR.

Onbekende wapens. (XLII, 32, C). Het mannelgk
schild vertoont het wapen Poortermans. Men vindt het

ook onderling’  van plaats verwisseld voorkomen (weder
een voorbeeld dus van het omwentelingssysteem).

Wij vonden dit wapen als gevoerd door Matthzjs
Poortermans, in 1779 Sergeant van de Sohutters in wijk
66 te Amsterdam. Zijn boom staat rechts, niet linke,
terwijl Cornelis Pietersz.  Poortermans, in 1687 Raad van
den Briel, ob. 3/10  1688, de kepers weder rechts en
den boom links voert.

Het Alg. Ned. Familieblad 1887, pag. 216 vermeldt
nog den Brielschen Vroedschap Pieter Poortermans, be-
noemd 20/12  1760, overleden in 1786.

Ons. staan geen v0ld00nde gegevens ten dienste,  om
te kunnen vaststellen van wie het vrouwelijk wapen
is, doch het eenige, ons bekende wapen, dat 3 insekten,
schuinlinks boven elkaar gerangschikt, vertoont, is dat
der familie Scáruder,  doch deze insekten zijn ,,vliegende
herten” en het veld is daarin bovendien geschuind.

DOG. BUR.

Onbekend wapen. (XLII, 32, D). Het eenige, ons be-
kende wapen, dat vrijwel aan het gevraagde beantwoordt,
is dat van Johan van Swenne, in 1644 commissaris van
de monstering te Sas van Gent; tenminste op zijn brief
vonden wij als wapen ,gevierendeeld: 1 en 4: een dwars-
balk, 2 en 3: 3 voorwerpen, die hoewel niet al te dui-
delijk, vrij zeker ossenkoppen zullen zijn”. Doc. &JR.

Onbekend wapen. (XLII, 32, F). De gekroonde kolom
in het wapen van het bekende Italiaansche geslacht
Colonna,  terwijl ons ook een wapen Colins bekend is,
zijnde ,in rood een gouden pilaar, overtopt met een
gouden kroon”.

De linkerhelft van het schild  kunnen wij niet thuis-
brengen. Is de beschrijving echter wel juist?

Doc. BUR.

Onbekend wapen. A. Op een eiken kist, begin 178 eeuw,
bij een antiquair te Nijmegen, komen twee geschilderde
wapens voor, naast elkander:

Rechts: van Palltaleon  van Eek.
Links: In rood een zilv. kraanvogel, gebekt en gepoot

van goud, in de rechter poot een zilveren bal houdende.
HL: de kraanvogel v/h wapen. Dekkl. zilv. en rood.

Nijmegeqa. B. H. BOISSEVAIN.

Het tweede wapen is onmiskenbaar dat van het _
Arnhemsche geslacht Everwijn. Doc. BUH.

INHOUD 1924, No. 2.
Bestuursberichten. - Het Wapenboek van de Geldersch-Over&el-

sche  Studentenvereeniging aan de Utrechtsche Hoogeschool,  1635-
1671, door C. J. Welcker, archivaris der gemeente Kampeti.  -
De afstammine  van het eeslacht van Lidth de Jeude.  door J. P.
de Man. - Fimilie-aanteeleningen  Feitnma en Rooleeuw, medege-
deeld door Dr. J. A. Bierens de Haan. - Kwartieren Isendoorn-
Stommel. medegedeeld door Mr. E. J. Th. & Th. van der Hoop. -
Vragen &I ant<oorden:  Berckhout; Blanc (le); Boon van Engeïant;
Barman; Breugel (van); Breugel (van)-van Bronnkhorst; Bruin;
Cornelii-van den Heuvel; Couwonhoven  (van); Garde (van de)-van
Hoften ; Groskamp; Haar (terj; Hartman;  Heldewier-de Hulter-Cox;

) Horst (van der); Jongknecht; Kits; Kleine; Koendrink; Lakeman-
! Jaoott; Langloie-Masijk;  Leeuwen (van)-van Dieden;  Man (de);
1 Man (de)-Backer; Meyer; Nisbeth; Oortman-Bosch; Oterlijck; Paets,

du Bois, Verboom;  Pant (van der); Potbolt-Mortier; Puchler;  Repen
(van): Scheuers:  Schomaker: Tombe (des): Tvmens: Vennekool;
%aáí (de); Waohmans;  Wa&aey  (van); ‘Wéddingh; Wéyland; Will:
Hornschuoh; Witte (de)-Oem van Wijngaerden;  Wolfsen-van Campen.
- Onbekende wapens.
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VAN HET

Genealogisch - heraldisch bootschap  : ,,De Nederlandsche  Leeuw,”
Dit blad vereobijnt  maand,elijks  en wordt aan  de

leden van het Qenootaohap  gratie toegezonden.
Bijdragen,oorreEpondentie  betreffende de redactie

van het Maandblad en opgaven van adreaverandering
gelieve men te riohten tot den re d a o t e u r Mr. TH.
B. VALCK  LUCASSEN, huize ,,&a~enh&W’,  Driebergen.

De jaarlijkeohe  contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘E-Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, f Is.-.
Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegeneen abonnementepr~svan  ilO.-  per jsnrgang.

-x Y
Correspondentie betreffende het Genootschap ge-

lieve men te riohten tot den B e o r e t 8 ris Mr. 1. J.
THOMASSEN  B TEUESSINK  VAN DEB HO O P, Zijdeweg  9,
‘&ravmhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen  Maandbla-
den, 8811  het adres van  de Bibliotheek van het
~enootsohap,  Juffrouw Idastraat  3, ‘s-&avenïuIge.

De Bibliothesk is voor de leden geopend iederen
?daandag  van 8-6 nor.

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

nT”. 3. XLII"  Jaargang. Maart 1924.
_ __~~ ~-_

IN MEMORIAM

Jhr. Mr. WOLTER GOCKO FEITH,

geboren te Groningen 17 December 1887, overleden te ‘s-Gravenhage 2 Maart 1924.

Weinig konden wij vermoeden, toen wij in het
vorig nummer melding maakten van de ernstige
ongesteldheid van onzen bibliothecaris, waarvan
deze ons even v6ór  het ter persc gaan van het
Maandblad zelf in kennis stelde, dat dit hoogst
verdienstelijk bestuurslid reeds weinige dagen later
voor goed uit ons midden zou worden weggenomen!

Diep betreurd door zijn zwaar getroffen moeder,
wier steun en raadsmaa hij was, door zijn zusters,
broeder en talrijke vrienden, is Wolter  Feith op
Zondag 2 Maart, na een korte en hevige onge-
steldheid, midden uit zijn arbeidzaam leven weg-
geroepen.

Voor hen, die dezen stoeren man uit het Noorden
gekend hebben, met zijn op het oog onverwoest-
bare gezondheid, zijn energie en levenskracht, is
het moeilijk zich in te denken in de werkelijkheid,
dat zij nimmer meer zijn fermen  handdruk zullen

gevoelen, nimmer meer een blik zullen slaan op
zijn trouwhartig gelaat. En de velen, die gewoon
waren naar de pen te grijpen om een beroep te
doen op Feith’s uitgebreide kennis op het terrein
zijner studiën, zullen doeite hebben om aan de
gedachte te wennen, dat hij er niet meer is om
hunne vragen te beantwoorden met de hem eigen
gulle hulpvaardigheid.

Groot is dan ook de leegte, die Feith achterlaat,
en dat dit allerwegen kon worden getuigd bij zijn
verscheiden op nog jeugdigen leeftijd, terwijl hij
nog  in den aanvang scheen te staan v’an zijn
ambtelijke loopbaan, bowijst welke belangrijke
plaats hij zich in de harten en de waardeering
van velen had weten te veroveren en hoeveel in
de toekomst nog van hem scheen te mogen worden
verwacht.

Het ligt niet op onzen weg te dezer plaatse de



Jhr, Mr. WOLTER  GOCKO FEITH,

Chartermeester aan het Algemeen Rijksarchief,
Bibliothecaris van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ,,De Nederlandsche Leeuw”,

j- ‘s-Gravenhage 2 Maart 1924.



verdiensten van den overledene als arcbiefambte-
naar te schetsen. Beter bevoegden hebben zoowel
bij zijn uitvaart uit ‘s-Gravenhage als bij zijn be-
grafenis te Groningen de kwaliteiten in het licht
gesteld, waarvan hij als Chartermeester aan het
Algemeen Rijksarchief  heeft doen blijken. Indien
van iemand, dan kon van hem worden gezegd,  dat hij
archivaris was ,,par droit de naissance”; immers,
de liefdo tot het vak van archivaris was in dezen
tak der familie Feith tot een erfelijke traditie ge-
worden. Zijn overgrootvader Nr. Hendrikus Octa-
vius Feit11  (1778-1849) en zijn grootvader Nr.
Hendrik Octavius Feith (1813-1890)  hadden btiden
het amt& van provinciaal archivaris van Groningen
bekleed; zijn vader was de bekende Rijksarchivaris
in Groningen Jhr. Nr. Johan Adriaan Feith (1808-
1913). Was het te verwonderen, dat de telg uit
een dergelijk geslacht reeds vroeg den drang in zich
voelde ontwaken om de voetsporen zijner onmiddel-
lijke voorouders te drukken en dat hij reeds jong zijn
volle belangstelling gaf aan alles wat betrekking
had op de geschiedenis van het gewest, dat hem
zoo na aan het hart lag?

Wanneer hij in leven ware gebleven en het
ware hem later beschoren geweest de eenmaal
door zijn vader ingenomen plaats te bezetten, dan
zou mei het beheer der archieven der provincie
Groningen bezwaarlijk aan een warmer vriend en
beter kenner van dit gewest hebben kunnen toe-
vertrouwen.

Hoe Wolter Feit.h zijn Groningen kende, hebben
de leden van het Genootschap ondervonden, die in
den zomer van 1911 onder zijn leiding de excursie
naar Groningen en de Ommelanden hebben meege-
maakt. Zij zullen niet licht vergeten, hoe de biJ
uitstek deskundige voorlichting, waarmede hij de
belangstellenden in Groningen’s verleden voort-
durend ter zijde stond, de voornaamste reden is
geweest voor het welslagen dier bnitengewoon in-
teressante excursie.

Intusschen zal de overledene in de annalen
van ons Genootschap in de eerste plaats blijven
voortleven als de bibliothecaris bij uitnemendheid,
als de man, die gedurende de enkele jaren dat het
hem gbgeven was onze boekerij te beheeren, dit
heeft verricht op een wijze, die moeilijk voor ver-
betering vatbaar is.

In 1919 tot bestuurslid gekozen, was Feit11  aan-
vankelijk met de functie van archivaris van het

Genootscllnp  belast. Maar toen in April 1921  ons
tegenwoordig eerelid W. baron Snouckaert van
Schauburg * als bibliothecaris aftrad, nam Feith
op het aandringen zijner medebestunrsleden niet
zonder schroom diens omvangrijke taak over. Want
groote bescheidenheid was naast een sterk verant-
woordclijkheidsbesef  een der hoofdtrekken van zijn
karakter. Had hij eenmaal een taak op zich ge-
nomen, dan kon men er echter zeker van zijn, dat
hij haar met de grootste toewijding en met den
inzet zijner gansche persoonlijkheid zou volbrengen.

Dit heeft hij als bibliothecaris ten volle getoond !
Hoewel van huis uit meer munt- dn penningkundige,
heeft hij zich zóó volkomen aan zijn nieuwe
taa.k gegeven, dat hij in korten tijd als geen ander
op de hoogte was van de uitgebreide literatuur
op genealogisch en heraldisch gebied, die in onze
bibliotheek is saâmgebracht. Net recht kon onze
voorzitter dan ook Feith, toen hij hem bij zijn uit-
vaart naar Groningen in hartelijke woorden hcr-
dacht, de ziel onzer boekerij noemen. Want het is
schier ongelooflijk zooveel als hij gedurende het
drietal jaren van zijn bibliothecarisschap voor onze
bibliotheek heeft weten tot stand te brengen.

De verhuizing van dezc laatste van de Heeren-
gracht naar de nieuwe localen in de Juffrouw Ida-
straat, die onder zijn leiding plaats had, verschafte
hem de gelegenheid een nieuwe ordening der boekerij
ter hand te nemen. Na ernstig overleg welk systeem
voor een gespecialiseerde bibliotheek als de onze
het meest practisch en overzichtelijk was, heeft Feith
ten slotte een methode van rangschikking ingevoerd,
die de bibliotheek meer dan voorheen voor een
ieder toegankelijk maakte en haar tot een model
gestempeld heeft op haar gebied.

Ook het gehalte van de ,bibliotheek  is dankzij
zijn oordeelkundig beheer aanzienlijk gestegen. Tal-
rijke binnen- en buitenlandsche werken, die nog
ontbraken, werden aangeschaft. Alle belangrijke
veilingen op ons gebied werden door Feith met
aandacht gevolgd en gebruik makende van de
voordeelige buitenlandsche valuta hoeft hij tegen
matigen prijs menigmaal belangrijke aanwinsten
voor de bibliotheek weten te verwerven. Daaren-
tegen werden  boeken, die feitelijk in onze biblio-
theek niet thuis behoorden, door hem van de hand
gedaan.

Als gevolg van den oorlog waren vele buiten-
landsche periodieken sedert geruimen tijd slechts



ongerege ld  - sommige zelfs in het geheel niet
meer - in ons bezit gekomen. Feith ontzag zich
geen moeite om het verbroken contact weer te
herstellen en te trachten de onvolledige reeksen
weer aan te vullen.

De bewerking van een nieuwen catalogus nam
hij met kracht ter hand en mede dankzij de be-
langelooze hulp, die hg zich voor dat doel wist te
verzekeren, is deze nuttige arbeid thans vrijwel
gereed.

Met het klapperen volgens kaartsysteem van
de vele t i jdschriften en verzamelwerken, in de
bibliotheek aanwezig,  werd onder zijn leiding
een aanvang gemaakt en thans is ook dit werk
reeds  zoover  gevorderd, dat het den leden tot
groot gerief kan zijn.

Naast dit alles deed Feith nog veel meer! Wie
des avonds langs de localen van de bibliotheek
kwam, kon er bij na geregeld de lichten zien branden
en wanneer hij dan een blik naar binnen had kunnen
slaan, dan zou hij onzen bibliothecaris hebben zien
zitten te midden van zijn boeken en gebogen over
zijn uitgebreide correspondentie met tal van per-
sonen in en buiten Europa, wier vraagbaak hij
was. Want zoowel zijn veelzijdige kennis als zijn
hulpvaardigheid, die voor geen moeite terugdeinsde,
maakte dat het aantal dergenen, die zijn advies
inwonnen, voortdurend steeg. Soms leek het alsof
zelfs hem deze wassende stroom van vragen te
machtig dreigde te worden; dan nam hij zich wel
voor er paal en perk aan te stellen, maar zijn
goed hart en in vele gevallen ook de belangstelling,
die een aangeroerde quaestie in hem wekte, be-
letten hem ooit aan dit voornemen gevolg te geven.

Feith, die ongehuwd was, beschouwde de biblio-
theek als zijn tweede tehuis en doordat hij er zoo-
veel toefde was hij steeds bereid leden, voor wie
het raadplegen der boekerij op de officieel vast-
gestelde uren bezwaren opleverde,  ter  wille te
zijn door hen ook op andere uren tot de bibliotheek
toe te laten.

Ook het Maandblad had zijn belangstell ing.
Menig artikel van zijn hand, voor het meerendeel
over oude Groningsche geslachten, die in onze
literatuur over het algemeen zoo stiefmoederlijk
bedeeld zijn, getuigt hiervan. En het is ons aan-
genaam, als hulde aan zijn nagedachtenis, nog in
ditzelfde nummer een belangrijke bijdrage te kunnen
plaatsen, die ons eerelid -kolonel J. D. Wagner,

uit gemeenschappelijk met Feith verzamelde ge-
Tevens betreffende het geslacht der Edele Heeren
van Wisch,  voor ons heeft willen samenstellen.

De registers op de laatste jaargangen van het
Maandblad zijn door den betreurden overledene
bewerkt.

Iemand die als Feith zich zóó geheel gaf - en

geven kon - aan de hem toevertrouwde belangen,
die kunde, werkkracht en hulpvaardigheid op zoo’n
gelukkige wijze in zich vereenigde, ontmoet men
slechts zelden en hem te verva.ngen  li jkt  haast
een onmogelijkheid.

Wel waren wij er op voorbereid, dat wij hem
eerlang uit ons midden zouden zien vertrekken.
Zijn overplaatsing naar het Rijksarchief te Arnhem,
hoewel voorloopig uitgesteld,  had reeds in de
Staatscourant gestaan. Maar wij wisten ook, dat
hierdoor zijn belangstelling in ons Genootschap
niet zou zijn verflauwd en dat hij ons - t rouw
als hij was - ook uit de verte ten allen tijde
met raad en daad zou zijn blijven steunen.

Niethetminst met het oogopdietoekomst beteekent
zijn heengaan een groot verlies. In de kringen van
archivarissen behoorde hij tot degenen,  die het meest
doordrongen waren van het gelukkig steeds ruimer
3aan brekende besef, dat de wetenschappelijke en
nanwgeeette beoefening van de genealogie en heral-
liek voor den archivaris, den historicus van groot
nut is, en in welke positie hij zich in de toekomst ZOY

hebben bevonden, hij zou zeker nimmer geaarzeld
hebben het volle gezag zijner persoonldkheid  in
het belang van een juiste beoordeeling van de
geslacht- en wapenkunde in de weegschaal te leggen.

Het heeft zoo niet mogen zijn. In onze gelederen
is een breede bres geschoten. Maar al vervult het
overlijden van onzen goeden vriend Feith ons met
diepe verslagenheid, het ontneme  ons niet het gei
voel van groote dankbaarheid, dat wij hem gedu-
rende een aantal jaren in ons midden hebben gehad;
een dankbaarheid, die wij niet beter kunnen toonen
dan door te trachten zijn voetstappen te drukken
en evenals hij door een hooge opvatting van ons
werk de beoefening van de genealogie en heraldiek
tot grooteren bloei te brengen.

Hij ruste in Vrede.

V. L.



71

BESTUURSBERICHTEN.
B i j  d i t  n u m m e r  b e h o o r t  e e n  p l a a t  m e t  h e t

p o r t r e t  v a n  w i j l e n  J h r .  Mr..W. G .  F e i t h .

Tot. lid zijn benoemd :

J .  K.  H.  D E  R o o  VAN ALDERWERRLT  .
le Luit. Veld-Art.
G. J.  BL O M  .
Luit. Kol. d. Inf. b: d.’ ’ ’ ’ * * ’ ’
M. TH . MIJNLIEFF . . . . . . . .
jur. stud. 2)
Mej. E. C. M. PRINS . . . . . . .

Ede.
Bergstraat  14.

Yenlo.
Villapark 23.

Utrecht.
Wijckakade  22bia.

Utrecht.
Wilhelminapark  5.

Contributie.
Beleefd verzoek aan de leden, die hunne contributie

nog niet hebben betaald, om een postwissel te willen
zenden aan den penningmeester Jhr. H. P. Witsen Elias,
Kon.  Emmakade  199, ‘s-Gravenhage of het  bedrag
te storten bg de Rotterdamsche Bankvereeniging, Kneu-
terdijk,  aldaar. Men gelieve het stortingsbewijs als kwi-
tantie te beschouwen.

Adreswijzigingen.
B. DORHOUT MEES . . . . . . . . Groningen.

Ubbo EmmZussingel  19.
A. MEKENS  . . . . . . . . . . Antwerpen.

pja Consulaat der Nederlanden
Britsehe Lei 41.

Mr. R. J. K. M. D E  NEREE TOT B A B B R I C H  R o e r m o n d .

M. G. W ILDEMAN . . . . . . . .
Steeg 30. ’

Voorburo.
Koningin Wilhelmi~~l.  458.

JH R. P. J. 0. VAN DER D OES DE WILLEBOIS  Hintham  (N.Br.)
Anna-State.

De Heeren  van de heerschap Wisch
uit de Edele Heeren

van dien naam,

door J. D. WA~NER en wijlen Jhr. Mr. W. G. F E I T H.

1. Dirk heer van Wisch en ridder,  eerst  gemeld
1230 - laatst gemeld 12 Sept. 1274. Hij was ge-
huwd met Herbu-is. Zij komt 1274 met man en
twee zonen Steven en Johan  voor.

Zijn zegel vertoont een schildje omgeven met
8 merletten. 1274.

Wordt opgevolgd door zijn oudsten zoon:

11. S t e v o n  h e e r  v a n  W i s c h .
Gemeld als knaap 1261 %ebr. 23-1299 Juni 15.

ridder 1303 Mrt. 23-1330.
Indien do’&icellus  gelijk staat met heer, dan is

Steven heer van Wisch geweest van 1275-1330.
Hij werd nog zeer jong zijnde uitgehuwbjkt  aan

de oudste dochter van Henricus domicellusde Borcuío
1261 Febr. 23. Haar voornaam is Jutte1299 Juni 16.

Zijn zegel vertoont een schildje, beladen met
een leeuw en vergezeld van zes zoomsgewijze ge-
plaatste merletten 1299; zoo  ook 1330, doch het
schildje zonder den leeuw.

Wordt opgevolgd door zijn oudsten zoon:

TIL
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H e n d r i k  h e e r  v a n  W i s c h .
Gemeld als knaap 1308-1330  Juli 7.

ridder en heervan  Wisch 1331 Oct. 16.
Richter ;an Veluwe 1318.
Drossaard van den Graaf van Gelre 1328.
Is dood 1336 Oct. 17.
Hij was tweemaal gehuwd, de eerste vrouw

Alezd gemeld + 1316, de tweede vrouw Etisnbet,
dochte r  vau  W&em  of H e n d r i k  v a n  Henze  en
eene Agnes. Elisabet wordt 1346 genoemd Vrouwe
van Wisch.

Bij gebrek aan manlijke geboorte opgevolgd
door zijn broeder:

D i r k  h e e r  v a n  W i s c h .
Gemeld als knaap 1297 Juni 16-1336 Mrt 27.

heer van Wisch knaap zijnde  1337
Sept. ‘\7 ennridder  zijnde 1344 Oct. 14-1369.

Hij zegelt  met twee gaande leeuwen boven
elkander 1344, 1348 en 1349.

Zijne vrouw was Agnese van Apelte?.en,  dochter
van Robrecht van Apelterelh. Komt met haar man
voor 1348, 3332 en 1369. Weduwe zijnde zegelt
gedeeld van Wisch met de merletten en Apeltereh
1386. Merkwaardig dat zij het oude Wisch-wapen
voerde, terwijl haar man de twee leeuwen had
aangenomen.

Dirk is dood 1372 Juni 12. Opgevolgd door
zijn tweeden zoon Hendrik, zijnde  de oudste zoon
Steven vóór den vader overleden.

H e n d r i k  h e e r  v a n  W i s c h .
Gemeld 1348-1369 Oct. 24. Bepaaldelijk als

heer  van Wisch 1372 Juni  12-1385 Febr.  16.
Hij is dood 1386 Febr. 26, want toen was D i r k
heer van Wisch. Heeft twee vrouwen gehad: le
Elisabet van Bronchorst en 29 huwl. voorw. 16 Juni
1381 Calhnrina  van Bronchorst, jongere zuster
v a n  v o o r n o e m d e  El i sabe t  en dr van 1Villem h.
v. Bronchorst en Cunegonde van iUeurs ; zij her-
trouwt in 1391 Jan. 24 Hendrik heer valt Ghemen.

Zijn zegel vertoont 1369 de twee leouwen en een
barensteel. Na zijn dood noemden zoowel zijn oudste
zoon Hendrik  als Dirk, de zoon van wijlen Hen-
drik’s ouderen broeder Steoen, zich Heer van Wisch.
De heerschap Wisoh werd hiermede in tweeën ge-
deeld. Tot nu toe zijn steeds Dirk  en H e n d r i k
als broeders vermeld, terwijl zij in werkelijkheid
volle neven zijn. Het vorenvermelde wordt be-
wezen door twee acten, aanwezig in het Archief
van het Slot Anholt;  de eene van 1386 Febr. 26
waar  ,,Derick  heer rnn ll’isck knaap”,  de andere
van 1393 Sept. 14 waar Dideric  heer van Wisch
zoon van Steven wordt genoemd. Nijhoff, op van
Spaen afgaande, kon de oorkonde van 30 Oct.
1418 (Gedenkw. HI, no. 376) niet te recht brengen.
Er is  daarin sprake van Dirk  heer  v a n  \Visch,
knaap, die beleend wordt met wat w$en zijne
moedes  joncfer Agncse van Il’issche in leen gehad
had. Nu is deze Agnese van Wissche niemand
anders dan Agnes van Voer&, die gehuwd was
aan Steven van Wisch, den vader van Dirk .
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V I .  D i r k  h e e r  v a n  4 W i s c h .
Is nooit ridder geweest.
Komt als heer van Wisch voor 1886 Febr. 26

tot 1426 Nov. 14. Is dood 1426 Dec. 7. Hij komt
veelvuldig voor als raad van de Hertogen Willem 1
en Beinald IV van Gelre.  Landdrost van de Graaf-
schap Zutphen 1402-14 12. Erfmaarschalk des
lands van Gelre 1402. Gemeld  ge l i jk t i jd ig  met
Hendrik den anderen heer van Wisch 1387, 1396,
1396, 1397, 1402, 1403, 1409, 1418, 1419, 1424
1426 Mei 10.

Hij zegelt met de twee leeuwen 1396, 1357 en
1418 .  T rouwt  le 1386 l) Jzblte  van Ackoy  en 2”

AgnesvandenDoorenweert,dochtervanheerRebbrecht
en van Jutta *uan Asperen,  zi,i  is dood 11 Juni 1409.

Na Dirk’s dood kwam deze helft van Wisch
a,an Steven, dochter uit het tweede huwelijk.

V I I .  S t e v e n  v r o u w e  v a n  -& W i s c h .
Zij had hare huwelijksvoorwaarden met Henrik

heer  ‘van Homoet den 11 Juni  1409.  Zij  kreeg
hierbij van haren vader 6000 oude gouden schilden
en zoo deze zonder mannelijke geboorte na te
l a t e n  o v e r l e e d  ,dat slot ter Burch  metter heer-
licheyt ende heerlijken guede”.

VL
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Wij  gaan nu over tot de bezitters van de andere
helft van de heerschap Wisch.

H e n d r i k  h e e r  v a n  4 W i s c h .
Vermeld heer van Wisch als knaap 1386 Sept.

12-1424 Mei 20, als ridder 1427 Mei 4-1447
Juni 13. Komt voor gelijktijdig met zijn neef
Dirk als heer van Wisch 1387-1426 Mei 10.

Drost en rentmeester van het land van Zutphen
1416, 1422, 1433. Lid van den raad van zestienen,
die Hertog Arnold en den ruwaard als raden ter
zijde zouden staan. Hij zegelt in eene acte van

1) Gegeven “den  pipers van Derics bruiloft  JUUJ Wissche”  13R6.
Zie v. Hasselt, Anih. Oudh. IV, blz. 73.

Zij wordt na doode  van haar vader beleend met
den Dorenweert 1426, toch transporteert dit leen
reeds 1430 aan haren tweeden zoon Reinolt can
Homoet.

Zij en haar man ontvangen de leenmannen van
Wisch 1428 Sept. 27.

Daar ons niet  bekend is ,  dat  de heerschap
Wisch aan het Vorstendom Gelre  werd opgedragen,
verrast ons de mededeeling in het Leenboek  van
Gelre,  Kwartier van Zutphen, dat Steven in 1 4 3 1
en 1439 werd beleend met: ,dat huys ende slot
t e r  Borch  met  sijnen tobehoor ,  d ie  herlicheit,
huys ende have van Wisch met heuren rechten
ende tobehoren enz. Dit is haer  beleent tot Zut-
phenschen  rechten in aller maten, als haer  voor-
vaders dat te halden  plagen”.

Steven’s oudste zoon Johan  komt het eerst voor
als heer van Homoet en Wisch den 28 Oct. 1433,
de vader was toen zeker dood, doch zou volgens
van Spaen de moeder nog 1462 geleefd hebben.
Haar kleinzoon Hendrik van Homoet  ve rkoop t
den 14 April 1486 zoowel Homoet als 4 Wisch
aan Graaf Oswald ran der1 Berg .

VII.

VIIE.

1X.

X.
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1396 met’ cie twee leeuwen en barensteel, zijn neef
Dirk, die de eerste staat, met de twee leeuwen. In
1417 en 1418 zegelt hij met de twee leeuwen
zonder barensteel.

Zijne vrouw was Irmgard, dochter van ,lohan
Graaf van Witgenstein, vermeld 1439.

Hij moet 1448 Jan. 10 dood zijn geweest, want
toen trad zijn zoon Hendrik toe tot het verbond van
1441 Mei 31, waarvan hQ zelf al deelgenoot was.
Nog werd zijn zoon Hendrik beleend met tienden
te Velp 1448 Apr. 4, waarmede hij 1442 Aug. 6
beleend was geworden (Arch.  Bisschoppen Utr.
n” 3203).

Hij werd als heer van 4 Wisch achtereenvolgens
opgevolgd door zijne zonen Hendrik, Dirken Johan.

H e n d r i k  h e e r  v a n  + W i s c h .
Vermeld als ridder en heer van Wisch 1448

Jan. 10-1460 Mei 31. Werd beleend met het huis
ter Wildenborch 1449.

Drost en rentmeester van het land van Zutphen
1449 Dec. 28-1460 Febr. 6.

Hij huwt na 1461 Jutte van Raesfeld, dochter
van den 1461 overleden Johan van Raesfeld, rid-
der, en van Elsabe va% Middachten. Jutte is over-
leden 1469. Binnen een jaar daarna is de heer
van Wisch buiten ‘s lands overleden (Nyh. Ged.
IV No. 400). Uit dit huwelijk geen kinderen zijnde,
volgt zijn broeder Dirk hem in Wisch op.

Dirk  heer  van  + W i s c h .
Wordt als heer van Wisch vermeld 1461 Nov.

21 tot 1464 Juli. Beleend met het huis ter Wilden-
borch 1462. Hij is dood 1466 Febr. 14, want toen
maakten *Johan  heer tot Il:isch  en Opbert van Il’isch
eene  boedelscheiding der nagelaten goederen van
hunnen broeder Dirk heer tot Wisch. Hij stierf onge-
trouwd en werd opgevolgd door zijn broeder Johan.

J o h a n  h e e r  v a n  4 W i s c h .
Omtrent hem zie men van Spaen Inl. 1, blz. 378.

In acten komt hij voor als heer van Wisch 1466
Febr. 14 tot 1616 Mei 29. Beleend met dat slot
ende huys ter Borch met den voorgeborcht  end
cingel, op der alder Isul van alts gelegen 1602.
Beleend met dat huys ter Wildenborch 1467,1474
en 1602.

Hij was getrouwd met Margareta  von Ketlev,
dochter van G’oswi?a  tot Assen, ridder. Zij komt
voor 1494 Sept. en 1612 Oct. 23.

,7ohan  zou volgens Mr. Tadema nog geleefd hebben
1417. In alle geval was hij dood 1519 Sept. 3,
want toen was Joachim heer van Wisch.

Zijn zoon Hendrik vóór hem overleden zinde,
werd hij als heer van Wisch opgevolgd door zijn
kleinzoon Joachim.

J o a c h i m  h e e r  v a n  $ W i s c h .
Was de eenige zoon van Hendrik en IValburg

.van den Be?.g.
Zie voor hem van Spaen Inl. 1, blz. 381.
Was heer van Wisch 1619 Sept. 3 tot zijn dood

te Zutphen in Sept. 1641. (Bijdr. en meded. van
Gelre X, blz. 134).
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Beleend als erve zijns oldevaders Johan met dat
slot ende huys ter Borch 1688 Mrt. 29, idem met
dat huys ter Wildenborch 1519.

Was gehuwd met Magdalenn van Salm,  dochter
van Johan Graaf van Salm en van Anna rtin Haru-
court. Zij was weduwe van Philip Burggraaf zu
Rheineck, heer zum Bruch en zu Thoenberg 1522
Jan. 29, komt als vrouw te Wysch voor 1640 Apr.
G en is dood 1668 Mrt. 16.

Na den dood van dezen laatsten mannelijken telg
uit het geslacht der Edele Heeren  van Wisch
kwamen de halve heerlijkheid Wisch en zijne overige
bezittingen aan zijne moeder Walburg  van den Berg.
In het Leenboek  van Wisch komt zij  als leenvrouw
voor 1643 Sept. 24-1647 Apr. 20; met het slot
en’ huis ter Borch en met het huis ter Wildenborch
wordt zij 7 April 1644 beleend.

Na haar treedt als vrouw van Wisch op haar
eenige  dochter Ermgcrrd.

Zij trouwt 10 Johan Scheiffart  van Merode,  heer
van Hemmersbach, Sindorf en Clermont, zoon van
B’enzer en Maria van Alpen;  hij was weduwnaar
van Anmt van Flohdorff  en van Ma.rgareta  T’orck
en overleed 26 Maart 1637, begraven te Epping-
hoven. Zij tr. 2, huwelijksvoorwaarden van 7 Jan.
1639 Cfeorg  (Jurgen of Jorien) Graaf van Limburg,
heer uai&  Stirum, zoon van Adolf en Elisabet vaiz
Reichenstein. Georg heeft volgens de Stamtafel
der Graven van Limburg Stirum geleefd van 1614
tot 1662, in alle geval was hij dood 1663 Oct. 6.

Ermgard, die uit haar eerste huwelijk geen kin-
deren had, bracht door het tweede huwelijk al
hare bezittingen over in de gral-en  va?a Limburg
Stirum en dat waren er vele, want niet alleen was
zij vrouwe van Wisch, Wildenborch enz., maar ook
van Borculo, dat zij verkregen had door vererving
van Joost van Bronchorst heer van Borculo.

Ermgard Gravin van Limburg en Bronchorst
schrijft aan de Staten van Gelderland dat zij,
wegens haren ouderdom en verzwakt verstand,
het lieve vaderland niet langer op den Landdag
dienen kan 1679 Mei 19. Nog in datzelfde jaar
moet zij overleden zijn.

De overgang van het huis Vorden op
Henrica van Hackfort,

door Dr. J. S. VAN V E E N.

Over het recht op het huis Vorden met toebehooren
is in de jaren 1619 en 1620 een leenproces gevoerd
- het was een Keppelsch leen - tusschen Adolf Rip-
perda en Henri&  van Eek, den zoon uit het tweede
huwelijk van Adolfs overgrootmoeder Maria van lUunster.

Aan een in verband daarmede uitgebracht advies der
juridische faculteit te Leuven ontleen ik een en ander,
dat, zoo het juist is, van de toedracht der opvolging
eeue van de bestaande afwijkende voorstelling geeft.

Het advies begint dan met de opmerking, dat het
,,in confosso”  i s , dat het leengoed ten gevolge  van
het overlijden van Heladrik vaga Hackfort (1626) voor
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Q is gekomen aan zijne dochter CatharMaa  en voor + aan
Henrica, die ,filia  secundogenita” 1) wordt genoemd.

Voorts wordt gezegd, dat bij Catharina’s dood (1633)
hare moeder de $ deelen  erfde, maar haar weduwnaar
Coen van Selbach het vruchtgebruik daarvan kreeg en
dat op 26 November 163ö Maria vaqa  Munster en haar
tweede man, Michiel van Eek, ,,coram iudicio Zutpha-
niensi”  “) van hun aandeel afstand hebben gedaan ten
behoeve van Henrica en haren echtgenoot Hayo  Rip
perda 3).

De adviseurs merken hierbij op, dat in den oorspron-
kelijken bezegelden brief de afstand van het leen Vor-
den met zijn toebehooren uitdrukkelijk wordt vermeld,
maar dat in het protocol daarvan niet speciaal wordt
gerept, waaraan zij dan toevoegen: ,sed tamen, quia
tam solemniter expeditae et sigillatae reperiuntur prae-
tactae litterae originales et iudiciales, non est ratio,
Dur standum non sit et inhaerendum huiusmodi publicis
litteris”. Ten overvloede deelen  zij de volgende zin-
snede uit den bezegelden brief mede: ,Van sodane
rede endeonredeguedt, geen guet uuytgeschey-
d e n, hun enichsins van jonffrou Caiha&ra van belbach.,
oer zalige dochter, aengeërvet oft gestorven mach ziin,
ende hierop heft Michael  ende jonffrou Maria voers.
voer hem ende oeren erven aff vertichenisse gedaen
mit handt, halm ende gichtighen monde, alzoe dat zij
ende oere erven daervan onterft wesen sullen ende
blieven ten eeuwighe daeghen”.

Ten slotte  wordt er op gewezen, dat in 1660 Hefz-
rica of haar man door den leenheer ,,simpliciter  et ab-
solute admissus et receptus ad relevium praetacti feudi
de Voerde cum appendentiis.“.

Vergelijken wij nu het bovenstaande met hetgeen
Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland  over dit onder-
werp mededeelt in Dl. 11 van ,Nederlandsche  kasteelen
en hun historie”, blz. 143 vgg., dan blijkt, dat er slechts
éene afwijking bestaat en wel ten aanzien van de per-
soon, van wie Henrica Vorden heeft ontvangen. Deelt
n.1. het advies mede, dat dit van Catharina bij haar
overlijden aan hare moeder en van deze bij opdracht
in 1636 aan de jongste dochter is gekomen, de heer
Beelaerts verhaalt, dat het onmiddellijk op deze is over-
gegaan en wel krachtens wederkeerig testament der
zusters van 22 Januari 1633, bevattende o.a., dat, ,,d’een
sonder kinderen stervende, d’andere  succederen sal” 4).
Zullen wij nu moeten aannemen, dat dit testament al-
leen de Geldersche leenen heeft betroffen en niet het
Keppelsche leen Vorden? Men zoude inderdaad geneigd
zijn om dit te vermoeden. Maar . . . op blz. 147 lezen
wij dan: ,,vm Eek was n.1. van gevoelen, dat het huis
te Vorden indertijd door het kinderloos overlijden van Ca-
tharina van Hackfort rechtens was gekomen aan hare
moeder”. Dat dit inderdaad zoo was, blijkt uit het ad-
vies, maar tevens! dat de moeder daarvan in 1636 afstand
heeft gedaan en dat de adviseurs kennis droegen van

1) Hiermede rijmt niet de mededeeling,  dat er nog eene dochter
was en wel de oudste. met name Margeretha  (Geld. Volksolm.  1892,
blz.- 38).

sj Waarschijnlijk het gericht des schoutambts van Zutphen.
z) Uit het Leenregister, afd. Zutphen, blz. 159, blijkt, dat Henrica

reeds in 1533 getrouwd was, waaruit volgt, dat de mededeeling in
den Qeld.  Volksalmanak, dat zij na haars vaders dood geboren zoude
zijn, niet juist ia.

4) Geld. Leenregister t.a.p.
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gedaan  tegen beta-
door Maurils  Ripperdn’a. _

den inhoud van het gerichtsprotocol en van den aan de Vordensche  goederen heeft
partijen uitgereikten bezegelden brief. Oppervlakkig 1 i n g v a n ‘L 0.0 0 0 daalders
zoude men zeggen, dat hiermede elke schijn van on- zoon Adolf. Wat heeft dezen bewogen zich eene zoo
zekerheid ia weggenomen, en toch bluft  er iete aan zware opoffering te getroosten, wanneer de rechtmatig:
haperen. Op blz. 147 zegt de heer B. dat Prydag van heid der opdracht van 1636 boven twijfel verheven was?
Eek  op 19 September 1620 afstand van zijn recht op

~~~

Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche  Studentenvereeniging aan de Utrechtsche
Hoogeschool, 1635-1671,

door C. J. WELCXER,  archivaris der gemeente Kampen.

P. D.’
Antonius
lohannes  de
Philippus
Cornelius

Gaesbeeck Johan van
Galen Henricus a
Galencamp Johannes
Gansneb gen’  Tengnagel  Alardus
Gavereh ï, Philiuous de
Gay a Tynagel

%r”“”
Gilbracht
;;;Esrus ( ?)

Cornelius
Goltsmit Gerhardus
Goltstein Jodocus a

Goor
Goris
Goyer
Graeff
‘s Gravenweert
‘s Gravenweert
Gressenich
Greven
Greven Lambertus
Groeneveldt Joannes
Groothuys Jacobus

Grothe
Gysen

Casparus Sibelius à
Elias
Henric  de
Arnoldus de
Albertus
Joannes
Philippus Theodorus
Albertus

Engelbertus Tilemannus
Thomas

Gysius Otto

Haack
Haeck

Haecke
Haeften
Haeften
Haeghen
Haelboom
Haersolte
Haersolte
Haersolte
Haersolte
Haersolte
Haes
Haesebroeck

Haesel
Hage
Hagedoorn
ll;l;pus”(?)

Hanius
Hardensteyn
Harlaeus
Harlaeus
Harn
Harscamp

Johannes
Johan van
Reynerus ab
Everhardus Godef. ab
Bernh.
Arnoldus ab
Arnoldus Georgius ab
Franciscus ab

Joannes
Antonius

Rutger van
Sweer van
Michaël  de
Jacob:

Eduard
Abr: ten
Henricus
Leonhardus ab
Joannes
Guilielmus
Regnerus
Gerhardus
Johannes
Gerhardus ab
Everhardus

(Vervolg van XLII, ra.)

0.
II, 148. Culemborg.
11, 96. (1656).

1. 172. A”. 1647. 1 Decemb. Borkeloensis.

oningevuld.

oningevuld.

1; 229.
IV, 10. Hardervico Gelrus.
IV, 21. Tyla-Gelrus.
IV, 18. Arenaco-Gelrus.

1, 22. obiit.
1, 140. Geldrus.

11. 4. (1651).
oningevuld. 1; 212. Òbiit. ‘Boemeli:

11, 78. Doesburg. (1655).
1. 227. Batavo Gelrus,  ipsis calendis Gctobr. 1650, praetor

collegii (62).
111, 125. Deventer. (1668).

I, 32. obiit Boemeliae 1664.
II, 97. Culemborg. (1656).
II, 149. Hemert.
11, 79. Bommel. (1655).

1, 28. praetor collegii  (15).
111, 10. Culemborg. (1662).
II, 150. Zwolle.
11, 151. Zwolle.

111, 126. (1669).
BI, 130. Zwolle. (1670).

(lac. ten Grootenhuvs-Amstel, potloodaant.)
11,  16.

111,  24.
(í652).
Doesborgo Gelrus. 1663. centesimus et duo decimus
Gelrici et Transysulanici collegii  praetor. (112).

H.

oningevuld.

1, 102.

1, 154.
1, 61.

11,  98.
111,  192.
BI, 28.

11,  153.
11, 154.
11,  80.
;’ ;;.

Bl: 3:
111,  2.

,t;: 127:

BI, 101.
111,  147.
111, 172.

1, 130.
11,  152.

oningevuld.
11, 99.

1, 89.
111,  118.
111,  133.
111,  138.
111,  103.

penteekening uil, met bijschrift: deesen back heeft
zijn waepen niet betaelt.
Zwolle. (1656).
Putt. Geld.
Batavo Gelrus. A”. 1665.
Doeti(n)chem.

1656.
praetor collegii (8).

1660.
1660.
(1651). obiit Daventriae 1650.
Zutphania Gelrus 1668. praetor collegii centesimus
viaesimus tertius Kal. Junii (123).
ZÜtphaniensis.
Bredevoorde.
Deventer.
Camp. anno (1645 ?), 20 Sept.
Harderwijk.
(1656).
obiit Zwollae.
s”>‘?)

Arnhem. (1678).
Arenaco-Gelrus.

1) Wellicht: Gaveren.



Hass
Hatte(m)
Hattingh
Hechius
Heeckeren
Heeckeren
Heerdt
Heisius
Hekeren
Hekeren
Hel1
Helmich. zie
Hemertt’
Hennekeler
Hennekeler
Hennekeler
Henrici

Herckmans
Hertevelt
Herwijnen

Er onder: Goswinus

Heuckelius
Heyden
Hiddingh
l-l;-l;Fgh

Hoeclom
Hoedemaecker
Hoedemaecker
Hoedemaecker
Hoff
Hogencamp
HOU
Hol1

%Y”
Holt
Holt
Hoochlandt
Hoochlandt
Hoochstraten
Hooft
Hooglandt
Hoolboom
Huecklum
Huete
Hugens
Hurwenen
Huygen
Huygen, zie
Huyghens
Huyghens

Iborch

Henricus 11, 100. (1656).
Regnerus ab oningevuld. 1, 85.
G. Magirus van oningevuld. : 1, 165, Daventr.
Thoínas 11, 155.
Lubb’ertus  Fredericus ab 111, 8. (1661).
Walraven  van 111, 35. Zutph. Gelrus.
Theodorus ab II, 17. (1652, Ernestus Th. ab H.).
Rutgerus . 1, 41.
Gerhardus ab IV, 23. Dotinchemo Gelrus.
Wigboldus de Rode ab II, 156. Ruirloo,  praetor collegii (83).
Henricus Hermannus van der oningevuld. 1, 228.
Rochlingh
E. ab 1, 42.
Ernestus ah 111, 62. Nikerkiensis.
Gualtherus ab 111, 148.
Reinerus ab 111, 76. Neoclesiensis.
Gerardus 1, 26. praetor collegii (16).
Theodorus II, 119. Camp.-Trans. 1659.
Herbertus 111, 49. Arenaco. Gelrus.  Anno 1664, 3 Sept.
Gualtherus 1, 186. 1648.
Steohanus  ab III, 100. Clivensis(?)  l).
Goiwinus van lil, 113. Bommela Geldrus Anno 1666. praetor collegii cen-

van Herwijnen H. F tesimus septimus decimus (117). Anno 1668 ips.
idib. Junii.

Gerhardus 1, 137. Kal. Julii Anno 1646.
Henricus van der II, 157. Nijkerk.
Ernestus II, 159.
Johannes 11, 158.
Everhardus J. 11, 162. Dotinchemio Gelrus.
D. v. oningevuld. 1; 87.
Arnoldus 111, 7.
Nicolaus oningevuld. 1, 210.
Raphaël 11, 18. (1652).
Matthaeus 1, 232. Camp. Transisul.
G. 1, 97. Swolla Transyss. praetor collegii (29). obiit.
Antonius 111, 149. Bommel.
Johannes 111, 17. Bommel. (1662).
Franciscus oningevuld. 1, 88.
Henricus 111, 60.Zwollanus A”. 1664.
Henricus Joannes  van 111, ll.Doetinchemio Gelrus, 1662.
Hermannus 111, 61.Zwollanus.
Cornelius ab 111, 107.
Samuel ab 111, 108.Harderv. Gelrus.
Henricus ab II, 64.
Gerhardus Henricus 111, 173:Kampen.
Gerhardus ab IV, 25. Batavo Elburg.
Rudolphus 11, 19. (1652).
Wilhelmus ab 111, 26. Elburgo gelrus. A”. 1613. praetor in Doornspijck *).
Theodorus oningevuld. 111, 80. Hasseltanus.
Johan 11, 161. Doesburg.
Matthaeus 1, 220. Driela,  Geldrus. praetor collegii (74).
Hermannus 11, 160.
Hugens.
Antonius 111, 83. Arenaco-Sicambrus 166.
Rutgerus 111. 115.  Arenaco-Gelrus.

1.
Theodorus ab II, 20. (1652). Zutfen.

J.
Jongbloet
Jordan

Kelffken
Kempen
Kempo
Keppel
Keppell
Keppell
Keppell
Kesslerus
Kestrenus
Ketel1
Kreievenger
Kreievenger, zie

Theodorus 1, 219.
Petrus 1, 216. obiit.

K.
Jacobus 1, 14. praetor collegii (7), obiit in Domino.
Henricus a 1, 166. Zwollano, primo die Septemb. A’J.  1647 obiit.
Theodorus 1, 127. Campensis.
Bernhardus van oningevuld. 1, 198.
Joachimus van II, 163. Hattem.
Johan van 111, 1. 1660. Obiit anno 1665.
Theodorus Ludolphus a lil, 58. Zwoll: Transisulanus.
Petrus 1, 74.
Henricus oningevuld. 1, 151. Dese heeft sijn wapen niet betaelt.
Johannes 111, 184. Dieveren.
Albertus oningevuld. 1, 82. praetor collegii (28).
Creienvenger. (Wordt vervolgd.)

l) Er door geschreven: Campensis? “) De laatste drie woorden zijn doorgehaald,
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KORTE MEDEDEELINGEN.~-~--
Van Lidth de Jeude.

Naar aanleiding van het artikel over dit geslacht door
den heer J. P. de Man, voorkomende in het vorige nummer
van dit maandblad, waarbij als bewezen wordt geacht, dat
het van een zekeren 3an  Saers afstamt, vestig ik er de aan-
dacht op, dat Sael*s,  Saersen of Zaerens de tweede naamval
is van Zmder  en Jan Saerst bij gevolg een zoon ge-
weest kan zijn van Zander ‘van Hemert, die in 1644
testeerde en van welk testament sprake is in twee
akten, voorkomende in het geloftesignaat van Driel,
deel 1690-1601,  Fol. 186, van 3 October 1600, en in
deel 1601-1609,  Fol. ‘79 verso en Fol. 80, van 26 Fe-
bruari 1607.

Het testament zelf is echter nog niet gevonden.
Indien Jan Saersz dus een ,+,!a)i  Hemert was, zou dit

tevens verklaren waarom hij het Châtillonwapen voerde,
dat voor zoover bekend door alle van Hemert’s - met
uitzondering van de van Hemert’s tot Dingshof - ge-
voerd werd.

Dan blijft het echter de vraag waarom Jan Zaersz
zijn naam veranderd heeft in Jan Saersen van Lidth.

J. G. V O N  HEMEBT.

Van Beyma.  Blijkens Jav. Courant 22 Mei 1923,
no 41, bl. 672, heeft He,& zich noemende vc1n  Beyma
aan de Regeering het verzoek gedaan om den geslachts-
naam van Beyma te mogen aannemen.

B. v. T. P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. -~_.~. _
Boon van Engelant. (XLTI, 60). In Navorscher 1866

pag. 283/284, alwaar verwezen wordt naar van Ollefen,
de Ned. Stads- en Dorpbeschrijver (art. Oud-Beierland),
kan men lezen, dat de kapitale bonwmanswoning op
den Beer (een bedijkte plaat) tegenover en ten Noorden
van Oud-Beierland, aangelegd werd door Cornelis An-
thony Boon van Engeland in het jaar 1706 en dat zijn
broeder Mr. Cornelis Boon deze merkelijk verbeterde en
met een gedicht, ,,Beerezang”  genaamd, verheerlijkt heeft.

Omtrent dezen dichter zijn daar ter plaatse nog enkele
gegevens te vinden o.a. dat hij in 1728 lid van het
College van Baljuw en Leenmannen van den Lande
van Voorne was en dat zijne grootmoeder was Maria
van Heel, geboren Starman,  vrouwe van Engelant in
Langebakkersoord, terwijl voor hem aldaar nog verwezen
wordt naar Schotel’s Kerk. Dordrecht 11 pag. 278.

Zijne gedichten zijn uitgekomen te Delft in 1724 bij
R. Boitet en op de titelplaat daarvan is zijn wapen af’-
gebeeld,  vertoonende volgens dezelfde bron in Navor-
soher : ,3 boonstengels”.

Doch op een zilveren broodschaal van de Remon-
strantsche Gemeente te Vlaardingen staat het volgende
wapen gegraveerd : ,in zilver 3 groene boonen aan ge-
bladerde (3) steeltjes en in een blauw hartschild een
zilveren paal, die over het onderste van 3 zilveren
schuinkruisjes heen gaat”. Hierbij zijn de letters K.B.
V.E. en het jaartal 1737 aangegeven.

Dat dit het wapen van den genoemden dichter Mr.
Conzelis  Boon is, lijkt ons wel zeker.
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In het Aardr. Wdbk. van van der Aa in voce En-
gelad lezen wij, dat deze heerlijkheid gelegenheid was
aan de oude Maas even ten Westen van Hoogvliet en
Portugaal, dus even ten Oosten van de plaats, waar
tegenwoordig de Noordgeul in de Oude Maas uitmondt,
ten Luiden van de zoog. Vondelingenplaat, waar thans
nog een huis staat, bekend onder den naam ,het Huis
Engeland”.

Doc. Bnp,.

Bouts.  Johalrna  Regina Bouts,  geb. . . . 17 . . . te . . .,
over1 . . . Nov. 1828 te Harlingen, huwt 12 Juni 1797
te Oosterbierum met S!yb~%nd  van Vos, weduwnaar van
Adria,aa  Lumina Ge!/.

Mij is verder bekend, dat haar stiefvader, . . . Maar-
sereen, in 1787 te Amsterdam woonde. Vermoedelijk
voerde zij: van goud met 3 eendjes of merletten van
. . . (1 en 2).

Wie kan mij nader omtrent haar en hare familie
inlichten ?

Leeuwarden. A. L. H EEBMA VAN Voss.

Brandwijk (van)-van der Hoeven. ‘Wie vult aan: Cor-
nelis van Brctndwijk,  geb. . . . gest. . . . , getr. . . . Adriana
van der Hoeren., geb. . . ., gest. . . . Hun dochter Theodora,
geb. Meeuwen 24 Jan. 1704, t Waalwijk 2 Nov. 1786,
tr. te Meeuwen 1724 met Ds. Arnoldus  van Gennep.

Welke wapens voerden zij?
R. A. R. V.

Bruyn. (XLII, 17,62)  Ofschoon hiermede niet de vraag
beantwoord wordt, is het wellicht toch voor den vrager
van belang te vermelden, dat wij hetzelfde wapen als
door hem in kolom 17 beschreven gevonden hebben op
een lakafdruk op den brief van L. Pancras de Wit, i n
1787 te Enkhuizen. De kleur van het veld, waarin d e
zwaan geplaatst is, is hier n.f. rood en dat waarin
de visch voorkomt waarschijnlijk zilver, ten minste het
is opvallend, dat waar de bovenhelft zeer duidelijk
kleur aangeeft, die in de benedenhelft geheel achter-
wege blijft. Doc. BUR.

Biiren (von). Genealogische gegeven.s  gevraagd be-
treffende ,,H. Daniel von Btirerh  V.I.D. Burger-Meister et
Schalt”, waarvan ik een glasschildering vond.

u. C. A. H.

Cantier-van Haamstede. Wie kan aanvullen : Jean
Cantier, geb. tusschen 1660 en 1680, gest. . . ., tr. v&r
1698 . . . Erançoise  vaal Haamstede, geb., .., gest . . . . Wapen?
Hun zoon was Corneille  André Cantier, geb. R’dam
7 Nov. 1698. Hii trouwde R’dam 1736 met Catherina
Magdalena Smit. y

R.

Cock (de)-Groeneveld. (XL11
gehuwd 2 Dec. 1736 Dirck  de
veld, beiden van Well. Beha.l.
Adriana werden uit dit huw.
8 Sept. 1737; Joost, 18 Nov.

A. R. V.

1, 17). Te Wel1 vond ik
Cocq en Maria Groene-
ve de reeds genoemde
te Wel1 ged. Elisabeth,
1739;  Arien,  29 J u n i. .

1749;  get. Ariaanlje vaal  Genderen  (de vrouw van Willem
Groeneveld). Dirck de Cocq werd als lidmaat aangenomen
30 Maart 1736, Maria Groeneveld 3 April 1730. De
doopdata zijn niet gevonden te Well, hoewel beide
families er zeer talrijk voorkomen. Zoo lieten er in
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den aanvang van 1700 kinderen doopen de echtelieden
Joost Gerri2e  Groeneveld en Jenneken Jans van de Grie&t,
Joost  Jansz. de Cocq en Lysken Dirkx  Craey.

Druten. c. w. VAN DAM.

Couwenhoven (van), (XLII, 62,63,  64). Omtrent deze
familie is ons nog het navolgende bekend.

In de Kon. Bibl. te ‘s-Hage berust eene collectie aan-
teekeningen van de hand van Mr. W. van der Lely,
waarin wij vonden het wapen van IC;illem  Ariensz.HoZy,
in 1694 Schout van Vlaardingerambacht. Dit wapen
vertoont een kruis. Waar nu de Heer Honig in kolom
63 zegt, dat Willem  Adriaensz. van Couwenlzoven,  heer van
Holy, in 1607 voorkomt als W. Az. Hooly,  zoo zal de
door van der Lely vermelde wel dezelfde zijn als de
door den Heer Honig genoemde persoon. Wij meenen
dit wel te mogen aannemen en daarmede tevens vast
te stellen, dat het wapen van deze familie van Couwen-
Iaoven  een kruis is.

In origineele charters en andere stukken nu vonden
wij, dat de navolgende personen eveneens een kruis als
wapen voerden.

Mr. Johan van Kouwenhove, 29/1 1737 Advocaat te
‘s-Hage, ongehuwd; Jacob vata Kouwenhove, 2816 1668
Schepen van Rotterdam ; Florys  Boen van Koude,,hoceja,
14/4 1486 te Delft ;  .,%oou1  vaqa  Couwenhovert  in 16’66
Schepen van Rotterdam ; Catharina vchn  Couwenhouen,
die 10/12  1693 trouwt met Mr. Nicolaes  valt  Leeuwen,
Schepen van Leiden in 1712;  Claes  Boen van Coude?a-
houen Elorysz.,  2711 1616 te . . . . . (mogelijk Delft);
en Willem  van Coude?ahove in 1310 Schepen van Delft.

Navorscher 1866 pag. 313 vermeldt. dit wapen met
het kruis van zilver en het veld blauw voor Eva v a n
Couwenhoven, de vrouw van Casper  Clotterbooke,  Raad
van den Briel, wier dochter Eva aldaar 22110  1668 ge-
boren is en de vrouw werd van Petrus Burman, hoog-
leeraar eerst te Utrecht, later te Leiden.

Het Arm. Gen. vermeldt dit zelfde wapen van Cozc-
wenhovera met zilveren kruis op blauw veld, doch ver-
meerderd met een rood vrijkwartier, waarin 3 zilveren
leeuwenkoppen en als vaiiant het veld zilver en het
kruis blauw en de leeuwenkoppen niet in een vrij-
kwartier, doch direct in het veld rechts boven naast
het kruis, en zegt, dat de aldus voerende familie eene
Noord-Brabantsche is. Hetzelfde vinden wij medegedeeld
in de Her. Bibl. 1876 pag. 242, waar gezegd wordt,
dat het een oud adellijk Meijerijsch geslacht is en aldus
genaamd naar het kasteel van dien naam onder het
dorp Tongelre. Wij gelooven dit te moeten betwijfelen
en denken ons de bakermat eerder in de nabijheid van
Delft, tevens vermoedende, dat de 3 leeuwenkoppen
wellicht verband houden met het wapen der geslachten
lIler Lier (Uiterlier) of wel vun Dorp, beide weleer in
de omstreken van Schipluiden gevestigd.

Een tak van de familie van Couwenhoven, voerende
het blauwe kruis op zilveren veld met de 3 roode leeu-
wenkoppen in de rechter bovenhoek, zou zich te New-
York gevestigd hebben en er den naam in ,C’o?aover”  ver-
anderd hebben, zooals medegedeeld werd in de New-
YorkiHerald  van ll/l 1890.

Verder zijn er leden van deze familie, die het kruis
als rechter helft voeren van een gedeeld schild, waar-
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van de linkerhelft in blauw een verticaal geplaatste
gouden slang, in den vorm van een 8 gekronkeld, ver-
toont, hetgeen overeenkomt met het wapen van de fa-
milie ‘van Adrirhem, eertijds eveneens in de omstreken
van Delft, Schiedam en Vlaardingen gevestigd, waarbij
valt op te merken, dat enkele leden het kruis verkort;
voerden en de kleuren wijzigden.

Het aldus gecombineerd wapen voerden Maerten Xou-
wen7zove  de Jonge, van 1689 tot 1708 Raad van Schie-
dam (het kruis verkort en zilver op rood) en N. Kou-
wenlzove, 13-4 1674 en 27-7 1066  Secretaris van de
Ketel (het kruis zoowel verkort als niet verkort).

DOG. BUR.

Croon-de Pauw. In het begin der 18de eeuw woonde,
vermoedelijk in Haarlem, het echtpaar Jafa  Croon (Cornsz”
ex Barbara Duyvesz) en Geertrqd  de Pauw (Jansdl.’
ex Maria Maas). Kan iemand mij ‘iets mededbelen  ‘om-
trent hunne voorgeslachten?

‘s-Gravenhage. C. J. DE BRUYN KO P S.

Cuyck van Meteren (van). Aan Johanna v. C. 0. M.‘(6 .’
Nov. 1660 te Garneren gehuwd met François v(<n  Meurs)
worden tot ouders gegeven Jr. Johan v. C. v. M. en
Jkvr. HeyEwich  van Lanckvelt. Is hij de Johan, vermeld
onder IVb 2 bl. 369 in de genie v. C. v. M. achter Jhr.
van Beresteyn, Het Huis te Meteren  en zijn bezitters,
in B. en M. Gelre X1? Is er meer van dit echtpaar
en hun kind(eren)  bekend?

D. v. D. v. H.

Dorp (van)-Backx. (XLII, 17). Jhr. Peter van Dorp,
commandeur van Zalt-Bommel,  is gehuwd met Jkvr.
Corlbelia  Bacx.

Jhr. Peter van Dòrp doet afstand van de erfenis van
zijn zal. oom Jhr. LodewEjck  valz den Binnckhorst,  over-
leden in 1682. Schepenprotocol Z.-R. 12-12-1619.

R. P. M. v. W.

Egum (van). Ouders en wapen gezocht van Anna
Gezina  van Egum, 26 Mei 1733 te Almen (bij Zutphen)
gehuwd met Cornelis Bouman. Zij wordt gezegd te
Zutphen geboren te zijn 6 December 1716 en had een
zuster gehuwd met de Leeuw van Coolwzjk,  burgemeester
van Zutphen.

Zeist. H. 1,. KRUIMEL.

Emmersen-de Geep- van der Hagen. Op een lossen
lakafdruk van het jaar 1791 vond ik als naam vermeld_
Emmerserc en verder het navolgende wapen: ,door-
sneden : A. gedeeld: 1. in goud een geplante boom, 11.
in zilver 3 roode dwarsbalken; B. in groen een sprin-
gende haas, die naar links omkijkt.”

Het Arm. ,Gen. vermeldt in het supplement dit zelfde
wapen bQ den naam de Geep te Bergen op Zoom, al-
leen met kleine verschillen nl. dat het dier geen .oti-
kijkende haas, doch een loopende niet .omkij,kende vos
is, terwijl ook in de kleuren een klein verschil is.

Bijna het zelfde wapen vond ik op een lossen lak-
af druk van het zelfde jaar 1791 met den naam d e r
Hagen ; ook hier een haas, doch deze niet omkqkend ep
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in 11 niet 3 dwarsbalken doch dit gedeelte gedwarsbalkt.
Ten slotte  vond ik dit zelfde wapen, hier weder met

3 dwarsbalken en een omkijkenden haas, op den lakafdruk
van Jan van der Ragen, in 1780 te Bergen op Zoom
en op die van B. wan der Hagen, in 1784 Notaris in
die plaats.

Behoudens kleine verschillen hebben wij dus 3 families,
die hetzelfde wapen zouden voeren, nl.: Emmersen ,
de Geep en (van) der Ragen.

Hievan moet volgens mij het wapen de Geep vervallen,
daar het mijne overtuiging is, dat het Arm. Gen. in
deze niet juist is. Deze overtuiging is gevestigd op de
omstandigheid, dat de lakafdruk van Pieter de Geep,
van 1777 tot 1781 Schepen van Bergen op Zoom, ver-
toont: 3 zwemmende visschen als geepen boven elkaar”.
Helmteeken: een uitkomende dito visch. Mij dunkt,
dat er meer kans is, dat dit wapen juist ia dan het bij
Rietstap  vermelde. Blijkbaar heeft ‘Rietstap of zijn in-
lichter dit wapen voor oogen gehad, toen hij het andere
wapen de’ Geep, ter zelfder plaatse door hem vermeld,
beschreef als te zijn: ,2 horizontaal geplaatste golvende
alen Ij boven elkaar, vergezeld van water, dat van den
benedenrand uitgaat.” Helmteeken : een uitkomende aal.
Het is mijne overtuiging, dat dit een niet begrepen
wapen de Geep met de 3 visschen is.

Het wapen de Geep dus buiten beschouwing latende,
b$ven  over de wapens (vnu)  der Hagen 811 Emmersen,
die prijwel volmaakt het zelfde zijn.

In verband hiermede doe ik de vraag: weet iemand
mij hierin licht te geven ? Bestaat er wellicht eene alli-
antie tusschen deze 2 families en zoo ja, welke?

Rotterdam. R. T. MUSSCHART.

Wij vestigen er de aandacht van den geachten in-
zender op, dat er eene familie bestaan heeft (nog be-
staat?), te Bergen-op-Zoom gevestigd, die den gecom-
bineerden naam voerde van van der Hagen de Geep,
o. a. verwant aan de families van Slingelandt, van
Royen, Simons  8. a.

Doc. BUR.

Garde (van de)-van Hoften. (XLII, 19). Onder
de Fransche uitgewekenen, die na de herroeping van
het edict van Nantes naar Holland gevlucht zijn, be-
hoorde een zekere Rouan, later Rouaan, in de wan-
deling genaamd Rowoen. Hij vestigde zich omstreeks
1686 te Heesselt, nabij het fort St. Andries, en voorzag
in zijne levensbehoeften met het maken van fijne bor-
duurwerken. Hij wist eene aanstelling als achoolmees-
ter te verkrijgen en hield ten slotte een kostschool.

Zijn familiewapen, geschilderd op een stuk plank,
voorzien van het jaartal 16.. (de laatste cijfers zijn ver-
loren gegaan omdat het hout vermolmd eu afgebrokkeld
is) is nog in mijn bezit.

Zijne eenipe dochter Anneke huwde met Joost Krol.
Hunne 6 kinderen volgen A-E.

A. Jan Krol, huwde met Neeltje de Kadt.
Hij was schout en ontvanger van de Heerlijkheid

Dieden en woonde aldaar. Zijn huis staat er nog.
Zij sterft te Dieden 2 Juli 1768, en hij te Puiflijk
16 Maart 1796. ’

Hunne kinderen volgen A. 1-7.

B.

cl.

E.

/ A. 1.

/ ;.;.
. .

j A. 4.

I
/
i A. 6.
/ A. 6.

8. 7.

B. 1.

, B. 2.

B 3.

I
B. 4.

B. 6.
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&taria Krol, huwde Walraven  wt Hoften op de
Smalle Haven te ‘s-Hertogenbosch.

Hunne kinderen volgen B. 1-6.
Arie Krol, huwde Gerritje  . . . ? en woonde te

Varik.
Hunne kinderen volgens C. 1-2.
Jenneke Krol, huwde Derk van Hoften, broeder

van Walracen van Hoften, boven gemeld. ZG
woonden te Rossum.

Hunne kinderen volgen D. 1-6.
Denikjc  K r o l ,  g e h u w d  m e t  Huibert . . . . ?
Al hunne kinderen zijn ongehuwd en vroegtijdig

overleden.
Anne Segrina Krol, geboren te Dieden  29 April

1743, huwde 9 Maart 1767 met Christiaan Bie-
bendaal,  ontvanger, rentmeester van de landelijke
eigendommen van de stad Ngmegen,  wonende op
de Hertenkamp te Horssen. Hij overlijdt aldaar
19 Maart 1828, en zij 7 November 1813.

Johanna Krol, jong overleden.
Johanna Krol, geb. 11 Februari 1746 te Dieden,

huwde met Nicolaas Yerkerk to Alphen.
Mariu Hermina Krol, geb. te Dieden  31 Maart

174!),  huwde met Johannes Schuyling, ontvanger
te Heesch.

Rutger Krol, stierf ongehuwd op lgjarigenleeftijd.
Josina Krol, geboren te Dieden 27 Januari 1762,

huwde met 2\i&laas  Jagtenberg te Batenburg.
Cornelia  Johanna Krol, geboren te Dieden 16

Maart 1761, huwde met Gijsbertus  de Kadt t e
Puyflijk.

Gerrit van Boften, wonende op de Smalle Haven
te ‘s Hertogenbosch, huwde met Catharina  vwn
der Horst.

Hunne kinderen waren :
1. Walraven, 2. Johannes, 3. Philip, 4. Maria, 6 .
Geertruida.

Anneke van Hoften, huwde Antony  vmt de Garde
te Zaltbommel.

Hunne kinderen waren :
1. Gerrit, 2. Sijntje, 3. Walraven, 4. Mieke, 6.
Krist, 6. Annemieke, 7. Johannes, 8. Willem, 9.
Pietje.

Johannes van Boften, huwde met Clnra  Sterk
te ‘s-Hertogenbosch.

Hunne kinderen waren :
1. Gosewinus, 2. Maria, 3. Walraven, 4. Helena.

Kaatje van Hoften, huwde met I\*illem  van de
Garde, broeder van Antony  van de Garde, gemeld
onder B. 2., uit welk huwelijk geboren werden:
1. Gerrit, 2. Walraven.

Zij hertrouwde met haren neef Adrianus van
Boften  te s’ Hertogenbosch (zie hieronder D. 4.),
uit welk huwelijk gesproten zijn:
1. Adrianus, 2. Jenneke.
Peter van Hoften,  huwde met Neeltje Blok te ‘s
Hertogenbosch.

Hunne kinderen waren :
1. Adriana, 2. Maria, 3. Walraven.
Mijntje Krol, huwde met Johannes ,van Heukelom
te Garneren.

Hunne kinderen waren :



c. 2.

D. 1.

D. 2.

D. 3.

D. 4.

D. b.

1. Anneke, 2. Geertje,  3. Jaantje,  4. Hilleke,
6. Mereke, 6. Christoffel.
Anneke Krol, huwde met hgon van Londen te
Smsterdam. Geene  kinderen.
Peter van Hoften te Berchem, huwde met Johanna
de Haalz  weduwe van.. . . ‘uan der Kaay (die twee
kinderen uit eerste huwelijk had: Jacoba  en Jo-
hannes v. d. Kaay) en hertrouwde met Dina Mnnd-
jes, bij wie hij geen kinderen verwekte. Hg huwde
voor de derde maal met de weduwe Narchal  te
‘s Hertogenbosch.
J o o s t  valt  Hoften te Sint Andries,  huwde met
J o h a n n a  Brouwer, uit welk huwelijk een kind
sproot genaamd H enclrik.

Hij hertrouwde met Ferme  de Wijs, uit welk
huwelijk de volgende kinderen sproten :

1. Derk,  2. Willem, 3, Johanna, 4. Johannes,
5. Jenneke.
Gerrit van Hoften, h u w d e  m e t  A n t .  S’aro te
‘s Hertogenbosch, waaruit een kind werd geboren,
geheeten  Jenneke.
Adrianus van Hofte/l, huwde met zijne nicht
Kaatje L?an  Hoftela,  z i e  b o v e n  B .  4 .
Anneke van Hoften, huwde met Martinus ‘van der
Kaay, gemeentesecreteris  te Ooyen, later wonende
te Zaltbommel.

Hunne kinderen zijn :
1. Derk Jan, 2. Adrianus Albertus, 3. Jan.

Ubbergen. C. A. HIEBENDAAL.

Hagen (van der). Genealogische en heraldische ge-
gevens gevraagd omtrent de familie vat). der Hogen,
welke volgens Rietstap voorkwam in de provincies
Gelderland, Utrecht en Vlaanderen en het volgende
wapen voerde: Gevierendeeld 1 en IV in zilver drie
zwarte dwarsbalken; 11 en 111 in blauw drie zilveren
lelies.

Ook vernam ik gaarne wie de voorouders waren van
10  Adriana Sophia wan der Hagen, geh. met Reinier de
vree, luit. kol., geb. Arnhem 31 Jan 1672; en

20 Gerritje  van der Hagen, geh. Hoorn 2 Jan. 1706
met Jacob Benningbroek, burgemeester, geb. Hoorn 7
Sept. 1672.

Breda. P. BINKHORST VAN O UDCABSPEL.

Idsinga (van). (XXXIX, 108). Eoa Romelia  va,n Id-
singa, geb./ged.  te Harlingen 10116  Oct. 1729, huwde te
Beersterzwaag 25 Aug. 1754 met Ayso .va,n. .Boelens  en
overleed te . . . 23 Juli 1796.

Leeuwarden. A. L. HEERMA  VAN V o s s .

Jongknecht. (XLIT, 63). Pieter Ysbrandsx. Jongknecht,
geb. te Vlaardingen, tr. te Maasland 2 6  O c t .  1 6 8 1
Mattijntje van der Hoeven Mattheusdr., geb. 1660, st.
te Schiedam 4 Maart 1740, eerder weduwe van \I’illem
de Jager. Zij waren de ouders van:

1. Cornel&,  tr. te Schiedam 28 Maa’rt 1708 Jan Knep-
pelhout,  schepen en burgemeester van Schiedam. Zij st.
te Schiedam 14 Sept. 1732.

2. An?aa, st. te Schiedam 26 Aug. 1723.
3. Xartr, st. te Schiedam 13 Mei 1738. Bli,jkens haar

testament was zij verwant aan Cornebis Ysbrandsx .

die-in April 1725 te Vlaardingen overleed.

‘s- Gr. * B. v. B.

Jongknecht-van Couwenhoven. (XLL, 362 ; XLH,
20, 62, 53). Cornelis  Huyge Jonck-kilegt,  capiteyn, wednr.
v a n  Neeltje  Hendricks, wonende alhier, ondertrouwde
te Vlaardingen 17 December 1695 met Neeltie  Aregats
Dyclboorn,  wede van Jacobus van der Pot, wonende alhier.

Cornelis Ysbrants  Jongknechts,  j. m., wonende alhier,
ondertrouwde te Vlaardingen tusschen 30 December
1678-3 Januari 1683 1) met Aeltge Joris, j.d. wonende
alhier.

Pieter Isbrants Joragknecht,  wonende alhier, onder-
trouwde te Vlaardingen tusschen 30 Dec. 1678-3 Januari
1683 1) met Martijntje  Matheus, weduwe, wonende te
Schiedam.

Begraven te Vlaardingen: . . Augustus 1684: Gijsbert
Jolagknecht  ; . . September 1693: de huisvrouw van den
Commandeur Jongknecht; . . Augustus 1728 : Cornelis
Huyge  Jonglcnegt  ; . . Juni 1708: h’rnztie, dochter van
Cornelis Huygen Jo?agk?aegt;  . . Augustus 1690: de zoon
van Corfa.  Huygen Jongknecht; . . April 1725: Cornelis
Isbrantse Jongknegt.

Maerten Kouwenhoven werd 17 Juli 1646 door het
Hof van Holland als notaris te Schiedam geadmitteerd,
zijn protocol loopt van 1646-1698; hij was secretaris
van de Weeskamer te Schiedam en van de ambachts-
heerli jkheden Oud- en Nieuw Matenesse  en Riviere,
Nieuwland c. a. en Kethel ; hij werd begraven te Schiedam
16 April 1699.

Engelbrecht kouwenhoven.,  j.m. van Maassluis, onder-
trouwde te Vlaardingen 30 Maart 1642 met Martijratje
Willems  Dyckshoorn, j . d . wonend0  te  Vlaardinger-
Ambacht.

.7acoba  Jacobs  Kouwe?ahoven,  j.d. wonende te Rotter-
dam,ondertrouwde te Vlaardingen 26 Januari 1743 met
Maarten Reyerse Noordhoek, j,m. wonende alhier.

Pietertje Kouwerahoven,  j.d. wonende alhier, onder-
trouwde te Vlaardingen 7 November 1794 met Wil lem
Groen, j.m. wonende alhier.

Willem Huybrechtsz. Holy, j.m., wonende alhier, onder-
trouwde 28 Januari 1642 met Ermpje Gysen, j.d., wonende
alhier.

Van het in kolom 53 beschreven wapen is het 20
kwartier  het  wapen van Holy; het 3e en 40 kwar t i e r
komen eenigszins overeen met een wapen, voorkomen-
de op een grafzerk, liggende in de Groote Kerk te
dezer  s t ede ;  d i t  wapen  i s  a l s  vo lg t :  een  gebogen
schuinbalk, beladen met 7 sterren en vergezeld rechts
van een dwarsbalk, die weder vergezeld is van 3 vier-
bladige rozen (?) 1-2 geplaatst; links vergezeld va,n
een (klimmenden) leeuw.

Uit het opschrift van deze zerk blijkt, dat er begraven
was Jala Pauwels  Broeck,  oud-burgemeester van Vlaar-
dingen, overleden 1640.

Begraven tevlaardingen : . . Juli 1774: Adezoy  Kouwen-
hoove; . . December 1696: de vrouw van Eragelbreclat

1) De juiste datum ka,n  niet opgegeven worden, daar in dit nummer,
loopcnde van 1672 Febr. 7-1696 Mei 2’7 slechts enkele datw voorkomen.
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C o u w e n h o v e n  ; . . September 1690: een kind van E n g e l -
brecht Kouwenhoven  ; . . Mei 1693 : een kind van Engel-
brecht Kouwenhoven ; . . October 1665 : Jan Couwenoven.

Engelbrecht Kouwenhove,  gekomen van Maassluis, doet
27 Mei 1695 de poortereed en betaalt f 6.-.

VlaaríGngen. M. C. SIGAL JR.

Jorna.  (XLII, 20). Oene  Kempes Jor~a te Bo l sward
was gehuwd met Tyeske Oenis  Bangamrc,  die hertrouwde
met  Dr .  Suffrid~s Saarda  a1daa.r  en  vermoede l i jk  in
lti26 overleed. 28 Januari 1626 compareeren als hare
erfgenamen : hare kinderen uit het tweede huwelijk T e t
en Jeldu, waarover als  voogd resp.  curator fungeert
Heercke Heerckes oud-raadsman (die in 1631 als bur-
gerhopman voorkomt), verder Kempe  Oelais Jorna t e
A e g u m  e n  Imck Oelledr.  Jorna, gehuwd met  A n n e
Heerckes, vermoedelijk Heerckes broeder, zijnde de kinde-
ren uit  haar eerstc huwelijk.

Kempe  Jorna, die in 1629 te Hydaard, in 1631 te
Goutum woont en in 1649 te Bolsward als brouwer,
in 1656 als burgerhopman wordt genoemd, huwt aldaar
14 Sept. 1683 met R&clc  Joritz  van Hydaard, uit welk
huwelijk 10 Nov. 1635 te Bolsward worden gedoopt
Ymck  en Jildu, terwijl vermoedelijk mede hun zoon is
Sibrich Keimpes  ,Jorna,  wiens huwelijk met Tetse Ja-

cobs Bojanema 24 Juni 16% te Bolsward wordt gepro-
clameerd.

_An,,e Heerckes (in 1654 als oud-burgemeester ver-
meld) huwt te Bolswnrd 21 Sept. 1623 met Fmck Oenes.
Hunne  k inderen  hebben  z ich  klaarblgkelijk  naar de
moeder Jorna genoemd, althans van twee hunner (en
van de kleinkinderen) staat dit vast. Het zijn volgens
het doopboek van Bolsward:

Oene, gd. 22 Sept .  1625,  11. Jelte, ged.  6 Nov.
1627, III. Tjietske, ged. 22 Nov. 1629, IV. Jan ,
ged. 29 Jan. 1632, V. Heercke, ged. 16 Mrt. 1634,
VI. Sjoerd, ged. 8 Juni 1637, VII, Symota,  ged.
23 Mei lG41.
Vermoedelijk dezelfde als : Oel,e A?agaes,  huwt Bols-
ward 7 Juni 1657 met Siouckjen  Lolles.  Kinderen:
Ymck, ged. 6 Apr. 1658, Heerke, ged. 23 Apr. 1659,
die zelf laat doopen  17 Aug. 1683 Evertie en 17
Dec. 1686 Anne, en Oene, ged. 12 Jan. 1662.
Jelto Aunii  huwt 10 te Bolsward Juni 1648 met
Aellje Riemersma, terwijl  hem 25 Aug. 1660 (hg
is dan procureur-postulant te Workum) attestatie
wordt verleend van de afkondiging van zijn tweede
huwelijk met TrGntje _Matthei  Brochberon aldaar.
I n 1662  is hij notaris te Makkum.

Te Bolsward vond ik slechts één kind van hem
gedoopt:
lijk

Oetae  op 6 Apr. 1661. Zeer waarschi,j!n-
echter zijn ook de volgende Jorna’szijne  kin-

deren, vermoedelijk gedoopt te Workumof Makkum.
7 Dec. 1693 testeert C L. Trijntie Jorna, huisvrouw

van Rui& Boslick,  Mr. wieldraaier te Bolsward,
zwanger zijnde (zij  hadden aldaar hun laatste
huwelijksproclamatie 19 Febr. 1693), o.a. ten be-
hoeve van b. Onias Jornu,  predikant te Exmorra
haar broeder (ook diens zoon Jelto wordt vermeld),
c. Ymckje~  Jorna te Bolsward,  haar zuster  en
Trijntie Oltes,  het kind van d. haar overleden zuster
Aeltie Jotxa tu Beetgum.

V.

VI.

VII.

c. Yntkiela  Jornn van Bolsward huwde Sneek 26
Juni 1693 met Johalanis  oan der Deel, Mr. glaes-
maker aldaar.

d. Aeltie Jorria  had 27 Nov. 1692  t e  Bo l sward
haar laatste huwelijksproclamatie met Otto Anies
Hofmala,  chirurg& te  Beetgum.

Volgens Romeyn, Naamlijst van predikanten
in Friesland, waren broeders van Onias:

e. Matthias Jorna, predikant te Menaldum 1679-
1682 en te Makkum 1682-1691,  alwaar hij in
dit jaar overleed, gehuwd met Adje  Hiddinga  ; en

f. fetrus  Jorna, geb. volgens Alb. Stud. van Fra-
neker te Bolsward (zijn doop heb ik er niet ge-
vonden), predikant te Parrega 1686-1690, toen
hij op 26 jarigen leeftijd overleed.

Hercke  Annes Jonza  huwt Oct. 1668 te Tjerk-
w e r d  m e t  Righlje  Ennes Leuckema,,  weduwe v a n
den gemeensman Jacob Bauckes Albuma te Bols-
ward. Aldaar worden gedoopt hunne kinderen
Iwe 3 Oct. 1669 en Aeltie 17 Dec. 1672.

Wellicht dezelfde als: Sjoerd Anes te Tjerkwerd,
huwt aldaar (attestatie uit Bolsward 23 Febr. 1660)
Ruyrtje Ru?)? ts, weduwe van Sueckle Rutgers  van
Bolsward.
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1). Onios Jorlacc,  waarschgnlijk  Oegac bovengenoemd,
was predikant te Finkum 1676-1681 en te Ex-
morra 1681-1702,  waar  hij in dat jaar over-
leed. Hij huwde op zijn eerste standplaats 20
Mei 1677 met Isabella Schzbyringh  van Leeuwar-
den en doopte er zijn drie kinderen : Johannes
17 Febr. 1678, Antze 31 Aug. 1679 en J o h a n -
nes 11 Juli 1680. Jelto is dan te Exmorra ge-
bor’en.

Synaon Annes Jorna huwt te Garyp Maart 1662
met Gerritie  Gerrits  Burculoo (Borkelo, Bercklo,
Berkeloo) van Workum. 14 Apr. 1662 wordt te
B o l s w a r d  a a n  Geritye  Qerardi, in haar 21e j aa r
zijnde, huisvrouw van Symen Annes,  als curator
litis toegevoegd, tegen den overleden K e y m p e
Oenis Jornn, haar gewezen curator: Jelto Annij,
notaris te Makkum, haar mans broeder. Te Har-
lingen, waar S’ynzo?a  Jorna later burgemeester was,
liet dit echtpaar 13 kinderen doopen:
Tettje 8 Febr. 1663, Imckje 21 Dec. 1664, Berryt
21 Nov. 1666, Gerryt  20 Nov. 1667, Tqecltske  17
Mrt. 1669, Gerrit 14 Febr. 1672, 1mck;en 12 Mrt.
1673, Imckieu 3 Juni 1674, Johannes 24 Oct. 1676,
Ymckjen 28 Apr. 1678, Anlaeus 30 Mrt,. 1681, An-
nius 11 Febr. 1683 en Joawaes  27 Febr .  1684.
Van geen hunner vond ik een huwelijk vermeld.

Romeyn noemt : Berhardus  bimonis  Jorna, geb.
te Harlingen, predikant te Welsryp 1708-1722,
toen hij aldaar overleed en diens zoon Bewaardus
Jorna, predikant te Midlum 30 Mei 1734-1738,
te Tzum 1738-1766 en te Welsryp 1766-1770,
alwaar hij  65 jaar oud overleed 6 Jan.  1771.
Laatsgenoemde huwde (attestatie uit Franeker 17
Oct. 1730) met Sytske Bleek en liet als candidaat
t e  F raneker  doopen 11 Sept. 1732 zijn dochter
Catrij?aa.

Eindelijk vermeldt Romeyn nog als predikant
te Nyegs (grieteuij  Hemulumer Olclephnert) 1724-
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1734 Romb«rtus  Jorncl, dien ik niet kon thuis-
brengen.

Leeuwarden. A, L. HEERMA  VAN V o s s .

Ketel. Verschillende malen is in den laatsten tijd in
dit maandblad melding gemaakt van het geslacht of
van meerdere geslachten Ketel. Kan men mij misschien
ook bijzonderheden mededeelen aangaande Henrica Ja-
coba  Ketell, dochter van Johannes Ketel1 en Elisabeth
van Schayck,  die in het begin der achttiende eeuw te
Utrecht huwde met Wilhelm  de Roy? Haar broeder was
genaamd Ignatius Ketell.

'S-ll. n. R. v. Z.

Ketel. (XLT, 283). In de Bovenkerk te Kampen ligt
een zerk waarop o. a.: Richardt Ketel en Geertruit Schim-
melpenninck eheluiden.
(na 68).  - B. S.

Zij obi,jt 10 September 1736.

'S-ti+'. B. v. T. P.

Keuchenius. Ned. Patriciaat X111 heeft als stamvader
Clemens  Keucheks, geb. omstreeks 1624, praeceptor
Lat. School te ‘s-Hertogenbosch 1648, conrector daar-
van 1686, i_ ‘s-Hertogenbosch. Von Brücken Fock in
zijne gedrukte genealogie Buschman voert de stamreeks
op door hem tot vader te geven Mr. Petrus Wolthet-sz.
Keuchenius, Dr. jur., Ambtman te Hanau.

Clemetis  zou van de R.-C. tot de Hervormde kerk
zijn overgegaan.

Wat is hiervan waar?

B. v. D. v. H.

Kits. (XLII, 54).  Wij kunnen den vrager slechts mede-
deelen,  dat wij het door hem beschreven wapen vonden
op een lossen lakafdruk met den naam Kits van
Heyningen.

DOG. BUR.

Kolk (van der). (XL, 389; XLI, 46). Jltcobus  van
der Kolk, ingeschreven als student te Franeker 8 Dec.
1746, huwt aldaar (als doctor in de rechten !) 17 Sept.
1747 met Cutharina Elisabeth Hofstede. Hij komt van
1763 tot 1802 voor als secretaris der grietenij Hennaar-
deradeel. Uit zijn huwelijk zijn te Wommels ingeschreven:

Jacoba, geb./ged.  1/12 Febr. 1768; A n n a  Catharina,
geb./ged.  11117  Aug. 1760; Titia  Maria Appollonia,  geb.!
ged. 10 Dec. 1762/16  Jan. 1763, jong gestorven, en
Hetzdrik Willem, geb./ged.  23 Nov.118  Dec. 1768.

Laatstgenoemde werd ingeschreven als med. atud. te
Groningen 22 Sept. 1788, promoveerde aldaar 8 Juni
1793 en was van 1808 tot 1810 opvolger van zijn vader
te Wommels.

Cafharina Elisabeth Hofstede was de dochter van Em-
mericus Hofstede, volgens Romeyn-Naamlijsten van Frie-
sche en Drentsche predikanten, geb. te Beilen en overl.
te Annen (Dr.) 11 Juni 1773, oud 81 jaar en 10 maanden,
en van Helena  Abbringh.  Uit hun huwelijk werden te
Franeker, waar hg predikant was van Dec. 1722 tot
1766, gedoopt: Elzsabeth  Maria 7 Jan. 1723, Catharina
Elisabeth 6 Dec. 1724, Elisabeth Maria 28 Febr. 1726,
Hendrica  23 Mrt. 1727, IlrGlena  8 Apr. 1728, Johanna
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11 Oct. 1729, Emmericus 6 Apr. 1731 en Margareta
16 Dec. 1732.

Volgens Romeyn waren Emmericus Hofstede en zijn
broeder Joha,znes  (geb. Beilen Juni 1686, predikant te
Ruinerwold, Havelte, Zuidlaren en Groningen en in
laatst genoemde plaats overl. 30 Mei 1736) zoons van
1Yillem  Hofstede, predikant te Beilen sinds 1678 en al-
daar overl. 13 Mrt. 1717,  en van . . . . . Beeltsnijder,
overl. Beilen 30 Sept. 1722.

Leeu.warden. 8. L. HEERMA YAN Voss.
Het bovenstaande vindt nadere aanvulling in Ned.

Patr. 1923, blz. 92 e. v. Doc. BU R.

Langlois-Masijk (XLII, 66). In antwoord op de vraag
kan ik slechts mededeelen, dat ik de wapens als volgt
beschreven vond :

Langlois: ad’argent B deux membres de griffon de
sable mis en sautoir, au chef d’azur charge d’une tête
d’aigle d’argent accostée dedeuxétoiles it six pointes d’or.”

Yaseyck : ,,d’argent  ir deux arbres de sinople sur une
montagne à ti coupeaux de même, briae  en chef d’une
étoile & 6 pointes de gueule.”

Aldus zijn ze in mijn bezit op een gekleurd Chineesch
wapenservies, dat Jacob Paul Cerfon,  een zoon van Henri
Qabriel en Marie Langlois, dochter van Jacob en Ester
Maseyck, uit China meebracht.

‘s-Gravenhage. H. DE B~AIJW.

Leenhoff (van). Wie kan mij gegevens verschaffen
betreffende het geslacht van dien naam, dat in de 18”
eeuw blijkens de doop- en trouwboeken van Doesburg
aldaar vertegenwoordigd was o. a. door Lodew6jlc Carel
van Leenhoff, die 22 Mrt 1742 te Beekbergen huwde
met Ag/Gs  Maria Vos, evenals hij zelf van Doesburg?
Blijkens inschrijvingen in de albastudiosorum van Leiden,
Franeker en Harderwrj’k  stamt het vermoedelijk uit het
Cleefsche. - Behoort tot deze familie ook Htmdrik
Leenhoff,  gehuwd met He/&&  Pierik (of Piers), te
Hoorn, wier mutueel testament d.d. 2 Juli 1800 voor-
komt in de protokollen van notaris Syb. Pereboom
aldaar?

Leeuwarden. 8. L. HEERMA  VAN Voss .

Paets, du Bois,  Verboom.  (XLII, 69). Herman Paets,
Pieter du Bois en Jacob Perboom,  waren Rotter -
d a m m er s van geboorte, gesproten uit specifiek Rotter-
damsche geslachten en behoorden zeker n i e ti te D e 1 f t
thuis.

Verboom  was leproosmeester van 1663-1666 en van
i667-1672,  du Bois van 1666-1676 en Paets van
1669-1670.

De in den catalogus Fred. Muller, veiling November
1913, onder nr 1266 vermelde wapensteenen van boven-
genoemde personen zullen dus wel niet afkomstig ge-
weest zijn van een van de poorten van Delft, maar
veeleer van het Leproos- of Proveniershuis te Rotterdam.

In de 29 helft der 17de eeuw werd dit huis door een
verbouwing zeer vergroot en verfraaid en had in 1670
reeds het voorkomen, zooals  velen het zich nog zullen
herinneren aan de Sohie tusschen den tegenwoordigen
Provenierssingel en de Proveniersstraat.

In 1896  werd dit historisch huis opgeeischt voor de
uitbreiding van de stad ten westen van de Schie; de



93

slooping liet dan ook niet lang meer op zich wachten.
De bovengenoemde wapendeenen  zullen toen op on-

verklaarbare wijze in particulier bezit gekomen zijn.
Reeds in 1897 werden enkele merkwaardigheden uit
het huis naar het Museum van Oudheden overgebracht,
waaropder  he t  poor t j e  van  Bentheimersteeti  u i t  den
achtergevel, datoerende van 1667.

Het ware te wenschen dat de tegenwoordige eigenaar
der steenen  ze ook aan genoemd museum zou willen
afstaan.

Rotterdam. W. J. L. P O E L M A N S.

Pant (van der). (XLTI, 59). Ons is het navolgende
bekend.

&ancl Jacoba va11 der Pandt Ao. . . . met de kwar-
tieren : Juan  der Pandt (.lan) en Leyster  ( A n n a )  v a n
vaderszijde en Bonn Kaìtenbzcrg  (Willem) en van Rijne-
telt  (Jacomina) van moederszijde. Ha.ar wapen is: ,in
zilver 2 stoklooze zwarte ankers schuingekruist en ver-
gezeld boven van een roode lelie”. Helmteeken: een
uitkomend rood hert.

Hierbij sluit aan hetgeen in Navorscher 1870 pag.
467 is te lezen, nl. dat Cornelis Leonard r:an der Punt,
Schout  van  Kamerik,  in 1719 trouwt met Cathnrina
van Cattenburch.

Verder vonden wij nog hetzelfde wapen alleen met
kleine verschillen op de lakafdrukken van C. wan d e r
Pant,  18-10 1717 Schout van Wo?rden  en van Joan
wan der ParIt:  15-10  1707 Schout van Csmerik. (Zij
hebben over het kruispunt van de ankers nog een roos
en als helmteeken een hertekop met hals).

DO G. BU R.

Peelt (van). (XTJTI,  26). In het tijdschrift voor Noord-
Brabantsche geschiedenis (Redactie Aug. Sassen) 1884,
Jrg. 11, k. 46, komt voor Ghodevart van Peelt, in 1359
te Bergeik,  en kol. 54: 1385 Govert  van Peelte.

11.  Frer i ck  Jansen Schusatael,  l idmaat te Gramsb.
Kerstmis 1656, Burgemeester ald. 1658, tr. ald. (ond.
5 Maart 1654) Bettn We,*ners, wed. van Egbert Dwars.

Uit dit huwelijk o.a.:
111. Jan Schutstal, ged. Gramsb. 1.6.1656,  lidm. ald.

Paschen 1675, tr. ald. 23 Aug. 1685 Glietien  Vooght,
j. d. v. Coevorden, dr. van Jan en Grietie tel1 Kley.

IV. Jan Frerick Schutstal, ged. Gramsb. 17 Febr.
1689, tr. Coevorden 23 Aug. 1713 Lucreese Heeres,

ged. ald. 29 Nov. 1685, dr. van Lucas, burger,  bakker
1 en diaken ald.
1 V. Jan Schutstal,  ged. Coev. 3 Juni 17 14, werd 29
i Dec. 1740 Poorter te Amsterdam, waar hij chirurgan  was.

I Bilthoven. H. W. VAN T R I C H T.

Helmond. Ir. J. G. K AM . ~

Rijck (de)-Hooft. Sy~~lo?a  de Rij&, Schepen en Raad
van Amsterdam, kinderloos overleden, oudste zoon van
Jacob Symonszn.  de Rijck en Margriete Claesdr. Hooft,
maakte in zijn testament d.d. 20 AugB 1650, gepasseerd
voor Notaris Laurens Lamberti  te Amsterdam (Not.  ,
Arch.  587 no 160-166 fol .  311-323 aldaar)  o.  a. de
volgende beschikking : ,dat de conterfeijtsels van hem
,ende  sine ouders naert overlijden van voorsz.  M a r i a
,,Rei+ast  [die zijn inboedel erfde] weder sullen keeren
,op de naerste  ende  outste van sijn Tes ta t eu r s  b loede
,van smoeders zijde ende geduijrende voorsz.  tdt van
,vijftich  Jaren na sijn Testateurs overlijden verbonden
,sullen  sijn ende blijven, omme  in allen gevallen van
@erven  te moeten succederen op de naeste ende oudste
,van sijn Testateurs bloet van smoeders zijde ofte sijn
,moeders  s tam b innen  d ien  t i jd  uijtstervende  op  de
,naeste  ende ou ts te  van  sijn T e s t a t e u r s  B l o e t  v a n
,,svaders  zijde ende dat also v e r v o l g e n s  t o t  d a t  d e
,voorsz.  vijf’tich  Jaren sullen comen  te eijndigen.”

Steins Bisschop. (XLTI, 27). Het geslacht Steins
Bisschop te Amsterdam voert: gedeeld: 1 ro. met een
go. leeuw, 2. ro. met een boom van nat. kl. op gras-
grond, vergezeld in het hoofd van 3 sterren (6) van go.
en over de deelingslijn heen gaande een schildhoofd van
go. beladen met 3 sterren (6)’ van bl.

Ht. onbekend.

Ginnekeja. STEENKAMP .

Valkenburg-Lenshoek. (XLII, 28). Te Kerkwijk
huwden 10 Mei 1739 Jan Valkenburg en Gijsber tha

Petronella  Lenshoek, beiden van Kerkwijk. Te Kerkwijk
werden  gedoopt  Peter  7 Oct. 1742, get. Hendrlka
Lenshoek; Aarnolda 7 Febr. 1745, get. Grietje Valken-
burg; Johannes 9 Oct. 1746, get. Grietje VaZkenburg.
Te Kerkwijk  huwden :Is het iemand  bekend of deze ,conterfeitsels”  n o g

bestaan en waar deze zijn gebleven? Worden deze nog
in de familie Hooft bewaard?

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.
,

a. 2 Juni 1698 Peter Lenshoek, schout, en Neeslce
van Kerkwijk, jd. geb. van Garneren. Zij lieten 9 kinderen
doopen  o.a. 17 Juni 1708 Gijsbertha Petronella.
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Rijsberge(n) (van). Onze diepbetreurde bibliothecaris,
.vijlen  de heer Feith, maakte mij destijds attent op een
-napen  Rijsbcrge  vertoonende vijf  r$?kken,  dat voor-
.zomt op een stamboom Braats, aanwezig op de biblio-
,;heek van het Genootschap. Kan iemand mij inlichten
~)mtrent  de familie die dit wapen voerde?

Verder zouden mij zeer welkom zijn inlichtingen
3etreffende  het geslacht, waartoe behoorde Arent van
Rlj’sbergen,  bl i jkens Wapenheraut  1905,  pag.  254 in
1577 en 1578 bij de Riemer  vermeld als vroedschap  te
s-Gravenhage.

Leeuwarden. 8. L. HEERMA  VAN V o s s .

Santvoort-van Blootenburg. (XLII, 27). Gedoopt
Breda 17 Maart 1649 Nicolaas Santfort, zn. v. Abraham
3n Elisabeth de Cruyff.

Het eerste kind werd 7 Jan. 1646 gedoopt; niet te
Breda gehuwd.

Breda. P. B INKAORST VAN OUDCARSPEL.

Schutstal (Schusstael). Genealogisch-heraldische ge-
gevens gevraagd over het geslacht Schuistal  (Schusstael)
en aanverwanten, zetelend te Gramsbergen in het mid-
den der 178 eeuw, waartoe behoorden:

1. Jan Frericxen, leefde te Gramsbergen (wellicht
als burgemr.) in 1654.
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ij. 17 Juli 1692 Dirck .Joosten  Valkenburg en Catal$a
Jans, waaruit geboren Jan, ged. 6 Nov. 1701.

c. 9 Jan. 1698 Jan Joosten  Valkenburg en tlertje  Jans
de Wijs, jd. van Delwijnen,  waaruit geboren Jan 18 Oct.
1706.

Alleen uit dit huwelijk werd ook geboren Grietje,
ged. 19 Maart 1702. We mogen dus wel aannemen,
dat laatstgenoemde Jan P. huwde met cf. _P. Le?ashoelc.

Druten. C. IV, VAN D A M.

Verschuer. (XLII, 28). De in jaargang XLI, kolom
36ti, 367 gepubliceerde stamreeks is ontleend aan familie-
papieren, in het bezit van de onder VII vermelde dochters,
thans wonende te Ginneken.  Zij geven mij geen aan-
leiding den inhoud te wantrouwen.

Behoudens de opmerking omtrent Catharirln  Evn.hand-
haaf ik de data in de genealogie voorkomende.

Breda. P. B INKHORST VAN O U D C A R S P E L.

Vooght-ten Kley. Genealogisch-heraldische gege-
vens gevraagd omtrent .Tan Jnnserz Voeght en Brietie
,Tansen ten Kley, gehuwd te Coevorden 24 Maart 1668.
(Zie mijn vraag Schutstol.)

Bilthoven. H. W. VAN T R I C H T.

Woeringen(van)-Hessel.  (XLII, 30). Doop van Willem
vond ik niet. Wel den naam Hessel,  doch zonder de voor-
namen Paulus en Qeertl.uy.

Breda. P. B INKHORST VAN OUDCARSPEL.

Woldegge. Gegevens gevraagd omtrent het geslacht
\\ioldegge, waartoe behoorde Berend  W., -C_ 1700 ts
Nijeveen  (Dr.).

Bilthoven. H. W. VAN TRICHT.

Wolfsen-van Campen. (XL, 294). Blijkens de registers
van Heerde werd Hoorn bediend door den predikant van
Heerde. Ik vond daar gedoopt kinderen van de echte-
lieden Willem  Hendrix Wotfs  en Wiliem2je  Wii lems .
Soms komt de vader alleen voor als Willem Hendriks,
eenmaal met de bijvoeging ,,Muller”, hetgeen meer als
beroepsaanduiding te beschouwen zal zijn. Tusschen de
jaren 1706 en 1711 is de naam van de vrouw in het
geheel niet vermeld. Meer teruggaande vond ik het vol-
gende: Willem Hendrix, j. m. v. Markluyn (Markluiden is
een gehucht op & 16 min. Z.O. van Heerde)  gehd Heerde
19 Nov. 1699 met Marretje Willems,  wede v. Heerde.
Uit hun huw. vond ik gedoopt : 1. ongend 8 Mei 1701; 2.
Harmen, 12 Nov. 1702 ; 3. Willem, 11. Nov. 1703 en 4. Jan,
8 Febr. 1706. Een onderzoek in het schepen- en rechterlijk
archief zal moeten uitmaken of we hier te doen hebben
met Willem Hendrix Wolfs.

_

/ ’

/(
/

Druten. C. w. VAN DAM.

>
1

Onbekend wapen. A. Een koperen plaat, afkomstig uit
den boedel van Jan Alexander Schimnael~e~?zi?~clc,  t 1826,
uit wiens echt met Catllwrinn  Agatha Maria Noordhoorn , 1
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slechts een jong gestorven dochter geboren werd, ver-
!oont in olieverf het volgende alliantiewapen:

het mannel~k schild met het bekende wapen van
Yehimmelpenninck  (met de sleutels) ;

het vrouwelek  schild van blauw met een kruis ge-
vormd uit 8 adelaarskoppen en - halzen van goud, 2
man 2, met de halzen tegen elkander gesteld en in een
ailveren hartschild 3 groene boombladeren, geplaatst 2 : 1.

Vraag: van welk geslacht is dit laatste wapen. Kan
hier aan de alliantie Schimmelpenninck-Bouman gedacht
worden?

Zeist. H. L. KRUIMW.

Onbekend wapen. B. Een beker, afkomstig uit de
familie Brunjes (uitgestorven Amsterdam 1848),  vertoont
3en alliantiewapen :

mann.elijk  schild : doorsneden van blauw op zilver,
met een gekanteelde en tegengekanteelde gouden dwars-
balk op de deelingslijn, het blauw met 2 zespuntige
gouden sterren naast elkander, het zilver met 2 staande
aenden naast elkander op een grasgrond, alles van
natuurlijke kleur ;

en het vrouwelijk schild: gevierendeeld; 1 en IV in
zilver 3 haringen zonder koppen, naast elkander, de
staarten omlaag en in natuurlijke kleur; 11 en 111 in
zilver 3 gouden kronen.

Gevraagd : op welke alliantie had dit wapen betrek-
king. Is een van beide misschien dat van Brunjes?

Zeist. H. L. KRUI&CEL.

Onbekend wapen. C. Een alliantiewapen met als vrou-
welijk dat van (van) Meurs (3 go. gespen op ro.) heeft
als mannelijk wapen drie (2.1) go. (zi.?) lelies op ‘zw.
Op welk huwelijk’heeft  dit betrekking?

B. v. D. v. H.

INHOUD 1924, W. 3.

In Memoriam Jhr. Mr. Wolter Gooko  Feith. (Net  portret). - Be-
gtuursborichten.  - De Heeren  van de heerschap Wis& oit de Edele
Heeren  van dien naam,  door J. D. Wsgner en wijlen Jhr. Mr. W. G.
Feith. - De overgang van het huis Vorden op Henrica van Hack-
fort, door Dr. J. S. van Veen. - Het Wapenboek van de Qeldersoh-
Overijselsche  Studentenvereeniging aan de Utreohtsche Hoogesohool,
1635-1671,  door C. J. Welcker, arahivaris der gemeente Kampen.
,Vervolg).  - Korte mededeelingen: Van Lidth de Jeude; van Beyma..
- Vragen en antwoorden: Boon van Engelant; Boufs; Brandwijk
(van)-van der Hoevon; Bruyn; Buren  (von); Cantier-van Haamstede;
Cock  (de)-Groeneveld; Couwenhoven  (van); Croon-de Pauw; Cuyok
van Metsren  (van); Dorp (van)-Baokx; Egum (van); Emmersen-de
Geep-van der Hagen; Garde (van de).van Hoften;  Hagen (van der);
Idsinga (van); Jongknecht; Jongknecht-van Couwenhoven; Jorna;
Ketel; Keuchenius; Kits; Kolk (van der); Langlois-Masijk; Leenhoff
(van); Paets, du Bois, Verboom;  Pont (van der); Peelt (van); Rijek
(de)-Hooft; Rijsberge(n)  (van); Sandvoortvan Blootenburg; Schutstal
(Sohusstnel);  Steins Bisschop ; Valkenburg-Lenshoek ; Verscbuer ;
Vooght-ten Kley; Woeringen (van)-Hessel; Woldegge; Wolfaeu-van
Campen. - Onbekende wapens.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. IJ. Yaar~s.
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Dit blad vereobijnt  maandelijks on wordt aan de
leden van het Qenootsohap gratis toegezonden.

Bijdrsgen,correspondentiebetreffendede  redactie
van het Maandblad en opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den redacteur Mr. Tn.
B. VALCX  LUCASSEN , huiz.t?  ,,Spawenkeide”,  Driebergen.

De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘e-Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, f15.-.
Voor niet-leden ia het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementrpr@van  flO.- per jaargang.
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Nederlandsche Leeuw,”
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Correspondentie betreffende het Cfenootachsp  ge-
lieve men te richten tot den secretaris Mr. E.J.
THOMASSEN  h ‘$EUESSINK  VAN DER H O O P, Zzjdeweg  g,
‘s-Gravenhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekélijksohe  portefeuille, zoomede  aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen  Maandble
den, aan het adres van de Bibliotheek van het
(fenooteohap,  Juffrouw  Idastraat 3, ‘s-Gravenhage.

De Bibliotheek is voor de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 uur.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zu niet aansprakelijk ,is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende  stukken.

N”.  4 . XLII” Jaargang. April 1924.
-ÏI Aanwinsten der Bibliotheek./BESTUURSBERICHTEN.

Tot lid zijn benoemd: Dr. W. S. U n g er. Archief der gemeente Middelburg.
Inventaris der doop-, trouw- en begraafboeken (16’74-
1810). 1924. (Cfesch. v. 1~. Gem. Arch.  v. Middelburg).
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I-----
Wapenboek

der Friesch-Groningsche Studentenvereeniging aan
de Utrechtsche Hoogeschool,  1648-  1656,

beschreven door wijlen

Jhr .  Mr .  W.  G.  FEITH.

In het bezit van ons geacht medelid Dr. C. Hofstede
de Groot bevindt zich een in leder gebonden album,
waarin OD 65 bladen zeer fraai zijn aeteekend  de wapens
ier ledei van een aan de Utrech’tscYhe Academie beslaan
hebbend gezelschap van studenten, afkomstig uit onze
noordelijkste gewesten. Onze diepbetreurde bibliothecaris,
wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith, heeft voor dit Maandblad
met toestemming van den eigenaar een beschrijving van
het album opgemaakt, welke ik, bijna geheel persklaar,
onder zijn nagelaten papieren mocht aantreffen.

Blz. 1 van het boekje wordt voorafgegaan door eenige
bladen, waarvan &én hevat de volgende woorden:

Jehova.
Lege .virenie virent cuncta cadente cadunt. Ut con-

terranei studiorumfinem principiumqueDeum  constituant,
non opus ut admoneamus. Quemque suus ducet Geniu8,
ingeniumque ingenuum.

Daarna volgen de Statuten der vcreeniging, in 24
artikeleq,  waaronder wordt vermeld, dat deze zijn vast-
gesteld en in werking getreden ,,ipsis Idibus Maji Anno
bissextili MDCXLIIX”.

Voor verdere bijzonderheden omtrent dit merkwaar-

\
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dige boekje zij verwezen naar hetgeen  daarover wordt
geschreven door wijlen Jhr. Mr. J. A. Feith in jaar-
gang 1906 van den Groningschen  Volksalmanak (blz.
120-128) .

Ik geef’ hieronder de beschrijving der wapens, zooals
die is opgemaakt door wijlen  Jhr. Mr. W. 0. Feith, te
beginnen met blz. 1, onder vermelding van de onder
elks wapen op een lint aangebrachte spreuk.

TH. it Tn. V A N  D E R  IjOOI’.

1 .  Focko  a0 Eysi?rgo Ao 1648  met  he t  wapen :  in
zilver 3 rozen van rood, geknopt en gepunt van goud.
H.t. : een uitkomende roode leeuw tusschen een roode en
een zilveren struisveder. H.k. : zilver en rood. Spr. : virtute
decet non sanguine niti (ontl. a. Claudinnus,  gebezigd
door verschillende families, thans o.a. door v. Kinschot.)

In het Alb. Stud. 1648 en 1650 staat hij als Frisius.
Blijkens Alg. Ned. Fam. bl. VII 24a is hij - in de
genealogie v. Eysinga (Fr. Adelaar 1889 bl. 39b.) ver-
meld als n” IV 7 - overleden 4 December 1652.

2. Scato Cfoc’iisaga  A” 1648 ipsis Idibus Maii met het
wapen : in goud een zwarte arend met zilveren kam
(sic), de vleugelen geopend, met de rechter poot rustend
op de haak van een rechtopstaanden voetboog van
zwart. H.t.: de arend van het schild tusschen 6 uit-
komende pijlen van rood. H.k.: goud en zwart. Spr.:
Ad poeni tendum properat  cito qul judicat.

Iu het A. S. 1647 staat hij als Groninganus. Blijkens
genealogie Gockinga (Gen. Her. Bl. 1 blz. 71) bracht
hij het tot vele hooge functies o.a. voorzitter Stat. Gen.
in 1667.

3. Henric Ludolph Gocltinga Ao 1648 met hetzelfde
wapen als hiervoor en de spreuk: consulendum et con-
siiiis parendum. Deze tweelingbroeder van den voor-
gaanden staat in het A. S. 1647 eveneens als Groninganus.
Werd eveneens lid Stat. Gen. in 1664 (a. w. blz. 70).

4. Daniel  ïVie/?borch  ho 1648 met het  wapen: door-
sneden a. in blauw een kasteel  van zilver,  de drie
torens met gouden vaantjes, b. in zilver 3 rozen van
rood, geknopt en gepunt van goud. H.t.: een vlucht
vun blauw en zilver, waartusschen de roos uit het
schild. H.k.: zilver en blauw. Spr.: nullius virtuti in-
videas sed mirare  et imitare.

Hij staat in A.S. 1647 als lit. stud. Groninganus.

6.  Johannes Louwens A0 1648 met het wapen: ge-
deeld 1 in blauw een halve adelaar van goud uit de
deelingslijn,  II in zilver een dwarsbalk van blauw be-
laden met een ster (6) van zilver.  H.t . :  een vlucht
doorsneden beurtelings van blauw en zilver, waartusschen
de ster van het schild. H.k.: zilver en blauw. Spr. :
Bellum cum vitiis.

Hij staat in A. S. 1648 als Groninganus.

6. Johan l’ammca  ..40 1648 met het wapen: gedeeld :
I in goud een halve adelaar van zwart uit de deelings-
lijn overtopt  door een st,er (6) van zilver, 11 in goud
op  een  g rond  van  g roen een stappende omziende
gans van zilver gobekt  cn gepoot van rood, in den
hek een klaverblad van groen 1). H.t: de ster van het
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schild. Hk.: goud en zilver. Spr.: Servire Deo regnare eet.
Hij staat in A. S. 1648 als Gronings-Omlandus.  Men

zie voor hem de stamrecks Tammen (V) in Ned. Leeuw
XXXVI k. 68.

7. Nicolnus  Barlinchof Ao 1 6 4 8  m e t  h e t  w a p e n  :
in zilver een omgewende jachthoorn van zwart, buelagen
en gosnoerd van goud, boven vergezeld van 3 (1,2)
rozen  van rood, geknopt en gepunt van goud. H.t . :
dc hoorn van het schild. H.k.: zilver en rood. Spr. :
tempus tacendi  et tempus loquendi.

Hij staat in A.S. 1661 als Groningunus, thcol. stud.

8.  Justus Christophorus .Fo!l>za?z  Ao 1648 met het
wapen : in goud con linkerschuinbalk ondersteund door
een halve rechterschuinbalk beide geschakeerd van rood
en zilver. H.t.: een vlucht van zilver. H.B. : rood en
zilver. Spr. : eadem terra et serpentes fert et ciconias.

Hij staat in A. S. als Groningnnus.

9. Joannes Fredericus Polman  Ao 1648 met hetzelfde
wapen a l s  h ie rvoor  en  de  sp reuk :  quia me vestigia
terren t.

Hij staat in A. S. 1648 als Groninganus.

10. Nicolaus  Oving  Ao 1648 met het wapen: gedeeld 1
in rood 3 schijfjes van zilver gerand en gekruist van
zwa,rt,  11 links geschuind van goud en blauw met een
uitgerukte tweemaal kruiselings geknoopte roodgebekte
k r a a n v o g e l h a l s  ‘) van zilver over de schuinlijn. .H.t.:
de reigerha,ls  van het schild. H.k.: zilver en rood. Spr. :
TempÖre.

Hij staat in het A. S. 1649 als Groninganus. Het
linkerdeel van ziin wapen is te bijzonder, dan dat niet
zou mogen word& opgemerkt, dayt het geheel overeen-
stemt met het wapen van het Ommelander geslacht
van Borck (zie N, L. XL1 k. 189).

ll. Cornelius & Il~rulle?a Ao 1649 met het wapen: ge-
deeld van rood en zilver met een 6 spakig wil van het
een in het ander. H.t.: een pauwestaart van rood. H.k.:
zilver en rood. Spr.: Pergendum est.

Hij staat in A. S. 1649 als Groninganus, litt. stud.

12. Eyso Javgcs  AQ 1649 met het wapen: in rood met
een hartschild van goud, beladen met een H van zwart
en vergezeld van 8 (3, 2,3) rozen van zilver. H.t.: een
roos van zilver op een bebladerde stengel van groen.
H.k. : rood en zilver. Spr.: Irnprobis displicem mihi  laus.

Hij staat in A. S. 1649 als Omlando-Groninganus.
Het (gewone?) helmteeken van het geslacht Jarghes
zijn 3 struisvederen: zilver, goud en rood.

Men zie voor hem de sramreeks Jarges (X 6) in St.b.
Fr. Ad. 1 69.

13. Joachimes  de Sighers,  Groninganus Ao 1649 met
het wapen: in goud een omgewende opvliegende arend
van zwart aan wiens snavel hangt een voetboog met
gebroken pees van rood. H.t.: een omgewende adelaar
van zwart uitkomend v6ór 6 struisvederen, 2 van goud,
2 van rood, 2 van zilver. H.k.: goud en zwart. Spr.:
propugnaculum  reipublicnc religie.

Hij staat in A. 8. 1649 als Groninganus. De familie
voert thans als helmteeken:  zonder do struisvederen,
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doch de arend - hier even als in het schild raaf ge-
noemd - gehalsband met een fladderend rood lint.

14.  Allardus  73tsincl~  Ao 1649  me t  he t  wapen : i n
goud een griffioen van zilver. H.t.: een bundel van 7
pijlen van goud met zilveren punten door een rood
koord samengebonden. H.k. goud en zilver. Spr. Con-
cordia res parvae crescunt.

Staat niet in het A. S.! Doch te Groningen staat hij
ingeschreven2Februari  1641 als Groninganus oud 18 jaar.

15. Paulus Pibingha  nbiit anno 1649 postridiu nonis
Novembris aetatis suae  XXIV Uhrajecti.  Met het wapen:
gedeelte 1 in goud een halve adelaar van zwart  uit
de deelingslijn,  11 in blauw op een groene grond een
ooievaar in natuurkleur, houdende in de snavel een
klaverblad van groen, de rechterpoot steunende op een
voorwerp van zwart in de vorm van een keper. H.t . :
een vlucht van zwart, waartusschen een schrobber (T)  in
natuurkleur.  H.k.: goud en zwart. Spr.: Dulce  est pro
patria mori (ontleend aan Horat. Od. IIT 2, 13).

Hij staat in A. S. 1648 als Franequeranus-Frisius.

16. Johan Mees Ao 1649 met het wapen : doorsneden:
CL. in blauw een aanziende ossekop van zilver beladen
met een ster  (6)  van goud, 0. in goud 3 meezeu  in
natuurkleur. H.t. : 2 buffelhoorns wnartusschen een mees
op een ster, beide van het. schild. H.k.: goud en blauw.
Spr. : Corona.

Hij staat in A. S. 1664 als Groninganus. Het wapen
wijkt in d&ails  af van dat, thans door de Groningsche
tak gevoerd nl. de  meezen  in  een  ve ld  van  z i lve r
en de ossekop zonder de ster. Bij het wapen der Rotter-
damsche tak, dat zich van dat der Groningsche onder-
scheidt in kleuren, is de ster geplaatst tnsschen de hoorns.

17 .  P i e r iu s  Yetxlees  Ao 1649 met het  wapen : ge-
vierendoeld 1 in goud een leeuw van rood 2, 3 en 4
elk gedeeld-ingehoekt van 4 stukken, resp. van zilver
en blauw, van zwart en zilver, van goud en rood. H.t.:
een uitkomende leeuw van rood. H.k.: rood en goud.
Spr.: non quod licet sed quod honestum est.

Hij staat in 8. S. 1649 als Frisius.

18 .  Gerha rdus  Eeuwdes  A” 1600 met het  wapen:
gedeeld 1 in goud een dubbele adelaar vau zwart II
in zwart een lelie van zilver. H.t.: de lelie. H.k.: goud
en zwart. Spr. : verc  nobilis quem nobilitat propria virtus.

Hij staat in A. S. 1647 als Embdanus. Te Groningen
s taa t  16 Januari  1653  een  naamgenoot  a l s  Wenera-
Frisius Or. = Weener.

19. Natthias \\‘ert>aeskircller A” 1661 met het wapen:
in zilver op een grond van groen een kerk van rood
met een dak van blauw, een toren van zilver (sic) een
torenspits vat1 blauw, een weerhaan en een Kerkkruis
van goud. H.t : 2 olifautstrompen  doorsneden van goud
en zwart, waartusschen de toren van het’ schild. H.k.:
goud en zwart. Spr.: pietas vitae anchora.

Hij staat in A. S. 1649 als Embda-Ostfrisius. Men zie
over hem Ostfr. Geschl.  buch 11 312, 1 361.

20. Habbo Eezuelz  Ao 1660 met het wapen: gedeeld: 1
in zwart 2 kepers van goud vergezeld (boven en onder)
van 2 rozen van zilver 11 in blauw 2 dwarsbalken van
zilver, waartusschen een ster  (6) van goud. H.t . :  2
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olifantstrompenvanzwart beladenmet 2 kepers van goud;
uit  de monding steekt een roos van zilver op een
bebladerde stengel van groen; tusschen de trompen  de
ster. H.k.: zwart en goud. Spr.: invia  virtuti nulla est
via (ontleend aan Ovid. Metamorph. 14, 113; thans nog
de spreuk van de familie Foith).

Hij staat in A. S. 1649 als Embda-Ostfrisius. Het
Groningsch Museum heeft een tot dusver ongeïdentificeerd
cachet uit de 171’0  eeuw met dit wapen en de letters H. F.

21 .  Joannes  Witcopff  Ao 1660 met het  wapen: in
blauw een halfaanziend hoofd van een jongeling in
natuurkleur met halsdoek van rood. H.t.: 2 olifants-
trompen  doorsneden van zilver en blauw, waartusschen
het hoofd. H.k.: blauw en zilver. Spr.: ubi bene ibi
patria (blijkens Cicero, Tusc. 6,37 ontleend aan Pacuvius).

Hij staat niet in het A. S.! In Groningen is hij 17
November 1646 ingeschreven als Frisius Orientalis. Zie
ook het voorlaatste wapen.

22. Bernhardus Lc Lengen Ao 1660 met het wapen:
in zilver een hoed van zwart met koord van goud uit
welks bol een hand met lub omhoog strekt naar een
wolk in het schildhoofd alles in natuurkleur. H.t.: de
hoed, hand, en wolk. H.k.: *zilver en zwart. Spr.: nemo
ex omni parte beatus.

Hij staat niet in A. S .! In Groningen staat  hij  26
Juni 1648 ingeschreven als Orientnlis Frisius oud 18 jaar.

Hij kwam 26 Aug. 1664 uit Aurich te Heidelberg.

23 .  Meina rdus  Nnrt$n  ho 1660 met het wapen:  in
zilver 3 meerltjos van zwart. H.t.: een antieke vlucht
van zilver en zwart, wnartusschen naar rechts gewend
een uitkomende 5IoUr  gekleed  van zwart gekraagd van
zilver met een hoed van zwart met opgeslagen rand
van rood. H.k.: zilver en zwart. Spr.: mitte moras.

Hij staat in A. S. 1660 als Frisius Orientalis (d.w.z.
Aurich).

24.  Hopperus &yzaldn met het wapen: gedeeld 1
in goud een halve adelaar van zwart uit de deelings-
lijn 11 doorsneden (1. in zwart een ster (8) van goud 6.
in rood eeu gewende wassenaar van zilver; het geheel
met een hartschild: in blauw 3 sterren (6) van goud.
H.t.: een opvlicgondu kraanvogel van zilver, gebekt en ge-
poot van rood. H.k.: goud en zwart.. Spr.: Fundamen-
turn Dei stat firmum.

Hij staat in A.S. 1649 Snaca-Frisins.  Zijn b iogra f ie
staat in het stamt->.  v. d. Fr. Ad. 11 Buma No. 6.

26 .  Georg ius  Ha,uwt  met  he t  wapen :  gedee ld  1
doorsneden  CL in blauw op een grond van groen een
stappende zwaau van zilver gebekt en gepoot van rood,
b in zilver op een grond van groen een akolei van
blauw op een bebladerde  stengel van groen, 11 in groen
3 springendo hazen van zilver boven elkaar. H.t.: een
ui tkomende  haas  ~311  zilver. H.k.:  blauw en zilver.
Spr. : n u l l u m  pietas nunc numen  habet,.

Hij staat in A. S. 1649 als Frisus.

26. Dominicus  c’oops  met het wapen: gevierendeeld:
1 en 4 in goud een dubbele adelaar van zwart, 2 en
3 in blauw 7 (2, 3, 2) ruiten van zilver. H.t.: de adelaar.
H.k.: zwart en goud. Spr. : per angnsta ad augusta.

Hij st,aat in A. S. 1660 als Sueca-Frisius.
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27.  Joannes Ben/lenga  Ao 1650 met het wapen g e -
deeld 1 in blauw 2 duiven van zilver gebekt en gepoot
van rood boven elkaar 11 in zilver een aesculaapstaf
paalsgewijs, de staf van goud, de slang van natuurkleur.

H.t.: een uitkomend paard van zilver. H.k.: blauw en
zilver. Spr . :  Paulum sepultae distat  inert iae celata
virtus (Horatius?)

Hij staat niet in A. S . ! ; te Leiden is hij ingeschreven
27 April 1661 als Frisius Orientalis oud 20 jaar. Hij
w a s  1652 te Ba,sel.

28.  Abrahamus Bu?~~~Y~cIG  Ao 1650 met het wapen:
gevierendeeld: 1 in blauw een uit de rechter boven-
hoek naar den l inker onderhoek blazend goudgelokt
engelkopje, 2 in zilver een vlammend vuur van goud,
3 in zilver 3 golvende rechterschuinbalken van blauw,
4 in zilver een geplante boom van groen. H.t.: een
uitkomende Mercurius in natuurkleur gekleed van goud.
1l.k. : blauw en zilver. Spr.: spe ac simplicitate.

Hij staat niet in A. S.; te Groningen is hij 15 Januari
1646 ingeschreven als Groninganus. Hij dient dus wel
onderscheiden te worden van de gelijktijdige familie
Mun$inghe  te Groningen met een geheel ander wapen
(zie Rietstap).

29. Cornelius Rofgers Ao 1659 Augusti 24 met het
wapen : in blauw 3 oranjeappels in natuurkleur met
bebladerde stengels naar beneden van goud. H.t.: de
oranjeappel op stengel. H.k.: blauw en goud. Spr: in
parvis quies.

Hii staat in A. S. 1650 en 1651 als Groninganus. Te
Groningen íS December 1647 oud 18 jaar. Mede blijkens
zijn wapen zal hg verwant zijn aan het geslacht Wichers,
welks oudst bekende stamvader: Rotger Sickens leefde
1555-1631.  De tweede echtgenoote  van dezen overleed
1626, zoodat Cornelius geen zoon kan zijn van Rotger
Sickens. Of van hen het bekende geslacht Rutgers te
Groningen afstamt, is niet gebleken, en komt ook -
gezien de stamreeks in Ned. Patr. 1923 - geenszins
waarschijnhjk  voor.

30 .  Andreas  li’olclrers Ao 1660 met het  wapen : in
blauw op een beboschte grond van groen een naar
links springende eenhoorn van zilver en een omge-
wende naar rechts schrijdende vos van rood. H.t.: de
eenhoorn, uitkomend. H.k. : blauw en zilver. Spr. : omnis
a Doo Victoria.

Hij staat in A. S. 1650 als Groninganus. Dit notabel
Groningsch geslacht  voert gewoonlijk slechts : in blauw
een springende eenhoorn van zilver.

3 1. Ulricus lvia& Ao 1660 met liet wapen: in blauw
een stappende zwaan van zilver gebekt en gepoot van
rood geringd met een kroon van goud. H.t.: de zwaans-
hals uitkomend. H.k.: blauw en zilver. Spr.: optima vin-
dex insolentiao varietns humanae conditionis (Val. Nax.).

E-1i.j s taat  in geen der Nederlandsche 1) alba studio-
serum ingeschreven. In de genealogie Wiarda bij de
Haan Hettems, Stamb. v. d. Fr. Adel bl. 406, staat hij
onder No. 1X,.

32 Suffridns Boele,la  Ao 1650 ipsiu Idibus Augusti met

1) Het  eenigc  album  studiosoxum,  da t  nog  n ie t  u i tgegeven  i s ,
is dat vall  Franeker. Is hier geen schoone  taak weggelegd voor het’
Fries& Genootsohap i>
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het wapen: in groen een roos van zilver. H.t.: 3 struis-
veeren resp.  groen,  zi lver en groen.  H.k.: groen en
z i lve r .  Sp r . :  Qai statuit  al iquid parte inaudita  altera
Aequum licet statuerit haud aequus fuit. Sen. in med.

Hij staat in A. S. 1660 als Frisius; te Leiden 24 Juni
1651 als Leowardiensis 20 jaar, in de rechten. Deze
familie is wel te onderscheiden van de Friesche familie
van Boelens  met een ander wapen.

33. Theodorus ~ybi@a Ao 1660 ipsis Zdibus  Augusti
met het wapen: gedeeld 1 in goud een halve adelaar
van zwart uit de deelingslijn 11 doorsneden a. in blauw
een vleugel van rood b. in zilver op een grond van
groen in den rechterbenedenhoek een bloem van zilver
op een schuins links geplaatste bebladerde stengel van
groen. H.t.: een vlucht van rood en zwart. H.k.: goud
en zwart. Spr.: Grieksch, Hebreeuwsch en Latijn.

Hij staat niet in A. S.; te Leiden is hij 14 Juni lG61
ingeschseven  als Leowardiensis,  oud 20 jaar in de
theologie.

34 .  Lamber tus  & Dalen met het wapen : in goud
met een schildhoofd van zilver; het goud met 2 honden
van zilver die vechten om een been van zilver, waar-
boven een adelaar van zwart. H.t.: de adelaar. H.k.:
goud en zwart.

Hij staat in A. S. 1660 als Frisius ; te Leiden 3 April
1654 als Leovardiensis 21 jaar in de rechten.

35a. Johannes Rh.aZa A.0 1660 met het wapen: gedeeld
1 in goud een halve adelaar van zwart uit de deelings-
lijn 11 doorsneden a. in zilver een eikel van goud b. in
blauw een lelie van zilver. H.t.: een uitkomende om-
gewende adelaarskop gekroond en gebekt van goud.

H.k.: Y. goud en zwart, 2. blauw en zilver. Spr.: ut
aromata odorem semper aliquem adfricant tangenti  sic
boni et modesti  auram aliquam suae virtutis  (Lips.) .

Hj staat in 8. S. 1650 als Frisius.

35b. Rudolphus Lant Ao 1651 m. h. wap.: in zilver
een geplante boom van groen. H.t. : de boom. H.k. : groen
en zi lver.  Spr. :  omnes  quaerunt an dives si t ,  nemo
an bonus non quare  et  unde quod habeant ssl te ro-
gant.  (Senec:  Epis: 116).

Hij staat in A. S. 1651 als Qrouinganus. Te Groningen
is hij 29 Maart 1641 ingeschreven oud 16 jaar.

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

Van Ampsen,
door J. R. baron VAN K E P P E L.

Ampwb, 111eer s p e c i a a l  h e t  Ozcde  Ampseva  of Alden-
Ampsela was oudtijds eene  allodiale bezitting, behoorende
aan het oud-adellijk geslacht van Ampseta,  dat van af
den aanvang der 12”  eeuw in de graafschap Zutphen
voorkomt en in de 160 eeuw is uitgestorven.

De eerste van dezen naam dien wij aantroffen is in
1106 Ulricus de 9msene,  die tegenwoordig was toen de
verbrande St Walburgskerk te Zutphen op nieuw ge-
wijd werd door bisschop Uurchard.

In 1118 is Olhelmzcs  de Amnaon  getuige van Diederik,
bisschop van Munster.

Daar hieruit afgeleid mag worden, dat zij hier ge-
vestigd waren, is het wel te verwonderen, dat er bijna
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twee eeuwen voorbij gaan eer de Ampsx’s  weder in
eenige  ons bekende acten genoemd worden, maar d a n
ook als machtige Heeren, waarmede in zaken van oorlog
of’ vrede rekening te houden was.

Zoo lezen wij in K. W. Heuvel, ,, Het land van Berkel
en Schipbeek” blz. 61 ,,dat de Heeren  van Bmpsen als vrije
,,grondbezitters  in rang niet ouder deden voor den Graaf
,van Zutphen, daar zQ vrij over hunne goederen be-
,schikten  en eene onbeperkte erf-opvolging in hun
,geslacht  bezaten. Toen echter de Graven van Zutphen,
,tevens  Hertogen van Gelre,  steeds machtiger werden,
,,wisten deze het zoo ver te brengen dat  de meeste
,edelen hun goederen aan den Landsvorst opdroegen
sen het van hem in leen terug ontvingen”.

In 1302 is Arnoldus de Ampsen Schepen te Zutphen
N” 8 2  Arch. Zutph.

In I 312 is Jacobus Ampsonnii Schepen te Zutphen en in
1336-1346 Lnmbertus de Ampsen Soholtus van Zutphen.

In de C’Qnlertla~s~elcenings,t  IYU~  Deventer van  1346
vindt men ,,Furia quinta post Victoris  Ghyselberto ter
Haselt et Johanni de Creyienscote equitantibus Swollis
et ultra Dyckeoinghen  ad diem placiti illorum de Swollis
contra Lambertum  de Amsem. IL @ 111 s. 1111 d .

N” 162 van het Ar& van Zutphen  behelst een brief
van St. Thomasdach 1348, waarin Beinald, Hertog van
Gelre  aan de steden Zutphen en Doesburg verzocht
borg voor hem te blijven bij Gernrd  ean Ampscr~  en
Diedericlc Keympinc voor 1980 pond kleine penningen.

In de later te noemen acte van deeling vitu Gerard
vun Ampsen en zijne vrouw tusschen hunne zonen komt
o. a. voor dat de 200 mark en 800 mark daar Dirc
Kempirrc don brief van heeft, die zullen de drie broeders
gelijkelijk deelen.

I n  1 3 6 2  v i n d e n  wij in de Cicmer.  rek.  v. Derenter
,Feria tertia post Lamberti seruo portante , , l i t teram
soabini  a Gerardo de Ampeen”. xx s.

Ook in 1356 wordt in dezelfde bron nog melding
gemaakt van t?evard  van Bmpsen:

,Item in vigilia beati Martini Gerwdo de  Ampsen
per scabinos” 111 scud. facit IIII  @ x  6.

Gerd van Ampsen geheeten  ,) Tunneken”  (dezelfde?)
beleent Evert vun Hekeren  v«n der Ese met het goed
Gregikenshoce  onder Delden.  Ov.  Aha.  1851 blz. 44.

Gert %ran  Amsen, geheeten  Tonnikera,  hout (na Herman
van  Losser )  da t  goe t  ghehe ten  Scapewoert  ende  dat
Achterhuys gheleghen in den kerspel van Losser. Item
den tienden over dat huys to Szuavekirag  to Heten ende
over den Peltcamp  to Heten in den kerspel van Raelte.
Reg. 8 Rek. Bisd. Utr. 11, blz. 752.

In 1307 is sprake van de zonen van Gerard van Ampsen.
,Tn die innocentum domino Ghenchardo Lochem ex

,parte filioruna Gernrcli  de Amlwx  e t c . XXIIII  s.
Even als in 1345 Lambertus van Ampsen (waarschijn-

lijk wel dezelfde als de bovengenoemde Scholtus van
Zutphen van 1336) een geschil had met de stad Zwolle,
zoo waren in  1357-1358 de zoraen  vat& Gerard  van
Ampsen en de stad Lochem in openbaren oorlog tegen
de stad Deventer, zooals uit de volgende posten uit
de Cam. Rek. blijkt.

1368. In vigilia beati Martini Ghenchardo equitanti
Arnhem ad duces Ghelrenses et eorum consilium de
querimoniis civitatis contra illos de Netelhorst @os  de
Ampsen et opidum Lochem, 111 @ XVI s.
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De tonen ,vaqa  Ampsera met de Heeren  van Netelhorst
en de stad Lochem waren dus bondgunooten in hun
strijd tegen Deventer die daarvan door een renbode
aan den Hertog en zijne raaden kennis gat. Misschien
is het aan den Hertog te danken dat een ,,dag” be-
paald werd en een aantal Deventer Schepenen werden
afgevaardigd om over den vrede met de zoflen  VCCIL  Ampsen
en hunne medestanders te handelen, met dezen uitslag
dat blijkens de volgende post die vrede tot stand kwam.
,Feria tert ia post  nativ. beate Marie seruo portanti
,litteram pacis de filiis  de Ampsen. 1111  s.

,,Item feria secunda post concoptionem boate Marie
,duobus seruis ante et post missis Zutphauiam de pace
,facta inter  civitatem et illos de Lochem et de Ampsem.

VIII 9.
Vermoedelijk waren deze zonen van Gerard varL  Ampsen

de in de volgende posten voorkomende Andries, Helmich
en Lubbert.

1 3 6 0 .  I n  octava  Sacramenti  Arnoldo fratri  cursoris
currenti ad Andream de Ampsell  cum littera. 11 s. VIT1  d.

Feria  60Xta  sequento post  Jacobi  pe r  Ebe l inum e t
Egidium cum sagittaris in expensis factis quum cepe-
runt Helmicum de Ampsen. XXIlI  s. 1111  d.

1362. Des wonsdach na Sento Remigiusdach eynen
boden ghesant tot, Arnhem ende ten Rosendale nn die
amplude van Veluen mit eynen breve op den selven
daoh van Lubberie den Louwer  endo  Lubberte van Ansem
die der stad vyande waren gheworden. x s.

I n  1 3 6 7  leenen  Gijsbrecht ‘L’UIZ  Keppel geheeten  van
Oelde en H e n d r i k  va,n Ampsen  geld aan Jan, graaf
van Clevo. Arch. Cleve.

Daar Oolde en Ampsen beide nabij Lochem gelegen
zijn, is het niet te verwonderen dat de bewoners dezer
goederen in- nauwe betrekking tot elkander geraakten.
Gijsbrecht van Keppel  geh. van Oelde bezat het  goed
Nederlner  in het kerspel van Lochem in de buurschap
Zwijpe en in 1378 werd hij daarmede  erkend of be-
leend als een dienstmansgoed. Zijne dochter Berta was ge-
huwd met Wolter  van Ampsen, Heer van Ampsera en
daarmede  zooals wij zien zullen in 1379 beleend, terwijl
ook in hetzelfde jaar het goed te fiedel?ner  aan hem
(Wolter  valt  Ampser,) werd  opgedragen .  Di t  ech tpaa r
l i e t  geen  k inderen  na  want  Ampseu  g ing  over  aan
Wolter’s  broeder  Herldrik  en Nederlaer  in  1403,  ver-
moedelijk na den dood van PPolters vrouw, aan II’illem  van
Roderlo, die gehuwd was met Nargriet  Cloick Godertsd’.

Wat wij van Nederlner  gezien hebben moet ook om-
streeks den zelfden  tijd met Ampsen <geschied zijn ; het
werd aan Gelre opgedragen en 1 Juni 1379 ontving
Wobter  r:n~~ Ampsetl  het weder als een pondig leen.

V a n  Wolter  weten wij nog dat hij met zijn b roede r
Hendrik de Landvrede van Zutphen van 1376 mede
onderteekend heeft (Qeb?*e  1 V blz. 180) en dat laatstge-
genoemde daar met een ankerkruis zegelde. Ofschoon
hier H e n d r i k  vòór Wolter  genoemd wordt meenen  wij
toch Il:olter voor den oudsten te moeten houden daar hij
eerst en later zijn broeder met Anapsen beleend werd.

Mogelijk had Hendrik hier den voorrang te danken
aan zijn ambt. Van 1371 tot 1376 toch komt hij her-
haaldelijk voor als Ambiman of Schout va,n  Salland  en
als zaodanig het bevel voerende op den Arkelsteijn.
I n 1 3 8 2  w o r d t  Wolter  &c,chorìjs  als Ambtman  v a n
Sallandt genoemd.
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Wolter  van Anysen  is zeker vóor 29 Xey 1389 ovor-
leden zonder kinderen na te laten, daar op dien datum
zijn broeder ~~endr%l~ als Resr van Ampsen  hande l t
door zijne verklaring dat hij uit ,zijn huis Ampsen”
den Hertog nimmer geen schade zal laten geschieden.

Nijhoff  Gedenkw.  111 11~  145.
Hieruit bltjkt  dat A m p s e n  toen ter tijd als een ver-

sterkt huis nog al eeuige beteekenis had, doch tevens
ook dat de maoht der Heeren  meer en meer geknot
werd en zij zich aan den Hertog hadden te onderwerpen.

De volgende posten uit de C’lcme~arlrsrekelzilzgelz  can
Deventer hebben betrekkin g op Hc&rik ‘van A m p s e n
en toonen genoegzaam aau, dat hij een man van aan-
zien was, die herhaaldelijk als raadsman van de stad
Deventer optrad.
A” 1372. Des Zaterd. na S. Bartholomeusdach eijnen

boden tot Verenwolde ghesant nn Helzric  VM
Amse?z omme  eijne veglioheijt  den H o l l a n d e r s
da t  s i e  comen  m o c h t e n  n a  onser m a r o k e t

X11 s. VI d.
1373. Des Wonsd. na S. Johansdaoh  ewanghelisten

bi Johan Pamont-,  Ilerbert  van Recten, Dyrio
bi den Brincke, Wolter  Borren, Aernt Upper-
heest  met heren Aernde van Verenwoelden
ende Henric  UCIP~ Ansem daer sie mede spreken
v a n  onser s t ad  weghen  dae r  sic b i  g h e s a t
weren 6 6 6 s. 6 d.

1373. Des dinxd. na zondach S. Willibrordus bi Oden,

1374

Joha,n  Pamont, Wolter Borren, Dyric den Hoijer;
Dyric bi den Wrincke ende  Johan van Leijden mit
heren Aernde van Keppel,  Ghiselbert  van
N e t e l h o r s t  ende  Henric va?a Anasem,  daer sie
bi ghesat weren mede te spreken van der stad
weghun vertaerd 3 @ 10 s.
Des donred. na Sonnend. Ca,ntate (dat was op
S.Walburghenavont)eijnenboden  toArkelst[eijn]
a n  Henr. v a n  Atasepla  ende t o  L o c h e m  a n
heren Aernt van Keppel alse dat sie comen
soe lden  up  onser stad dach teghen die van
Zutphen 6 s.

1374. Die- Sonnendach Vocene eynen boden to Ar-
kelst[eyn] ghesant an Helzy. ,van Ansena ende
A e r n t  v a n  K e p p e l  alse omme  da t  d ie  van
Zutphen den dach wederboden  hadden  d ie
onser stad met haer heelden  soe lde 3 s.

1374. DQS  dinxd. na S. Lucien bi Wolt,er van Voerst,
he ren  Aernde  van  Keppel,  Hen,*. vo?a Amselz,
Gheride  van Hacvoerden ende horen knechten
ende  ghes inde  d ie  omme  onser  s t a d  z a k e n
willen binnen onse stad ghecomen weren voor
wijn ende tost in hoerre  herberghen ende tot
Johans hues v a n  A r n h e m  ende up der stad
hues bi scepen  onde  raet 22 sch 9 gr  maken

26 Q 17 s.
1376. Des donred. na Sente Martens avont bi Johan

Pamont, Johan den Groten, Wolter Borren endc
*Jacob van Apeldoren die daertoe ghesat weren bi
he ren  Aernde  van  Keppe l  ende Henrikc  ,ua?
Aqnse~a nlse daer mede te spreken van onsei
stad weghon vort,. 2 B 14 s

1377. Des zonnend. up denhilighencruysdachinvencic
Egenberghe  onser stad misselgier  die gheloper
was t,o Verenwoelde  eude to Lochem mit ener
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b r e v e  an Dyrike van Reppel,  R e y n o l t  v a n
. Reppel,  Henr.  van Apasenz  ende Berent  Hade-

king dat sie comen  soelden bi onse scepen  ende
die voort ghelopen was mit onser stad brcef
endo mit enen breve van onser ghemei jn ten
tot Al.molo an Everde  van der Eeze 16 s.

1383. Des donred. na Sente  Remigiusdach den Vet-
koper die tot Lochem ghelopon was mit onser
s tad  brave an Helaric  van Alasem, D y r i c  v a n
Koppsl  ende Evert den Roden dat sie bi 011s~
scepen  comen  soelden. 12 s.

He~adrik (YL?~  Ampserc  was gehuwd met Ermga,rdt  vaqa
Dorth, dr van S e i n e ,  H e e r  v a n  Dorth  en Aqlaes  vals
Boekelo.  Deze Heer van Dorth was een vriend van de
;tad Deventer en op Deventer kermis van het jaar 1365
verd op het Huis Dorth een da,gvaart gehouden tegen
le zonen ca?a Ampsela wegons  het vangen van Deventer
nannen.  Wij hebben boven reeds gezien dat toen ook
fe vrede gesloten werd en dat de bemiddeling van den
Keer  van  Dorth aan beide part i jen welgevallig  w a s
wordt wel bewezen door het weldra daarna gesloten
luwelijk  van diens dochter met Helad&  van A m p s e n .

Dit echtpaar maakte 26 Jan. 1392 eene verdeeling
iunner  goederen onder hunne drie zonen, Hehxich,
Tohan en Seine. Waarschgnlijk  was Helmich a#ls  oudste
zoon aldus .genoemd naar zijn grootvader van vaders-
zijde en Sealle naar dien van moederszijdo,  waaruit dan
tevens volgen zou dat Woller en Hend& zonen waren van
den vroeger  genoemden  Helmich Be+a&zoola vuu Ampseu.

Deze verdeelingsacte, die in orginale in het Archief
van deu Huize Ampsen aanwezig is, werd gesloten ten
o v e r s t a a n  v a n  Helrdrik  van Dzurete  (Dorth)  r i d d e r ,
broeder van Ermgnrd  en diens zoon Dirc, den pastoor
v a n  L o c h e m ,  E v e r t  d e  R o d e  vcua Hekere?a en Bernt
Hadekin,gh,  die allon mede den brief bezegelden. Deze
Hendr i k  ‘rala Dorth was in 1369 z;,in vader als Heer
van D o r t h  opgevolgd en was gehuwd met Arendje
(Anzolda) vaft Keppel ‘l*cl?a  Verweide,  Heer Dirks dochter
en de hier genoemde Evert  de Rode von  I!eker.e?a  was
gehuwd met Berta van Ampseu,  dochter van Dieder i k
en Aleijd  rula Steelabergega.

Wijlen A. Baron Schimmelpenninck van der Oije
stelt dezon  Diederik trafa Ampsen als jongeren broeder
van Wolter  en Hedrick  en ofschoon ik daarvan geene
bevestiging heb kunnen vinden, is  dit  niet  onwaar-
schijnlgk, m a a r bij hot opmaken der verdeeling van
1392 was hij vermoedelijk reeds ter ziele omdat zijn
schoonzoon  Ecert de Rode WW Hekersn  daar in zijne
plaats optreedt. In 1402 was Berta ‘vun  Ampse?a  weduwe
en erft toen van haar vader den Hof te ZwQpe in het
kerspel van Lochem, waarmede zi,j  toen beleend werd.
Misschien  was Diederik al vóór 1392 overleden, doch
zijne weduwe in de tucht verblaven van dien Hof te
Swijpe,  waarmede  zij van af 1378 reeds beleend was.

EIM de Rode van Hekeren  en Berta of Beerta  v a n
Ampseta  l ieten minstens drie kinderen na,  Derlt die
stierf vóór 1410, TYillem in 1424 met Swqpe  beleend
en eeqae  dochter eerst gehuwd met met NN. van Backer-
weert en daarna met Derck van Keppel van Peerwolde,
w e d u w n a a r  v a n  ,Jacoba  van Hackfort.  Na doode  van
hare broeders ging do Hof le Smjpe eerst over aa.n den
z o o n  van d e  W e d .  Backerweert  el1 daa,rna  o p  d i e n s
h a l v e n  (stief)brooder  Wolter  va?h  Xeppel.
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De  bij den brief van 1.392 voorgenomeu  vordeeling i
kunnen wij verder onbesproken laten, omdat daaraan
geen gevolg is gegeven, doordien alle drie de zonen
nog v9ór den vader overleden.

Op 28 Mey 1405 ontvangt volgens het Geld. Lee?LReg.
Hendrik val Ampsen van den Hertog ,,dat goit gonaut
Bldelr ilnzpsejl  mi t  a l l en  s i jnen  zubehoeren” ,  ge l i jk
Wolter  van Ampsen, zijn broeder dat te houdan en te
bezitten plach, tot sadelleensrechten, met con paard te
verheergewaden. Hierbij  had dus de or-ergnng  plaats
van oen llo&ig  letx tot een sndellee~z, maar hier is ook
voor het eerst sprake van dlden-Ampsen,  waaruit d u s
met eenigen  grond mag worden afgeleid dat toen ook
het nieuwe of Nyelz-Avnpsen  reeds bestond.

Als mannen van leen waren bij die beleening Goclerl
Cloecke en diens schoonzoon W&!lem  van Rotterlo,  die
vermoedelijk wel in bloedverwantschap met de Ampsen’s
zullen gestaan hebben, daar het Nederlaer  aan laatst-
genoomde in leen was overgedragen.

De  navolgende  be leen ing  van  Abden-Ampsell  van
21 Nov. 1412 bewijst dat de te voren genoemde drie
zonen van Hendrik en Ermgard toen overleden waren
en nog wel vóór hun vader, daar de leenacte  zegt dat
Berta  valz  Ampsen  het goed dlde?t-dmpse~a  met alle
toebehooren en haar aan gestorven overmits doode
Henri&  vun Ampse~~, haren vnder ontvangen heeft .
Zij was toen gehuwd met Jacob van Hekere:r  die de
huldiging voor haar deed, doch te voren was zij ge-
huwd geweest met Rodolf  van Holthuijse~r.  In 1389
werd Berte  Henriz  dochter vat& Amsen, huysfrou Rodolfs
van Holtlausen  getuchtigd aan 53 alde schilden ‘sjaars
uit den goede van R o d e r l o .  R o d o l f  ‘van Holthuysen,

Ao 1105 Ulricus de Ampsene.
,, 1118 Othelmus de Amsnon.
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Kr van Roderlo,  leefde nog 1402, doch in 1404 was
zij weduwe en hertrouwde tusschen 1405-12.  Met haar
tweeden man Jacob ‘/Ta/8 Helcere?i  schijnt zij op Roder10
gewoond te hebben en stierf zQ waarschijnli jk vóór
14 Mei 1420 zonder kinderen na te laten. qJacob  VC(R
Hekeren  huwde daarna 21 Febr. 14d8  L$sOeth  ~«n Keppel,
ge,a” Oeltle, werd Heer van Roderlo, terwijl Alden-Ampsen
als leengoed overgaat aan de beide dochters, Griet en Mijn,
van Seine van  Ampsen, den jongsten van Berta’8  broeders.

Griet was gehuwd met Bernt van Broetkhujyzen  en
22 Mei 1430 werd zij met Alden-Ampsell  beleend, waarbij
haar man hulder was en Gijsbert  en Sleuer~  vin Broeck-
huysen mannen van leen. Onmiddelijk echter daarna
en dus zeker bij magescheid, op Sonnendago na St?
Margaretendage  1430 werd Alden-Ampsen overgedragen
aan Derclc van Keppel, Hendrikszoon, den echtgenoot
van Mijn van Ampsen voornoemd. Zij was ongetwijfeld
de laatste van haar geslacht die op Ampselb  gewoond
hseft, waar ziJ waa r sch i jn l i jk  vóór  1450  ove r l eden
is, daar toen Derk van Keppel reeds met zin tweede
vrouw gehuwd was. Deze laatste, Aleyd ‘van  Herzuen,
bracht hem ook de Cannenburch  aan en leefde nog als
weduwe in 1473.

Volledigheidshalve vermelden wij nog twee leden
die ongetw!jfeld  tot dit geslacht behoord hebben, doch
wier plaats m hunne genealogie onbekend is, nl.

Hendrik  van 8mpsen, Proost van Bethlehem, huwe-
lijksvriend van Frederik van Baer 1487 en

J1om van Ampsen, verschijnt op een kwartierdag van
Veluwe 1496.

Voor aanvullingen en in casu verbeteringen van het
bovenstaande houd ik mij gaarne aanbevolen.

7, 1302 Arnoldus de Ampsen, Schepen te Zutphen.
1312 Jacobus Ampsonnii, Schepen te Zutphen.

i: 1336-1345 Lambertus de Amsen, Scholtus te Zutphen. Had een geschil met Zwolle 1345.

Gerardus de Ampsen.
1348 Leent geld aan den Hertog van Gelre. 1352-55. Komt voor Cam. Rek. Dev.

Andries van Ampsen. Helmich van Ampsen. Lubber t  van  Ampsen .
Met Netelhorst en Lochum  vijanden van Deventer 1357-58. Vermeld Cam. Rek. 1360. Vjand van Deventer 1382.

Wolter van Ampen, Hendr ik  van  Ampsen , Dieder ik  van  Ampsen ,
Heer van Ampsen, Ux: Aleijd v a n  Steen-

UX:  Ber ta  van  Keppe l  gen”
Heer van Ampsen. Ambtman van Salland 1371-1375.

Hij en zijn broeder Wolter teekenen den Landvrede 1375. b e r g e n ,
0 e 1 de, d* van Gij sbrecht, bel. Hg verklaart uit zijn huis Ampsen den Hertog niet te zullen dr van
met  Ampsen e n  N e d e r l s e r schaden 29 Mei 1389. Beleend met den Hof te
1379. Hij en zijn broeder Hendrik Ux: Errngardt van Dorth, d* van Seine en Agnes Swijpe.

teekenen den Landvrede 1375.
Hij f- kinderloos vóór 29 Mei 1389.

van 130 ek elo. 25 Jan. 1332 maken zQ eene verdeeling onder Hu is dood 1402.
hunne zonen.

Zij j- vóór 1403. Op nieuw met A 1 den - A m p s e n beleend tot sadelleens rechten
28 Meij 1405.

Helnzh v. Ampsen. Johan v.  A. Seine v.  Ampsen.
i - - - - - - + - -

Berta v.  A. Ber ta  van  Ampsen .
Voor dezen de deeling van 25 Jan. 1392. tr. 10 Rodolf van Holt- tr. Evert de Rode van Hekeren.

Alleen overleden vóór 1412. huysen. Zij werd 1402 helt  met S w ij pe
20 Jacob van Heeckeren. waarvan 2 zonen en eene dochter.
Zo held met Alden-Amp-

sen 1412.

Gr ie t  v .  Ampcn Mija van Arpsen t r .  Derck  van  Keppe l ,  Hendr .  zn.
tr. Bern t  van  Broeckhui j sen . Met Amp sen held 1430.
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Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche Studentenvereeniging aan de Utrechtsche
Hoogeschool,  í635-1671,

door C. J. WELCKEH, archivaris der gemeente Kampen.

Laer
Laer
Laet
Lambergius
Lambertius
Lange
Lansinck
Lawick
Lawick
Ledebuer
Leeuwen
Leeuwen
Leeuwen
Leeuwens
Lennep
Leo
Lespicrre
Leusing
Leusing
Leusingh
Lewen
Lieren
Lingen
Linghen
Lipperus
Lipperus
Liseman
Lith
Lochem
Loen
Lomeier
Loon
Louwerman
Luessen
Luex
Lufolck
Lulofs

Hcnricus a
Petrus a
Hermannns  dc
Hermannus
Joannes

&erhardus
Gooswinus a
Hessel  van
Joannes
Gothofredus il
Hermannus van
Joannes
Jacobus
Joannes à
Johannes
Bernhardus  dc
Egbertus
Theodorus
IHermannus
Joannes
Gerhardus
Stephanus a
Ewaldus van
Luc. Wilh.
Petrus
Casparus
Theodorus WII

Johannes van
Iiutgerus  à
Johannes
Johannes a
Albertus
Joannes
Theodorus
Carolus
Joh.

Magirus Sebastianus
Man Franciscus de
Maren P. A.
Marienburgh Bernhardus
Marius Abrahamus
Markel Casperius a

Marie
Masculus
Mathe
Meester
Meilingius
Menger
Mesteecker
Metz
Metzgher
Meurs
Meurs
Meu  wen
Mislich
Mislich
Mislich
Moerius
Mol1
Moonen
Morgenster
Moring
-~ ~____.

Helmichius  a
Johannes
Hermannus ter
Daniel de
Johannes
Henricus
Johannes
Guilielmus
Wilhelmus
Theodorus à
Tilmannus  à
Rudolohus
Bernaid Christiaen
Joannes
Wolf
Hermannus
Adolphus
Arnoldus
Fredericus
Gerardus

(Vervolg van XLII, 80.)

L.

oningevuld.

1, 222. Ty la  Geldrus.  Ipsis Calendis Octob:
1, 54.
1, 39. obilt  Boemeliae.

11, 101. (1656).
1, 25.

111; 123. Culemb: 1668.
IV. 16. Lochemio Gelrus.

1; 164. Brevordianus. obiit.
111, 72. Vada Geldrus.
11, 41. (1653).

14
1:

1. 8. obiit praetor Gelrus. collegii (1).
Tyta12.

1, 50.
111, 96. Stenoviciensis.

1, 116. praetor collegii (47). Bommeliensis.
1, 80. obiit.

11, 42. (1653).
11, 43. (1653).
11, 21. (1652).
11, 164. Oldenzaal.

111, 127. Apeldornio-Gelrus. 1669.
111, 150. Buren.

oningevuld.

n”. 1650.

1, 226. 1650.
11. 125. Daventria Transisulanus. obiit

Iv, Daventriensis. Anno 16?l,
1645. 20 Martii.

24. 29 Octog.
1, 13. praetor collegii (14).

11, 81. (1655). .
IV, 1. Arenaco Gelrus.

1, 109.
11, 165.

1, 206.
11, 65. (1654).

1, 136. 1646. Kal. July.
11, 44. Camp. (1653).

111, 159. Vada-Gelrus.
11, 45. Zwolle (1653).

1. 57. 1640. 2 November.
11;  1 6 6 .
4 6. praetor collegii (12).
1, 91. obiit.

II, 22. (1652).
111, 64. Daventriensis. Praetor collegii Gelri ôi Transisulani.

(108).
111, 14. Zwolla-Trans.

1, 122. Graviensis.
II, 83. Blokzijl. (1655) .
11, 167.
11, 66. Bonn..I)  (1654).

1, 200. Daventriensis.
111, 111. Bommelanus, die decimo quarto Septembris.

I, 158.
1, 241. 8 May 1650.

11, 168. Bommel.
II, 8. (1651).
1, 142. Drenthinus.

oningevuld.

M.

ouingevuld.

oningevuld.

oningevuld.
oningevuld.

111; 4. Bura Gelrus,  1660.
11. 9. (1651).
11; 169. GraetÓr collegii.

1, 70.
1, 8. praetor collegii (4).

111, 16. Zwolla-Salius.
UI, 151.

1, 236.

oningevuld.

l) Soms Bommel ?



Mulert
Muncherus
Munterus G.F.
Muys

Naeff
Nienburgh
Niendam
Nilant
Nilant
Noelius
Noest
Noest
Noest

_ Noordinck
Noordinck
Noorman
Noorthergh
Noortbergh
Nuis
Nuis
Nyevclt, zie

Oelvesionsk( ?)
Oever

Oever
Oldenbarnevelt
Ommeren
Ommeren
Ommeren
Ommeren
Oort
Optenoorth, zit
Osch, zie
Osers

Pallandt
Ft;idt (7)

Perigrinus
Pieck
Pistorius
Polss(?)
Pontanus
Posthuis
Pott
Pott
Proper
Piichler
Piíchler
Puchler
Putewels
Putmannus
Putter

Quadacher
z;;;;cher

Quaedt

Queisen

Racle
Radaeus
Raedt
Raei
Raesfelt
Raesfelt
Raesfelt
Raesfelt
Rauwers

N.

0.

?.

oningevuld.

oningevuld.

Q.

R.

UI, 74.
11, 120.

111, 44.
11, 46.

1, 118.
1, 123.
I, 64

III, 51

114

Transisulanus.
1660,  4 Febr. - Campcn.
Arenaco Gclrus,  al110  1664.
(1653).

Soelano-Geldrus.
Campensis.

Zwollanus.
1, 159. Davent.

II, 170. Doesburg.
1, 69. praetor collegii (30).

111, 40. Linda Gelrus.
111. 19.
111;  13.
111.  4 3 .  Geldrus.
III: 73. Vada Gelrus.
111, 131. Zwolle (1670).

11, 47. 1654.
III, 79. Zwollanus.
111, 67. Zwolianus.

I, 199. Grollensis. A”. 49. 1 Sept.
1, 139. Gorensis, 1646, 4. idus Sept,embris.  Praetor collegli

(50).
111, 152. Gasselt.

1, 104.
1, 53.

11, 171.
II, 172. Bommel.
11, 23. Bommel. (1652).

111, 25. Bommelia Gelrus. A”. 1633 ipsis id. Sept. practol
collegii (116).

UI, 3 6 . Stenovico-Transisalanius.

11,  67.
111, 102.

11, 21.
111,  3 9 .

11,  102.
1, 78.

II, 25.
1, 217.
1, 84.

111, 153.
111, 9 9 .

1, 73.
1, 179,

11,  174.
11, 173.
11,  175.

IV, 19.
111, 154.

(1654).
Isend: - Gelrus.
Nijmegen. (1652).
Ochtena  Gelrus.
(1656).

(1652) obiit Ultrajecti.

Oldenzali  Transisulanus. praetor collegii (115).
Hardervico Geldrus obiit.

Delda Transisulanus.
Bommel.

lil, 5 4 .
111,  155.

1, 52.
111, 128.

1664, Daventriensis, obiit.
Deventer.

Arenaco  Geldrus.  1 Sept. 1669. praetor collegii
(126). Kal. Octobris 1671.

1, 234.

IV, 15. Tyla Gelrus.
1, 36.
1, 177. Neomago Geldrus.
1, 46.
1, 72.
1, 192.
1, 71.

11, 176.
11,  84. (1655).
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‘I’heodorus
S(teven)  G(erhard) vau
Helmich van
Gerardus
Rudolphus Wolterus a
Theodorus A.
Johannes
Aernoldus
Hermannus
Wilhelmus
Joam~es
Johannes
Adolphus  Henricus
Nicoiaus
Henricus
Hekeren
Ernestus
Gijsbertus
Did:
lohannes
johannes  de
Wiinand.
Ev&ardus
Jacobus
Arn.
Joan
Theodorus
Henricus de
Theodorus a
t;l;;,!dus  Guilhehnus  a

Mathias  Albertz.  van den
IJnico Otto van
Theodorus de
Simeon
Ant. de
Theodoris i
Richardus  a
Theodorus a

Ravensway
Remen
Renes
Rensen
Rensen
Rewijck
Reynderi
Reynhucrts
Ribbius G.F. l)
Ribbius
Rinck
Rinck
Ripperda
Ritzius
Rochlingh(?)
Rode, zie
Ro(e)efssen
Roelinck
Roelinckss
Roldanus
Rooy
Rosande.  zie
Rotarius
Roukens
Rouse
Rouse
Rouse
ROY
Rumelaei
Ruitenbcrch
Ruiter
Rutenborch
Rutenborg
Ruyter
Ruyting
Rijck
Rijken
Rijn
Rijssen

Schadijck
Schadiick
Schaec
Schaep
Schaep
Schaerdenborch
;Ek;;;denburch

Schayck
Scherf
Scherff
Scherff, zie
Schevichaven
Schevichaven
Schickhart
Schildius
Schivelberch
Schivelberck
Schmitten
Schnabelius
Schomaker
Schoock
Schoock M.F.
Schoock
Schoock
Schrassert
Schul
Schuren
Schutte
Schutten(ius  ?)
Schuttenius
Scutter
Sels
Sibelius

l) ti . . . . filius.

Everardus a
Wilhelmus van
Adamus
Henricus Christianus a
Reinier
Guelmus a
Henricus a
Theodorus
Theodorus van
Abrahamus
Georg
Scharff.
Everardus B

.C&&r’ HenTic
Arnoldus
Theodorus
Henricus
Caspar ther
Henricus Albertus
Wilhelm
Arnoldus
Joannes
Johannes
Johannes
Otto
H.
Fredericus a
Lambertus
Hermannus
Bannier
Johannes
Johannes
Petrus

oningcvuld:

oningevuld.

ollingcvuld.

oningevuld.

S.

oningevuld.

oningevuld.

1, 1‘44. Culemburgo-Gelrus. praetor collegii (42).
1. 3. nraetor collerrii (3).

111: 167. *
11, 178.

IV, 22. Oldenzal. Transysalan. AIIIIO 1671 den 26 Otto(b).
1, 33.

IV. 3 .  Arenaco  Gelrus.
1; 59.

111.  41. Arenaco Gelrus,  1664. praetor collegii (111).
111: 176. Arnhem.

1, 30. praetor  collegii (17).
111, 124. Bommel. A”. 1668.

1,. 105. praetor collegii (33).
1, 108.
1, 93. praetor collegii (27).

11, 177. Elburg.
11, 179.
1, 171.
1, 15.

II, 180.

1, 43.
1, 202.
1, 134. 1646. Kal. Jun.
1, 133. 1640. Cal. Jun. Davent.

111, 156. Deventer.
ll. 26. (1652). Zutphaniensis. Praetor collegii (71).

1: :’ 173: Praetor collegii (53).231.

1, 162. praetor collegii (52).
I, 62.

111, 20. 1662. Wageningh-Geldrus.
111, 168. Nijmegen.

1, 224. lpsis calendis Octobr.  1650. praetor collcgii (63).
l l .  1 8 2 .
1. 55. Z\voll. Trans. praetor collegii (22) .

11,  68. (1654).

1, 20.
IV, 12.

1, 90.
1. 153. Gelrus.

Meppela  Drentinus.
(1655).
Noviomago-Geldrus. Am10  1647.

1; 155. tot Windeshem.
UI, 114.  Tyla Gelrus.
111, 112. Tyla Gelrus  1666.

11, 27. (1651) praetor collegii.
II, 183.
11, 28. (1651).
11, 29. (1651).

111, 109.
11, 184.

111. 185.
II, 85.

1, 167.
1, 209.

111. 169.
ll. 48.
1, 117.
1, 184.
1, 170.

11, 104.
11, 103.
11, 185.
11, 186.
11, 107.
11, 30.

1, 96.
1, 103.

IV, 14
II, 69

Oyen (1653).
Lochemo  Gelrus  A”. 1645. praetor collegii  (37).
obiit A”. 1651. (Bom ?).
praetor collegii (58).
Boemela-Gelrus (1656).
Bommel (1656).

W=;.
praetol: collegii (31).

B u r a  Gelrus.
Zutfen. (1654).

11, 49: Deventer (1653).

(Sla t volgt.)



117

KORTE MEDEDEELINGEN.
/

Gemeentewapens.
Bij K. B. van 1 Maart 1924, no. 7, is aan de ge-

meente  .Dodewaarcl  verleend het navolgende wapen: I
in zilver een vrijkwartier van azuur, bezaaid met staande
blokjes van goud en beladen met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parelpunten.

Bij K. B. van 12 Maart 1924, no. 5, is de gemeente ,
Hslmond  bevestigd in het gebruik van het navolgende ~
wapen : in keel een omgewende t.ournooihelm  met als j
helmtoeken drie eiketakjes en een vogeltje op het I
middelste daarvan, alles van zilver; het schild gedekt ’
met eene vijfbladerige kroon van goud.

Bij K. B. van 18 Maart 1924,  n”. 99, is aan de ge- ~
meente  vorde?a verleend het navolgende wapen: in zil- ;
ver  een in drie rijen v:tn goud en sabel geschakeerd 1
kruis en een schildvoet van sinopel beladen met twee I
golvende dwarsbalken van zilver. 1

Wapens van Foreest en van Dam.
In de collectie charters van het klooster ,den Hem”

vond ik een charter van 2-11 1416, waaraan de zegels i
hangen  van  LMertyn Jonghe en Aelbrecht  zx?a Foreest ,  I
beiden schepen van Schoonhoven.

Het zegel van den laatste vertoont als wapen: ,,een
keper, aan de bovenzijde gekanteeld en vergezeld boven
rechts van een roosje en 2 blokjes (waarvan het roosje
in den hoek), boven links van 3 blokjes, en beneden
van 4 blokjes!  1-2-1 gerangschikt.” Het randschrift ver-
meldt evenals de tekst duidelijk den naam ,,~an Force&.”

Vervangt men het roosje in den rechterbovenhoek
door een blokje, dan heeft men het bekende wapen
cnn UU~~L.

Uit een charter in deze zelfde collectie teekende  ik
tevens aan: Widlenz  L’CIIL  Bana,  8-6 1406 heemraad va.n
Bergambacht.

Wellicht is  dit  van belang voor leden der geslach-
ten va?a  Dam, die den van blokjes vergezelden ge-
kanteelden keper voeren.

R .  T .  MUSCHART.  /

Van Imbyze van Batenburg. (XXXV, 131). Toe-
vallig  vond ik in ‘t trouwboek van Gorinchem het 2”~
huwelijk van den stamvader van dit geslacht:

1675 April 14. ,Iall Bcttedorch,  weduwnaar, adelborst
onder de compagnie grenadiers van s$n Exile  den Hr Grave
van Hornes  en Gcertruid  de Vries, j.d. van H o o r n .

VAN  S~HILFGAARDE.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Arkel  (van). Kan een van mijn medeleden mij een
aanwijzing geven waa,r ik bijzonderheden kan vinden
betreffende het geslacht l~a~z  Arkel,  waartoe behoorde
Petronella cau Arkel í1763-1829),  echtgenoote  van  Mr .
Arrlho?z?/  JCW v a n  dlnnsvelt  (1767-1829)?

‘s- G+«venhnge. N. VAN OOSTERZEE.

Beveren (de)-van Citters. Aanvulling verzocht van 1
het volgende: A~J),ov~,IJ  Il/llJrcina de Beveren (zoon van 1
Lambertus de Bever en ,  geb. Heusden ? ? 1673, gest .
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H o o r n  28-1-1742,  trouwt ?? te 97 C’athnriua  Stegnems,
geb ?? te ??, gest. P? te ??) geb. Noordhorn 12-9-1700,
gcst. Midde lbu rg  12 -2 -1782 ,  t rouwt  15-6-1746  te 21
Josifan  Christimx van Citter.s,  ged. Sas van Gent 30-10-
1712, gest. 1-1-1784 te P?

‘s-Gravegahage. A. L. SCHLINOEMANN.

Brandwijck. Gevraagd plaats en datum van geboorte
en overlijden van Mr. ITzblenz  Bra~~d~lozjck,  vrijheer va,n
Blokland, die 27 Oct. 1671  te Dordrecht huwde met
Anna de Wilt.

‘s-Gravelz hage. N. VAN OOSTEHZEE.

Mr. W. van Brandwijcl~  va,n  Blokinnd zou geboren zijn
tc Dordrecht in Jan. 1626, en aldaar 29 Maart 1696
overleden zijn. DOG.-BKJR.

Brandwijk (van)- van der Hoeven. (XLII, 82).
Corne l i s  r*an  Brandw$~.  gehuwd met Arlriana  ‘l:a?a de?
Hoeven, had blijkens het op 22 Aug. 1719 voor notaris
Middelkoop te Heusden verleden testament zijner zuster
J ohanna  val1 Brandwijk,  weduwe Goverl  Vetploegh,  nog
twee broeders en eene zuster: Nicolaas, toen reeds over-
leden, die 9 Juli 1705 had getesteerd, Theodora,  d i e
gehuwd was, en ,Johannes,  eveneens gehuwd.

Cornelis voornoemd is vermoedelijk dezelfde als Corlaeiis
van Brandw(jlc,  die in 1691 als student in de rechten
te Leiden werd ingeschreven en die in 1696 beleend
werd met de Bergerwaard te Giessen.  Hij is dan omstreeks
1671 te Meeuwen geboren en moet omstreeks 1730 over-
leden zijn, aangezien genoemd Hollandsch leen in dat
jaar vererfde op zijn zoon Cornelis, die in 1736 v o o r
het eerst voorkomt als schepen van Dussen-Muilkerk,
van welke heerlijkheid hij ook schout en secretaris was.

Hij zal wel een zoon of kleinzoon zijn geweest van
Conzeiis uua Brandwijk,  die reeds in 1655 als secretaris
van Eethen en Meeuwen voorkomt.

Deze Brandwijk’s voerden hetzelfde wapen als het
regentengeslacht van dien naam, dat te Dordrecht en
te Gouda op het kussen zat, te weten: in goud drie
blauwe gekuifde vogels met roode pooten en snavel.
Van eenige verwantschap met dat geslacht is mij intus-
schen  niet gebleken.

‘s-Gr. B. v. B.

Brandwijk (van)-van der Hoeven (XLII, 82). C’or-
?aelius va?a BrandwQ’clc,  Secretaris van Eethen en Meeu-
wen, zn. van Corlaelis, eveneens Secr.  van E. en M., en
.Dircl~e Jans UW  cha Hout, ged. Meeuwen 29 Mei 1672,
overl. vóór 1735, tr. Almkerk 1702 Adrialaa 2;aqt der
H o e v e n ,  dr. van G o v e r t  en Cathari~acl ccaqa  Bik, geb .
Almkerk.

Hun dochter Theodora  ondertr./tr. te Meeuwen 12/31
Oc;Fer  1724 Ds. Ar~zol&~s  m?a JGeFet,  (F te: PHtr.)

. . . . . . .

Brasser. Wie waren de ouders en grootouders van
_Margarefha  Brasser,  die 3 Febr. 1613 te Schiedam in
he t  huwel i jk  t rad  met  Corllelis van der Dussen,  geb .
6 Jan. 1592,  weesmeester te Schiedam (1626, ‘27).

‘s-G,.. B. v. B.

Cantier-van Haamstede. (XLII, 82). Ds. Cor?zeZizcs
C’antier,  bedionaer des Goddelijcken  Woordts in de Graft,
zoon van Andries Willemz Cantier, kamerbewaarder ten
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Raadhuize te Rotterdam l), en iMaer{je, dochter van J a n
Gijsbertsz Pieclc, onderschout van Rotterdam, trouwt
te Rotterdam 1 Juli  1669 met Catharina  uto1 dey Lzhf-
felen,  jongedochter, geb. te Rotterdam.

Uit djt huwelijk o. it.:
Jean (niet te Rotterdam als geb. en getr. aangetroffen),

?_ Rotterdam, begr. aldaar (Nieuwe Kerk) Zaterda,g 26
Mei 1708, alstoen gewezen wijnkooper, wonende over
de Nieuwe Kerk, tr. Françoise van Haamstede, -j- Rotter-
dam, begr. aldaar (Nieuwe Kerk) Maandag 11 December
1719, oud 60 jaar, nalatende 3 minderjarige kinderen,
wohende  Weste Wagenstraat over de lvosterdsteeg.

Bij testament van 23 Maart 1712 voor notaris Mr.
Pieter Ouseel,  benoemt zij  tot  voogden over hare
kinderen de heeren  Petrus Dinant, bedienaar des God-
delijken Woords en Jean Feratld,  koopman, hare neven.

Rotterdam. W. J. L. P O E L M A N S.

Cantier-van Haamstede. (XLII, 82). In het Rotter-
damsch Jaarboekje 1912 beschrijft de Rotterdamsche
Archivaris Dr. E. Wiersum de grafzerken, die in de
voormalige Prinsenkerk waren te vinden.

Ouder deze bevindt zich er één van Andries  Willemsz.
Cantier, kamerbewaarder te Rotterdam, ob. 21-10  1676,
oud 77 jaar,  gewoond hebbende in de Houttuin,  en
getr. met Maertie Jans Pieck,  die ob. 1-12 1679, oud
87 jaar.

Beider wapens kwamen op den steen voor; dat van
den man vertoonde ,,een naakte vrouw met loshangend
haar ,  s t aande  op  een  ank&? dat van de vrouw ,,3
vogels (1-2 gerangschikt)“. DO G. BU R.

Coopsen. Joannes Coopseq  predikant te Epe, huwt
Deventer 8 Sept. 1667 Hester van Diest. Wie zijn zijn
ouders en verdere voorouders ?

Decellter. H. KRONENBEKG.

Croon-de Pauw-Duyves. (XLII, 84). Jan Croon,
gehuwd met Geertruyd  de Pauw, kocht blijkens een
register van te Haarlem gekochte lijfrenten (Alg. Rijks-
arch.: Div. Rek. Holl. 678) tusschen 31 Oct. 1703 en
30 Oct. 1708 zevenmaal een rente op zijn eigen lijf;
uit deze inschrijvingen blijkt, dat hij in 1674 geboren
moet zijn (hij is inderdaad 18 Nov. 1674 gedoopt), en
dat hij 24 Mei 1743 overleed. Ik noteerde, dat de slot-
kwitantie op fo 10046 vo is onderteekend door zijn wed.
G. de Pautu en H. Croon als erfgen.,  zoodat de iden-
titeit vaststaat.

Zijne ouders, Cornelis  Croon Jansz.  en Barbara Duy-
uese, zijn 4 Febr. 1674 te Haarlem getrouwd (hij woonde
toen op den Scheepmakersdijk); zij testeeren 6 Sept.
1674 voor not. H. Haeswindius (Not. arch. Haarlem,
Prot.  426).

Omtrent het geslacht Croon moet te Haarlem meer
te vinden zijn. Het komt daar reeds vroeg voor; zie
b.v. een schuldbrief van ,Oude Jan Jansz. ende  Jonge
Jan Jansz.,  gebroeders,  Cronen kinderen” van Nov.
1486 (arch.  Haarlem: F 360, f” 36 ~0). Ik weet echter
niet of Jan Croon Cornz. rechtstreeks van deze 16de-
eeuwsche naamgenooten afstamt.

11 Zie miin oustel:  Do familios Pieck-Calatier  als Rotterdamsche
be&elmees&s  &n Rijn- en Maasbrieven in de 17de eeuw, in: De
Post- en Telegraafdienst, orgaan vfw het Hooger  Personeel  bij den
P.- en T.-dienst  van 15 Februari 1922.
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Genoemde Barbnrn Duyvese (gb. 1648) is een dooh-
ter van Outger  Cornelisz.  Duyvese, b e u r t s c h i p p e r  o p
Z e e l a n d ,  e n  Jtrcomijntje  Adriaensdr.  D i e n s  o u d e r s
z i j n  Conze&  ,7an _Ï%,qc.essen  e n  ïl!!aritgen Outgersdr.
(Akersloot?). Zij behooren tot het geslacht, dat als wapen
voert : in zwart  een schuingeplaatste zilveren visch
vergezeld van 3 zilveren sterren, en waarvan de brou-
wer Cornelis  Duyl-ese  de Jolage,  burgemeester van Haar-
lem (in 1662 enz.) en bewindhebber der O.-I. Comp.,
de meest bekende vertegenwoordiger is. Hij was een
oom van Barbara. Verscheidene der familieleden be-
hoorden in de 2’10  helft der 17de eeuw en later niet
meer tot de notabelen der stad.

De  s tamvader -naamgever  van  d i t  Haarlemsche  ge- ,
slacht Duyves of .&ycese is Jan Cornelisz. alias Jun
Duyaes  (gb. 1642))  de middelste der drie zonen van
Cornelis  !Zhyma,lst.  (raad in de vroedschap en drape-
nier te Haarlem, vinder van het Kerstgild in 1664) en
Duyf Jaris  dr. Hij heeft den naam gekregen van zlJn
grootvader van moederszijde: Japa  Duyves of Jan Jrrla
Dul,en  zoons zoova (gb. 1466))  schout van Assendelft
(1494-1603))  later raad in de vroedschap van Haar-
lem en herhaaldelijk schepen, van wien in mansstam
afstamt het Amsterdamsch en Enkhuizer regeeringsge-
slacht Duyvensz. en het Zaansche geslacht Duyc:is.

De vader van Corn. Thymansz. is Thyman Dirclcsz.,
timmermeester der stad (b.v. in 1616))  regent Elisab.
Gasthuis in 1028 en vinder van het Kerstgild in 1616;
h i j  w o r d t  o o k  g e n o e m d  Thymala  Dirch Jala  Lott@s
zs.z. De grootvader Jan LottZjnsz.  wordt in de eerste
helft der 16”e  eeuw herhaaldelijk vermeld, evenals later
zijne kinderen. Op grond van het wapen der familie
zou  men vermoeden  da t  hij een zoon is van Lott$t
Gherijtsz.,  die in 1410 als schepen zegelt met een recht-
opstaanden visch tusschen 2 sterren; maar er leefden
terzelfder tijd te Haarlem verscheidene Lottijns, o.a.
ook een Lottijn Ja11  Lottens zoons zoon.

L. G. J. B.

Diest (van). Hester van Diest, gehuwd met Ds.
Joannes Coopsen, was een dochter van Hendrik  van
Diest, professor aan het Deventer Athenaeum en van
Geertruid  vaia Le?ajaep en kleindochter van Simon van
Diest, tresorier en baljuw te Altena in het graafschap
Marck  en van ,4n?aa van d e r  B e k e .  W i e  k a n  h a a r
voorouders hooger  opvoeren?

Deven ter. H. KEONENBERQ.
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Wie kan mededeelen  ter eere vau welke  ge legenhe id
deze stukken gegoten .z#i.3 Voor nadere bizonderheden
zie dit Maandblad XLU, kol. 31 (Onbekende wapens A)
en 63.

Velp. G. A .  IJssen nli: SCREPPER.

Egum (van). (XLII, 84). Johanl,a  van Egum, d e
vrouw van Nr. ïk!a&n~s de Leeuw v)an  C’oolzoijclc,  19-4-
1732 Burgemeester van Zutphen (18-6 1761 a,ls zijne
weduwe vermeld) voert ,3 golvende schuinbalken, dicht
naast elkaar geplaatst”. Hulmteeken  : een dito golvende
schuinbalk tusschcn een vlucht.

Met hetzelfde wapen zegelden Henrietta illoria  ran
Egum, de v r o u w  vaii \I dhelwus  van Doreslaar, 2 7 - 6
1729 predikant te Zutphen (26-9 1739 als zijne weduwe
vermeld) en haar v a d e r  Hermtin o(m Egllm, 20-1  1 7 0 5
Ontvanger-Generaal van de Graafschap Zutphen, getr.
met Jolzawna  Steenman.  (Hij is 24-8 1731 reeds overleden).

Curneli.s  Boeman, de m‘an  van Agzlza  Gesina vat& Egum,
voert ,,een man achter een mot ééu paard bespannen
ploeg op grond”. Doc. Bun.

Emmersen-de Geep-van der Hagen. (XLII, 85).
Zie hiervoor Taxandl-ia  1894, blz. 85.

STEEXKAW?.

Entens. Wie waren de ouders van Evert Entells van
Mentheda,  i n  1598  gehuwd met  Bau& VCIU  Jlnrtena?
Bestaat er eene genealogie van dit geslacht 2

'S-GT. B. v. B.

Fontaine (de la). Kan een mijner medeleden mij
zeggen wie de ouders en grootouders waren van Barbarcr
Elisabeth de la Fontaine  (1710-1772),  echtgenoot0  van
\I’ulraven  Robert van Heeckeren, heer van Bnrlham en
Brandsenburg (1704-1768)1  Hoe was het wapen van
dit geslacht de la Eontaine?

‘s- Grn venhage. N .  VAN OOSTERZEE.

Gude. Wie kan gegevens verschafl’en  over het voor-
geslacht van Johalz  Coenrartd  Gude,  geb. (ged.) Amster-
dam . . . . _I 1765, beroepÌ’,  overl. te . . . . den . . . . , tr.
(ondertr.) te . . . , den . . . . Cornelia  Troost, geb. (ged.)
te . . . . den . . . . _C  1765, overl. te . . . . den . . . ., dr.
van . . . . en . . . .

Welke wapens voerden deze personen?
Amersfoort. N IEUWENKAMP .

Hagen (van der). (XLU, 87). Den heer P. Binkhorst van
Oudcarspel kan naar aauleiding van zijn vraag worden
medegedeeld, dat zich in het bezit van Jhr. Nr. E. A.
van Beresteyn, van Stolkweg 31, den Haag, de vól-
gende  in de 180  eeuw in O.I. inkt gecopieerde portretten
bevinden van de familie ~van  der Hagen.

Mr. Pieter v. d. H. X 1 April 1636 hzanna  hts,
Nicolaasdr.

Petrus Pietersz.  v. 11. H. X 24 April 1663 A d r i a n a
v. Wassenaar.

Johannes v. d. H. X 27 Dec. 1696 &rt~,  Elisabeth
v.  I\‘as9enaar.

Petrus I!. d. H. X 31 O c t .  1 7 2 9  A n n a  Catharinn
run Ro!/en.

.lolzan~les  v. d. H. 6 Oct. 1736 oud 6 jaar.
Eveneens zijn aanwezig de portretten der echtge-

nooten (behalve dat  van Atiria~za  v. Il’assenanr).

1’2’2

Waar de orgineele portretten zijn is niet bekend. In
le veiling van 20 Oct.  1880 zijn verscheidene portretten
lezer personen verkocht (Moes 3112, 3114, 3116, 3116).
Cndien de inzender dit wenscht kan het Iconografisch
Bureau de portretten doen fotografeeron.

ICON.  BUE.

Hagen (van der)., (XLII, 87). Voor eenige jaren is
in het archief der Ned. Herv. Kerk te Arnhem een
trouwregister ontdekt van de jaren 1683-87, dat dus
niet vermeld wordt in ‘t Register van Vorsterman van
Oyen. Daaruit noteerde ik de volgende huwelijken:

O n d e r t r o u w d  1 5  S e p t .  1 5 8 3 :
Arnoldus van der Hagen, doctor der medae alhier,

Jacobs v. d. Hagen echte sohn en
I\‘cndel van Griffelingen, Everhardts van Griffolingen

echte dr.
O n d e r t r o u w d  9  A p r i l  1 6 8 7 :
Hernzannus  U«II de,*  Hagh,  D o c t o r  i n  d e  Ned”’  Her-

manni van der Hagh ehl. soen,
Gertrudt  Everwijns,  Iieiner  Everwijns ehl.  dr.

Tevens kan ik den geachten  vrager mededeelen, dat
ik in het bezit ben van een reeks N. S. GenealogiEen
van het geslacht r!(Ln der Hagcjn  en  aanverwante  fa-
miliën, alle in de 180  eeuw samengesteld.

‘s-G9~c c.e?ah(cge. E. VAN B E R E S T E Y N.

Hagen (van der). (XLII, 87). Wij verwijzen naar
Her. Bibl. 1881, pag. 235, noot 3) en pag. 236, noot l),
alwaar eenige gegevens omtrent leden dezer familie te
vinden zijn.

Volgens Buchel  kwam dit wapen voor als kwartier
op een wapenbord Go& (van 1716) in de Catharijne-
kerk te Utrecht.

Volgens Her. Bibl. 1873, pag. 383 en Idem 1874,
pag. 95 behoort tot dit geslacht ook Johames  vail  der
Ha(a)geja,  predikant, g e t r .  m e t  Clara Elisabetla  can
Wasselaaar. Doc. Bun.

Hajonides van der Meulen.  Dit (Friesche) geslacht
voert als wapen : ,gevierendeeld:  1. eenleeuw;2.  een molen;
3. een korenaar(?); 4. een fakkel of stok” (volgens een
lakafdruk). Weet iemand of deze figuren juist en hoe
de kleuren zijn ?

Vlaardingecl. N. C. SIGAL  JR .

Hoy (de). (XL, 283, 388; XLI, 44). Magdalefaa  de
Hoy  was eene  kleindochter van Ctillis de Hoy, geb. te
Schiedam in 1665 en een der eerste jeneverstokers in
die stad. Hi,j tr. te Noordwijk 6 Sept. 1682 met Magda-
lena Out?auys, geb. te Maastricht, en vertrok in 1696
als predikant naar Suriname. Zijne ouders waren J a n
Jansz. de Hoy, begraven te Schiedam 6 Jan. 1668, en
Cathtrrina . . . .

‘S-Q?. B .V . B.

Leenhoff (van). (XLII, 92). Tot deze familie, die als
wapen voert : ,,b boomen  naast elkaar op grond, waar-
van de middelste met 3 kruinen en aanzienlijk hooger
dan de 4 andere, en in den linkerbovenhoek een stra-
lende zon”, behooren  o.a. Johan Herma?a van Leenhof,
1. U. D., Advocaat te Doesburg en tevens in 1769.1778
en 1779 Burgemeester dier stad, ook voorkomende met

den  naam van  Leenhof  de  Lespierre,  en T. J. J. vata
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Leenhof de Lespierre, 17-4 1804 Secretaris  van Doesburg.
In het Alg. Nederl. Familieblad  1885, pag. 2-10 vonden

wij nog zonder wapeu : Jo7ba?alao  C’l~rist&za  IY(TL  Leenhoff,
geb. 28-4 1668, ob. 22-7 1756, gctr. te Wezel 19-10
1691 met lI~‘illem Alting,  Arohidiaconus, en dochter van
G e w i t  e n  Clkstina  van Sithart.

Doc. Bul:.

Leeuwen (van). Wie kan n+j gegevens verschaffen
over het voorgeslacht van (%rastina  van Leelwejr, die
8 Aug. 1745 te Amsterdam gedoopt werd (Amstelkerk)
a l s  d o c h t e r  v a n  IpGraa& vals L e e u w e n  e n  Adriana
Mcras 0x1  die aldaar 21 Mei 1773 ondertr. met Ab/&onz
Kits? Voerde  deze familie cen wapen ?

Amersfoort. NIEUWENI<AMP.

Monté (de)-Lombe. ,7ohan Pl~ili~xx.  de Morbté, geb.
Batavia . . ., poorter te R’dam 1.744, diaken der Schotsche
k e r k  1753-65,  ~1 . . ., tr. . . . Luwetic& Lom6c, g e b .  . . ,,
t . . ., dr. van . . . . Gaarne vernam ik het ontbrekende,
alsook het wapen Lombe.

R.  A. R. V.

Neomagus. (XLI, 363). Waarschijnlijk hebben er
meerdere geslachten van dien naam, aan elksnder niet
verwant, in de Nederlanden geleefd en het zou mij niet
verwonderen als daarve.n  ook thans nog nakomelingen
in leven waren. Eenige jaren geleden trof men den
naam nog wel sporadisch in advertentiën aan.

Er leefde ook een .geslacht  Neomagus, gezegd Celt-
hauer,  (cfr. Genealogische  en Heraldieke gedenkwaar-
digheden uit de kerkon  der Provincie Utrecht bl. 266,
267, Ned. Leeuw 1896, 101 en Heraldieke bibliotheek,
nieuwe reeks X11  bl. 122).

Het zou nu van belang zijn als de vrager publiceerde
welke aanteekeningen hij omtrent het geslacht bezit
en als de heer Polvliet  dan wilde mededeelen in hoever
ZEd. die aenteekeningen kan vervolledigen (zie XLII,  24).
Wellicht betreffen ze verschillende geslachten van dien
naam.

Ook ondergeteekende  is in het bezit van een fragment
genealogie Neomagus, eindigende met de beide docht.ers
van den in 1743 overleden predikant Samuel Neomtrgus
en van Maria Stelt, Nicolaasdr.  ex Nicola  Hois ing ius ,
welke voorkomen in de Genealogische Kwartierstaten
van Nederlandsche geslachten der Heeren  van der Dussen
en Smissaert, lxto serie onder Keuchenius, en 3”” serie
onder Thierry de Bye, met een blauw wapen, waarin een
zilveren vliegende duif, die een groenen olijftak in den
bek heeft.

Of dit wapen bij de indiening van den kwartierstaat
Keuchenius wol juist is opgegeven, schijnt quaestieus.
De voorvaderen van Xunizbel  Neonaagus  voornoemd schijnen
in zilver een natuurlijk gekleurde rots, komende van
uit den schildvoet, waarboven de vliegende duif met
olijftak in eveneens natuurlijke kleur, te hebben gevoerd.
Ook is het de vraag of Samuel niet meerdere kinderen
dan die beide dochters heeft nagelaten.

Mijn fragment begint met:
Johannes EzueOius Neomagus, prior van het klooster

te Meurs, die, tot den Hervormden godsdienst overgegaan,
in 1658 werd beroepen tot PredikuntvanNcderBoedberg,
en in 1661 van Haelen en Homberg, waar hij ook moet
zijn begraven (met het laatst beschreven wapen?).
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Z i j n  i n  1566 (i) geboren zoon Jol~a~~r2es  Neo~laugus
huwde 32araaretha  (9)  Eilbracht,  dochtur van Johannes,
p red ikan t  & Hoch‘ hmmerich,  was laatst predikant te
Baerl en overleed í0 Mei 1664, onder meer nalatende
Hendrik Neomugus,  die te Orsoy gehuwd met blwgwetha
Mol onder meer weder Theodorus Neomcrgus, predikant
(1693) te Eersel, Duizel en Steense1 (te voren te Dieden,
en te Riethoven en Bergeyk) naliet. Deze liet dan op
15 Maart 1716 bij zijne vrouw Emilia Wuterbcek,  dochter
van den in 1664 overleden Bernardus, te voren mede
predikant te Eersel, Duizelen Steensol, weder verscheidene
kinderen na, onder welke Samuel, den bovenbesproken
echtgenoot van Maria Stelt, en Jolao~anes,  predikant, te
Maastricht, van wien niets nader werd aangeteekend.

Johansaes  Ncomrrgus  en Mwgnret7la  (4) Ei!bracht  hadden
ook de zonen Sa*,auel,  gehuwd met Johwnu Schieters,
bij wie slechts eene dochter, en Joh.a?anes,  gehuwd met

Plönis, bij wie weder de zonen Pet rus  (hf
iu&ie$a  Verhorst)  e n  Johnnnes (ht Elisa Wccter Oeek).

V a n  Hendril{  Neomtrgus  en Mtrrgaretha  Mol vind  ik
ook de zonen Johuwes,  die bij Gerdrutha  Kwìlber  weder
4 zonen, en Heladrilc,  die bij Maria .Jansselz  slechts eene
dochter naliet.

Kortheidshalve onthoud ik mij van eene  opsomming
dier personen van den naam Neomagus, wier aansluiting
aan de voorgaando mij niet bekend is, en die ik in
verschillende werken aantrof. Waarschijnlijk zi,jn veie
daarvan den heer aanvrager ook bekend. Mochten  zij
aansluiten, dan interessaert  mij dit zeer, mochten zij dit
niet, da,n ook welk wapen zij voerden.

‘s-Graveuhag~. C. S. BUYS B~LLOT.

Niel (van). Volgens den kwartierstaat Duijmaer van
Twist in de kwartierstaten Wildeman en van de Bloc-
querij huwde te Zalt-Bommel 18 Dec. 1721 Govert va?a
Niel met A,tana  &tharina  Snoek  Wie zijn hun voor-
ouders?

Volgens denzelfden kwartierstaat huwt IYill~elnlus
G r a a d t  met  JoJLalana  van Niel. Is zij missch ien  een
dochter van Conaelis  vaia Niel te Garneren on wie kan
mij omtrent dit geslacht Graadt  inlichten?

Deventer. H. Kaos~~senn.

Voor de voorouders van A n n a  Maricl Snoeclc  zie de
g e n ”  S?aoe&  in Jaarb.  v .  d .  Neder l .  Ade l  1  (1888),
p. 211 0. v.

Doc. BUIL.

Orizandt-van Gils. Aanvulling verzocht van het vol-
gende : Jala Engelbert  Orizandt (zooa  van Mr. Lodewijk Ori-
,zwzdt,  geb. 16-2-1672  te ‘I?, gest. Willemstad l-lO-1720,
trouwt 31-8-1698  te Standaardbuiten SaLinu  Agneta z:alr
Steelant, geb. 31-7-1666 te ??, gest. Dordrecht ll-7-1734),
geb. Willemstacl 22-4-1703,  ge&. ‘r? te ??, trouwt 00s.
terhout 22-6-1738  Cornelia  van Qils, ged .  Breda  8 -2 -
1699,  gest.  ?? te ?? (dochter van Floris van Cils, geb.
P? te B?, gest. ? ;Z te ??, trouwt ? ? te ?? WillemiIra
Fiers, geb. ? ? te ? ?, gest. ? ‘r’ te ? P).

‘s-G~a~*enhage. A. L. SCBLINQEMANN.

Schrassert-van kienen. Aanvulling verzocht van
het volgcndu:  Reiuier Otto Sckrassert,  geb. Harderwijk
19-12-1697 of 1694, gast. Harderwijk ‘r’? 1765, trouwt
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?? 1 7 2 8  t e  P ? 12eil&vxt  Jol~ctr~la  VU)&  Briencu, gab.
Arnhem 14-10-1700, gest. Harderwijk 8-3-1765.

‘s-Gr~~ve?thuge. A. L. &.?HLINOEMANN.

Steins Bisschop. (XLII, 27,94).  Het door dOn Heer
Steenkamp beschreven  wapen werd o.a. gevoerd door
11%.  Steius  (zonder meer), 20-12 1800 R. C. pastoor te
Duyven. De sterren in zijn wapen echter ZEI: alle S-
puntig, terwijl de helm geen helmtoeken draagt.

Heette de familie Stcins Bisschop oorspronkelijk Sle&s,
of nam zij tegeli*jk  met den naam ook het wapen van
deze familie  over?

D O G. Bult.

Surmont de Bas (de). Af cn toe ziet men dozen
naam in de dngbladtm, meestal gekoppeld aan dien van
Smeele.

Waaruit is deze 3-dubbele  samenstelling te verklaren?
In Amsterdam woonde  een lt. C. geslacht de Surmont

de Vlooswijcli~, waarvan cene  dochter Elisabeth Louise
in 1707  huwde met den eersten graaf vnla Hompewh
_Riirich,  die hier te lande woonde; door haar werd dit
geslacht ook weder R. C.

Van eene  andere dochter uit dit huis, gehuwd met
den Heer tle Bas, moet Elias in zijne Amsterdamsche
Vroedschap niet veel goeds te vertellen. Nerkwaardige
samenval : de baljuw van Voorschoten \I’illent  Suermowlt
had eeuo dochter, die met den opvolger baars vaders
huwde, nl. P. de Brrs  (zie mijn art. over Voorschoten
in jg. 1921). Eenige kinderen uit dit huwelijk hebben
zich Suermondt  de Bas genoemd.

Wie weet den waren oorsprong en wat heeft Srizeele er
mede te maken?

L. Bd.

Velsen (van). In de Ye helft der 160  en 1” helft der
17” eeuw waren  leden  der  fami l ie  VU?&  T’elsegh in de
regoering  der stad Brielle. Een huuner, Jacot5  val&  Velsen,
die gedurende vele jaren schepen en burgemeester was,
stond als aanhanges der Wederdoopers  bekend.

Voerde deze familie do 3 geknopte ruitvormige kussens
in haar wapen ? En welke zijn de kleuren daarvan?

‘s-Gr. B. v. B.

,Johafa  Jacobx. van Velsen, in 1626 raad van den
Brie1 en overl. in 1627, voert: ,,in zilver een uitgeschulpt
rood schuinkruis, vergezeld van 4 roode lelies”, volgens
het M.S. Wapeuboekje van Mr. W. van der Lely met
de namen en wapens  van bailliuwen en vroedschappen
van den Brielle in het Gem. Archief te Delft.

Omtrent deze familie vindt de geachte vrager uit-
voerige mededeelingen  in het Alg. Nederl. Familieblad
1887 pag. 93 v.v., waaruit blijkt, dat deze Johan van
Velsen  getrouwd is met 2Claria Kegehgh,  dat hij 30-6
1627 overlijdt en dat hij de zoon is van Jacob Jansa. va?a
Yelseu,  den burgemeester, door vrager genoemd.

Gelet op de overeenkomst der voornamen en wapens,
zou het ons niet verwonderen, indien deze van Velsen’s
tot dezelfde familie behoorden als Jau Jacobsz. de Paep ,
in 1634 raad van Delft, ob. in 1538. die volgens de
Delftsche Wapenkaart van H. de Leth voert: ,,in rood
een uitgeschulpt gouden schuinkruis, vergezeld van 4
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zilveren lelies”. Ook trofíen  wij in de charters van h e t
klooster St. Agatha te Delft de zegels aan van Jacob
Jajasz.,  die 27-7 1463 land, in Wassenaar gelegen, aan
dit klooster verkoopt, en van Heinric  Jansz., die 26-8
1463 vermoedelijk te Vrijenban woont, welke beide zegels
:,een uitgeschulpt smal schuinkruis, vergezeld van 4
lelies” vertoonen met hunnen naam als randschrift.

Doc.  BUR.

Wevorden (van). In Maandbl. XVIII (1900), k. IS
wordt melding gemaakt van een wapenbord met de
kwartieren v a n  J o n k h e e r  Bartlzoztt  f*au  Wevort  v a n
Ossenterg, obiit 6 Dec. 1739, hetwelk destijds gehangen
heeft in de Groote of St. Jacobskerk te ‘s Gravenhage.

Aan de hand van deze gegevens kom ik tot de vol-
gende genealogische opstelling, waarvan aanvulling mij
zeer welkom zou ziin:

1.

11.

111.

ZV.

Johann v. ?TeLorden, ,erbvogt”  te Ossenberg 1642,
1666,  kapitein in Staatschen dienst, gouverneur
van  Rhe inbe rg  1669 ,  Ir. Petro?aella  vau Aersseu
vau Sommelsdijk,  dr. van . , . .
. . . . (zoon), tr. . . . . ‘cau Crommart  (1 e e s : Crew-
rnotl),  dr. van . . . . en . . . . de  Geer.
. . . . (zoon), tr. . . . . vun Slingelandt,  dr; van  Mr .
Barthout  b a r o n  v(l?a Sliugeladt  en Xlisabelh  van
Bleiscoijk.
Bnrthout  vava  \I’evorde?a (Wevort) b o v e n g e n o e m d .

w. E. v. 0.

Rovenstaande  vraag hopen wij in hot volgand num-
mer volledig te beantwoorden.

Doc. BU R.

Wijck (van). Welk wapen voerde Adriaela  vaja lvijck
IJsbra?adsz.,  die tusschen  1672 en 1691 schepen, raad,
burgemeester en tresorier van Schiedam was?

‘s-Gr. B. v. B.

Adriae?a  IJsbrandsz.  vata \Vijk, r aad  van  Sch iedam,
voert volgens het M. S. Wapenboekje betreffende de
Vroedschap van Schiedam door Mr. W. van der Lely
in het Archief te Delft: gevierendeeld: 1 en IV : in
zilver 3 gebladerde groene takjes; 11 en 111: in goud
6 zwarte ringen, 1-3-1.

Hierbij te vergelijken het wapen van Wlj’k, dat het
Arm. Gen. vermeldt met de plaatsaanduidiug ,,Dolft”,
zijnde: ,,in zi lver 3 gebladerde groene takjes naast
elkaar”, welk wapen ook te zien is in een M.S. Wapon-
boek van Nr. W. van der Lely boveng. voor Christina
vals Wijk Jans&., d e  v r o u w  v a n  JucoO  de K,.omme
Gerritsz.,  over].  in 1721 en moederlijken grootvader van
Dr.  fiicolaas van Dam, Raad van Delft  in 1766.

DO G. BUR.

Onbekend wapen. (XLII, 96, A). Het gevraagde
wapen is dat der Limburgsche familie Bez, waarvan
de beschrijving luidt : .,in blauw een gouden slangen-
kopkruis. Hartschild: in zilver 3 groene blaren” (welke
blaren soms als klaverblaren, soms als meerblaren voor-
komen).

Het kruis zonder het  hartschild is het eigenlijke
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wapen a020r  familie, waarover men gegevens vindt in
Taxandria 1907, pag. 52 en volgende.

Doc. BUR.

Onbekend wapen. (XLII, 96, C). Vergist de geachte
inzender zich niet  en is  het  wapen 1veur.s niet  het
mannelijk en dat met de 3 lelies het vrouwelijk schild?

In eenige  fami l i e -pap ie ren  _&ïeurs,  die in het bezit
waren van onzen zoo betreurden bibliothecaris, Yonden
wij n.1. a0 wapens van Willem Jacob Meurs, Opper-
koopman en Schepen van Batavia en diens 20 vrouw
Qeertruy Joanna Lelyveld  (getrouwd  te Bntavia 26-6 1748).
Deze wapens zijn Mezcrs:
(sic) gespen”; Lelyveld:

,in rood 3 gouden p a a r d e n
,,in zwart 3 zilveren lelies”.

Uit. deze papieren blijkt verder, dat deze W. J. Meurs
geboren is te Kuilenburg 27-2 1716 en overleden te
Veendam 16-6 1765 en dat hij voor de eerste maal
22-8 1740 te Batavia huwde met C a t h a r i n a  Jacola
Sleenwijk,  aldaar overleden 6-12 1746.

Zijn vader C’ornelis  Meurs Willemsz.  was kapitein in
het Regiment St. Amant en Groot Majoor te Coevorden
en 16-6 1714 te Kuilenburg getrouwd met Ida Heyen.

Qeertrq  Joanna Lelyceld is geboren te Ternate 6-8
1730 als dochter van luarte,l,‘Gouverneur  van Ternate,
en Henrietta van Rhee.

Zi,i overleed te Groningen 16-8 1769 des avonds ten
10 uur na langdurige teringziekte in den ouderdom van
39 jaar, hetgeen haar zoon Johm Adriant  Meurs v a n
uit Groningen annonceert.

DO G. Buit.

Onbekend wapen. A. Welk geslacht voert het volgende
wapen:

Gedeeld: 1 een smalle dwarsbalk (snijdingslijn van
een doorsneden veld?) vergezeld in het hoofd van een
roos aan gebladerd steeltje en in den voet van drie
ruiten; X1  drie verlaagderechterschuinbalken, vergezeld
links van een staanden leeuw, die op den bovensten balk
rust, en in den linkerbovenhoek van een sterretje. Helm-
teeken:  een vlucht.

Nieuwersluis. E. V A N  B E U S E K O M.

Onbekend wapen. B. Op een Chineesch porceleinen
bord uit de 18de  eeuw komen twee wapens voor. Het
mannelijke is dat van het geslacht Sautyn.  Het vrou-
welijke vertoont drie kepers, die als rood op.goud zijn
afgebeeld, hetgeen niet noodzakelijk de juiste kleuren
zijn, aangezien op het bord alleen van blauw, goud en
rood is gebruik gemaakt. Van wie is dit wapen?

‘s-  Br. B. v. B.

Onbekende wapens. C. Aan den binnenkant van een
zilveren deksel van een serpenti jnsteenen beker,  af-
komstig uit do familie de Marees van Swinderen,  staan
de volgende wapens gegraveerd, door een koord met
elkander verbonden :

Rechts : twee zwarte dwarsbalken.
Links: een blauwe dwarsbalk vergezeld in het hoofd

van drie rozen(?) aan gebladerde stelen naast elkaar
en in den voet van een blauwen keper. Aan den buiten-
kant van het deksel is een zeeslag afgebeeld, terwijl
daaromheen het volgende is gegraveerd: ,Durch Gottes
Hulff Der Vereinigde provintien Macht Haben wtir  Die
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Hispannische vloete In duyns zn nichte  gebracht Am

9 d e n  21 Octob. A0 1639”.

Op welke - wellicht Oost-Friesche - geslachten
hebben bovenstaande wapens betrekking?

Groningen. Doa~ou~ ME E S.

Onbekende wapens. D. Welke families voeren de na-
volgende wapens :

A. ,gevierendeeld  : 1 in zilver 2 roede  burchten ; 11 in
blauw een gouden hond; 111 in blauw rechts een gouden
zuil, links een gouden weerhaak; IV in zilver rechts
een roode burcht, links een eekhoorn van natuurlijke
kleur”.

Helmteeken : een eekhoorn van natuurli jke kleur
tusschen een blauw-zilveren vlucht.

B. ,gevierendeeld:  12 burchten; 11 2 eekhoorns: 1113
weerhaken; IV rechts een burcht, links een eekhoorn”.

Kunnen deze wapens mogelijk betrekking hebben op de
families Buysefa  (te Breda) of R o m m e ?

Dordrech  2. W. D E  B H U Y N.

Beide wapens hebben zeker betrekking op de familie
Buysen; zij zijn evenals de 2 hierna door ons te be-
schrijven wapens voorbeelden van variaties, zooals die
somtijds door leden eener  zelfde familie werden toegepast.

WQ vonden n.1. in de Nissiven van den Raad van
State den lakafdruk van @. Buysen, 2-ö 1661 Ontvanger
(brief uit den Haag verzonden). Het wapen daarop is:
gevierendeeld: 1 2 burchten naast elkaar; 11 rechts
een burcht, links een eekhoorn; 111 2 eekhoorns naast
elkaar ; IV een bijzonder voorwerp, dat 3 haken met
een dwarsstaaf er over heen vertoont”. En in de Missiven
aan de Staten-Generaal vonden wij den lakafdruk van
Cornelis  Buysen, 28-11 1666 Ontvanger der verpach-
tingen te Bergen op Zoom (vermoedelijk dezelfde als
de voorgaande), vertoonende: ,,gevierendeeld:  1 2 eek-
hoorns naast elkaar; 11 2 burchten naast elkaar: 111
rechts een burcht, links een eekhoorn; IV 3 schoorsteen-
halen naast elkaar, hangende aan een balk”.

Dat wij hier met dezelfde wapens als hierboven onder
A. en B. beschreven te doen hebben, lijdt geen twijfel.
Door onderlinge vergeliking ziet men duidelqk,  hoe de
verschillende  kwartieren door elkaar gehaald zijn.

Doc. Bun.

INHOUD 1924 ,  N@. 4.

Bestuursberichten.  - Wapenboek  der  Friosch.Groningsche  Stu-
dentenvereeniging aan de Utrecht,sche  Hoogeschool,  1546-1656,  be-
schreven door wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith. - Van Ampscn. door
J. R. baron van Keooel. - Het Waoenbook van de Geldersoh-
Overijselscbe  Studen&vereeniging  aan ‘de Utrechtsche Hoogeschool,
16351671,  medegedeeld boor C. J. Welcker,  archivaris der gemeente
Kampen. (Veruï>lg). - Korte mededeelingen:  Gemeentewapens;
WaDenu  van Foreest en van Dam: van Imbvze van Batenburp.  -
Vra’gen en antwoorden: Arkel  (van);’ Beveren $e)-van  Citters; BFand-
wijck;  Brandwijk (van)-van der Hoeven; Brasser;  Cantier-van Haam.
stede; Coopsen; Croon.de.Pauw.Doyves;  Diest (van); Drost-Ook-
huysan; Dussen  (van der)-van  Vredenburch; Egum (van); Emmersen-
de Geep-van der Hagen; Entens; Fontaine (de la); Gude; Hagen
(van der); Hajonides van der Meulen;  Hoy (de); Leenhoff (van);
Leeuwen (van); Mont& (de)-Lombe; Neomsgus; Niel (van); Orieandt-
van Gils; Schrnssert-van Brienen; Steins Bisschop; Surmont de
Bas (de); Velsen  (van); Wevordon (van); Wijck (van). - Onbekende
wapens.

De Ned. Hoek- en Steeudrukksrij  , vuorh.  H. 1,. SMITS.
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Rijksarchief.

Algemeene Vergadering van het Genootschap
op Zaterdag 20 April 1924.

Aanwezig de eereleden Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blok-
land, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, Jhr. C.
H. C. A. van Sypesteyn en J. D. Wagner en de ge-
wone leden J. J. Bastert van Breukelerwaard, Prof. Dr.
J. F. van Bemmelen, W. J. J. C. Bgleveld,  Mr. H. Manger
Cats, H. H. van Dam, Ir. D. W. van Dam van Hekendorp,
Mr. W. B. A. Donker Curtius, D. G. van Epen, G. H.

J. Gijsberti Hodenpijl,  Dr. J. A. Bierens dc Haan ,  Mr .
E. J. Th. à Th.  \‘an der lloop, A. Hoynck V~II  P a p e n -
drecht, J. Hoynck vau Papeucliecht,  Jhr. J. A. A. Just
de la Paisieres, A. C. dc Kanter, Dr.  C.  J .  de Bruyn
Kops.  Jhr.  Air. 11. J. L. Th .  van  Rheineck  Leyss ius ,
Jir. Th. R. Valck  Lucassen, H. C. de Man, A. hlerens,
G. Haitsrna Mulier,  Mr. R. J. K. Si. de Nerée tot Bab-
berich,  Ir. J. B. Ouderwater,  J. A. M. v a n  Gordt v a n
Bunschoten ,  J .  Rcopmnker, W. Jl. C. Re@, Xr. A. P.
vau Schilfgaarde, h. P. M. 8. S to rm de  Grave ,  Jh r .
J. A. van Reigersberg Versluys, -4.  B. van der Vies
en .J. G. A. N de Vries.

De Voorzitter Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland  opent
de vergadering. Zoowel de notulen der vorige verga-
dering als het  jaarverslag over 1023 worden  zonder
beraadslngiug  ongewijzigd vnstge&eld.

Namens de commissie voor het nazien der rekening,
bestaande uit de H.H. Fontein en Just de la Paisières,
brengt laatstgenoemde verslag uit. Alles in orde be-
vonden zijnde wordt do penningmeester op voorstel
der commissie ouder dankbetuiging gedechargeerd en
do rekening goedgekeurd.

De aftredende besiuursleden  Jhr. Witsen Elias,  W.
J. J. C. Bijleveld  en Mr. Th. B T h .  v a n  d e r  H o o p
worden herkozen, terwijl in de vacature, ontstaan door
het overlijden van Jhr. Mr. W. G. Feith, wordt ver-
kozen de heer A. P. M. A. Storm de Grave. Alle be-
noemden nemen hun benoeming aan.

Alvorens tot rondvraag over to gaan wijst de Voor-
zit ter  in aansluit ing aan het jaarverslag .op de kas-
moeilijkheden, welke zich vooral voordoen ten aanzien
van het aanschaffen van sommige werken voor de
bibliot,heek;  hij spoort de leden aan, door vrijwillige
bijdragen het bestuur in staat te stellen de bibliotheek
te houden op het pijl, waarop zij, dank zij de werk-
zaamheid van den volijverigen en diepbetreurden biblio-
thecaris Jhr. Mr. W. G. Feith, zich thans mag bevinden.

De heer van Sypesteyn maakt een opmerking naar
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aanleiding van de in vroeger jaren bij de excursies uit-
gegeven brochures, welke hij tot een bundel vereenigd
zou willen zien. In aansluiting hieraan deelt de Voor-
zitter nog mede, dat voorloopig het plan bestaat dit
jaar de excursie te houden naar het westelijk gedeelte
der provincie Utrecht.

Naar aanleiding van een vraag van den heer van
Oordt van Bunschoten ontspint zich een gedachtenwis-
seling over de mogelijkheid van het herdrukken van
onbeantwoord0 vragen, waaraan wordt deelgenomen
door de H.H. v.  Schilfgaarde,  v. d. Vies, Merens  en
Valck Lucassen.

Nadat de heer Gijsberti  Hodenpij l  nog ter  sprake
heeft gebracht de wenschelijkheid van een leiddraad
voor het ordenen van een familiearchief en de heer
de Nerée  heeft gewezen op de des zomers gehouden
excursies van bevriende buitenlaudsche genootschappen,
deelt  de secretaris  ten slotte  mede, dat de kwarrier-
staat-formulieren thans eindelijk weer te krijgen zijn’,
en wel à f 0.30 per s tuk .

Verder niets m0er aan de orde zijnde sluit de Voor-
zitter de vergadering, waarna de heer A. Hoynck van
Papendrecht onder groote aandacht en belangstelliug
der aanwezigen ziju aangekondigde lezing houdt over
het onderwerp: ,het Wapen der stad Rotterdam”.

De Secretaris,
TH. à TH. v. D. HO O P.

Jaarverslag over 1923. .

Het jaar 1923, waarover het Bestuur thans ter vol-
doening aan art. X11  der statuten aan Uwe vergadering
verslag heeft uit te brengen en waarin het Genootschap
zijn 40-jarig  bestaan heeft mogen herdenken, is wederom
een periode van bloei en vooruitgang voor ,de Neder-
landsche Leeuw” geweest.

Overeenkomstig de gunstige auspiciën waaronder we
ons verslagjaar mocht’en  aanvangen, gingen het Genoot-
schap, zijn bestuur on leden gestadig op de ingeslagen,
beproefde paden voort. Zoo hebben we dan ook geen
ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen te vermelden,
maar mag temeer met dankbaarheid worden gewaagd
van de levendige en allerwege merkbare belangstelling
in onze wetenschappen en in den bloei va.n ons Genoot-
schap, welke de voornaamste voorwaarde vormt voor zijn
krachtig voortbestaan, voor behoud van hetgeen werd
bereikt ,  voor een voortbouwen op de reeds gelegde
grondslagen.

Die belangstelling willen we als naar gewoonte toetsen
aan ons ledental. We zien dan dat dit wederom steeg,
wat de gewone leden betreft van 462 tot 472. Het aantal
eereleden klom van 8 tot 11 door de benoeming als
zoodanig van de H.H. Gustav Seyler, Jhr. Dr. W. A.
Beelaerts van Blokland  en Dr. St. Kekulé von Stradonitz.
Het aantal correspondeereude leden kwam van 11 op 10.

Als zoodanig werd in dit jaar benoemd de Luitenant-
Generaal Dr. E. von Oidtman.

In totaal hebben we dus - d. w. 1;. op 1 Jan. 1924 -
493 leden, tegen 481 op 1 Jan. 1923, een niet onaanzienlijk
accres, dat ten opzichte van dat der laatste jaren gunstig
mag genoemd worden.

Daarnaast hebben we nog een 17 tal betalende abonn6s.
In het bestuur en in de verdeeling der verschillende
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functies kwam geen wijziging. In Uwe jaarvergadering
van 6 uei 1923 werden de at’tredende  bestuursleden her-
kozen, n.1. de hoeren  Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland,
Mr. Th. R. Valck Lucassen en dhr. Mr. W. G. Feith, welke
laatste ons helaas na het sluiten van ‘clit verslagjaar
kwam te ontvallen. Ware het niet dat zijn overlijden
zulk een somber0 schaduw wierp over ons genootschaps-
leven van den allerlaatsten tQd, we zouden bij onzen
terugblik niets dan goeds hebben te herdenken en te
vermelden.

Het onderling  verkeer tusschen de leden openbaarde
zich in een levendig bezoek onzer bijeenkomsten - op
sommige waarvan e0n voordracht werd gehouden - en
in een drukke correspondentie. De onderlinge uitwisseling
v a n  gegevens  - een onzer voornaamst0 doeleinden -
neemt, naar den indruk, die het bestuur daarvan mocht
ontvangen, steeds grootor  afmetingen aan.

Zeer geslaagd was voorts onze excursie, wederom
georganiseerd door den heer Bgleveld,  bijgestaan door
onze Tielsche  leden, de H H. Blom en Mijnlieff. Bezocht
werden de steden Tiel, Buron en Zaltbommel, bezichtigd
enkele vermaarde huizen in die streek, Zoelen,  hlariën-
weerd,  ,Echteld, Ophemert e.a., terwijl ten slotte niet
onvermeld mag blijven de bijzonder gulle ontvangst den
leden bereid door onzen nestor, den heer W. de Haas
te IJzendoorn. Voor meerder0 bijzonderheden zij ver-
wezen naar het verslag in het Juni-nummer van het
maandblad.

De redacteur, Mr. Valck Lucassen, heeft alle reden,
om op het afgeloopen  jaar met bijzondere voldoening
terug te zien. Dank zij zijn ijverige bemoeiingen en de
medewerking, die hij van vele zijden mocht ontvangen,
doet de 41ate  jaargang vau het orgaan van het Genoot-
schap ,  An wat verscheidenheid van stof én wat het
wetenschappeli jk gehalte der toegezonden bijdragen
betreft, voor zijn voorgangers niet onder. De rubriek
n Vragen en antwoorden” was zelfs nimmer zo0 uitge-
breid, hetgeen niet alleen getuigt van de actieve belang-
stell ing der leden - een  teeken  van bloei van het
Genootschap - maar ook als een gevolg van de SUCCBS-
volle werkzaamheid van het Documentatiebureau bij het
beantwoorden der vele  ingekomen vragen dient te worden
aangemerkt.

Als medewerkers aan den vorigen jaargang worden
met erkentelijkheid genoemd: de eereleden, Jhr. Mr. F.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van
Blokland en kolonel J. 1). Wagner ; de correspondeerende
leden R. T. Nuschart en W. Wijnaendts  van Resandt,,  de
H.H. A. J. Hicker Caarten, W. J. J. C. B$eveld,  A.
van der Poest Clemeut, A. J. Domis, wijlen Jhr. Mr. W.
G. Feith, Prof. Mr. R.Fruin, A. Hoynck van Papendrecht,
Mr. E. J. Th. à Th. van der Hoop, G. C. A. Juten,
Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius, H. C. de
Man, Jhr. H. H. Röell, Jhr. Mr. A. F. 0. vau Sasse van
IJsselt, Mr. J. P. W. A. Smit, H. W. van Tricht,  Dr .
J. S. van Veen, A. B. van der Vies, J. M. de With en
vele anderen, die de rubrieken ,,Korte mededeelingen”
en ,,Vragen en Antwoorden” met waardevolle gegevens
verrijkten.

Evenals ten vorigen jare werden ook thans weder
de registers van het maandblad op uitstekende wijze
verzorgd door onzen diepbetreurden  bibliothecaris.

Bij het bespreken van de lotgevallen onzer bibliotheek
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komt ons wel iu de eerste plaats in de gedachte welk
cen verlies deze tak onzer werkzaamheid heeft geleden
door den dood van onzen onvergetelijken Jhr. Nr. W. G.
Feith.  Gedurende ons geheele  verslagjaar mocht. hij
echter nog onze boekerij met de hem eigen voortvarend-
heid, ijver en touwijding  beheeren,  en dank zij zijn ar-
beid bevindt zi j  zich dau ook in u i t s tekenden  sta;it..
De completsering van boekwerken, zoomede  van verscbil-
lende onvolledige series, had geregeld krachtig voort-
gang. Teugevolgu hiervan kan ook worden gezegd, dat
de voornaamste leemteu  zijn aangevuld en in de eerst-
volgende jaren minder zal behoevend  te worden aango-
kocht, hetgeen zijn invloed op de bedragen welke de
bibliotheek jaarlijks vordert, uitteraard zal doen gevoe-
len. Toch blrjft  steeds een aanzienlijk bedrag noodig voor
het aanhouden van verschillenrio  seriewerken, WOL biud-
werk, fiches, corre.spondentio,  buur, belasting, salarissen,
enz. ; terwijl voorts nog altijd werken ontbreken, die
wegens hun zeldzaamheid of hoogen prijs niet konden
worden verworven. Het register van den bibliothecaris
vermeldt over 1923 156 aauwinsteu. Verschillendo be.
langrtjke  schenkingen zijn in hot maaudblad  geregeld
vermeld en vinden hier nogmaals dankbaar herdenkiug.

Het bezoek ook buiten- de vastgebtelde  uren was vrij
druk; 97 uitleeningen hadden plaats; talrijk waren de
vragen om inlichtingen, welke de bibliothecaris met zijn
bekende hulpvaardigheid  steeds beantwoorddu.

De voorbereidende werkzaamheden voor den nieuwen
catalogus zijn thans door du dames Hasselmitu  en van
Hasselt  beëindigd. Waar hiermede haar arbeid voor
ons Genootschap tevens een einde heeft genomen, past
hier voor deze belangelooze hulp een woord van oprechten
dank. Als vaste assistente ter bibliotheek, tevens be-
last met de werkzaamheden verbonden aan het Docu-
mentatiebureau, werd aangesteld mej. Th. J. van Alff.

Eindelijk vermelden we, dat het aantal  correspon-
deerende  instellingen en genootschappen bedraagt ti0.

Nu overgaande tot de lotgevallen van het allengs
in populariteit toenemende Documentatiebureau, zij her-
innerd, dat dit van het begin af aan in verschillende
afdeelingen was gesplitst, welker  groei naar den aard
der zaak, geenszins in hetzelfde tempo kon plaats hebben.
Toch  mag  over ‘t  algemeen krachtige vooruitgang
worden geconstateerd en het is  ons aangenaam dit
vooral voor dit verslagjaar in het licht te kunnen stellen,

De afdeeling ,heraldiek”,  waaraan steeds de naam
van ons correspondeerend l id R. T. Muschart is ver-
bonden, ging ook dit jaar voort met de leden zooveel
mogelijk en, naar gelang het materiaal vermeerderde,
in toenemende mate, behulpzaam te zijn.

De afdeeling ,portretten” verdient ditmaal een bij-
zondere vermelding in onze annalen. Ons Augustus-
maandblad bevatte toch de mededeeling,  dat een speciale
commissie tot dit doel door het bestuur was benoemd,
nl. de H.H. Dr. C. Hofstede de Groot, Jhr. Mr. Dr. E. A.
van Beresteyn, Mr. A. Staring, Prof. Dr. W. Vogelsang
en Mr. E. 3. Th à Th. van der Hoop.

Zij koos tot haar voorzitter Dr. C. Hofstede de Groot,
tot secretaris Mr. A. Staring, terwijl de heer van Bere-
steyn zich belast heeft met de administratie van het
bureau.

Met ingang van 1 Sept’ 1923 werd Mej. C. Hazelhoff
aangesteld tot assistente. De verschillende tentoonstel-

toonstellinff van letterkunde, do teutoonszlíing v a n
moderne kunst te Amsterdam en de historischo ton-
tooustelling  te Haarlem, zijn alle opgenomen en ge-
deeltelijk gefotografeerd. Voorts werd de collectie fiches
vermeerderd doordat alle aantcekeniugen  van wijlen E.
W.  Bloes, in hot axemplaar  van diens werk op ‘sRijks
prentenk:,binet,  op kaarten zijn gebracht  (ongeveer 4 0 0 0
stuks). Vervolgens is in het afgeloopen  jaar dc verza-
meliug  nog met een 1000  stuks portretfiches  uitgebreid.

In do vergadering der Commissie werd besloten,
wat de portretten betreft:

10 slechts dan buiteulauders  op te nemen wanneer
zi,i  in Nederland gediend ofvoortdurend gewoond hebben;

2” geeu  grens aan te nemeu geli jk Noes heelt  ge-
d a a n  (k lbOaj;

30 geen  portretten op te nemen die op een of andere
wijze zi,jn  vermenigvuldigd (prenten, penningen, enz . )
met uitzondering van sommige litho’s uit de 19”  eeuw,
welke met geteekende portretten gelijk te stellen zijn;

wut de íicheering betreft :
van ieder portret (schilderij) wordt een stamfiche

gemaakt, welke  fiches doorloopend genummerd worden.
O p  dozo collectie worden klapprrfiches  gemaakt,  be-
treffende: n. den voorgcstelden persoon, 0. den schilder,
c. het jaartnl,  d. de collectie.

Ten aanzien van het costuum zal een beknopte hand-
leiding worden ontworpen om de oostuums juist  te
kunnen dateeren  en goed te kunnen beschrijven.

Naast de fiches collectie is aangelegd een verzame-
ling van foto’s alsmede een depôt van negatieven. Het
bureau wil de gelegenheid verschaffen om negatieven
behoorlijk te bewaren. Evcntuuole  afdrukken kunnen
dan tegen den kostenden prijs worden besteld.

Voor de fiches zijn 36 laden aangeschaft, het noodige
fiches-materiaal is gedrukt en opzetcarton voor de foto’s
a.anwezig. Met de bewerking der veil ingcatalogi is
thans een aanvang gemaakt. Het iconografìsch bureau
zal het zeer op prijs stellen indien belangstellenden de
niet meer noodige catalogi - vooral van buitenlandsche
veilingen - aan het bureau zouden willen afstaan,
evenals natuurl{jk foto’s en negatieven.

Mej. HazelhofY  moest haar werkzaamheden staken we-
gens veranderden werkkring. Met ingang van 1 Januari
1924 is thans Mej. M. Heynen als assistente op het bureau
werkzaam.

De afdeeling ,repertorium  op gedrukte publicaties”
vond,  dank  zij de krachtige leiding van den in ons
verslag zoo herhaaldelijk met eere te vermelden biblio-
thecaris, wijlen Jhr. Mr. Feith, groote uitbreiding. Dit
jaar werd begonnen niet  slechts de op onze eigen
bibliotheek aanwezige werken, maar ook andere, b.v.
die op de Eoninklijke Bibliot,heek,  te fioheeren; steeds
meer wordt gestreefd naar zoo groot mogelijke volle-
digheid, teneinde degenen,  die onze hulp inroepen,
onmiddelli jk de werken te kunnen aanwijzen, waar
omtrent een bepaalde familie genealogische inlichtingen
zijn te vinden.

Eindeli jk is  bij  den opzet van ons Documentatie-
bureau als vierde afdeeling steeds het ,ordenen  en
inventariseeren van genealogische handschriften” aan
de orde geweest. Wij hebben gemeend ook hier aller-
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eerst ons eigen bezit aan handschriftelijke gegevens
voor de leden meer toegankelijk te moeten maken.
Zooals reeds in het vonge  verslag werd uiteengezet,
vereischt dit zeer bijzondere zorg; dank zij de meer
en meer stelselmatige werkwijze ter bibliotheek is de
ordening en schifting der dossiers  dit jaar voltooid,
terwijl  een aanvang werd gemaakt met het daarin
onderbrengen van het nog ongeordende materinal.

Ten overvloede mag het bestuur hier zeker wel een
beroep doen op alle leden, om voort te gaan met het
verrijken van bibliotheek en documentatiebureau door
schenking van alles, wat voor de beoefening der ge-
slachtkunde en aanverwante wetenschappen vau belang
zou kunnen zijn.

Tenslotte als naar gewoonte een overzicht der fìuan-
tien. Onze rekening sluit met een totaal van f a.84ti 01
aan ontvangsten,  waaronder een saldo op 1 Jauuari
1923 van f 074.09. Door:iien  onze uitgaven bedroegen
f 5.6J9.38 verminderde ons saldo tot f 312.66  op 1 Januari
1924. Genoeg om U te doen zien, dat de uiterste voor-
zichtigheid geboden is, waar immers ditmaal niet buiten-
gewonu  uitgaven zoonls in 1922, maar de gewone, on-
vermijdelijke kosten onze slechts langzaam st,ijgende
inkomsten verslonden. De bibliotheek kostte f 632 31,
de huishuur f 625.50 (waaronder nog een kwartaal
van het dienstjaar 1922 is  begrepen) het  maandblad
f 2872.00 aan druk en f 224.59  aan verzending; bode-
en schrijfloonen f 239.26; personeel ter bibliotheek
f  3 3 3 . 2 0 .

Al kan, zooals gezegd, op de bibliotheek wellicht
voortaan iets worden bezuinigll,  toch zal naar krachtige
versterking der inkomst’en  moeten worden omgezien.
Deze is t’e vinden, hetzi,j door vermeer,lering  van leden-
tal, hetzi.j, waar immers deze vermeerdering nog lang
niet voldoende is, door vrijwillige extra-cont,ributiën.

Ook in dit opzicht is alle hoop van het bestuur ge-
vestigd op den krachtigen steun en medewerking der
leden. In die medewerking, tot op heden in zoo ruime
mate en in zoo velerlei opzicht verleend, vinden wij
grond voor de verwachting, dat ook in het nu inge-
treden 42e ,genootschapsjaar veel zal worden tot stand
gebracht, dat vele moeilijkheden zullen worden over-
wonnen, en het szhoono dool,  waarmede ,de Nede r -
landsche Leeuw” werd opgericht, meer en meer zal
worden bereikt.

H ET BESTUUB.

Wapenboek
der Friesch-Groningsche Studentenvereeniging aan

de Utrechtsche Hoogeschool,  í648- 1656,

beschreven door wijlen

Jhr .  Mr .  W.  G.  FEITH.

(Vervolg van XLII, 104).

36 Henricus Dnuersmm  m. 11. wap. : gedeeld I in
goud een halve adelaar van zwart uit de deelingslìjn,
11 doorsneden a. in blauw een ster (6) van goud, b. in
rood een symmetrisch huismerk van zwart. H.t.: een
klaverblad van groen. H.k. goud en zwart. Spr.: solus
sapiens dives.

Hij staat in A. S. 1651 als Frisius; te Groningen 4
September 1654 als Sneca-Frisius in de theologie.

37, Leonhardus Lycochton  Ao
m. h. wap.: in zi lver op een

1662 ipsis Idibus Julii.
grond van groen een_--  _

springendo wolf van zwart, -getongd van rood. H.t. : de
molt’ uitkomend. H.k.: goud en zwart. Spr.: Grieksch,
Hc~breeuwsch  en Latijn.

Hij staat in A. S. 1661 als Frisia-Batavus. De familie
Lycochtou stamt uit West-Friesland (Blokker). Dr. C.
Hofstede de Groot vestigde mijn aandacht erop, dat
deze familie klaarblQkelijk  een sprekend wapen voerde :
Lyko-chthoon is: nl. de vergrieksching  van wolf-aard,
zooals ook Melanchton eigenlijk Schwarzert heette. Deze
Leouardus  is ochtor  niet  de eerste Wolfert ,  die zijn
11:tam vergrieksuhte.

38. Loco Spurri~~gar  Ao löód m. h. map . :  in  goud  een
allelaar van zwart .  H.t . : een uitkomende adelaarskop
viLu zwart, getongd van zilver, de hals omkransd door
grotin met bloemen van rood geknopt van goud. H.k.:
goud 811 zwart. Spr.: omne iguotum pro rnagnifico.

Hij staat in A. S. I 651 als Embda-Frisius Orientalis.
Te Groningen is hij ingeschreven 14 Januari 1653,

te Leiden ~8 Februari 1654 oud 20 jaar. Een notabel
Oostfriesch geslacht, dat tot in de 19de eeuw ook in
het Wold-Oldambt voorkomt.,

39.  Nicolaus  Boeihius Ao 1662 m. h. wip.: g e d e e l d
1 in goud een halve adelaar van zwart uitgaande van
de deelingslijn 11 doorsneden a. in zilver een eikel van
goud met een schaal met steel omlaag van groen b. in rood
een roos. van zilver gepunt en geknopt van goud H.t.:
cen uitkomende adelaarskop van zwart. H.k.: goud en
zwart. Spr. : cedant  arma togne  concedant laureae linguae.
(Cicero of&. 1,22;  2 Philipp. 8).

Hij staat in A. S. 1661 als Leovardiensis-Frisius.

40. Johan Drews  Ao 1662 m. h. wap.: gedeeld 1 in:
goud een halve adelaar van zwart uitgaande van de
deelingslgn  II in groen een dwarsbalk van zilver beladen
met eon D van zwart. H.t.: 3 hanevoderen  van zilver.
H.k.: zwart en zilver. Spr.: spes impunitatis illecebra
peccandi.

Aangezien zijn naam in geen der uitgegeven Neder-
landsche studentenalbums prijkt  zal  hij  mogelijk te
Franeker ingeschreven zijn geweest. Men zie voor dozen
b e k e n d e n  m a n (0. a .  l id  v.  St .  Gen.  1664-1666)
de genealogie de Drews IV No. 3. (Ned. L. XXXI 239).

41. Simon & Swaart  Ao 1666 m. h. wap. : gedeeld:
1 in goud een halve adelaar van zwart uitgaande van
d e  deelingslijn, 11 in zilver op een grond van groen
een tarwenar  van hetzelfde met cen vrucht van goud.
H.t.: 3 aren volgens het schild. H.k. : goud en zwart.
Spr. : nulla dies sine linea.

Hij staat niet in A. S .! Te Groningen is hij 11 Mei
1649 ingeschreven als Lierortanus d. i. Leerort in Oost-
Friesland, waar meerdere leden van de familie van
Swaert voorkomen. Op he t  kerkhof  t e  Leer echter
liggen 2 grafsteenen uit het begin der 17d0 eeuw, die
een ander wapen vertoonen voor deze familie nl. voor
F. van Swaart een gevierendeeld wapen: 1 en 4 een
adelaar 2 en 3 een vogel met huismerk in de bek. H.t.:
een adelaar; terwijl A. van Swaart slechts een adelaar
voert H.t. een adelaar. 1)

1) Dv. J. Reimers,  Das Adler  wappen  bei den FrieAen,  1914 blz. 191
W. 417 en 418.



137

4 2 .  Samnel  P s u l i  U, Xanteu,  Embdanus  A” lGó2 m .
h.  map.: in zilver een golvende zee van blauw met
een uitkomend hert in natuurkleur vergezeld links van
een ro,os van rood gepunt van zilver.  geknopt van goud.
H.t. : het hert. K.k. : rood en zilver. Spr. : vire ut vivas.

Hij staat in geen der Nedorlandsche  studeutcnulbums.
De familie von Santen bestaat nog o.a. in Gr,?ningcn.

43. Joannes Hardevzbarch  Ao 1653 m.b. wvup.:  in zilver
op  een  g rond en  voor  een  be rg  3  sruchtdragende
winstokken  n a a s t elkaar alles in natuurkleur.  H.t . :
een  gep lan te  wi jns tok  iut het schild. 11.k.:  rood en
zilver. Spr.: suca  anima sapit .

Hij staat in A. S. 1653  als  Groningensis.  Te Gro-
ningen :i Juni 1647.

44. Schelto Jurges Ao 1653 m.b. zelfde wapen als hier-
voor. Spr.: Spe fati melioris alor.

Hij staat in A.S. 1654 in April als Groniugauus.  Te
Qroningen  ingeschreven 12 September lti49 oud 18
jaar. Zie gen. Jarghes (X 7) in Stamb Fr. Adel 1 69.

46. Wicherus Iv%clzers  Ao 1.663 m,h. wn,p.: in blauw 3
oranjeappels van goud, de bebladerde steel van groen
omlaag. H.t. : uitkomende paardekop van rood. H.k.:
blauw en goud. Spr. : Sat favitorum  habet yuem penes
est virtus.

Hij staat niet in A. S. ! Te Groningen is hij 16 Juni
1649 als Groninganus ingeschreven.  Niet onwaarschijn-
li jk is hij  (L632-1715)  d e g e e n ,  d i e  Xargarctha  Eeck
huwt; er  zi jn echter 3 Wicher’s  Wichers ge l i jk t i jd ig
in aanzienlijke betrekkingen te Groningen. Gewoonlijk
voert de familie een paardekop van zilver als helmteeken.

46. Johan de &íepsche  Ao 1633 m. h. wap.: doorsneden
van goud en zwart met een uitgerukte boomstronk
over de snijdingslijn, in het goud van rood, in het zwart
van zilver. H.t.: een pauwestaart van goud. H.k. : goud
en rood. Spr. : spes confisa Deo nunquam confusa recedet.

Hij staat in A. S. 1654 in April als Groninganus. Te
Groningen 4 ililei  1653. Aangezien van dit zeer uit-
gebreide, belangrijke geslacht nog steeds gren  genealogie
bestaat, is hij uit zijn vele naamgenooten moeilijk te
onderscheiden.

47. Gerhard & eyerhoff  Ao 1653 m.h. wap. : in blauw een
geplante boom van groen vergezeld van 2 lelies van

*goud. H.t.. een lelie van zilver. H.k. : blauw en goud.
Spr. : bono vince malum.

Hij staat  in geen der studentenalbums; een homo
novus is hij echter niet, aangezien in 1620 te Groningen
een naamgenoot is ingeschreven.

48.  Ball ingius P?iaesma, Har l inga-Fr i s ius  Ao 1653
m. h. wap.: gedeeld: 1 in goud een halve adelaar van
ztiart uitgaande van de deelingslijn 11 in blauw boven
elkaar 2 eikels van goud met schaal en bebladerde steel
van groen. H.t.: een uitkomende adelaarskop van zwart,
getongd van rood, tusschen 2 tornooilansen van goud
gepunt van zilver met een vaantje van blauw beladen
met de eikel van het schild.  H.k.:  blauw en goud.
spr. : recte faciendo neminem timeas.

Hij staat in A. S. 1664 in April als Frisius.

49. Haio à CawkeOehr  A” 1664 m. h. wap :. gedeeld:
1 in goud een halve adelaar van zwart uitgaande van
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de deelingslqn  IT in zilver een drieblad van groen, waar-
uit een gebladerde steel met zilveren bloem (zilver-
distel?) voortspruit. H.t. : d olifantstrompen doorsneden
van  goud  en  zwar t ,  waartusschcn  de figuur uit  de
linkerhelft van het schild. H.k.: goud en zwart. S p r . :
amour fait beaucoup, m a i s  argent fait tout. En nog
een Grieksche spreuk.

Hij staat in geen der studentenalbums. Zie voor deze
familie von Kanckebehr bl .  318 l 2 van Ostfr.  Geschl.
buch 11.

50. Dominicus al) Echlen,  Loovard:Frisius  Ao 1654 m.h.
wap.: gedeeld: 1 in goud een halve adelaar van zwart
uitgaande van de deelingslgrl,  11 in rood een dwarsbalk
van zilver vergezeld, boven van 2 eikels van goud met
schaal en steel  van groen omlaag, beneden van eeu
klaverblad van groen, en beladen met een ster (Sj van
goud. H.t. : de ster. H.1;. : goud en zwart. Spr. : memento
finis.

Hij staat in A. S. 1654 in Juni als Frisius. De familie
behoort blijkens het wapen niet tot het adellijk Drentsch
geslacht van dien naam, maar zal afkomstig zijn van
Echten aan het Tjeukomoer.

61. Ulricus Hulter,  Leovard.-Frisius  Aol654 pridie nonis
Augusti m.11.  wap.: in zilver 2 afgewende vleugels van
zwart. H.t.: een antieke vlucht van zwart. H.k.: zilver
en zwart. Spr.: Nulti  ad sapientiam  pe rven i re  potuis-
sent nisi se jam pervenisse  putassent. Met een spreuk
in het Grieks&.

Hij staat in A.S. 1664 in Augustus. Men zie voor
dezen beroemden rechtsgeleerde N. Ned. Biogr. Woor-
denb. 1 k. 1166.

62. Hippolytus a7, Arsseu Beyma Da tum 6  Sep temb.
A’ lG54 m.h. w a p . : in zwart 3 sterren (8) van goud.
H.t . :  een ster van het schild.  H.k.: zwart en goud.
Spr.: non Marte sed arte.

Hij staat in A. S. 1654 in Augustus als Frisius. Zie de
genealogie van Arssen (van Beyem) in Stamb. v. d.
Fr. Adel 1, 306.

53. Josias Rispefzs,  Oosterendanus-Frisius, Ao 1654
September 6 m.h. wap: in goud een dubbele adelaar
van zwart omgeven door een doornkoorn  van untuur-
kleur.  H.t . :  de adelaar.  H.k.:  goud en zwart .  Spr. :
mors ultima linea rerum.

Hij staat in A.S. 1654 in Augustus. Zie de genealogie
van Rispens  in Stamb. v. d. Fr. Ad. 1 306.

6 4 .  E r a s m u s  aO Hemmema  Ao 1654 m.h .  map . :  in
rood een springende hazewind in natuurkleur.  H.t . :
een vlucht van rood en zilver, mnartusschen de haze-
wind. H.k.: rood en zilver. Spr.: immane regnum est
posse sine regno pati  (Seneca in Tbyeste).

Hi j  s t aa t  in  AS. 1654 in September als Frisius
Occidentalis. Volgens de genealogie van Hemmema in
Stamb. v. d. Fr. Adel 1 128 is hj;j 6 jaap later ge-
sneuveld op Funen tegen de Zweden.

66. Fredericus Alema, Harlinga-Frisius m. h. wap. :
gedeeld: 1 in goud een halve adelaar van zwart uit-
gaande van de deelingslijn 11 doorsneden a in zilver
3 kieviten in natuurkleur b. in goud 3 klaverbladen
van groen. H.t. : een klaverblad van groen. H.k. : zwart



139

en goud. Spr.: otia dant vitia;  d’oisivité tout pech&
Hij staat in A.S. 1664 in Augustus.

66. Richardus  Hermanni Verzuer,  Embdanus  Ao 1 6 6 4
November  2;2 m. h. wap.: in blauw op een grond van
groen een fenix opreizend uit  een vuur alles van
goud. H.t. : een uitkomende arm bekleed met rood,
houdende  omhoog een  krabhaak  van zilver met een
handvat van goud overkruist door 2 dergelijke. Spr.:
coram oculis Jehovae viae cujusque sunt, is expondit
omnes  orbitas ejus.

Hij.  staat in A.S. 1654 in September. Tu Groningen
is hg ingeschreven 28 Juni 1601  oud 20, to Leiden
23 April 1666 oud 24 jaar.

57. Samuel Cruidner  AQ I655 m. h. wap.: doorsneden
a. in blauw 3 sterren (6) van goud 0. in zilver een
goudsbloem op bebladerde stengel van groen. H.t.: de
goudsbloem met stengel.
vita nostra militia est.

H.k.: blauw eu goud. Spr. :

Hij staat niet in A. S. Te Groningen is hij ingeschreven
29 Augustus als Groninganus oud 17 jaar,

65. Bernard Eeck -4”  1635 m. ll. wap.: in goud een
zittende eekhoorn in natuurkleur. H.t.: een vlucht v a n
rood en goud waartusschen een eekhoornstaart in natuur-
kleur. H.k. : goud en rood. Spr. : nemo sine crimine vivit.

Hij staat niet in A.S. Te Groningen is hij 17 Januari
1653 als Groninganus ingeschreven.

59.  Joannes à Sanden A0 1635 m. 11. wap. : in zilver
een roos van rood geknopt en gepunt van goud met
bebladerdc stengel van groen, van boven vergezeld van
2 hulstbladen van groen. H.t.: een vlucht van groen
en zilver waartusschen een hulstblad van groen. H.k.:
groen en zilver. Spr.: dulcia non gustet qui non gustavit
amara.

Hij staat niet in A. S. Te Groningen is hij 28 Juni
1652 ingeschreven als Groninganus.

60. Bocco à Barman& A” 1665 September 1 m. h .
wap.: gevierendeeld: 1 in goud een halve adelaar van
zwart uitgaande van de doelingslijn,  2 en 3 in blauw
een klaverblad van goud aan een horizontaal stokje
van goud, 4 in goud en leeuw van.rood.  H.t. : 3 struis-
veeren  van blauw beladen elk met 3 klaverblaadjes van
goud. H.k.: goud en blauw. Spr.: nil sine Deo.

Hij staat in A. S. 1655 in Februari als Frisius. Zie
voor hem de genealogie vau Burmania (XIe) in Stamb.
v. d. Fr. Adel 1 61.

61. Augustinus Itsma, Leovard.-Frisius Ao 1655 NO - /
vember 23 m. h. map.: in blauw een’springende  haze-
wind van zilver met halsband van goud, vergezeld van i
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3 rozen van zilver geknopt van goud. H.t.: een lelie
van zilver met voet van goud. H.k.: zilver en blauw.
Spr. : nosce te ipsum.

Hij staat in A. S. ltiO0. Te Groningen is hij inge-
schreven 10 September 1667.

62. Philebertus à Lyclama toe Nyholt,  Frisius m. h.
wap.: gedeeld: 1 in goud een dwarsbalk van blauw
vergezeld van 2 lelies van rood, 11 in rood een uitge-
rukte boomstronk van natuurkleur, waaruit spruiten 3
eikels van goud op steel en schaal van groen. H. t.:
een adelaar van zwart. Ii. k.: goud en rood. Spr.: quid
tituli? quid opes? qu id  summa pruden t ia  p roc les t?
mors summa miscet inferis,  sola monet virtus,  qua
glorificabimur inde dum vivis, hanc ama. Vale.

Hij staat in A. S. 1655. BIogelijk is hij de Pier Lyck-
lama à N. vermeld in de genealogie V 2 in Stamb.
v. d. Fr. Ad. 1 261.

63. Antonius Bruchwtls Ao löö6 m. h. wap.: in goud
3 rozen van rood, geknopt van goud, gestengeld en
gebladerd van groen, spruitend uit een horizontaal
takje van groen. H. t.: een roos met stengel van het
schild. H. k : goud en rood. Spr.: Gaudium virtuti in-
dividuum.

Hij staat in A. S. 1656 in Februari als Groninganus.
Te Groningen is bij ingeschreven in de theoiogie 31
Augustus 1646 als Haren-Groninganus, te Leiden 19
October 1664 ook in de theologie.

De beide laatste wapens, kennelijk door dezelfde hand
geteekend, dragen geenerlei naamsaanduiding :

64. . . . . m. h. wap.: in blauw een afgerukte osse-
schedel van goud. H. t.: de osseschedel. H. k. blauw
en goud.

65. . . . . m. h. wap.: in blauw een half aanziend
jongelingsboofd in natuurkleur met halsdoek van rood,
vergezeld rechts van een omhoog wijzende rechterhand
in natuurkleur. H. t. het hoofd met de band. H. k. :
blauw en zilver (Dit wapen herinnert sterk aan dat van
Joannes Witcopff, no. 21).

Ten slotte bevat het album op een der laatste blad-
zijden het hieronder beschreven wapen, geteekend door
een geheel andere hand dan de vorige, en vermoede-
lijk dat van een der latere eigenaars van het boekje.

Gevierendeeld: 1 en 4 in groen 3 St. Andries kruis-
jes van zwart ,  2 en 3 in zwart  een dwarsbalk van
rood vergezeld van boven van een everkop van goud
en beladen met 3 kruiken (Stoop?). H. t.: een vlucht
van groen beladen met de 3 kruisjes, waartusschen
de everkop.

Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche Studentenvereeniging aan’ de Utrechtsche
Hoogeschool,  1635-1671,

door C. J. WELCEELL,  archivaris der gemeente Kampen.
(Vervolg van XLII, 116.)

Sichterman Johannes

Singendonck Conradus
Sleet Conraet Guilh.
Sloot Volkerus

111,  134. Coldervenensis, praetor collegii (124) Kal. Martii
1671. A”. 1671 Kal. Junii 20 obiit Traiect. ad
Rhenum.

1;’ 12%):  Nijmegen. (1653).

11: 51. Nijmegen. (1653).
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Slueterus Wilhelmus
Sluysken Arnoldus
Sluysken Paulus
Smekinck Hermannus
Smetius lohannes
Smith Theodorus
Smits Alexander
Smitt Godefridus
Spiring de Wel1 Balduinus
Staverden Everhardus à
Steegh Theodorus van der
Steelandt Paulus a
Steenbergen Hermannus
Steene Jacobus a
Steenler Kilianus a
Steenwijck Johannes
Stegeren Joachimus a
Storck Johannes
Stralen Arno!dus  a
Stralen Johannes a
Suermont Johannes
Swaen Antonius
Swaen Valerius
Swaen Valerius
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Sylvius Hermannus

Taxis
Teffelen
Teffelen
Telvoren lunior

Tamelinck  ll. et 1. stud. Henricus
Tamelinck Theodorus

Otto
Johannes van
Stefanus van
Johannes
Jos. Jac.
Engelbertus
Hcnricus
Gansneb.

Telvoren -
Temminck
Tengbergen
Tengnagel, zie
Tengnagell
Tengnagell
Terhorst  l)
(Theodori ?)
Thiell
Thomaeus
Tielenius
Timmer
Tolling
Torck
Tulleken
Tvdeman

Udents Johanni(
Umbgrove Bernhard
Umbgrovius Johannes
Uptenoorth Wilhelmus
Upten  Noorth Johannes
Uterwiick J. Cl. van

Vaegt
Vael
Vael(e)
Valck
Valck
Vastenou
Vechovius
Veen
Veeren
Velde
Verckel
Verstege
Versvelt
Vianen
Viti
Vladderaccus

Alexander
Gijsbertus
Hendrik
lohannes
Cornelius a
W.
Petrus
Antonius
Johannes
Lubbertus
Rutger
Henricus

Gerhardus Hermanni
Joannes  de
lohannes de
Ádrianus
Theodorus
Johannes à
Abrahamus
Cornelius â
Bernhardus
W. ten
Johannes Adrianus
Bartholdus
Albertus
Philippus van
Henricus
Matthaeus

1) Wellicht: Ferhorst.

oningevuld.

oningevuld.

oningevuld.

T.

oningevuld.
oningevuld.

U.

V.

oningevuld.
oningevuld.

1, 182.
11, 105.

1, 197.
11, 106.
11, 1s7.
11, 70.

111, 177.
11, 118.
I, 214.

111, 12.
lil, 157.

11, 52.
I, 193.
1, 21.

111, 45.
1, 157.

11, 108.
I, 242.
1, 181.

111, 158.
III, 50.
111, 1%

1, 94

111, 187
111, 84.

Bommel. (1656).
Hardervic. Gelr.
(1656).

‘s-Heerenberg. (1654).
Zwolla-Salius.
1658, Doesburg. Obiit in Gallia.
Bom-Gelrus, 1649. obiit.
1662,  7 Martii, Doetinchemio Geldrus.

Buren. (1653) praetor collegii.

praetor collegii (9).
Neoclesiam-Gelrus: Anno 1664.

Zwolle. (1656).

obiit.
Bommel.
Vada Gelrus.
Arnhem.
penteekening. Deese Uyl heeft sijn wapen niet
betaelt.
Arnhem.
Zwollanus.

11, 188. Doesburg.
IfJ 31 9. obiit anno
11: 191: Nijmegen.

(1652). 1661.

11, 192.
I, 113.

111, 129.
11, 189.
11, 71.

1, 207.
111, 188.

11, 190.
I, 131.
1, 189.
1, 223.

11, 32.
11, 193.

111, 189.
1, 23.

BI, 37.
111. 174.

III, 82.
BI, 33.

11, 194.
1, 58.

Hasseltanus. A”. 1642.
Hasselta. (1669).

(1654).

Diem obiit. 1649.

obiit 1664.

praetor collegii (66). obiit.
Niimegen. (1652).

Cenlis.
praetor collegii (10).

Deventer.

Tila Gelrus.
(1665).
Borculo.

l, 143. Zutphaniensis. 1646.
BI, 160.

11, 53. Zwolle, 1653.
111, 170. Bommel.
111, 175. Bommel.

1, 128. Zutph.
1, 239.
1, 196. obiit.

111, 135. Brakel-Geldrus (1671).
11, 109. (1656).
11, 195.

1, 160. Zwollanus.
Bl, 161.

11, 73. Zutfen. (1654).
1, 101. obiit.

11, 196.
11, 110. Zutfen (1656).
1, 44. obiit 19 Marty 1661.



143 144

Voerne
Voet
Vogelius
Vogelsanck
VollenhoviuS

Vonck
Voocht
Vossius
Vries
Vriesen
Vriesen
Vijgh
Vijgh

Wachtendorff
Wacker
Wagardus
Walricus
Water
Watkin
Wedaeus
Weert
Weerth
Welberch
Well, zie
Wende
Wende
Wentholt
Wessei
Wessem(?)
Westrhenen
Westsoven
Wetteis
Weyde
Wiermannus
Wilbrenninck
Wilhe!mius
Wi!licbius
Wilsem
Winshem
Wiselics
Wiselius
Wiselius
Wisselinck
Witren
Witten
Wolbocerus
Wo!fsen
Wolphius
Wolters
Worcumensis
Worm
Worst
Worst
Wijck
Wijnand 5 Rosande
Wiinen
Wijntjens
Wijs

Yesperden Johannes a

Zaeghmans
Zelst
Zuylen à Nyevelt

Alartinus
Bernardils
Henricus
Guilhelmus
Joannes

oningevuld.

Johannes
Philippus de
Reinerus
RuthgTrus de
Theoaoïus
Thimannus
Carolus
Cornelius

oningevuld.

oningevuld.

w.

Wilhelmus
Pelegromius
Johannes
Valerius
Reinerus  de
Petrus
Petrus
Adamus  de
Thomas de
Egbertus ter
Spiring.
Andreas van der
Johannes  van der
Joani(s)
Jacobus â
Abrahamus  van
Petrus a
Hermscnus
G^r7”i<:si ‘l_i
Lamb: van der
Theodorus
Henricus
!Vilhelmus
~!xlocus
Domheer 2
Andxas  Stephanus a
Johannes
Srnxel
Wimmarus
Stcphanus
Celcmannus
Johannes
Hendricus
Conradus
Conradus
Quirinus
Johannes
Wii!:elmus
Everhaïdt
Johannes
Cornr!ius  a
Corn.
Richardus
Lambertus
Woltherus de

oningevuld.

oningevuld.

Johannes
Henricus a
Fredericus a

Y.

Z.

......... Cornelius ab

......... Petrus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................

1, 100.
III, 52.

l, 47.
1, 111.
I, 215.

II, 71.
1, 7.
1, 33.

111, 162.
111, 66.
lil, 65.

‘;: *97. 2.

Zwolla-Salius.

(1656).
Vollenh. Trans. Isal. Divini verbi Minister Hagae
Comitis.
(1654) ti Linden(?).

Bommel, 1652.
Tyla-Gelrus.
Zwollanus.
Zwollanus  A”. 1664.

11, 198.
UI, 32.

11, 82.
1, l9.

111, 87.
11, 75.

1, 95.
IV, ll.

1: 174.
111, 48.

111, 163.
111, 47.

11, 163.
III, 88.

1, 191.
11, 199.
11, 117.
l, 112.

Il, 200.
111, 136.

11, 86
11. 51.

Iii, 68
11, 201.

III> 110.
11, 56.
II, 57.
11, 55.
i, 155.
1, 126.
1, 45.
I, 67.

111, 29.
11, 113.
1, 119.

I!I, 59.
11, 58.

111, 193.

(1664).
Doetichem.  (1655).

Bommel, praetor collegii (75) (1654)
doot.
Culemborge(n)sis.

A”. 1664, Ipsis Cal. Sept.

Kampen.
Campznsis  Transisul:

Barneveldia-Gelrus.
Boem: Gelrus  1649.

1657. ‘s-Heerenberg.
Cocsborgho Gelrus  (1656). praetor collegii  (94).
praetor collegii.
Rae!ta-Trans: (1671).
,jpcldnorn (1655).
Zctien (1653) prof. te Harderwijk.
Didamo-Gelrus.

Ge!dro Zutphaniensis.
y;6d;3)yelrus  (1653).

(1653).
Erevordiensis.
Harderovici-Gclrus. a’. 1645, 16 Sept.
praetor  collegii  (í9), obiit ‘Isselmudanus  satrapa.
praetor collegii (34).
Zwolianus.  Anno 1663 ipsis Calend. Octobr.
(1656).
Drusiburgensis.
Zwollae-Salius.
Zutphanicnsis. (1653).
Camporum Transisula:
(1653).11, 59.

IV. 3. Cu!embur~ensis.
Ir; 181.

IV. 3. Arenaco  Gelrus.
III: 116.  Drentinus.

1, 49. praetor collegii (21).

1, l!. praetor collegii (6).

11, 202. praetor collegii  (79).
1, 124. Doctecummensis, praetor collegii (40).

11, 203.

O n v o l l e d i g .
I, 148.  praetor collegii (48).
1, 14ï.

11, 204.
11, 205.
II, 206.

111, 190.
111, 194.
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R e c t i f i c a t i e :

Volgens mededceling van dr. J. S. van Veen te Arnhem
zal de in kol. 77 g e n o e m d e  Plzil.  Gilbrcrcht,  Geldrus,
waa.rschijnlijk  Ei / br LI c 7~ t heeton.  Een Philippus Eil-
bracht is nl. van 1657-1662  predikant te Bommel ge-
weest. Het Album Studiosorum geeft geen licht, daar
hierin noch Gil- noch Bilbracht voorkomt.

Volgens mededeeling van den heer W. Wijnaendts
van Resandt zou in kol. 111 voor Lufoldc gelezen moeten
worden 8.1~ f o 1 c k, in kol. 113 voor Oelceaio&c:  0 e vel-
jonclc ou v o o r  ic Pmuiiit: ib Yavoirdt.

Van Muijlwijck en van Clootwijck
van ouden adel?

door A. P. ,II. A. STOKN DE GRAVE.

In Juli 1673 word Willem  VWA iUu~jlwijcl~,  wonende
te Delft, aangetroffen in het jachtveld onder Pijnakker,
jagende op hazen met drio lmge honden en twee spil-
joenen (patrijshonden), in gezelschap vun een vriend en
een knecht. Daar  hij als niet-adellijk persoon niet ge-
rechtigd is de jacht te beoefenen, wordt hij..geciteerd
voor de meesterknapen van Holland en geggzeld.  De
meesterknapen verk laren  S Oct.ober  ‘75 bij  appoincte-
ment interlocutoir, dat v. ~lu~jlwi~jck er niet in is ge-
slaagd, zijn afkomst te bowi,jzon uit het huis UZIZ .ilfe~~~e~e,
dragen hem op een acte declaratoir  over te leggen
van de Ridderschap van Holland en verbieden hem
inmiddels te jagen.

Van Muijlwijck voert daartegen aan, dat het er niet
om gaat, of hij al of niet afstamt uit het huis van
Merwede, maar of hij voor zijn persoon gequalificeerd
is tot de jacht en beroept zich op zi,jn afstamming
in do rechte lijn van Gerard of Gerrit ULO .Nuij’lzoijclr,
die in 1,121  te Dordrecht woonde en rentmeester van
Zuid-Holland geweest was. Deze Gerrit was, als teeken
van zij11  adellijke afkomst, steeds als ,,knspe” betiteld,
o.a. in zijn commissie van den Graaf - een aanduiding,
die uitsluitend voor edelen en niemand anders zou zijn
gebruikt.

‘20 October ‘76 geven de meesterknnpcn een tweede
appoinctement interlocutoir, waarbij zij v. Muijlwijck
opdragen met autentieke stukken aan te toonen, dat
Gerrit van M. in 1421 was gequalificeerd als ,knape”
en zijn eigen wettelijke afstamming in de rechte lijn
van dien Gerrit te bewijzen. v. M. beweert, zulks vol-
doende te hebben gedaan, maar iu hun vonnis van
28 Maart 1679 verklaren de meesterknapen, dat hij
niet heeft voldaan aan het appoinctement en wordt hij
veroordeeld tot een boete van 2 X 20 @ voor hem en
zi,jn  knecht en verbeurdverklaring van de honden.

v. Muijlwijck gaat van deze beslissing in hooger
beroep bij hat Hof van Holland,  waar hij eischt ver-
nietiging van dit vonnis en dat hij  zal worden ver-
klaard als gequalificeerd tot de jacht.

Hij impetreert, dat ,die T/CCU Mz~ijlzoijc7c  ende die v a n
Clootwijc7c”  gesproten zijn uit eonen stam en beide dan
ook het zeltde wapen voeren ,niet  anders als eenich
onderscheijt omtrent het helmteijcken  hebbende tot een
teijcken vau dif%‘erentie”. Beide geslachten waren van
oudsher gevestigd geweest in het Land van Altena,
waar zij verschillende heerlijke en andere goederen be-
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zaten, waren steeds gerekend onder de adellijke ge-
slachten in deze provincie en vermaagschapt aan andere
bekende adellijk; geslachten en had‘den dan ook steeds
van het recht van de jacht gejouisseerd. Hij produceert
de volgende stamroeks :

Gerrit V. M., kl:ape, 1421;
Rutger v. M., Schepen van Gorcum 1463;
Pieter 2). fliz.;
1Ual27riijs  u. M., Schepen van Gorcum 1610;
Willens  v. $2. ;
~Pillerrt  v. dd., te Rotterdam, Heemraad van Schie-

land 1574;
Boudewijn P. M., Baljuw van Rotterdam;
ll’illem  v. dl., Schepen van Rotterdam, daarna Raads-

heer in het Hof van Holland;
Boutlewijin  v. _M., wonende te Delft;
Il’illenz  v. ïlf., de Impretant in deze.

Gedaagde is Ij’ilJem Bentincl;  tot Diepenheim, ,Heer
van Drummelen, als Houtvester van Holland en West-
Friesland, bij  wien zich hebben gevoegd ,voor  haer
interest” de Ridderschap en de Edelen van Holland.

Gedaagde voert a.an, dat de heer van ‘MuQhij~k
ongetwijteld  rijk gezegend is met aardsche goederen,
maa,r  dat hij ‘nooit gehoord heeft van diens adellgke
afkomst. Impetrnnts vader was ,een burgerstantsper-
soon”, getrouwd met een juffrouw va?z Santen; zin
grootvader Mr. IFiliem  v. M., was getrouwd geweest
met een dochter uit de brouwerij van het Swaenshals
te Delft. Noch de Clootwijcl~s  noch de ~~uijlw~cks  zin
ooit gerekend geweest tot den adel en de Impetrant
heeft daarvan dan ook geen enkel voorbeeld aange-
haald of bijzonderheid vermeld. Ook was ,,knape”  niet
een aanwijiing voor edelen, maar werden als zoodanig
aangeduid verschillende dienaren van den Graaf, die
er nooit over zouden hebben gedacht of zelfs maar van
gedroomd, daaraan eenige pretent.ie  van adel te ont-
ieenen.

Het Hof acht echter blijkbaar l) de beweringen van
Il’illem  V. Jhjlwijck  voldoende gefondeerd, want in
zijn Sententie van 22 December 1683 vernietigt het
het vonnis der meesterknapon en verklaart hem ,,als
gequalificeert behoorlijck  ende wel gejaecht  te hebben”.

Eenige aanteekeningen omtrent trouw en overlijden,
opgemaakt door Heer Cornelis Claesz.  van Velden
gezegd de Goede, vice curator te Montfoort, “)

rncdc~o4ecitl  door W. J. J. C. B I J L E V E L D.

T r o u w .

A festo Penthecostes (1582)
Maerten Jans wt Polsbroeck
Aeltgen Cornelisdr wt Berckou
Cornelis Claesz wt den Oudenwaetersen broeck
Lijsbet Dammisdr van Damme
Frederick Fredericksz wt Willemschoop
Marichgen Schrevelsdr wt Polsbroeck
Roelof Woutersz woonende in den ampte van Beest

tot Meryweerdt

1) In het dictum der Sententie8  worden in dien tijd nooit de
overwegingen vermeld.

2) Berustende in het Archief van het Salvatorhof te Leiden.
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Annichgen Thonisdr tot Achthoven.
Gijsbert van Lostadt
Hillichgen Anthonis van de Polsdr.
Fransoys Spyrinck van den Reuwenberch
Margareta  Cornelisdr van Marcken 3 Juli ter pre-

sentie van Meester Joost ende Gerrit Peterse  . . .
Goosen Ariensz wt Blocklant
Willemtgen Willemsdr.
Claes Albrechtsz
Claesgen Ariensdr
Jan Cornelisz wt Heeswyck
>larichgen  Reyersdr. wt Blocklandt
Luyd t  Lueloffz wt den Broeck
Tringen Anthonisdr. van W7aerder.

(Item Woensdach ist Petri ad
Vincula en Preeckdach [l Aug.])

Arien Joostensz. van Willemscoop
Aeltgen Claes Aertszsdr. van Amerongen
Lueloff Claesz

1
beyden wt  den  Oudewaeter-

Diwertgen Maertensdr schen  broeck
Hubrecht  Ariensz Collerdt van Montfoordt
Immichgen  of Jannichgen Jansdr van Utrecht
Cornelis Wessman Wynansz van Colenbergh
Jannichgen van Cadts, dr. van Peter van Cadts, maer-

schalk tot IMontfoort.
Lamòert Cornelisz.

1
beyde wt  Papecoop  4  No-

Jannichgen (?) Dircksdr vember
Cornelis Hecdricksz van Mastwijck
Ariaentgen Anthonisdr wt Jutfaes 18 Decembris
Evert Willemsz wt Willemschoop
Anna Huyghendr. van Waerden

Ao 8 3
Willem Hendrickz Busch
Aeltgen Petersdr.

H e t  Z y e l l b o e c k  Ao (16)81.
Petronella Cornelisdr weduwe van Claes Jansz.  de

Goede van Leyden, mijn lyeffwe ende wel lbeminde
moeder ende is overleeden den 27”” Decembris AQ 80
tsavons te vyer uren Ormgen Claesdr van Leyden
myn beminde zuster ende  is overleeden den 30en January
Ao 81 savons  te ses uren.

Mensgen  Vermaet van Amersfordt i_ 30 Maart 81.
Peter Huyghensz. t 12 April 81
Meester Cornelis  Zweerz t 25 April 81 ende onder

C r u y s  ende  Choerclcedt te Kercken  ghehaeldt,  ende
een lesende Misse gheleese (ghelyck oock voor mijne
Moeder ghedaen is) doer  vreese van die van Wtrecht,
ende is die eerste gheweest bij menschen memorie die
alsoe begraven is binnen Nontfordt.

Weyngen  Aryen  Boumeesters huysvrou j- 8 Juni 81.
Gecrtgen Aerts Bouwen Claesz huysvrou van Haes-

trecht is verdroncken  26 Juni  81
Jaunichgen Jan van Dams huysvrou i_ 23 Juni 81
Pe te r  Pe tc r sz .  w t  Willemschoop  is ,,nedergheleydt”

7 Aug. 81
Anna Gysbert Janszs weduwe wt Willemschoop + 12

Jan. 82
Crijotgen  Hendrickxdr i_ 18 Jan. 82
Wil lem Jansz van der Maet T 4 Dec 81
Anthonis  Claesz  Backer onnosolijck  zyn leven ghe-

laeten d e n  2t+ Martij  81 ende is te boeck  g h e s t e l d t
den 2”” February 82.

_
KORTE MEDEDEELINGEN.

-
De afstamming en het wapen

van het geslacht Lette.
In het bezit van den heer N. J. C. S. Lette te Velp

bevindt zich cen stamrceks  van de familie Lette, op-
gemaakt door den heer J. C. F. v. d. Meer v. Kuffeler.
Deze afstamming, door uittreksels uit het archief te
Yperen  bewezen, telt drie generaties meer dan die in
Ned .  Pa t r i c i aa t  1923 eu luidt in ,rechto, m a n n e l i j k e
lijn

1.

11.

111.

als volgt:
Y

Pierre Letlin, woonde  te Yperen  in het laatste ge-
deelte der lbe eeuw en overleed er in 1493, bij  zijne
echtgenoote  Na~,guerite  Screcels, die hem overleefde,
vijf kinderen nalatende, w. o. :
Charles Letiin, lakenhandelaar te Yperen,  huwde in
151 1 Marie Lammins  en is in 1625 overleden. Zij her-
trouwde te Yperen  3 Juli 1525 met Jacques Hovyn.

Uit haar eerste huwelijk sproten 4 kinderen, de
2d0 zoon was:
Jean Lettin, gend. de jonge, lakenhandelaar te
Yperen.  huwde  a ldaa r  in  1548  met  Jacquemine
Beelchiel-,  dochter van Jwques en Marie Caudrons.
Hij stierf in 1576  en liet 3 kinderen na, die op ‘t
einde der ltido eeuw naar Leiden verhuisden, te
weten :
a. Anna Letli,n, huwde te Yperen  in 15’76 met

Jacques Thibault
0. Jean Lettin, die volgt (I in Ned. Patriciaat).
c. Cathérine Leltin,  huwde te Yperen  11 Nov. 1596

Malin  van Daele en 2” 29 Aug. 1605 W o u t e r
van Epdc.

Jan Letten wz als jonggezel van Yperen  (in 161’7 coop-
nan van wolle) 20 Oct. 1694 in de P. K. te Leiden gehuwd
‘aanget.  9 Sept.) met &Fargriete  wede Chris t iaan de
?lerck.  Hij had twee zusters te Leiden Iste Tanneken L.
lie gehuwd was met .Jacqlles  Thybault  en reeds vóór
3 Juli 1618 dood was, daar hij hare kinderen in zijn
;estnment op dien dag bedenkt; 2de Catelyne, die on-
gehuwd was. (Mededeeling  van den heer Bijleveld,  oud
rdj .-archivaris van Leiden).

Nu is het wapen van dit geslacht in Yperen:  van zi.
net een bl. dwarsbalk vergez. boven van 2 vijf bladen,
)nder  van een haan, alles van ro., zoodat het wapen, dat
le familie thans voert en in Ned. Patr. is afgebeeld,
:eer waarschijnlijk aan aangetrouwde families ontleend
s. Het geeft den indruk een samenstelling van 2 familie-
sapens  te zijn. Kan een onzer heraldici hierin soms
3en weg wijzen? P. M. VAN W A L C H R E N.
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Hyllichgen Arien Joosteus huysvrou wt Willemschoop
1_ 6 Febr. 86

Matheus  Gherridtz Backer  j- 24 Febr. 82.
Joostgen Jausdr  t 24 Naar t  82
Jan Cornelisz Schinckel  i_ 26 Sept 82
Hendrick  Lauwerman stadtboode t 11 Oct 82
Jan Claesz. Ouwerochghe  i_ int Weent 8 Cet.
Cornelis Ewertz wt Machstwick + 7 Nov.
Pieter  Claesz van Woorden t 2 Nov. 83
Marichgen Thomas Gerritsz huysvrou wt Willem-

schoep  i_ 3 December 82
T h o m a s  Gherridtz  in Willemschoop  -i_  10 Jan. 83
Jan Cassiop\jn  den 25 Januari (1683)
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Eenige sterfdata van meest Utrechtschen adel.
(1517-1557). (XL, 3178-380).  Betreffende enkele der daar
genoemde personen is het grafschritt  nog te zien (zie
genealogische eu heraldische gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der provincie Utrecht en Gelderland).

Bij no. 9 op bl. 3’79 lees in plaats van Doke:  Freys
va11  Dolre  (zie R h e n e n  no. 51).

Bij no. 1 op bl. 380 lees O&zuijck  in plaats van A n -
newijck. (Zie L?trecht  bl. 268 sub 1.)

B. v. T. P.

Gemeentewapen. Bij Koninklijk besluit van 10 April
i924, No. 48 is aan de gemeeute &ieuwstndt  (provincie
Limburg) het navolgende wvapen verlecud  : !)oorsneden  :
1 in azuur, bezaaid met staande blokjes van goud een
leeuw van hetzelfde, getongd en genageld van keel; 11
in zilver drie geplante elzeboomen van sinopel.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bommel (van). Kan iemand mij bijzonderheden ver-

schaffen omtrent het geslacht waartoe behoorde Nr.
Lubertus  Cornelis  van Bommel i- te Utrecht 13/ö 1811 ?
Hij huwde te Edam met Cor-/lelia  Boot, weduwe van
William  Pont en dochter van den vice-admiraal Justus
Boot en Nnrgaretha  Cloribus.

Hij l iet  vier kinderen na, waarvau  het oudste jong
over leed .  De  andere  waren  Justi,na  illargaretha van
Bommel, gehuwd met Jhr. Il’ille??z  Hendrik Hoeufft;
Cnrei t,an Bommel, burgemeester van Edam, gehuwd
m e t  Adaria  Frederika  Berslergh;  Petronella  Maria  v a n
Bommel, gehuwd met Luit. P. W. I. Engeibert  van Be-
vervoorde. Het wapen dezer familie vun Bommel is een
gouden dwarsbalk op blauw veld, vergezeld in het hoofd
van een gouden klaverblad en in den voet van 3 gouden
Fransche lelies (2, 1).

Amsterdam. D. F. PONT.

Bronckhorst (van). (XLI, 358). Ik vond nog dat
Jacob Hendriks  va?z  Br. t 1731  en zi,jn  v rouw (d ie  in
de genealogie uit de collectie Huydecoper ook dr. van Nr.
H e n d r i k  en 41aria  Kuchlin  wordt genoemd) t 1700.
Hun zoon Ge,rnrd  van Br. Y 1753 huau  van Breugel.

Jacob is mogelijk een zoon van Hendrik van Br.,
geb. 1629, die X Oct. 1665 Antonsia  VZug,  geb. Amers-
foort 1638, dr. van Arend 811 Cathurinci Meule,laer.

Laatstgenoemde Hendrik is weer een zoon van Jacob
va?a Br., geb. 8 April 1592, X 16 Sept. 1626 A g a t h a
bnoeck, geb. 1594, dr. van Jan en Margaretha Huyde-
coper. (Zie verder Elias de Vroedschap van A’dam blz.
630-1, waar een en ander vollediger voorkomt).

‘s-Gr. B. v. T. P.

Bouts. (XLII, 82). Na de inzending van mijn vraag
vond ik nog in een geschreven genealogie Comans, waar-
van ik de betrouwbaarheid niet beoordeelen kan, ver-
meld, dat ,Jol~a~alaa  Regina Bouts (geb. te A’dam) en
Alann  Bouts dochters waren van Frederik Bouts e n
Gijsberla  Mensbier.lacobaIsabella,  Machtelt, Joala,Frederik
en Anvan Catharina Bouts heeten  de kinderen van J a n
Bouts en Regina de Rover, dochter van Iacobde  Rover
en Isabella Comans. Data worden niet vermeld. Wie
kan deze, benevens verdere aanvullingen, verschaffen P

Leeuwarden. A. L. HEERMA  VAN V o s s .
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Brauw (de). Wat stelt de schildhoek voor op het
wapen van Jacob de Brauw, te zien bij Matthijs Balen’s
Beschrijving der stad Dordrecht, blz. 1138 en beter
Gtgevoerd  op het monument in de kerk te Kethel?

‘s-Gracenhage. H. D E  BRAUW.

Bruyn (de). (XLII, 52). ,Naar aanleiding van de mede-
beuling van den heer B. v. B. ontving ik gaarne bijzon-
lerheden omtrent Joachim de Bruvn  en zijn geslacht. Is
hij identiek met Joachimus ïVicolai,  die 29 Juni 1666
peter is bij Elisabeth Anthonii Henrici [ïe Bru$q  met
Hejarica MgTi Helarici  medici [de Bruijla]  te Uden ? In
1670 26. 10. komt hij voor als Jocrchim  Claesse~a.

31 Juli 1668 staat nog te Uden aangeteekend: Bapt.
Joa+afais  Anthonii  Henrici  et  Joannae ux. suae filius;
patrini Valerius Joes van Niddelroy et Arnolda Matthei
Tois eius loco fuit Aldegundis  Joachimi Il;icolai.”

Dordrechi. W. D E  BRUIJN.

Drost-Ockhuysen. (XLII, 120). Dammas  Drost, ged.
Haastrecht 8 Maart 1699, begr. Haastrecht 28 Febr.
1783, tr., als weduwn’ van Anna Baas, INoordrecht  23
Dc t .  1 7 4 1  Adaria  Ockhuysen,  ged .  Woerden  9  Sep t .
1710, begr. Haastrecht 21 Mei 1779.

Z i j n e  o u d e r s : Bart  Jajasz.  Drost, tr., als wedr.  van
Gerrigje Oudenes, Haastrecht 5 Mei 1697 Maria Jans
uan Rossen, j. cl. van Camerijk,  wonende ta Waarder,
begr. Haastrecht 21 Nov. 1 7 6 8 .

H are o u d er s : Heladricus  Ockhuyseva,  ged. W o e r d e n
20 Juli 1681, + Woerden 21 April 1756, tr. Woerden
d Dec. 1708 Aletta van der Spelt.

Utrecht. Mr. H. WALLER.

Drost-Ockhuysen. (XLII, 120). In mijn notities staat:
Dammas  Drost, geb. te Haastrecit 8 Ma#art 1699, schepen
aldaar, huwt te Woerden 25 Oct. 1741 l) Maria Ock-
huysen,  geb. a ldaa r .

Nunspeet. J.  F.  VERSTER.

Drost-Ockhuysen. (XLII, 120). Volgens het verslag
over 1920 van het Rgksarchief  te ‘s-Gravenhage be-
vindt zich in het a,rchlef  van de polder Stolwijk een
s tuk ,  waaraan  he t  zege l  hang t  van  iieter Cornelisz.
Dros (niet Drost), in 1613 Schout van Haastrecht. Het
wapen op dit zegel moet vertoonen ,,3 posthoorns”. Helm-
teeken:  een klaverblad tusschen een vlucht, terwijl de
naam als randschrift fungeert.

In het Schielandshuis te Rotterdam is het wapen van
Johannes Drost Adzla,  in 1853 Hoogheemraad van Schie-
land, op een wapenbord geschilderd als  ,in goud 3
zwarte jachthoorns”.

Het  A r m o r i a l  Général beschrijf t  het  wapen eener
familie vn?a Ockhuysen als doorsneden: A: in rood 3
gouden kronen, B: in zilver een ossekop van natuur-
lijke kleur.” Helmteeken: een gouden kroon tusschen
een roode vlucht.

Behoudens geringe verschillen wordt dit wapen ge-
voerd door Johan Olchuysen, heer van Teccop, 1216 1765
en lb/7 1779 te Woerden en Aletta Okhuysen,  de v r o u w
van He?al-ik Rei&,  2916 1782 a ldaa r .

Navorscher 1874 pag. 4671468,  waar eenige  gegevens
omtrent deze familie zijn te vinden, beschrlj’ft dit wapen

1) Plaats en datum van dit huwelijk luiden hier anders dan in
voorgaand antwoord van Mr. H. Waller. RED.
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niet als doorsneden, doch met een schildhoofd, hetgeen
blijkens de orgineele lakafdrukken niet juist is.

DOG. BUR.

Dussen (van der)-van Vredenburch. (XL&  121).
Mr. Pieter Ewouts van der Dussen kreeg in 1675
voor de stad Delft zitting in de Admiraliteit van de
Maze, IM.r. Jacob Adrinansz.  van Vredenburch van Adrichem
in 1681. Wanneer dus het kanon met het wapen van
van  der  DlLssen het  jaartal  1678 draagt,  heeft  het
gieten dier kanonnen plaats gehad bij het aanvaarden
van hun ambt aan die admiraliteit. Met het oog op dezen
datum zou het feit misschien kunnen leiden tot devraag,
of zulke kanonnen meer voorkomen, en of het hier
soms een gebruik geldt.

Delft. Nr. L. G. N. BOURICIUS,  Gemeente-archivaris.

Entens. (XLII, 121). Volgens mijne aanteekeningen
huwde. Baz& ~‘~112  ïklartena  (dochter van .Duco en her-
trouwd in 1603 met, Juw van Hwrinxmtc  thoe Heeg) met
B arth o 1 d Enthens  l:an Mentheda,  d.cn watergeus, overl.
Groningen 15127 Mei 1680, zoon van Burthold  en Eme-
retrtin van Holdinga.

‘s-Gr. C. J. P.

Fockert (de)-Linclaen. Antony  Carel  (of Auloilze  Chnr-
les) de Foclcert,  zoon van Leendeyt  Willem en Petronella
Engelen, ged. te Nijmegen 30 Jan. 1774, overl. . . . ,
trouwt te Nijmegen 16 Oct. 1809 met Adriana  Sophie
Linclae/t, weduwe GQsbert Westenberg, geb. te Zoeter-
woude  . ..> overleden te . . . den . . . , dochter van . . .
en . . .

Gaa,rne zou ik het ontbrekende aaqgevuld  zien en
het wapen Linclue~~ -willen weten.

Amersfoort. N. M. 11. VAN DER B U R G.

Het eenige ons bekende wapen Li~aklaen  is te vinden
in het Armorial Général, waar het aldus wordt om-
schreven: ,in blauw een zilveren zwaan, zwemmende
op zilver water en vergezeld boven rechts van een
gouden ster”.

Doc. BUR.

Fontaine (de la). (XLII, 121). Volgens Heraldieke
Bibliotheek, Nieuwe Reeks, IV, 104 was Barbara Eliza-
beih de In Eotataine  dochter van Ja?a en van 1v. t~cn der
L$nden.

s-Gr. C. J. P.

Fontaine (de la). (XLII, 1.21). Bn,pOnrtc Elisabeth de
la Fo?jtnine,  ged. te . . . don . . . . 1715, overl. te . . . .
7 Maart 1772, voerde in goud 14 bijen (4-3-4-3), huwde
. . November 1739 Il;alrnve?a  Robert van Xeeckeren von
B~andse~lburg  eja Barlham,  Burgemeester van Groenlo. Zij
was dochter van Johan Gideola,  Predikant ta ‘s-Bage,
ged. te. . . . den . . . . , ovorl.  te ‘s-EIage  . . D e c e m b e r
1’760 en van . . . . z;a?a der Linden. IIe ouders van haar
vader zijn mij onbekend, die van hare moeder waren
Frans van der Linde7a  en Agfzcta  van Herwaarden  (data
vaI1  doop, huwelijk en overlijden dezer grootouders mij
ook onbekend).

Ede. KUYCK.

Fontaine (cie la). (XLII, 131)  1). Il,‘.  22.  I:an Heeckeren

1) Dit antmoord weerspreekt de beide voorgnando.  Red.
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van Burlham eya Brandsenburg  tr. 2” Beverwyk  10 Nov.
1739 B. E. de In Fontaine, geb. Kaaustad. Eed. 14Mei
1716, t ‘s Gravenhage 7, be&. 13 Minrt í772, dr. van
Jail. en Utrria Elisabeth de &lala. Jan vertoefde van 1710
-1738 aan de Kaap, het laatst als Gouverneur aldaar,
keerde hier terug en kocht Westerhout te Wijk aan Duin.
íIlari[t  E. de _&jan was dochter van denK aapschen Onder-
Gouverneur An&-ies,  j- 1696,  en sinds 1689 gehuwd met
Elisabeth UW XuurwaarcIe,l.

Ja.n de la F. en M. E. de Man hadden nog een zoon
Ja//,  Gideon, ged. Kaapstad 25 Apr. 1728. Hij komt nog
als getuige voor bij doop der kindercu van zijn oom-
zegger Derk Jan v. Beeckeren  v. Br. Walenk. ‘s Graven-
1lage.

Leiden. BIJLEVELZ).

Fontaine (de la). (XLII, 121). De laltafdruk van Ba,--
bara Eiisabetla  de 1~ Fontai,ne  is te vinden in de vol-
machten der Geldersche Leenka,mer  en vertoont : 14
bijen, 4-3-4-3 gerangschikt, op gouden veld.

Andere leden dezer familie voerden soms een ander
aantal bijen enlof andere kleuren, zoo voert o. a. Hui-
lippus de In  Fonlninr, in 1683 Librijmeeatcr  te Gouda
9 gouden bijen op blauw; A.nna Elisabrth  de In Folztai,jle,
de  vrouw van  ïUr.  Goszci~~  Schluiter,  2318 1771 te Zut-
phcn, 12 b{jen; ,Jean de la Fojltnine,  wiens weduwe
Annu  E&sabeth  P(IUW  19/11 1776 te Amsterdam woont,
een  met  bijen bezaaid veld,  etc.  (vergeli,jk ook de la
Foiatalne I\‘icnrt  in het Arm. Gen.).

In de Amsterdams& Weeskamerboedels  vonden wij
nog: JOUIL  de la Fontaine, 2812 1713 Onderkoopman
en Pakhuismeester van het kasteel te Kaap de (ioede
Hoop, .7ucoO de I!r F., zelfden datum, koopman te Am-
sterilam, en Bll,rb«rcc  delal<.,  zelfden  datum, to Beverwijk.

Doc. BCR.

Gent (van). Iu de Geldersche  Geschiedenissen van
A. Slichtendorst X1 Bk., blz. 335-339 komt voor als
Maarschalk van Hertog Karel van Gelder  \I’iZZem ~a,n
Gent vc&?a Oyen, daarna steeds genoemd de Maarschalk
of de Heer van Ol/cn.

EIij deed voor den Hertog een krijgstocht naar Gro-
ningen in 1513-15  en bezette die stad.

Zou iemand mij kunnen medodeelen of deze maar-
schalk uit  het geslacht liala Gejit  of ual1 Oyepa  was en
wie zijn ouders waren?

8. I v. K .

De bovenbedoelde behoorde tot het bekende Geldersche
geslacht vula Gent en was een zoon va,n Willem ual2  Gent, heer
van G e u t ,  Oyen,  Dieden,  R i x t e l ,  ambtman  v a n  d e
N«derbetuwe  en burgemeester van Tiel (i- 1492) en Jucoba
van Zuybela víl,?a ni yet*elt.

D O G. BUR.

Groeneweg.  ‘Waarmede zegelde de Beyerlandsche
familie Groe+leweg,  waartoe o. a. behoorden C o m m e r
Aryensz. Groenewech,  in eene  ak te  van  1618  a l s  in -
woner van Oud-Beyerland genoemd en de navolgende
schepenen van Numansdorp en Cromstrien: Pieter Bas-
tiaensz. Groeneweg (1730), Cor?zeliu  Gr. (1774) en Bouwen
Gr. (1780).

V. v. R. L.

Het  een ige  ons  bekende  wapen  Groenelueg  is dat
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van Pielerfje  Dirckx  Groeneweg,  omstreeks 1725 te
Zevenhuizen, zijnde ,,een laan met boomen”,  h e t w e l k
volgens het jaarboek 1867 van de Kon. Akademie van
Wetenschappen destijds in een raam van de kerk te
Zevenhuizen moet te zien zijn geweest.

Doc. BUR.

Haesbaert-von Weiler. Genealogische gegevens ver-
zocht van het echtpaar Mr. Johai&  Haesbaert X Sctra H.
vou Weiler,  waaruit geb. te Cleefi 1 Dec. 1714 Bfzna, welke
te? 20 Nov. lï36 huwde met Casimir A. van Rappnrd.

B)-eda. P.  BINKKOMT  VAN OUDCAHSPEL.

Hemsterhuis. De bekende philosoof ~~Q?ZS Hemster-
huis (1716-1790)  noemt in zijne brieven J. A. baron
d2C TOUT, i_ 1780, diens stiefzoon H. W. van Aylva  en
d i e n s  s c h o o n z o o n  8. bp. C. v a n  fia*gell  zijne n e v e n
e n  v e r w a n t e n . De verwantschap moet m.i. dus in
de familie Rwmpf  gezocht worden

W a a r  F .  H t o t  k w a r t i e r e n  h a d :  Hemslerhuis X
Grocnewout,  de Wilde X Veeq  vraag ik: waar schuilt
de ver wan tschap ?

Leiden. ~LEVELD.

Hengel  (van). SteUelr  Jau Hendrik van Hengel, Pre-
dikant der Hervormde Gemeente en apotheker te Delft,
overleden aldaar4111  1836, was gehuwd met Adriana Jo-
hanna Doornik, geb. 13/7 1766, als dochter van B a r -
tholomeL!,s  Justus Doorfzik  en Cathccrina  Jacoba  d’Arnaud.
Is het juist dat zijn vader was Dirk van Hengel, g e b .
13/3 1702 te Winterswijk en I2/10 1776 te A’dam als
cargadoor overleden 3 Deze Dirk van Hengel was het
tiende kind uit het huwelijk van Stecell  Jan rnn Hengel
(geb. 1659, t 1753) eu Dora Maria van Boekholt  (geb.
1667, j- 1753). Nadere gegevens over dit geslacht van
H e n g e l  zullen mij zeer welkom zijn. Bestaat er een
genealogie van deze thans nog bestaande en wijdver-
takte familie? Zij voert als wapen een uitkomenden
arm op zilver veld, een weegschaal vasthoudende. Helm-
.teeken: een dito arm.

Amsterdam. D. F. P O N T

Heyden (van der). Wie waren de ouders van Johs. J.
van der Heyden, geb. te Harlingen 4 Dec. 1799, over-
leden aldaar 22 Mei 183d?

Wnrmond. w. MACHEN.

Hoevenaar. (XLII, 20). De vermelde Adriaan Adolf H.,
ged. 14. 4. 1745, zal dezelfde zijn als die genoemd Alg.
Nederl. Familieblad  IV 70, geboren April 1744, overl.
Rotterdam 29 December 1795, gehuwd met Gerardina
Adriana IQ~ Hoeij, vermoedelijk de op 4 Mei 1771 te
Gorinchem geboren dochter CSocsrdinn Adriana van Mr.
Jou Schilthouwer van Hoeij  en van Cornelia Boudewina
Mathia 01n Oostee.

‘s-Gr. C. J. P.

Jelgerhuis. Wie waren de ouders van !l,nco  Jelgerhuis,
kunstschilder te Harlingen? Wanneer was hij geboren
en wanneer overleed hij? Had hij nakomelingen?

Wie waren de ouders van wybe  (Gerritz. 9) l:an Jelger-
huis, in 1511 burgemeester van Leeuwarden ? Hij over-
leed meen ik in 1534. Wie waren zijn nakomelingen3
Hij moet tweemeal getrouwd geweest zijn.

Warmend. W .  MACHEN
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Jörna (XLII, 20, 89). In kolom 89 is Sibrich Keimpes
Jorna  abusievelijk mannelijk verklaard; zij is g e h u w d
met Fetae lacobs Bonnema. - In kolom 90 te l e z e n
sub  V  Abbuma i.p.v. Albuma.  - Ielto Annii  vond  ik
nog vermeld als notaris in 1669 te Makkum, in 1678
te Bolsward.

Leeuwarden. A. L. H E E B M A  V A N  V o s s .

Kri jger ,  Kan iemand mij ook het wapen van de
Zeeumsche familie Krijger meedeelen ?

v. v. R. L.

Langlois-Maseyck.  (XLII, 66). Jacob Langlois.  geb.
Rouaan 17 Aug. 1674, gest. te Amsterdam, begr. 26
Febr. 1720, trouwde 19 Jan. 1698 Ester ilfaseyck,  over-
leden te Amsterdam en begraven 27 Aug. 1760. Bron:
Vorsterman van Oyen.

‘s-Gravenhage H .  D E  BRAUW.

Leeuwen (van) .  (XLLI,  123), Inget.  Amsterdam
21.4.1730:  \\.ijnand  van  Leeuwen, v. A. 23, va. Abraham,
en Adrialja  dtacrs,  v. A. 26, m. J o h a n n a  Jochems.

Amsterdam. A. B. VAN DEH. VIES.

Meerdink. Kan iemand mij ook het wapen van eene
familie Meerdink  mededeelen’?

Amersfoort. N .  M. H. V A N  D E R  BURQ.

Monté (de)-Lombe. (XLII, 123). Johannes de Monté
(zo011  van Phil ip,  geb.  Batavia 12 Dec.  1690, _i ald.

i ~9 J an. 1726, tr. in O.-Indië 16 Juni of Juli 1716 Maria
Heurnius,  geb. Paulochinco 4 Sept. 1696, overl. Utrecht
8 Juni 1761), geb. Batavia 17 April 1717, i_ R ’ d a m
15 Oct. 1766, tr. te Norwich (Eng.) 9 Sept. 1743 Lu-
cretia Lombe, geb. Norwich 11 Jan. 1723, f- R’dam 6
*Juli  1794 (dr. van rilliam L. en Mary Smyth  uit Grest
Yarmouth).

Lombe: in blauw 2 zilveren kammen, met de punten
naar onder en boven, boven vergezeld van een lanspunt
van zilver naar rechts, onder vergezeld van een lans-
punt naar links gewend. Helmteeken : 2 zilveren lansen.

Smyth :  in rood een zilveren keper beladen met 3
zwarte aanziende kattenkoppen vergezeld van 3 (2 en 1)

i zilveren 6-armige zeesterren, en boven de kepe r  een
vrijkwartier  van zilver met roode baronnethand; helm-
teeken  : kop en hals van een griffioen van rood met
gouden snavel. Spreuk: Qui capit  capitur.

Heurltius : in goud 3 roode jachthoorns, van zilver
gemonteerd; helmt. : muts van hermelijn.

‘s-Gravenhage. E. V A N  B E R E S T E Y N.

Mont6  (de)-Lombe.  (XLII, 123). Johannes de Monté,
man van LUCIJ  Lombe, werd begraven op Dinsdag 21
October 1765 ‘in de Groote Kerk te Rotterdam, oud 38
jaar, van beroep koopman, wonende Haringvliet n. z.

Lucy Lombe,  weduwe van Jan de Mont&  overleden
6 Juli 1.794 aan verval van krachten, oud 71 jaar 6
maanden en 24 dagen, werd begraven 9 Juli d. a. v.
in de Groote Kerk te Rotterdam, Trans n” 30, wonende
Haringvliet n. z. en nalatende 2 meerderjarige kinderen.

Voor  no ta r i s  J acob  Bremer  te Rotterdam maakie
het echtpaar De Mont&Lombe mutueel testament op
26 Mei 1744.

Bij giftebrief van 3 Mei 1756 koopt Lucy Lombe, wed.
John de Mont&  van Robert Patridge d’Jonge,  koopman
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te Norwich in Engeland, een huis aan den Haringvliet
te Rotterdam, protocol nr 3841, voor ruim 8000 gulden.
Dit huis kwa&*later  in het bezit van hare dochte<C&ha-
rinn  Mtrria de M o n t é  en nog later aan Adrianus  Cor-
iaelis Oudorp,  echtgenoot van deze Catharina Maria de
Mori té.

dr. v. A d r i a e n  en Anpza  Maria VQ+Z  Cfert  (beiden van
Breda ,  geh .  8  Dec .  1697}.

Flor is  oun Gils ged. 31 Jan. 1666. zn v. C o r n e l i s
Eloris  X Catalijntje Blauw.

I Eloris  van Gils  ged.  15 Jan. 1666, zn v. Andries Floris
X Ma.qke van der Plas.

Voor  no&ris 0. C. uan. Rijp te Rot te rdam maakte
Lucy Lombe op 13 December 1791 testament, waarbij
zij tot hare erfgenamen benoemde haar dochter Catha-
rina Maria de Monté, haar zoon Johan Philip de Monté,
raad en vroedschap, en haar kleindochter Catlrarina
Muria Pichot, huisvrouw van \C;illem Perbrugge, d i e
een dochter was van haar overleden dochter Lucret ia
de Monté, vrouw van Jan David Pichot, raad en vroed-
schap te Schiedam.

Adrinen vaga Gils  ged. 18 Deo, 1673, zn v. Willem X
Heyltje  Goeyaert.

Il’illemyne  Fiers ged. 31 Jan. 1670, dr. v. Bert Jansen
X  Il‘illemyne  Steuens.

Voor laatstgenoemden notaris maakten 16 Juni 1796
testament Adrianzcs  Cornelis Oudorp, oud-commissaris
van kleine zaken en vredemaker, mitsgaders koopman,
en Gnthctrina  Maria de Molité,  echtelieden, gehuwd in
1795.

Rotterdam. W. J. L. P O E L M A N S.

Niel (van). (XLII, 124). Eenc  ,7ohanna  van Aiel  werd
o.a. gedoopt te Zaltbommel 29 Juni 1706 als dr. van Anto-
wie  van Niel en Joh” de Jongh (over welk echtpaar na te
zien gedrukte kwartierstaat Schns,  ex. in Bibl. N.L.). De
vait A’iel’s te Z.B. in dien tijd zij.n  mij echter nog niet vol-
ledig bekend en deze tak is met uitgewerkt in de vrij
uitvoerige gen. in A.N.F. IV en V en niet behandeld
in Taxandria.

B. v. D. v. H.

Niel (van)-Graadt. (XLII, 124). Uit het stamboek
der familie Graadt blijkt: Ds. Il’ilhemus  Graadt, geb.
te Nijmegen 22 Februari 1714, -/- te Garneren 3 April
1770 oud 56 jaar, proponent 1738, predf t,e Vuren eu
Dalen 1741, te Garneren 1743, zoon van Lambartus en ,
Anna Katriua  Vermaes,  is te Garneren op 3 April 1746
gehuwd met Johanna Emeriwaa van Niel, afkomstig uit
Zalt-Bommel. Het in de kwartierstaten van Wildeman
en van de Blocquery genoemde echtpaar II ilhelmus  1
Graadt en Johawn  van Niel heeft nooit bestaan.

De rechte voorouders van Ds. Wilhelmus Graadt zijn
volgens bovenvermeld stamboek :

1, Jan Roelofsz.  van Straelen huwt Claeske  .Jansen. i
Zij hertrouwt 11 Jan. 1609 Teunis Graadt.

11. Roelof Jansz.  ‘ca11 Stralen alias Graadt, t te Nij-
megen 31 Oct. 1662, huwde 20 27 Mei 1651 Geertruy ~
Hendriks  van Bronkhorst, i_ Nijmegen 8 Nov. 1662.

III. Ilyiblena Graad&  geb. 1660, t 3 Maart 1712, huwde
17 Juli 1681 Aeltie Lamers, geb. 1660, 1_ 19 Juli 1714.

IV. Lambertus Graadt, geb. 28 April 1684, t 18 Juli j
1764, huwde 10 1 Mei 1712 Anna Katharina Vermaes,  j
-j- 22 Febr. 1716.

V. Ds. TVilhelnazbs  Graadt.
Nadere inlichtingen zal gaarne verschaffen 1Mej. Mr.

Graadt van Roggen, Den Haag, Adelheidstraat 240.
‘s-Gravenhage. VAN SCHILFGAARDE .

Orizandt-van  Gils. (XLII, 124). Geh. Breda 11 Mrt
1691 Floris van Gils  en Willemina  Fiers,  waaruit Wille- 1
myne  4 Dec. 1693, Katrina 2 Mrt 1696, Cornelis Artus
6 Nov. 1697, I’vilhelmus  .lohala?aes  11 Febr. 1699.

Er is &n Cornelia  van Gils te Breda ged. 3 Dec. 1698,

Doop van Aqalaa  Maria van Gert komt niet voor; wel
één ouderpaar van Gert nl. Corstiaen Mertens X Eyken
W o u t e r  Krillaerts. Ondertrouw Orizandt-va?a Giis  is
te Breda niet ingeschreven.

Breda. P .  BINKHORST  V A N  OUDCARSPEL.

Strubberg-Pröbentau von Wilmsdorf. Voorouders
gevraagd van Amelia  Elisabeth Strubberg,  geb. Lingen
10 October 1749 als dr. v. Christiaan Hendrik X Anna
AmPlia  Pröbentau  von Wilmsdorf. Is de laatste wellicht
een dr. v. het echtpaar Pröbentau v. W.-Jtrcot van Axele,
waarvan dochters huwdon in de geslachten Hooft, van
Heuw, v a n  Tu$l  ran Serooskerken,  Mey?aers  e n  v o n
Hornpesch?

Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL.

Christiaan  H e n d r i k  Strubberg,  ,,Kreiz  und Domain-
Rath” te Cleve, Ontvanger-Generaal der tollen in het
Her togdom Clevc en het Graafschap Mark, huwde
Anlza  A m e l i a  von \16lmsdorff,  dochter van _%edrich
baron copa Wilmsdor$ a. d. H. Bestendorff, majoor i. h.
Regt. Gardedragonders van Prins Wilhelm  van Hessen

~ten dienste  der Vereenigde Nederlanden, en Wilh,elmina
j Aleytlo  Michorius  (geh. Lingen 26 Aug. 1713), dr. van

Lambertus  &fichorius,  J. U. D., advocaat-fiscaal der
graafschap Lingou, en Aniaa  Amelia dhagen  (geh. Lingen

! 28 Aug.  1679) .  RED.

Shmont  de Bas (de). (XLII, 120). De vraa’g  vindt
een volledige beantwoording in V. v. 0.‘~ Stam- en
Wapenboek, dl. 111,  p. 373.

DOG. BUR.

Vestrinck- Fabricius. Genealogische gegevens ge-
vraagd van het echtpaar Dr. Hendrik Pestrinck,  burge-
meester van Kampen X Geertruyd Fabricius, waaruit
te Kampen ged. 3 Jan. 1716 Geerlruid Brechta, welke
aldaar ‘~1 Mrt 1747 huwde met Ds. A. L. de M i s t .

Breda. P .  BINKHORST  V A N  OKJDCARSPEL.

~ Waal (de). Gaarne zou ik inlichtingen hebben omtrent
datum en plaats van geboorte van P. de Waal,  i n

1 1 7 9 3  20 luitenant bij het Cavalerie Regiment no. . . .
(Officiersranglijst Krijgsgeschiedkundig Archief).

‘s-Gr. J. D. w.

Wevorden (van). (XLII, 126).
legen.  Wilhelm  van Wevort  is anno 1209 met Grave

Wilhelm  van Moerse  tot Worms op den Tour-
noy geweest, sijnde  den 13de” tournierende, was
uitgeschreven door de ridderschap des Rijn-
struoms.  Ob. 1247, trout . . . . A.

2egen.  A. Bernhardt v. W. Wilhelmzoon, trout Catha-
ria van. . . . ob. 1277. . . . B.

3egen.  B. Jordan v. r., hij sterft 1329, tr. Anna v.
Baerle.
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4egen. c. Qowt v. W . ,  tr. Margarela  run Balderick,
Ob. 1363. . . . . u.

6egen, D. i.-Godert  ‘v. VV., 1383, tr. . T . . E.
2. Bernhard1 v. W., 1380, tr.. . . . F.
3. Arent u. IC’., tr. Margaretha Erfdochter

van Ossenberg 1376 . . , . cl.
Zij had eene  zuster Mechtelt v. O., joffrou
in ‘t hooge clooster  tot Wesel  1370.
Zij was een d’ van Otto v. O., Heere en
Erfvoogd  tot Ossenberg, trout Margaretha
dochter des Heeren  van Vrymoeroheym,
Ob. 1363.
Zij was een kleind’  van Vrederick Heere
ende  Erfvoogd  tot Ossenberg, Ob. 1323.

6egen.  E. Otto van l+?ecorl.
F. Jordan  u. W. 1416, tr.. . . . H.
G. 1. Jorclala  v. \I’., Heere tot Oasenberg, 1421,

tr. , . . . 1.
2. Otto u. \I*.:  Jordans broeders, 1430, tr.

Sophia v. Bodberch . . . . H.
7egen.  H. Beerndt v. \V. genaemt Bulfuers,  tr. . . . . L.

1. 1. Stephan  13. W. ob. 144’3.
2. An12 o. W., Heere tot Ossenberg, tr. Ferme

v. Raet, sonder kinderen gestorven 1478.
K. 1. Arnold ~7. IV., succedeert zijnen neve  in de

heerlijkheid Ossenberg, leeft 1487, is dood
14S6, tr. Sophia Opdcnberge, 1492..  . . hl.

2. .7ohan v. TV., Heer tot Hamborn  1498.
3. Margaretha 21. W., tr. Johon  v. Efferen ge-

naemt Halle 1470.
8egen.  L. Beerndt v. W., Beerndt Bulfaera z. 1470,

N.
M.tlr’bikielis v W.,  Heer  to t  Hamborn  lö21.

2: otto v. IK, Heere tot Ossenberg 1503, ob.
1543,  tr. Sibille van Raet, die hebben over
de 20 kinderen gehad. . . , 0.

3. Rutger  v. W., ob. 1518.
4. Vince/zliu.s  v. W., 1621,  tr. . . . .

Slagen.  N. 1. Bertram  u. \V.,  Heere tot Druift 1639, tr.. . . . & .
2. D~genhard  v. IV.

3. Otto v. W., ob. 1684.
4. Lzcdgard  v, W., ob. 1674.
6. Engelbert 2’. U’., ob. 1688, had twee ZOOM

geb. en gestorven,
6. Eoert v. W., ob, 1641, tr. Am: v. Am;?

lunzen . . . .
7. Alexander, Reynier en Hendrik, ob. 1676:
8. Alexa,ader  v. W., Heere tot O., Drossaert

tot Moers, ob. 1641, tr. Anna Droste, st.
2 Apr. 1647.. . . w.

9. Ludgard v. W., ob. 1640 6 Sept.
10. Lueff 21. W.
ll. Hendrik v. W., capitein.
12. Judit v. IV., ob. 1640.
13. Elisabet v. W., tr. Cowad van Hetterscheid,

ob. 1626.
14. Anna v. W., ob. 1637.
15 Margaret v. \Is’.,  ob. 1624.

12ogen.  V. Alexander v. IP.
W. 1. Euerwijn  v. W., ob. 21 Febr. 1666!

2 .  Johala  II.  lI’., Heere tot Ossenberg, ob.
1669, tr. Petronnetla  v. Aerssen v. Sommels-
däjck,  st. 4 Deo. 16%. . . . X.

3. Anna Margareta v. cc’.
4 .  Pauet  21. W., ob. Haga Comitis 31 Mrt.

1665 (in 1649 capitein  ten dienste  dezer
landen).

0.1. Henri& v. W., Heere tot Hamborn.
2. Johan v. W., Heere tot Ossenberg, Hof-

meester van Hertog Karel v. Gelder,  tr.
Digna van Wijenhorst, 1564 . . . . R.

3. Balthnzar  v. W., Monnik tot Camp. 1642.
4. Chrislopher  1‘. IC’., tr. Theodora van der

Schuerera  . . . . S
6. Beernt v. W., Duytscher Orden Commandeur

tot Sogenwolde, ob. in Lijflant 1668.
P. Johara v. \V. Vincentiuszoon. tr. . . . . T

1Oegen.  Q. . . . . 1:. Weuert, Heer-0 tot Drouft in ‘t 1anC
v. Gulik.

5. Elisabeth Lucretia v. IV.,  ob. 19 Mei 1669.
13egen.  X. 1. Alexander Cornelis  v. \V., st. 8 Juni 1723.

9. Ernest  Pieter v. Wevort v. Ossenberg, Raads-
heer in den Souverainen Hove v. Brabant,
tr. Louise van Crommon a0 1683, geb. lti67,
ob. 1690 . . . . Y.

3. Francois  Arnoud v. W., st. 16 Aug. 1718.
14egen.  Y. 1. Catarina  Hesterv. IV. v. O., ob. 22 Sept. 1687.

2. Gerrit  Cornelisv.  W.V. O., ob. 12 Febr. 1696.
3. Johan Marin v. W. v. O., Heere in Hoe-

dekonskerke, Winninge en Ostende, in
den Oud Raed  der staat Dordrecht, Raad
en Mr. Generaal van de Munte  der Qer-
eenigde  Nederl., Bewinthebber v. d. West
Ind. Compagnie, ob. 24 Oct. 1736, tr. 1706
Christitja  Elisabeth v. Slingelandt, ob. 24
Oct. 1734, Hr. Barthout en Elisabeth v.
Bleiswiickdr.  . . . . Z.

4. Françoas v. W. v. O., Rekenmeester wegens
de stad Goes ter Grafehjkheids  rekenkamer
van Zeeland, tr. 30 Juli 1726 Susarana
Elisabeth Cunaeus,  hij ob. 176.

i
16egen.  Z. 1. Louise Christi?aa  v. IC’. v. O., geb. 22 Febr.

1711, ob. 12 Mrt. 1716.

R. 1. Sander&n  v. IV., 1560, tr. Lueff Inhenhael
Bercncamp.

2. Paal v. W., Heere tot Ossenberg, ob
lGl2, tr. Arana  Pieck, erfdogter, sterft 4
Mai 1600.... U

s. 1. Ofto v. w. 1650.
2. Aelheyt v. TV.

2. Er-/&  Pieter v. W. 0. O., geb. 27 Mei
1725, ob. 4 Dec. 1739.

3. Ernst Pieter v. W. v. O., geb. 30 Jan. 1722,
ob. 21 Juni 1724.

4. Barthout  UI W. U. O., geb. 12 Nov. 1716,
ob. 6 Dec. 173S  ongetrout.

6. Enast Pieter v. IV. v. O., geb. 3 Nov. 1717,
ob. 22 Febr. 1721.

T. Arent v. W., Drossaert tot Cracaw. 6. Alexancter  Cornelis v. \V. v. O., geb. 30
liegen.  IJ. 1. Johan v. W., Capitoin  v. d. garde des Pr Mei 1710, ob. 19 Jan. 1743 ongetrout.

v. Oranje, ob. 1596. ‘s-Gravenhage. J. D. WAGNEE
2. Digna v. W., ob. 1587.

168
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Wevorden (van). (XLII, 126). PelroneZZa  ran Aerssen
van Sommelsdijk  was geb. 27 Oct. 1631 als dochter van
Conzelis  can Aerssen, heer van Sommelsdijk, Spijk, den
Bommel en de Plaat en Lucia van Waltha.  De afkon-
diging van haar huwelijk met Johan van Wewort had
plaats te ‘s-Gravenhage 19 Dec. 1665.

Louise van Crommon, was een dochter van Mr. Cfe-
rard van Crommon Baad-Ordinaris-  in den Hove van
Holland, Zeeland en Westvriesland en Christine  de Geer.

De volgende gegevens van Iveoort  stonden ons nog
ten dienste  :

J. van \I’ecort,  24/7 1661 Commandeur te Rijnberk.
Alexander- v. W., 5/3 1632 Commandeur te Moers.
Mr. Joha/ Ma&us Ernstz.  val/ ret*ort van Ossenberg,

heer in Hoedekenskerk, in 1730 Raad van Dordrecht,
ob. 2/10 1734.

!Ur.  Ernst Pieter van Wevort  1jatz  Ossenberg, gecom-
mitteerde Raad ter Admiraliteit in Zeeland, getrouwd
met Louiso l:a/l, Crommon, ob. 12/10 1736 en begraven
in de Oude Kerk te Middelburg.

Mr. Johan Marirt  van Wevort  cat& Ossenberg, heer in
Hoeclukenskerk,  &ntmeester-generaal  van Holland, Be-
windhebber van de W. 1. Comp. ter kamer op de Maze,
trouwt 20/10 1700  met Chrislina Elisabeth (*al&  Slingelandt
Barthoutsdr., geb. 1 I/3 1686, ob. 24/10 1736.

Mr. Francois  Louis van Wecort van Ossenberg, ge-
committeerde wegens Goes in de Grafelijkheidareken-
kamer van Zeeland, ob. 8/9 1752, trouwt 3117  1 7 2 6
met Suscrn~ac~  Eliznbeth  Ctcnnezrs.  HQ is geboren te ‘s-Hage
en wordt 1413 1712 poorter van Goes.

Doc. BU R.

Onbekend wapen. (XLII, 96, C, 1-7). Juist de ge-
noemde papieren gaven aanleiding tot de vraag, want
in hot daarbij behoorende handschrift komt een zegel-
afdruk voor, dat als vrouzu&$k  wapen de gespen ver-
toont, als mannel$k  wapen de 3 zilveren lelies op zwart.

De toeschrijving daarin aan de alliantie Meurs-Lelyveld
lijkt  mij verkeerd toe, tenzij er eene grove vergissing
is begaan door den graveur, maar daarvoor maakt de
gravure een te goeden indruk.

De vraag blijft dus opon (Ida Heyen is ten rechte
Heynen).

B . v. D. v. H.

Naar aanleiding van bovenstaande opmerking kunnen
wij slechts mededeelen, dat wij in kolom 127 juist meenen
te hebben weergegeven, hetgeen wij in bedoelde familie-
papieren aantroffen, behoudens den naam Heynen,  waar-
van de drukker abusieveli jk H e y e n  maakte .  In die
papieren vonden wij het wapen Lelyveld  beschreven
als “in zwart 3 zilveren lelies”, hetgeen ons niet onmo-
ge l i jk  li,jkt, gelet  op den naam en het doorsneden
wapen van Lelyveld.

DO G. BUR.

Onbekende wapens A. Op een m[j vertoond kussen
ziet men 3 wapens, 2-1 gerangschikt, waarboven een
gouden kroon, gehouden door 2 leeuwen van natuurlijke
k l e u r  e n  w a a r o n d e r  d e  n a a m  ,Overwaert”  en het
jaartal 1693.

De wapens zijn aldus:
10. rechts boven: ,in rood 3 vairpalen en in een

gouden schildhoofd rechts eer! zwarte vogel”;

160

20. l inks boven: ,in goud (i) een  b lauwgetongde
gouden (1) leeuw”; ’

3”. beneden -. ,in zwart een gouden zwijnskop tusschen
2 gouden hertshoorns.

Kan men mij ook  ie t s  mededee len  omtren t  deze
wapens en de herkomst van dit kussen?

Tiel. F. J. M IJNLIEFF.

Het sub. 1 genoemde wapen is dat van de familie de
Jeude van Hardinxvelt,  het  sub 3 genoemde van de
Dordreohtscho  fami l ie  Ecerw@a. Een lid van deze
laatsto familie  Pieter Eoerwljn  was in 1644 heemraad
van de Overwaard, zijnde  het Noordelijke en Oostelijke
gedeelte van de Alblasserwaard, waarvan de uitwa-
terende sluizen onder Elshout aan de Lek, dicht bij hare
samenvloeiing met de Noord, liggen. Bij deze sluizen
staat ook het Waardhuis van deze Overwaard, in den
voorgeve l  waa.rvan  boven de deur eenige  in stean  ge-
houwen wapens en daaronder ook dit van Pieter Ever-.
wijn voorkomen.

De 2 overige wapens zijn dus vrij zeker ook van
heemraden van die waard.

DOC. BU R.

Onbekend wapen B. Op een portret uit de 160 eeuw
komt een wapen voor, dat in een ruitschild vertoont
,in zilver 3 rood0 kruisjes, waarvan de armen eenigszins
verbreed eindigen”.

Welke familie voerde dit wapen?
P. B.

O n s  zijn 2 families bekend, wier wapen met het
gevraagde overeenkomt nl. .l”. Vriese (of ook cie Vreese)
en ’ 2O. van IJsseldijk.  Beide voeren in zilver 3 roode
breedarmige kruisjes.

Wij vonden vermeld Oerhard de Vreese, i n  1 6 0 6
Markerichter van Goyer Marke (Overijsel) en . . . Friese,
in 1647 gemeensman van Deventer.

Van den naam Van 1Jsseldijk  zijn ons meerdere per-
gonen bekend, die bovenstaand wapen voerden, echter
niet vi>ór  de 180 eeuw.

Doc. BUR.

INHOUD 1934, No. 6.
Bestuurubrrichten. - Algemeene Vergadering van het Genoot-

ohap. - Jaarverslag over 1923. - Wapenboek dor Friesch-Gro-
iing&he Studentenrereeniging  aan de Utreóhtsohe  Hoogeschool, 164%
656, beschreven door wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith. (Slot). - Het
Yapenboek  ran de Gelders&-Overijselsche  Studentenvereeniging aan
Le Utrechtsche Hoogeschool,  1635-1671, medegedeeld door C. J.
Nelcker, archivaris der gemeente Kampen. (Slot). - Van Muijlwijck
in van Clootwijck van ouden adel? door A. P. M. A. Storm de
irave. - Eenige aanteekeningen  omtrent trouw en overlijden, op-
gemaakt  door Heer Cornelis Claese.  van Velden gezegd de Goede,
rite curator te Montfoort, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld.
- Korte mededeelingen: De afstamming en het wapen van het ge-
lacht Lette; Eenige sterfdata van meest Utrechtschen adel (1517-
557) ; Gemeentewapen. - Vragen en antwoorden: Bommel (van);
Ironckhorst.  (ran); Routs; Brauw (de); Bruijn (de); Drost-Ookhuysen;
lussen (van der)-van Vredenburch; Entens;  Fockert (de)-Linolaen;
pontaine  (dc In); Gent (van); Groeneweg; Haesbaert-von Weiler;
Iemsterhuis: Hengel (van); Heyden(van  der); Hoevenaar; Jelgerhuis;
orns; Krijger; Langlois-Maseyck; Leeuwen (van) ; Mesrdink; Mont6
ie)-Lombe; Xiel  (van); Niel (van)-Graadt; Orieandt-van Gils; Strub-
#erg-Pröbentau  von Wilmsdorf; Surmont-de Bas (de); Vestrinck-
‘abricius; Waal (de); Wevorden (van). - Onbekende wapens.

DE N E D. BO E K- EN STEEWDRUKKERIJ,  V/H II. L. SMITS.



M A A N D B L A D
VAN HET

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

leden van het Genootschap gratis toegezonden.
Bcidragen,  correspondentie betrefTende  de redactie

vanhet  Maandbladén  opgaven van adreuverandering
relieve  men te richten tot den re d a o t e P r Mr. TH.
ËI ~&x  LUCASSEN, huize ,,Sparrenh.sidd’,  Driebergen.

De jasrlijkaohe  oontributie  voor het lidmaateohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘a-Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, f 15.-.
V o o r  niet.leden is het Maandblad verkr i jgbaar
tegen een abonnementeprijsvan  flO.- per jaargang.

Correspondentie betreffende het Genooteohap  ge-
lieve men te riohten  tot den eecre t ar is Mr. E. J.
THOMASSEN  B THUESSINK  VAN DER H O O P, Zijdeweg  9,
‘s-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksohe portefeuille, zoomede  aanvragen
om exemplaren van vroeger verschenen Maandbla-
den, tot den bibliothecaris A. P. Y. A. STORM
DE G R A V E, Prins Idauritslaan.  44,  ‘s-Gravenwe.

De Bibliotheek is voor de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 uur.

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

--
No. 6. XLII" Jaargang. Juni 1924. -

BESTUURSBERICHTEN.

Feith-fonds.

Zooals den leden uit het jongste Jaarverslag gebleken
zal zijn, is de financieele toestand van ons Genootschap
verre van rooskleurig. TenzJj  aan de opwekking om
door extra-bijdragen, zoomel in den vorm van vrijwillige
contributie verhooging als anderszins, de middelen van
het Genootschap te versterken, in ruime mate gehoor
gegeven wordt, zal de noodzakelgkheid  om de uitgaven
der verschillende takken van werkzaamheid ten koste
van het welbegrepen belang der leden te beperken, on-
afwijsbaar blijken. Dat onze Bibliotheek, die zich dank-
zLj de ijverige zorgen van onzen zoo diep betreurden
Jhr.  Mr.  W. G. Feit11 in zoo goeden  s taa t  bev ind t ,
hiervan een der eerste slachtoflers zou zijn, ligt voor
de hand.

Teneinde dit laatste te voorkomen hebben eenige leden
de sympathieke gedachte gehad om te trachten een fonds
bijeen te brengen, waaruit boekwerken, wier aanschaffing
voor de Bibliotheek van belang te achten is ,  maar
waarvoor het Genootschap uit zijne gewone middelen
geen gelden beschikbaar heeft, zullen kunnen worden
aangekocht. Door aan dit fonds den naam te verbinden
van onzen te vroeg ontslapen bibliothecaris, meenden
zij diens nagedachtenis op passende wijze te eeren en
zij twijfeleu er dan ook niet aan of zeer velen zullen,
uit dankbare herinnering aan hetgeen Feith voor ons
Genootschap heeft gedaan, hunne. bijdrageo voor dit
fonds doen toevloeien aan onzen Penningmeester Jhr.
H. P. Witsen Elias,  Koningin Emmakade 199,  den
Haag.

Het is de bedoeling de boeken, die uit  dit  fonds
zullen worden aangekocht, van een bijzonder kenteeken,
Feith’s naam vermeldende, te voorzien.

_~._..
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Het Genootschap is in ruil getreden met ,der Fa-
m i l i e n f o r s c h e r ,  uitg. Erich  S e l b m a n  t e  W e i n b ö b l a
i. Sa.

Het wapen en de landskleuren van Noord-Brabant,
door Mr. J. P. W. A. SMIT,

Rij&- Archivaris in Noord-Bsabant.

Het is een niet ongewoon gebruik der Brabantsche
gemeenten geweest om in hare zegels het wapen van
den landsheer op te nemen. Om binnen  de grenzen
der tegenwoordige provincie Noord-Brabant te blijven,
ziet men in het zegel der stad Eindhoven omstreeks
het jaar 1300 den leeuw der hertogen prijken. Eene
halve eeuw later hangt de stad ‘s-Hertogenbosch het
vierleeuwenschild van hertog Jan 111 aan den boom
van haar zegel op. Als het dorp Tilburg in het jaar
1463 een eigen zegel verkrijgt, laat het daarin onder
meer het wapen van Philips  den Goede sni,jdon. Zelfs nog
in de 2”e helft der 17de eeuw verwisselt  het dorp Vught
bovengenoemd leeuwenschild,  totdan  in zijn zegel ge-
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voerd, met den leeuw der Vereenigde  Neder landen .
Als een laatste voorbeeld - schoon hier van geen zegel
in strikten zin meer sprake en het gebruik reeds ver-
basterd is - mag ik op het wapen wijzen, dat de stad
‘s Rertogenbosch  in 1813 door Napoleon verleend werd
en dat o. a. een gouden N bevat.

Intusschen betreffen deze gevallen niet het wapen
van het land, maar dat van den landsheer en hebben
zij voor de studie van het eerstc slechts in zooverre
waarde, dat daaruit valt te concludeeren, dat, hetgeen
men in de zegels der gemeenten ziet, op geen la&+
wapen slaan kan. Bij verdere gevolgtrekking volgt
hieruit, dat dit evenmin het geval kan zijn bij  de tuapells
der gemeenten, omdat deze uit de gemeentezegels ont-
staan zijn.

Bovendien kunnen de zegels alleen omtrent vorm-
symbolen, niet omtrent kleuren inlichten, want kleur
is, afgezien van later misbruik, daaraan vreemd. Het
kleursymbool is waarschijnlijk ontstaan op het slagveld,
heeft eene  andere ontwikkeling en leeft het zuiverst
voort in de vlag. Vormsymbool en kleursymbool hebben
tezamen het wapen doen ontstaan.

Toch kan men bij de studie van landswapen on -kleuren
de zegels en wapens der gemeenten niet missen, omdat
bij  de schaarschte ‘der gegevens alleen daaruit  het
landsheerlijk wapen en bovendien in de oudste gevallen
ook zijn kleuren en bij verdere afleiding, gelijk blijken
zal, ‘s lands wapen en -kleuren kunnen gereconstrueerd
worden. Om deze reden ia het noodzakelijk bij het
bovengenoemde zegel der stad Eindhoven een oogenblik
tanger  stil te staan.

De vroegste historisch vaststaande vermelding der
gemeente Eindhoven is eene  acte van het jaar 1232,
waarbij zij dezelfde stadsrechten als ‘s Hertogenbosch
ontvangt ’ ) .  Moge  Eindhoven  vó&  dien tijd bestaan
hebben, dan heeft de plaats in dat jaar toch eerst be-
teekenis gekregen en was er voldoende aanleiding voor
den aanmaak van een zegel. Het oudst bekende ver-
meldt dan ook uitdrukkelijk bedoelde kwaliteit: ,,sigillum
opidi de Etzdehoven”. Binnen dit in een cirkel gestelde
randschrift  wordt de ruimte ingenomen (heraldisch)
rechts door een leeuw, links door drie trompen,  wier
wijde monding, ongetwijfeld ter wille van het effect,
maar zeer onheraldisch naar l inks gekeerd is .  Naar
middeleeuwsch gebruik, gelijk boven gemeld, zal dit
dus beduiden, dat Eindhoven staat onder de souverei-
niteit van den hertog van Brabant, maar tevens, als
zijnde een decl der heerli jkheid Cranendonk, onder
het gezag van een lid der familie Van Heurne, welke
laatste in haar wapen drie trompen  voert “). Van dit
zegel hangt de oudst-bekende afdruk aan eene  acte
van 8 Mrt. 1366, heden o. a , want er bestaan verschil-
lende exemplaren van, in het oud archief der gemeente
‘s Hertogenbosch bewaard 3). Naar den stijl te -oordeelen
is de stempel echter ouder of angstvallig op een voor-
ganger gecopieerd, hetgeen in dit betoog op het zelfde
neerkomt. Bovendien bezaten in 1366 de Van Hcurne’s
Eindhoven niet meer 4).

1) Van Oudcnlloven,  l3eachrijving  v*n dc mcijerij  vun ‘8 Bosch p. 62.
9) Ilcter  zou zijn te spreken va.u  horens, een 64prekeud  wapen,  mual’

k wil mij aan de heraldische nomenclatuur hondrn.
8) Arcluef  der gemeente ‘a Hertogenbosch, inv.  Sassen no. 121.
4) Dat destijds de tak Van Heurne.Pcrweys  zich  nog heer van



165

Nu levert de bepaling der periode, gedurende welke
dit wel het geval was, moeilijkheden op. Zoowel But-
kens,  die Crnnendonk reeds in het begin der 13do eeuw
aan Engelbort  van Heurne toekent s), als  Goethals,
die Willem van Heurne Eindhoven in het midden dier
zelfde eeuw door zijn huwelijk met Hedwige van Wic-
kerode laat verwerven (;), laten elke bewijsvoering nchter-
wege 7). Daar tegenover staan twee acten van het jaar
1307, waarbij de broederszoon van genoemden Van
Heurne, eveneens Willem geheeten, als heer van Cranen-
donk aan die van Budel en die van Woensel gemeenten
verkoopt met toestemming van zijne vrouw Elisabeth
van Loon, waaruit m. i. volgt, dat deze laatste hem
beide dorpen en dus ook behoudens tegenbewijs Cra-
nendonk ten huwelijk heeft aangebracht s). Deze Willem
en Elisabeth zijn volgens Butkens in 1266 gehuwd,
hetgeen niet onwaarschijnlijk klinkt, terwijl eerstge-
noemde als heer van Cranendonk voor het eerst voor-
komt in eene acte van het jaar 1282, waarbij de hertog
en hij hunne wederzijdsche  rechten in Eindhoven re-
gelen 9). Daarentegen wordt hij voor het laatst in 1311
of, zoo men wil, in 1314 vermeid lö), waarna de heer-
lijkheid door het huwelijk van zijne dochter met Willem
van Sevenborren  in een ander geslacht is overgegaan.
Laatstgenoemde Willem wordt voor het eerst in 1314
of, weder zo0 men wil, in 1318  genoemd l l).

Uit dit alles volgt,, dat het zegel van Eindhoven
tusschen de jaren  1266 en 1314 - en zelfs niet on-
waarschijnlijk omstreeks 1282, toen het vraagstuk der
suzereiniteit op den voorgrond trad - ontstaan is en
dat de daarin afgebeelde leeuw die van hertog Jan 1
is, wiens regeuring  in het jaar 1261 was aangevangen,
of van zijn zoon Jan 11, die hem in 1294 opvolgde
en in 1312 stierf. Immers genoemde vorston voerden,
ge l i jk  hun  zeg01  e n andere monumenten voldoende
aanduiden, den leeuw als wapendier.

Het  bewGs zou volledi g zijn, indien geen  twvijfel o p -
komt, omdat de stad Eindhoven blijkens liaar wapen een
leeuw van keel op oen veld van zilver voerde, terwijl
toch  Ja,n van Heclu, een getuige van den slag van
Woeringen, hert0g Jan’s teokoncn  op het slilgveld  a l s
volgt beschrijft: ndtrt hnrlcic  ril telcol vali sìuc bnniercn  -
v a n  saOe.k nzcite~~  leeuw val1 youde”  12). H o e  d i t  ver-

Cranendonk noemt, s t e m t  n i e t  mt:t  de wc~~lrclijlilu3id  overeen  e n

Eindhoven had geen reden dnarmedc rekening te houdon.
“) Botkcns,  !l’tophkes  de Brabant, tom. TI pag. 97.
6) Goethnlti, Histoiro g&n~~logique  do la maison do Hornes tom. 11

pop. 10.
7) Het  bewijs zon hen ook reeds daarom lastig vallen, omdat do

g e l d e n d e  gencnlo#ie der familie V a n  Hcurnc, tone nankomclinge
onder  dc  Wc ccnwrchc  d~~~ast,cngosl:tc:Il(on, wat  be t re f t  he t  ouds te
g e d e e l t e  mvstificatie in. M.i. st.ntit,  zij van bescheiden einde-12d*-
eeuwsche  m~inistcrialcn nit den Ge:~orschen  Achterhoek  af .

S) E e n  d?r acten hetnst in  originali i n  h e t  gemeentcnrchief  van
Budel,  de anderc ccn halve eeuw geleden on waarschijnlijk dus ook
thrnl3 nog in lipt gcmcentenrohief  van Woenscl, w e l k  d o r p  t h a n s
oen onderdool vin (Groot-) Eindhoven is. Zie Houben,  Geschiedenis
v a n  Eindhoven  lSLe  deel  l)ng. 3 1 .

“) A. Wautcrs,  Orixinc et dlreloppcment  der libertes e t  c o m m u n e s
belges.

1”) D o a c t e  van 1 3 1  t berilut,  i n  h o t  Algeme,?n Rijksnrchief tc
Brussel, Charter; et carttl!aires do I:rabnnt no. 231; dit van hetjnar
1314 wordt vermeld in Nijhoii,  C:cdenkwnsrdig)leden  uit de gcschic-
donis van Gelderland, dl. 1, waarin sprake is van Willem, heer van
Cranendonk.

11) In 1318  in  he t  ,,Lnt,ijnacll  back” der Brnbnntache Rekenkamer,
bewaard in het Algemeen Rijksarchicf als boven.

‘I)  Rijmkronyk van Jan van Hcelu,  uitgegeven door J. F. Willems,
vers’ 4486/8.
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schil te verklaren? Voor zoover ik heb kunnen nagaan,
is de oudste afbeelding van het wapen van Eindhoven,
althans in kleuren, te vinden in het reeds hierboven
genoemde werk van Butkens, dat in 1’724 de drukpers
verliet 13).  Zijn het de Oostenrijksche kleuren, die des-
ti jds Eindhoven voor oogen  gestaan hebben? Ik kan
het nauwelijks gelooven en evenmin, dat de Bourgon-
dische kleuren in aanmerking komen. Laat ik integen-
deel als mijne overtuiging te kennen geven, dat het
kleursymbool rood-wit in Brabant zeer oud is en aan
het geel-zwart van Jan 1 vooraf gaat. Wellicht kan
ik zelfs in verband hiermede wijzen op het merkwaar-
dige wapen, dat nog thans door de stad Leuven ge-
voerd wordt: een zilveren faas op een veld van keel,
dat  echter von oorsprong niet  het  wapen der stad,
maar van haren st ichter Godfried  111 is 1*),  immers
identiek met dat van het hertogdom Neder-Lotharingen,
van  welke  pretontien, titel en wapen de Leuvensche
graven, die sedert  hertogen van Brabant genoemd

worden, na eeuwen van strij?l  zich in
1106 hebben meester gemaakt 1 5). Zijn
zoon Hendrik 1 laat in zijn wapen de
faas voor den leeuw varen. Het oudst-
bewaarde zegel, dat hiervan getuigt,
is  van 11% 1 u ), maar hetzelfde dier
verschijnt  reeds in de jaren van diens
regentschap, dus tusschen 1183 en
1190 op de Brabantsche of beter ge-

Fig. 1. Zilveren denier  van zegd hertogelijke munt on dat op zuer
lendrik  1. 1183-1190.  Sch. ?‘1. ostentatieve wijze. Fig. 1. Voor degene,

dit ziendo  blind mochten zijn, is het
woord leo er naast geschreven, naar ik vermoed, als
ccne  vingerwijzing, welke der polit~icko  partijen van het
keizerrijk Hendrik destijds voorstond l7). Zijns vaders
wapenkleur heeft hij echter  zeer wanrschijnl’ijk  aange-
houden en er is maar é8nc on zwakke getuigenis van
het geel-zwart vbOr  1288 1 s).

Zeer merkwaardig is voorts hot feit, dat van de 28
oud-, dnt is de 1 Qclc en begin-lBclo  eenwsche  Brabantsche

l:lj  Er bcstnnn andere afbeeld ingen,  maar met eene andere dan de
~eijktc  nrcerïinr cn mn<lcr  dat het 7+-astatant,,  o f  niet d i e  orceering

nllecn  schndnwing dn~~ XEL  ecnn bepnnlde  klenr b e d o e l d  w o r d t .
1‘) Lnovcn  is !<i<jr  1 IC0  met stndsrechlcn  b e g i f t i g d .  Het oudst bo-

kende  srrgcl dntccrt  VIIU  1051  on hovat,  v o l g e n s  d o  bcschrijring i n
het werk van Vorkooron,  Tnvcntnirc  des Charles do Crsbnnt,  tom. 1
no. 54, geen hettogclijk  ~:~~lcn,  hetgeen mij vreemd voorkomt.

13)  Dat, de vorstcnwnpc~~~  zich niet :Illepn  tot lnnds-, m a a r  o o k  t o t
sladswapens on twikke ld  llebben, iq zoo in als bu i ten  Brabant  mede
een n o r m a a l  verscllijfiscl.  Soms dr ing t  he t  wnp0n nllc andere e m -
b l e m e n  v a n  het stadszegel w e g , soms vormt, het dnnrmede merk-
wnnrdige  verbindingen,
‘si-Hcrlog:cubosch. \Tanl,in

zoo:rls  i n  h e t  ecg,el, later wnpcn der s t a d
bch:~lvo  het origlncel embleem: de  boom,

het rierlccn\~eu~cllild  ~nn Jan TI1  CU de rQksndelnar  van Moximiiiaun
( o f  Iinrel V) tc vindrn  a{jn.

Wat del;le~~rcnbo:reì~,~~crr;et  ei~ht~gcnm~n opvatting, dat dekleuren
van Brabant drzclfde c11-i dio vim iuodcr-lotllasingcli  zijn, het feit, dat
de laatste wit-rood s~~llijncn, dit yan Brabant daarentegen  rood-wit.

16)  1’. F. S. do Ram,  Soti$:o snr lus seeaux dca does dc Brabant psg, 20.
17)  A.\De \Vittc, IIistoirc  mon&tniro des comtos  d e  L o u v a i n ,  ducs

de Brabant,  tom. 1 gr. I no. 16.  Dat do Icenw een speling zou zijn
o p  den naam van  het stmnlluis TXuv~n,  ij ook niet onmogelijk.  D e
W i t t e  v e r m e l d t  althans m u n t e n  m e t  ccn ICPUW,  dit hij‘& localc
munt der stad Leuven beschouwt.

1s)  Volgens  Dr .  E .  Gcrnnrt, Het  wapeniecken en de  k leuren  der
Belgischo  gemeenten pag .  dJ, zon in dr: O .L .  Vrouwekerk te Lenven
ccne muurscililderiog  bestaan hebben, welke de figuren en het wapen
va,n hertog Hendrllc  III  voorstelde en waarvan do kleuren geel  en
zwart waren.
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steden, 14 later de kleurencombinatie rood-wit in haar
wapen bli jken te voeren 19).  Het vermoeden, dat er
tusschen hertog Hendrik’s wapen en deze stedelijke
kleuren verband bestaat, wordt evenwel tot bijna zeker-
heid voor dat gedeelte van het rijk, dat heden in groote
trekken Noord-Brabant uitmaakt. Alle 13d”-eeuwsche  of
oudere steden dezer streek: Eindhoven. Helmond. Breda.
Geertruidenberg, Bergen-op-Zoom, Steenbergen (en geo:
graphlsch  kan men daaraan nog Turnhout toevoegen)
blijken later rood-wit in haar wapen te voeren, behalve
eene  : ‘s Hertogenbosch, waarover straks. Van de Noord-
Brabantsche vrijheden kan men, voor zoover haar wapen
bekend is, want meestal zijn zij niet tot een eigen wapen
gekomen, hetzelfde zeggen : Oisterwijk, St. Oedenrode,
O s s ,  Etten, Roosendaa l  ( en  geographisch  k a n  m e n
weder Hoogstraten daaraan toevoegen zo). Overweegt
men, dat  Hendrik 1 niet  al leen van deze plaatsen
maar veeleer van Noord-Brabant de stichter kan ge-
noemd worden, dan mag de evidentie worden aange-
nomen. Bovendien laat het bewijs zich nog op andere
wijze aflei,den, want, als boven gesteld, ligt in de rede-
neering  een zwak punt. Feitelijk zijn alle afbeeldingen
der stads- en vrijheidswapens 16d”-eeuwsch  of nog jonger,
zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de Bour-
gondiërs, die sedert 1406 Brabant bezitten, of het Oos-
tenrijksche  huis, dat in den persoon van Philips den
Schoone  in 1482 het hertogdom verkrijgt, de rood-witte
kleuren ingevoerd hebben. In dit geval wordt echter
onverklaarbaar vooreerst, waarom de stad Geortruiden-
berg, die in de 13de eeuw voor Brabant is verloren
gegaan en door Holland verworven, in haar wapen
d e n  rooden leeuw in zilver en niet  in goud voert ,
immers rood-geel is het kleursymbool van het graaf-
schap Holland, vervolgens dat de steden Grave en
Megen,  eerst na de 13de eeuw door Brabant verworven,
niet rood-wit, maar rood-geel voeren. Ook kan worden
opgemerkt, dat er meerdere Nederlandsche gewesten en
in die gewesten steden zijn, die rood-geel voeren; dat
deze laatste, eenmaal deelen  van het Bourgondische en
later van het Oostenrijksche rijk geworden, toch de
kleuren dier rijken niet hebben aangenomen, levert een
laatste bewijs, dat destijds de ontwikkeling der lands-
kleuren reeds voltooid was. Naar mijne meening zijn
deze laatste in den grond niet anders dan herinneringen
aan de politieke constellatie in Neder-Lotharingen om-
streeks het  jaar  1200.

De latere vorsten uit het Brabantscho huis hebben
zich niet aan het leeuwenwapon van Hendrik 1 gehou-
den. maar het verwisseld voor een eevierendeeld. waar-
van’ het eerste en vierde kwartier van Brabant, het
tweede en derde van Limburg zijn, dit laatste een leeuw
van keel in een veld van zilver. Deze verandering is
evenwel niet, zooals gewoonhjk  wordt aangenomen, het
werk van Jan 1, maar van zijn zoon Jan II geweest.

19) Een ander vierde deel voert wit-zwart, typisoh zoowel  voor
Waalsch-Brabant: Zout-Leeuw. Geldenaken. Gembloers. Hannut.  als
voor de Zuidelijke Kempen: Landen, Aerschot, Diest en Halen. ‘Ver-
moedeliik  ligt hierin eene eigen territoriale geschiedenis verscholen.

$0) Het wgpen  van Oirschot sou volgens de teekening in het werk
van Butkens  eeno uitzondering maken: een boom van sinopel in een
veld  van zilver. Ik meen eerder, dat hier eene vergissing in het
spel is en dat Oirschot tot dc vrijboden behoort als Eersel,Lommel,
Waalwijk, Oerle en Someren,  die wel een zegel, maar geen wapen
bezeten hebben.

1 6 8

Wel heeft de eerste dank zij den slag van Woeringen
in het jaar 1288 het hertogdom Limburg in bezit ge-
nomen, maar dit feit heeft hij niet door eene  wapenver-
andering gemanifesteerd. In zijn latere rogeoringsjaren
verschgnt  op sommige zijner munten een gedeeld schild,
waarin de leeuw van Brabant en die van Limburg, de
laatste te herkennen aan zijn gespleten staart, voor-
komen, maar blijkbaar heeft dit geen andere beteekenis,
dan dat de munt in beide landen gangbaar is, even-
goed als hot zelfde munttype  voorkomt met een schild
van [(rabant en Loon, met welk laatste graafschap eene
muntunie was aangegaan z l).

De oudste getuigenis van het vierleeuwenwapon is
is eene acte van 28 Sept. 1312, kort vóór het verschei-
den van den hertog. Welke bedoeling hieraan mag ten
grondslag gelegen hebben, is niet bekend. Omstreeks
den zelfden  tijd komen meer dergelijke gevierendeelde
wapens op, ik herinner slechts aan Engeland (en Frank-
rijk) en Holland (en Henegouwen), en vermoedelijk ligt
daaraan het denkbeeld ten grondslag, dat alle rechten,
welke door de wapenfiguren vertegenwoordigd worden,
onvorbrekelijk in één hand zijn en zullen blijven. Jan 11
mocht ook voor zijne erfenis dien wensch koesteron,
want de toekomst zag donker en had hij niet pas enkele
maanden te voren met het volk van Brabant de eerste
staatsrechtelijke overeenkomst, de zoogenaamde Kaart
van Cortenberg gesloten, tusschen wier regels men
tevens kan lezen, dat Limbupg nog niet medotelde en
dus als een verovering werd aangemerkt?

Het is dit vierleeuwenschild, dat door ‘s Hertogen-
bosch omstreeks het midden der 14do eeuw in haar zegel
is opgenomen 2 2), welk voorbeeld zeer spoedig en nog
vóór  de  inhu ld ig ing  van  her tog in  Johanna  in  he t
jaar 1366 door eene  menigte Noord-Brabantsche ge-
meenten is gevolgd. De populariteit van het wapen van
Jan 11 en Jan 111 kan men afmeten aan het feit, dat het
nog thans in meerdere Noord-Brabantsche gemoente-
wapens wordt gevonden, al heeft het sedert genoemd jaar,
toen Johanna een ander, zij het weder een vierleeuwen-
sch i ld  aannam as), jzïn reden van bestaan verloren.

Als nu de vorst zijn wapen verandert,  gelijk wij Jan II
in 1312 hebben zien doen, en de onderdanen blijven
aan het oude vormsymbool getrouw, dat behoeft dit
nog niet te beduiden, dat dit oude thans tot landssym-
bool geworden is. Uit dit conservatisme kan alleen iets
eigens groeion, indien er eene tegenstelling van be-
langen tusschen vorst en volk is aan te wijzen, welke
3p deze wijzo naar buiten treedt.  Deze tegenstell ing
bestaat inderdaad sedert het einde der 13do  eeuw, maar
hoe den overgang to bewijzen? Uit den t\jd van zijn
aoon Jan 111  bestaan er munten met den enkelen leeuw
Jeladen.  Beduidt dit, dat deze leeuw landssymbool ge-
worden is, of is dit gebruik wellicht te verklaren uit het
streven  om voordeel te blijven trekken van den goeden
3aam,  die deze muntsoort reeds onder Jan I had ,,)?

sI\ De Witte deel 1 nl. X no. 263-278.
s’$ Ik wil in deze niet vooruitloopen op cene  studie van don Bos-

cben gemeentearchivaris H. J. M. Ebeling over het wapen dezer stad.
?s) Het zou wel belangwekkend zijn na te gaan, of in de zegels

lier gemcentcn wellicht het vierleeuwenschild van Johanna geene
poren  heeft aohtergelaten;  zij voorde een gevicrendceld  schild 1
sn Bohemen, 2 van Brabant,, 8 van Luxemburg en 4 van Limburg.

2’) Ik geloof, dat men good doet de moeilijkheden niet te ver-
;rooten  door zelfs onbewezen te achten, welke munttypen aan elk
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In de Zde helft der 14de

Fig. 2. Zilveren boddrager van Anthonls.
i410. Sch. 3,2.

WLIW  zijn de aanwijzingen
van een nationaal symbool
onmiskenbaar. Dan wordt
het randschrift  der munt
monetn BraBmtie  (en d u s
niet meer d~cis Brdantie),
dat vóór eene halve eeuw
nog sporadisch en slechts
éenmaal  in verbinding met
den leeuw voorkomt, regel.
Dan kan er, naarmate het
wapen van den souverein
samengestelder wordt en
de vorstenhuizen elkander

opvolgen,  van den leeuw als landssymbool van Braban t
gesproken worden.

De verdere ontwikkeling
daarvan is op de munt stap
voor stap n a  to gaan. I n
1410 zien wij den leeuw een
oogenblik gehelmd verschij-
nen , d e n  zoogenaamden
boddrager, waarbij de kop-
bedekking ‘s hertogs  eigen
helm is, getuige de Fran-
sche lelie als helmteeken.
Fig. 2. Enkele ja,ren later
draagt hij het wapen van
Philips van St. Pol op de
schoft ,  beide even eigen-

Fig. 3. Zilveren halve cromstert van
Philips van St. Pol. í429. Sch.  714.

aard ige  wi jzen  o m  de onderhoorigheid  van Brabant te

Fig. 4. Zilveren dubbel vuurijzer van
Karel den Stoute. 1474.  Sch. 6/4.

verbeelden. Fig. 3. Nog be-
teekenisvoller is. eene munt
van Karel den Stoute, waarop
twee  naar  e lkander  toege-
wende leeuwen zijn voorge-
steld, die ik voor een aesthe-
tische verdubbeling van den
Brabantschen leeuw houd, een
vuurslag in hun midden be-
wakend (fig. 4), de eerste aan-
duiding van het motief der
schildhouders, waar toe  he t
Brabautscho wapendier in den
tijd van Philips den Schoone

afzakt,, wanneer de vuurslag
door ‘svorsten  wapen ver:
vangen wordt. Met zeer be-
paalde bedoelingen verrijst
het dan weder op de munt
der revolutionaire Staten
van Brabant van het jaar
1684. Fig. 5. Vervolgens
doen kalmer tijden en de
unificatie der Zuid-Neder-
landsche  munt  ons  d e n
weg tusschon de vele na-
tionale leeuwen der 17””  en
lSde eeuw bijster worden,

Fig. 5. Zilveren dubbel Philips schild.
í564. Sch. 1/1.

tot de goudmunt  der Ver-

der drie hertogen, die den naam Jan droegen en elkander onafge-
broken van 1261 tot 1356 volgden, afkomstig zijn.

eenigde Belgische Provinciën van 1790 terecht helpt.
Want  deze  gouden  leeuw hee t  wel  n ie t  meer  de
Braban t sche ,  maar  de  Relgische leeuw, maar is  in
den grond der zaak de Brabantsche, gelijk straks uit
de kleuren van het wapen van het koninkrijk België zal
blijken 2 5).

Ongemerkt is de aandacht van het Brabantsche leeuw-
symbool op het Brabantsche wapen, dat is den leeuw
van Jan 1 op een schild geplaatst of, heraldisch uit-
gedrukt, een leeuw van goud op een veld van sabel,
gevallen.  Het oudste voorbeeld daarvan, al  zi jn de
kleuren niet aangegeven, is eene munt uit den tijd van

het weduwschap van Jo-
hanna, dus na 1383 gesla-
gen en het beste eene andere
van 1387. Fig 6. Op deze
laatste komen zoowel het
wapen der hertogin als dat
van Brabant voor,  nuast
elkander en bi$.?en  gehou-

Fug.  6. Zilveren munt van Johanna.
1367. Sch. 312.

den door een adélaar,welke
m.i. moeilijk een andere dan
die van het H. Roomsche
Rijk kan zijn, alles met het
randschrift &onetn  de Bra-
bantie.  Deze munt geeft dus
in beeldschrift hare bestem-

ming duidelijk weder: gangbaar in Brabant, geslagen
onder de regeering van hertogin Johanna als weduwe,
welk land ressorteert onder het Duitsche Rijk, waaraan
men nog de bijzonderheid kan toevoegen, dat Brabant
bij testament aan den Duitschen Keizer, haren zwager,
vermaakt is en dat Philips de Stoute, graaf van Vlaan-
deren, over dezen muntslag zoo verstoord is geweest,
dat Johanna hem heeft moeten intrekken. Alles samen-
genomen is d i t  munts tuk  he t  bes te  bewijs van  he t
landswapen van Brabant 26).

De Fransche revolutie heeft met de laatste resten
der middeleeuwen het Brabantsche wapen niet  .ver-
mogen weg te vagen. Niet zoodra zijn in de Zuidelijke
Nederlanden de keizerlQke  troepen verdreven, of dat
deel van het voormalig hertogdom, dat van ouds onder
Spanje, later onder Oostenrijk was blijven bohooren en
ingelijfd werd bij het koninkrijk der Nederlanden, neemt
als provincie Zuid-Braband het leeuwenwapen weder
aan. De Belgische opstand brengt hierin de eenige ver-
andering, dat Zuid-Braband met weglating van het
praedicaat Zuid eene  provincie van het koninkrijk Belgie
wordt,  welke provincie nog heden het Brabantsche
landswapen voert.

Sedert den tijd van Philips den Goede, die meesten-
tijds te Brussel resideerde, is Brabant het middelpunt
der Nederlanden ; nadat de loop van den 80 jarigen
oorlog het Noordelijk deel een eigen weg had doen
inslaan, der Spaansche, later Oostenrijksche bezittingen
de-par-deca. Het behoeft dus niet te verwonderen, dat
de Brabantsche leeuw steeds in populariteit gewonnen
heeft, dat de republiek van 1790, gelijk wij reeds boven
zagen, hem als Belgischen leeuw overneemt en dat het-

sa) De bedoelde afbeeldingen zijn te vinden in het reeds geoiteerde
werk van De Witte. Het is met dezen leeuw gegaan als met dien
van Holland, welke die der Generaliteit geworden is.

16)  De Witte tom. 1 pag. 167 sap. en plaat XX no. 420.
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zelfde land, toen het na den opstand van 1830 nog-
maals zijne zelfstandigheid verworven had, in de lijn
der traditie is gebleven door den Belgischen  leeuw als
wapendier van het koninkrijk Belgiö  aan te nemen.

In den grond dor zaak is dus het Brabantsche wapen
verdubbeld,  eenmaal als  wapen der prov.  Brabant,
andermaal als dat van het koninkrijk België,  beide
beschreven  a l s :  de saOle (w liou d’or,  ccnué et Innaptrss~
de gue~~le.~.  Onderscheid kan,  eenigszins  kuns tmat ig ,
a l l een  gemaakt  wor~leu door het verschil der neven-
stukken. Terwijl het wapen van het koninkrijk gedekt
is met een gouden helm, gehouden door twee  aanziende
leeuwen in natuurlijke kleur en geplaatst op een mantel,
alles met vele bijzonderheden, dio hier verder niuts ter
zake doen, is dat der provincie, te oordeelon naar de
beschr{jving,  gelijk het op dien mantel  ter  zijde v a n
het rijkswapen  g e v o n d e n
schildhouders gobleoen27).

wordt,  zonder dekking of

Er bestaat evenwel nog een derde Brabantsch lands-
wapen. In do Goneraliteits-larlden,  in 1648 bij den vrede
van Munster gewelddadig van de Zuidelijke Nederlanden
eu voornamelijk vau het hertogdom Brabant atgescheurd,
is de herinnering dor afkomst steeds levend gebleven.
De Ra,ad van B&
bant, te ‘s Graven-
hage voor de win-
gewesten ingesteld,
gaat voort mot het
l eeuwenwapen  te
voeren, thans bege-
leid door den pijlen-
bundel als  teeken
der souvereinitei t
de r  S ta t en -Gene-
raal (Fig. 7), en in
kaarten en prenten
wordt nimmer ver-
zuimd symbolisch
o p  d e  v r o e g e r e
grootheid te wijzen
door versiering met

Fig. 7. Wassen regel van den Raad van Brabant.
1591. Sch. 4/5.

Fig. 8. Lakzegel onder papieren ruit van Bataalsch
Braband. 1795. Sch. 312.

_

het al-oude landssym-
bool. Zoodra het gewest
in 1795 tot zelfstandig-
heid komt onder den
n a a m  Bataafs&  Bra-
band, nemen de Provi-
sioneele Reprosentan-
ten, alle theorieën der
Franscho revolutie ten
spijt, bij resolutie van
22 Juni 1796 no 7, zoo-
wel den Brabantschen
l e e u w ,  a l s  h e t  Bra-
bantsch wapen aan 2 8)
(Fig. 8) en aldus is het,
motkorteonderbreking,

27) 1 7  Mai 1.837.  Arr8té royal qui dhterrnine l e  s c e a u  d e  1’Etat
(Pasinomie 1838 nrtg. 507)  te vinden in Pnndectes belnes 118831 tom.
9 pag. 906. Behalve-do bóschrijving bevat het de zins%de(&  125):
La nation belgc adopt,e..  . ponr Ics annes  dn Royaumc le lion belgiquc.

18) Resolutie, genomen in den jtxrc 1795,  gedrukt bij Palier. De
tekst luidt: ,,een zegel en cachet te doen graveeren, - dat dezelve
zullen bestaan uit eenen gouden leeuw op een zwart veld.”
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toen de benaming van het gewest tijdens het Fra,nsche
Keizerri jk vcranclorde,  tot den huidigen  dag gebleven.

Formeel was intusschan de zaak, sedert het verleenen
en bevestigen van provinciale wapens tot de compe-
tentie des konings gerekend werd, v6ór 1919 niet ge-
regeld.  Wel vermeldt  d’Ablaing  van Giessenburg,  dat
de .Hooge Raad van Adel,  toen in 1829 sprako w a s
eone zaal in het Kon. paleis te Amsterdam met de
provinciale wapeus  te versieren, destijds eene  briefwis-
seling met verschillende gouverneurs gevoerd heeft 2 O),
maar in het archief van den gouverneur van Noord-
Braband is hieromtruut niets to vinden en ook met do
overige provinciën schijnt  dit  al thans vooïloopig  tot
geen officieel gevolg gevoerd te hebben. Eerst in 1919
besloten Prov. Staten van Noordbrabant ton gevolge
eener in de vergadering gemaakte opmerking de kon.
bevest,iging  aan te vragen, welke daarop verleend  is vol-
gena de omschri,jving:  ,,een gouden leeuw, getongd en
geklauwd van keel, op een veld van sabel, gedekt met
do hcrtogskroon  (sic) eu gehouden  door  twee  gouden
leeuwen, getongd van keel”s0).  Fig. 9.

Ook in dit geval is het onderscheid met beide  andere
Brabantsche leeuwenwapens gezocht in bijzaken,  als in
de bekroning, die hier een hertogshoed is, en de schild-
houdende leeuwen, dit  ditmaal niet  van natuurli jke
kleur, maar van goud zijn, getongd (waarom ook niet
geklauwd 3) van keel. Het eerste versiersel is in het
begeleidend adres gemotiveerd, ,,als  herinnering aan de
vorsten, die voor de vroegere bevolking dezer streek
vrijheden en rechten hebben gehandhaafd”,  hetgeen
m.‘i. eene zeer zwakke motiveering is. De hertogen uit
het Brabantsche huis hebben hunnen hoed nimmer op
munt of zegel gevoerd. Eerst  in de vijftiendo  e e u w
komt het gebruik op om een dergelijk stuk als embleem
van macht een eigen plaats en rol in te ruimen, maar
dan alleen boven het persoonlijk wapen van den SOU-
verein.  Boven het landswapen  van Brabant komt de
hertogsmuts voor het eerst voor op den Sta,tendaalder
van 1584 en wel met do uitgesproken  bedoeling, dat
het land, in opstand tegen den vorst, zich zelf als SOU-
verein beschouwt, dat de hertogelijke macht. uit het
volk voortkomt, hotwelk  vertegenwoordigd wordt door
de Staten. FIet is begrijpelijk, dat, zoodrs de vroegere
orde van zaken hersteld was, de regeering  der Zuide-
lijke Nederlanden tot het laatst afkeerig  is  gebleven
van den hestogshocd.

De republiek der Zoven  Vereenigda Provinciën echter
kon over dat alles anders denken. ZQ had den opst,and
voortgezet en het pleit gewonnen en het is dus geheel
consequent? dat ieder der souvereine geweston zichzelf
of bij plaatsvervanging zijn wapen gekroond heeft. IIet
dat al blijft het vreemd, dat ook de Raad van Brabant
(te ‘s Gravenhage) zich bij dit gebruik heef’t aangesloten.
W e l  eigende  dit gebruik zich bij het zegel van dien
Raad, omdat dczo het eenige college was, dat, althans
naar den schijn, de gewestelijke tradities voortzette,
maar van den anderen kant was Brabant, voor zooverro
het onder do Noordelijko  Nederlanden ressorteerde, geen
souverein gewest meer en werd het als oorlogsbuit der

ZQ) M r .  W. J. B”  d’Ablaing van  Gicssenbnrg, Ncderlandsohc g e -
meentewapens, inleiding pag. 13 en 14.

30)  Kon. Besluit van 15 Juli 1920 no. 78.
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zeven overigen beschouwd. Wat hiervan zij, de Raad rood-wi t .  He t  t r ek t  evenwel  de  aandach t ,  da t  he t
van Brabant is tot hot laatst blijven zegelen met het wapen van ‘s-Hertogenbosch een boom van goud in een
Brabantsche landswa,pen,  gedekt door den hertogshoed. veld  van sabel is (om de verdere samenstellende deelen

Fig. 9. Modern wapen  van Noord-Brabant. 1920.

Op het einde der 18do eeuw was de volksgeest der-
gelijke zaken, die al te veel aan het leenstelsel her-
innerden, niet genegen en zoo kon het gebeuren, dat
bij bovenaangehaalde resolutie van 26 Juni 1790 be-
paald werd, dat het wapen met een burgerkroon d.i.
een lauwerkrans, zou versierd worden. Deze krans is
in 1802 als tersluiks door ,de commissie tot de zaal”
van  he t  Depar tementaa l  Bes tuur  door  de  hertogs-
muts vervangen zonder dat de opdracht, die zij ont-
vangen had tot het snijden van een nieuw formaat-
zegel, of het rapport, waarbij zij de stempels overlegde,
van deze verwisseling reppen j l). Fig. 10. Het motief, dat!
daarbij heeft voorgezeten, is moeilijk na te gaan. Ik durf
niet t’e beslissen, of men zich destijds van de draagwijdte
der bovengeschetste verandering rekenschap gegeven
heeft  en zeer zeker is dit niet in het jaar 1814 ge-
schied, toen men het sedert 1811  afgeschafte wapen
weder aannam, hoewel de republiek sinds 1806 een
koninkrijk geworden was.

als vierleeuwenschild van Jan 111
en rijksadelaar van Maximiliaan of
Karel V buiten beschouwing telaten).
Is hier wellicht een aanwijzing, dat
er in de 13do of volgende eeuwen
eene strooming bestaan heeft om de
kleuren van Hendrik den Iste door
die van Jan 1 of van het Brabant-
sche landswapen te vervangen? Ik
geloof het niet,  want cen t w e e d e
geval is in Brabant daarvoor niet aan
te wijzen. Aangenomen, dat ‘s Her-
togenbosch ten tijde van Jan 1 reeds
een wapen bezat, hetgeen ik betwijfel
en vóór het begin der 16de eeuw ook
niet nawijsbaar  is, dan lijkt mij zelfs
de stelling, dat de Bossche kleuren
blijkens het Brabantsche wapen geel-
zwart zouden zijn, zeer aanvecht-
baar.  Inderdaad is  de oudste ge-
kleurde afbeelding van het Bossche
wapen van het  jaar 1530, toen de
stedelijke regeering de fraaie zilveren
kleurig-geëmailleerde brotsiën liet
maken, die tot heden door stads-
boden gedragen worden, nog dezelfde
als de tegenwoordige, maar evendaar-
voor in 1612 koopt de stad rood en
wit saai voor vaantjes om daarmede

van den St. Janstoren te seinen s2), ziet men op een
marktgezicht uit  het 2de kwart der zelfde eeuw uit
een part iculier  huis op zeer ostentatieve wijze twee

De schildhouders van het tegenwoordige wapen zijn,
voor zoover  ik weet, eene toevoeging van het jaar 1919,
die m.i. zonder schade had kunnen worden weggelaten.

De landskleuren van Brabant zijn, wij zagen het reeds,

*I) De resolutie van 31 Aug. 1802 luidt: ,,Is goedgevonden het
klein zegel van dit departement alsnog voor den tans loopenden
jaare te doen drukken, gelijk  tot hiertoe  plaats heeft gehad, edog
met dezc  verandering, dat op den stempel van hetzelve deBrabant-
sche  leeuw met het jaar 1802 en met omschrift eeniglijk van de
woorden Klein Zegel zal worden geplaatst”. Archief v. h. gewestelijk
bestuur, resolutiën over 1802. Rijksarchief in Noordbrabant.

banen stof, rood en wit ban-
gen 3 s)r alsof het eene vlag
ware, en is mij behalve het
wapen nimmer een geelzwart
embleem der stad voorge-
komen. Ildag ik integendeel
eene gissing opperen over
de kleuren der brotsiën en
dus ook over die van het
s tadswapen ,  dan  houd  ik
deze, die in Brabant haars
gelijken niet hebben, voor Fig. 10. Formaatzegel in roede inkt

eenevrij ongelukkige aanpas- van hst  Departement Sraband.

sing aan die van het Duitsche
1802.  Sch. tit.

Rijk in den tijd, dat ieder zich verheugde over het for-
tuin van den jeugdigen landsheer, en zonder dat voor-
zien werd, dat dit locaal bewijs van chauvinisme -
heeft de stad niet kort daarvoor den adelaar van het
keizerrijk in haar wapen opgenomen - niet alleen Karel
den Vdo, maar ook het rijk zelf zou overleven.

Nog wil ik met een enkel woord de vraag aanroeren,
óf eene Brabantsche landsvlag bestaan heeft en van
wanneer zij in dat geval moet gedateerd worden. Wij

81)  Oud-archief der gem. ‘s-Hertogenbosoh. Stadsrekening 1512/3
blz. 275.

83) Het schilderij is aanwezig in het Museum van het Prov. Qen.
van K. en W. in Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch,
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mogen aannemen, dat de standaard van hertog Jan 1,
dien hij bij Woeringen - en niet onwaarschijnlijk daar
voor het eerst - ontrold heeft, sedert het begin der
16de eeuw buiten gebruik geraakt is, ten tijde dat de
Bourgondiërs Brabant verwierven en den hunnen in de
plaats stelden. Ook meen ik uit de litteratuur te moeten
opmaken, dat er vóór de 16”” eeuw van stedelijke vlaggen
moeil\jk  sprake kan zijn en dat de landelijke vlaggen
zelfs nog jonger zijn34).

N u  is mij van ecne  landsvlag met do kleuren gecl-
zwart niets bekend, ma.ar is het daarentegen mogelijk, dat
zij hare gedaante aan de landskleuren, die, zoonls wij
hierboven zagen, de goheele  middoleeuwen door rood-
wit geweest zijn, ontleend heeft. Echter is de gelegon-
heid om dit  te constateeren niet  gunstig,  omdat de
Bourgondische vlag dezelfde klouron vertoont, namelijk
twee roode knoestigo over elkander gelegde stokken dia-
gonaal in een wit veld. De overlevering wil, dat Philips
de Goede dit embleem heeft aangenomen, oenerzijds
uit de knuppels, die bij het samenstel van zijn devies
met de vuurslagen en de vlammen behooren, kruiselings
ge legd  t e r  eere  v a n den familieheilige St. Audries,
anderzijds uit de Bourgondische kleuren, die o.a. in den
vorm van een rood en wit geblokten schildzoom het
Fransche leliewapen breken. Deze Bourgondische vlag
is ten t i jde van den 80jarigen oorlog de vlag der
Spaansche  troepen on is nog lang daarna, zelfs tot den
huidigen  da.g in de vendels van sommige Brabantsche
schuttersgilden blijven voortlevenss).

De oenige  mij bekende aanwijzing voor eene  Brabant-
sche 1andsvla.g  is dan ook eerst uit het begin der 18de
eeuw in een vlaggenboek, dat als zoodanig eene  afbeelding
bevat van een vlag, geblokt van rood en wit in vier
rijen en in verband met de langwerpige gedaante der
v lag  0 rijen lang 36).

Tot heden zijn van de provincie Noord-Brabant noch
de kleuren, noch eene  vlag officiëel  vastgesteld en was
de belangstelling voor dit alles zeer gering. Er zijn
echter aanwqzingen, dat dit begint te veranderen en
aan dergelijke emblemen opnieuw beteekenis gaat gehecht
worden. In dit geval is het echter zaak, dat niet de
eerste de beste wapenteekenaar zich van de beslissing
in deze meester maakt, maar dat zij na rijp beraad

34) Zie De Waard, De Nederlnndsohe  vlag, 1900.
85) Enkele van die vlaggen zijn aanwezig in de verzameling var

het Prov. C-enootsohap  van K. en W. te ‘s-Hertogenbosch.
Tijdens den Boerenkrijg, waaronder verstaan wordt het verzet del

landelijke bevolking der Brabantsohe Kempen tegen de troepen del
loto Franscho  Republiek, bestaat de vlag der boeren uit een rooi
(staand) kruis op een wit veld, waarin eveneens eene herinneriq
aan de Bourgondisohe vlag kan gezieu  worden.

3s) Aleemeene en verbeterde Hollendsche soheensbouw  - voorti
aller volkeren bekendste scheepsvlaggen. T’ Amsterdam bij Johar
Oosterwijck 1716 lEto deel bladz.  26. Ook heb ik mij laten verteller
door een oud-student van Leiden, dat voór meer-  dan eene halve
eeuw de (Noord)Brabantsche olub ter universiteit onder .hare  para
menten  een rood-en-wit geblokte vlag bezat.

In het work van F. van der Laars, Wapens, vlaggen enzogels  val
Nederland, 1913 komt op blz. 76 eene Brabantsohe vlag voor, ge
blokt vsn blauw en wit. Aan welke bron dit ontleend is, is mij on
bekend, doch ik vermoed aan zulk eene,  die in de lVe eeuw of wol
licht nog later het systeem van kleuraanduiding van Butkens bezigde
waarbii rood door horizontale srceerine wordt aaneeduid. Zie Riet
stap, Handboek der wapenkunde. Overigens moet-het mij van he
hart, dat de vlag, die Van der Laars afbeeldt .volgens  wapenschild
lont& fantasie is en dat, wat Brabant betreft --voor hét overig
onthoud ik rnu van een oordeel - de ,,betrouwbare  deskundige ver
zorging”  van dit werk veel te wenschen overlaat.

loor de bevoegde autoriteiten en na raadpleging van
leskundigen gegeven wordt. In dit verband meen ik vol-
loende bewezen te hebben, dat de Noord-Brabantsche
andskleuren oudtijds rood-wit waren, dat dit gebruik
:ot heden zichtbaar in velo Noord-Brabantsche gemeente-
vapons  is blijven voortleven en dat va,n den anderen
rant het gobruik om als zoodanig geel-zwart aan te
luiden, hetgeen m. i. een misbruik is, nog verre van
dgemeen  is en dus zonder bezwaar kan onderdrukt
wordenar).  Wat een Noord-Brabantsche vlsg aanguat,
cal eene  beslissing m. i. moeilijker zijn. Het is noodig,
lat van weerszijden  nog meerdere argumenten worden
aangebracht,  om haar, hetzij aan do kleuren van het
xovinciale  wapen, hetzij  aan de landskleuren te ontlee-
;en, in welken strijd ik overtuigd ben, dat de sympa-
;hie van velen met mij aan het aloude overgeleverde
cal staan. Vervolgens zal dienen uitgemaakt, hoe de
Yerdeeling  der kleuren behoort te geschieden, bij welke
gelegenheid  aandacht zal moeten worden geschonken
mn de 18de eeuwsche afbeelding, waarvan ik hierboven
gewaagde.

Wapens der heerlijkheden van het huis
Oranje-Nassau

(Prinsenhof te Delft),

door wijlen Jhr. Mr. W. G. FE I T H.

Bij de gedeeltelijke restauratie van het Prinsenhof
te Delft, ruim dertig jaren geleden, zijn de zeven ramen
i n  d e  zoogen. Historische Zaal voorzien van glas in
lood en - in overeenstemmiog met de bestemming - van
glasschilderingen. Dezo (ten getale van 66) stellen voor
de wapens van prins Willem 1, zijn gemalinnen, cartouches
met de geboorte-, trouw- on sterfdata, de 7 deelen  van het
wapen, zooals de Prins dat voerde, ieder afzonderlijk,
de wapens der 7 provinciën en de wapens der heorlijk-
heden van Prins Willem 1. Uit deze laatste is een keuze
gedaan van 14; naar welken maatstaf blijkt niet en
wordt evenmin medegedeeld in de uitvoerige gids 1)
(blz. 68-60) met interessante beschrijving van gebouw
en voorwerpen.
heden

Wol vermeldt deze, aan welke heerlijk-
de wapens behooren, die zijn uitgezocht om hier

‘s Prinsen bezittingen te illustreeren.
Opmerkelijk is echter, dat slechts bij 3 van de 14

wapens de juiste heerli jkheid is  vermeld.  Ware het
niet, dat 6 wapens zijn aangebracht, wier naam niet
in de lijst prijkt, dan zou men kunnen meenen,  dat de
fout slechts school in de opsomming, waar alleszins
bekende wapens (als b.v. IJsselstein of Vlissingen) zijn
toegeschreven aan heerlijkheden in Frankrijk.

Van links naar rechts ziet men eerst het wapen van
Breda gedeeld met de Lek (Polanen), terecht vermeld
onder NO 16 als het wapen van Breda.

Na 16 is het wapen van Vere,  vermeld als Diest.
NO 17 is het bekende sprekende wapen van Vlissingen,

genoemd Grimbergen.
NO 18, een gouden anker in blauw, is  het  graaf-

37) Voor zoover mij bekend, ontmoet men het alleen  bij linten aan
kransen of b$ geringe insignes.

*) Historische beschriving van het Klooster van Sint-Agatha met
het Prinsenhof te Delft, benevene  een Catalogus der verzameling
enz., door Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.
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sciap  Lingen, hier toegeschreven aan Rumpt. De heer-
liikheid  RumDt  in de Tielerwaar-l  is nooit in het bezit
d& Oranjes &weost; bedoeld zal dan ook wel zijn de
heerlijkheid Rumpst in het Land van Mechelen, waar-
van de Prins voor de helft heer w a s .

NO 19, in rood een zilveren dwarsbalk, waaroverheen
een gouden karbonkel, is het wapon van Grimbergen,
in den catalogus genoemd De Lek (zie no 16).

N” 20 is het cenigszins sprekende wapen der stad
Leerdam en geldt hier voor dat van het gelgknamigo
graafschap (waarvoor men gewoonlijk de Arkelsche
dwarsbalken ziet gebezigd).

NO 21 is  het  bekende wapen van het  graafschap
Buren, terecht als zoodanig vermeld.

NO 22, in goud d zwarte dwarsbalken, hetgeen Diest
(16) moet zi,jn, wordt IJsselstein (23) genoemd; terwijl
daarentegen no 23, het wapen IJsselstein, door Tonnerre
zou gevoerd worden!

N” 24, in zilver een roode dwarsbalk, is o. m. door
de  heeren  van  Rumps t  ( z ie  no 1 8 )  g e b e z i g d .  D a t
Penthièvre, zooals de gids wil, dit ook voerde, lijkt
hoogst onwaarschijnlqk.

Het zonderlinge wapen onder no 26, nl. een land-
schapje met een bergje, waarop een koepeltje op 4 zuilen
en aan den voet een boom, kon ik niet terugvinden.
De catalogus zegt, dat het Charny is.

N” 26, gevierendeeld : 1 en 4 in zilver 3 roode jacht-
hoorns, 2 en 3 in zilver een rood ankerkruis, wordt
toegeschreven aan Waesten. De heeren  van Waesten of
Warneton voerden echter, naar ik meen, als die van
Rumpst (24). Het afgebeelde wapen zal dan ook wel
bedoeld zijn als dat van de heerlijkheid Cranendonk.
Echter is dit dan ten onrechte gekwartileerd met een
ander wapen. Waarschijnlijk is gedacht aan Zevenborn

V”Y

WG van Isendoorn Gbzan Sterkenburg
tr. Adriana Johanna van Brake1 tr. Gloria van Ackersloot

-.- ---,--
Wolter% Isendoorn

tr. 1459 Catharina van Sterkenbnrg

Jan z?sendoern

Wat het tweede wapenbord (Stommel) betreft was de
oplossing niet zoo gemakkelijk, t.emeer waar, zooals is
gebleken, daarop eenige kwartieren door den schilder
foutief zijn aangegeven. Ons correspondeerend lid, de
luitenant-generaal dr. E. von Oidtman te Wiesbaden,
had de goedheid mij uit zijn rijke materiaal betreffende
Westduitsche  families tal van .gegevens  te verschaffen,

of Septfontaines, dat echter een zilveren ankerkruis in
rood voert, waarmee, toen beide heerlijkheden in één
hand (maar niet van de Nassau’s) waren, het wapen
gekwartileerd voorkomt.

NO 27 is het wapen van Geertruidenberg, vermeld als
dat van Nieuwervaart (thans Klundert).

Dat ten slotte het bekende gedeelde wapen (n” 28)
van het land van Kuik met de stad Grave wordt ge-
noemd dat van de heerlijkheid Chastelbellin,  toont hoe
weinig de samensteller van het geheel op de hoogte is
geweest van de vaderlandsche heraldiek en hoe weinig
hij zich heeft gelegen laten liggen aan een goedo  ver-
zorging van dit punt. Voor de bovengenoemde overige
wapens is or daarentegen klaarblijkelijk een goede adviseur
geweest; ik vond bij alle gelegenheid om ook daar ver-
gissingen te begaan geen enkele onjuistheid. Het is te
betreuren, dat bovenstaande fouten en vergissingen
onder Rijkstoezicht zijn begaan, waardoor het publiek
er allicht gezag aan toegekend hoeft. Moge bij een herdruk
van het overigens zoo interessante boekje met boven-
staande correcties rekening worden gehouden, dan is
voor het grootste deel de zaak gezond en zouden later
de ruitjes met foutieve wapens eens kunnen gewijzigd
worden.

Kwartieren Isendoorn-Stommel.
In Xaandbl.  No. 2 van dit jaar deed ik mededeeling

van een tweetal wapenborden op het kasteel de Cannen-
borg. Dank zij de medewerking van ons eerelid Kol.
J.D.WagnerenvanonsmedeliddenheerW.deHaas
te IJzendoorn is het mij thans mogelijk hieronder de kwar-
tieren vnn het eerste wapenbord (Iselldoorn)  af te druk-
ken in hun genealogischen samenhang:

Jzvan Kossnm
u-

Peter van GG,
tr. Margriet van Groesbeek tr. Johanna van Herlaer
--~-- b--“---

Jan van Rossum hr. v. Rossum en Lathum
tr. Johanna van Hemert

F- /
tr. Margriet van Rossum vr. v. Lathum

waaruit door hem de hiervolgende kwartierstaat van
Sophia van Isendoorn geboren van Stommel werd samen-
gesteld.

De jaartallen geven de vermelding in oorkonden der
genoemde personen aan ; de noten zijn door Exc. v.
Oidtmann bijgevoegd.
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Johann von Bela  vonund zn. von Broch
Stommel Nuwenhove gent. Volkert
Eheberedung 22.9.1435 zu Poulheim.

(Origineel Burg Kendenich)

--_--
von  Eller.

UP-- d-

Arnold von Stommel 1468, met Magdalena ~7; zoch genannt
Neuenhof beleend 1514 1_ v. 1528. Volkert zu Poulheim 1528 Witwe

wohnt auf Neuenbof bei Gleesen.
. -.- -

-vi

Heinrioh von
Reuschenberg
1450, 1469 t
voor 1483.

----
Gertrud Ketge
von Ringsheim.

-.-
Heinrich von Reuschenberg

zu Eicks 1482, 1494, 1500, 1535.

-m.m.-- --.---

Daem von Sophia von
Rurioh Wacht,endonck

1499 1495
X 22.12.1468 Eheberedung

(Origineel Schloss Tannheim).
-

Sophia vonR;xh  151’7, 1539
Witwe.

Stephan  von Stommel, 1528 mit Neuenhof belehnt, besiegelt
die Eheberedung Reusohenberg-Gymnioh í550. Der Schild eeigt
Rosenkreuz, der Helm trägt sitzenden rechtsgewendeten ganzen

Hund. (Sohlossarohiv Gymnich.)

X v. 1528. Margarctha von Reuschenberg zu Eioks
t v. 1536.

Sophia von Stommel i_ 19.81576 X Hendrik vanzzoorn  8, Blois, heer van Cannenboroh i_ 1612.1594.
,

T E . a Ta. VAN DER H O O P.

-~-
BOEKAANKONDIGING.~.

Dr. Johan E. E li as. Geschiedenis van hot Amster-
danasche Regentenpatriciaat. ‘s-Gravenhage. Martinus
Nijhoff. 1923.

Onder de werken, die in geen genealogische biblio-
theek mogen ontbreken, neemt ,,De Vroedschap van
Amsterdam” van [Dr.]  Johan E. Elias - verschenen
in 1903 -- een belangrijke plaats in. De wijze waarop
deze voortreffelijke geschiedvorscher het uitgebreide

*) Godschalk  i). St. 1397 (Schreinsbuch Niederich gener.  inv. No. 271
Stadsarchief Keulen blz. 1).

2) Mechteld  0. Af.-M.:  Zeitschr. des Aachener Gesch. Ver. X1 (1889)
bl. 14 en Fahne’s Koeln. Geschl.  in voce  Stommel.

z/*)  Daem 2). Vlieateden  2ran en tot Nuzuenhove  (Neuenhof b. Glessen):
huwelijkscontr. zijner dochter Beelgin met Joh. v. Stommel 22.9.1435  ;
daarin wordt hij alleen ,,Daym van dam Nuwenhoyve”  genoemd, zin
vrouw, de moeder van Beelgin niet vermeld, dus overleden. Hij zegelt
met drie weerhaken en een dwarsbalk; getuigsn Gerart v. Volderoid
en diens zoon Gerart (zegel gedwarsbalkt), alsmede Wilhelm  v. Dülkeu.
Daem heet 1404 nog Daem v. Vlysteden als hij Neuenhof van zijn neef
Rabodo v. N. verwerft (Redinghovensche Sammlung te München, Bnd.
55 bl.. 263). De huwelijksvoorwaarden (orig. perkam.)  in ‘t bezit van
Amtsgeriohtsrat M. von Kempis te Kendenioh bij Keulen. Daem v.
N. was eerst 1406 gehuwd met de dochter van Rsbodo v. Oden-
kirohen  tot Vliesteden en van Ida van Dorne); 2’ met Gertrud v.
Drimborn (Dreiborn) uit een basterdtak  der Guliks (wapen: leeuw
met schuinbalk). ,BZnnckenheim”  op het wapenbord dus fout,ief.

s/s) Van Broich genaamd Vdkert tot Podheim,  ~001‘  ‘t eerst  vermeld
bij F. E. v. Mering,  Geschicht  der Burgen enz. (Keulen 1840) V No.
126 en stamtafel. Het wapen komt voor in den schoorsteenmantel
der Stommels  te Keulen. Vgl. Mitt. d. Westd. Gesellsch. f. Familien-
kunde 1916 1 8 bl. 256-263 met afbeelding en kwartierstaat. Het
vertoont drie balken, helmt. vlucht. Het geslacht schijnt een welge-
stelde boerenfamilie te Poulheim te zijn geweest, evenals Sussenhoe~e
dat hier als aangehuwd voorkomt. Johan Sassenhoven zegelde
1416 met een balk vergezeld van drie hamers. Zoo geeft Fahne
t.a. p. Tafel IV No. 161 het zegel, terwijl hij op blz. 376 bij Sas-
senhoven ten onrechte het wapen der Beiersohc  adellijke Satzen-
hovens afbeeldt! Hij vermeldt verder, dat een doohter van Johan,
n.1. Gertrud v. S. t í440 vrouw van Wilhelm  v. Dülken was (vgl.
noot s/3. Het ligt voor de hand, dat de bovengemelde beide Gerarts

materiaal uit het Amsterdamsche archief, dat hij na
veeljarigen arbeid bijeenbracht, verwerkte tot een monu-
mentaal geheel, heeft terecht onverdeelde bewondering
gewekt. Door zijn grondige kennis van het Amster-
damsche patriciaat - niet uit  opgesmukte geslachts-
boomen,  doch door bronnenstudie verkregen - was hij
in staat een uiterst nauwkeurig beeld te scheppen van de
interne geschiedenis van Amsterdam zoowcl op politiek
als op economisch gebied. Zonder overdrijving mocht
Mr. W. R. Veder, destijds archivaris van Amsterdam,
in zijn inleidend woord ,De Vroedschap van Amsterdam”
dan ook een ,glorieusen arbeid” noemen; bi,j  volen  geldt

van Volderoid, die eveneens dwarsbalken voeren, eigenlijk Voldert
en niet Volkert zullen geheeten  hebben. Te Poulheim was het Kcul.
sche  Stift St. Georg leenheer. Een leenregister is helaas niet moer
aanwezig, maar in het Stadsarohief te Dusseldorf  bevinden zioh
akten over genoemd Stift en zijn bezittingen te Poulheim, waarin
wellicht over Broich-Volkert (of Voldert) en Sassenhoeve meer is te
ontdekken.

r/s) Van Eller  en ran Stigeren.  De hier voorkomende v. E. moeten
behoord hebben tot de latere Lüxheimsohe (Dürensche) tak van dit
tamelijk uitgebreid geslacht; in dezen tak komon meerdere niet-
adellijke allianties voor, zoo  zal ook de moeder der vrouw v. Broioh-
Volkert wel niet uit een adellijk geslacht zijn voortgekomen: hierop
duidt ook het eigenaardige wapen met twee naar e kaar toegewende
bokken. Het zal evenals Broich en Sessenhoven een boerengeslacht
zijn geweost.

.s/IO)  De vrouw vnn JoJtan van Reuechefiberg  wns Catharina van Heins-
berg uit een .unebenbürtige  Verbindung” der bekende heoren ven
dien naam. Robons, der Landstandische Adel IK 237, noemt haar
ten onrechte .Gravin  v. Heinsberg “. Wellioht heeft men er daarom
de voorkeur ean gegeven op het wapenbord i.p.v. Heinsberg “Hom-
pesch” te plaatsen.  Dest i jds  is alleen een huwelijk Hompesoh-
Reuschenberg bekend (Reinard van H., oom van Konred v. Reu-
sohenberg zegelt gedeeld: 1 Hompesch, 2 Reuschenberg).

r’/i”) De  echt,genooten  Dietrich  vati  R u r i c h  e n  Heilwig  (v. Betgen-
hausen)  komen 1437 voor, waarbij als getuige optreedt Heinrich v.
Bet,genhausen.  Bij het huwelijk van Daem v. R. tot R. 22.12.1468
met Sophie v. Wachtendonck is gevUige  Diotrich v. Betgenhausen.
Daems zuster tr. 1460 Johan v. Biiderich,  getuigen Dietrich v. Bot-
genhausen  senior en junior. Hoogstwaarschijnlijk zal dus hun beider
moeder een Betgenhausen geweest zijn; dit geslaaht  voert (als op
het wapenbord) doorsneden van hermelijn op goud.
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dit werk zelfs voor een standaardwerk, ook al noemt
de schrijver het thans met ietwat overdreven bescheiden-
heid een ,eerstelingswerk”  met ,,de feilen, aan zulk eon
nog niet volkomen rijpe pennevrucht eigen”.

Het is een goede gedachte van den schrijver geweest
om,  gevol g gevende aan den van verschillende zijden
geuitan  weusch,  ziju ,,geschiodkundige  i n l e i d i n g ”  t o t
voornoemd werk na twintig jaren opnieuw uit te geven.
Dat hiervoor eeu gedeeltelijke omwerking noodxakeiijk
zou blijkeu,  ligt voor de hand. Onder den nieuwen titel
,Geschiedunis  v a n  h e t  Amsterdamscbe  Regentenpatri-
ciaut” is do inleiding tot ,De Vroedschap van Amster-
dam” bi,j AIartinns  Ki,jhoff  in boekvorm verschenen.

Het ware overbodig een resumé te geven van den
inhoud van dit, werk om het een weg te banen in de
kringen onzer lezers. Wel is waar ontbreken hier de
voortreffelijk gedocumenteerde geslachtslijsten, waaraan
,Do Vroedschap van Amsterdam” in de eerste plaats
haar groote waarde voor den genoaloog ontleent,; dit
n e e m t  uiot weg dat juist in do nu afzonderlijk uit-
gegeven inleiding Schrijvers verdiensten als genca-
loog het best aan den dag treden. Wint de nieuwe
strooming onder de beoefenaars der geslacht- en wapen-
kunde hier te lande bepaalt er zich niet toe het samen-
stellen van goslnchtslijst,en  volgens meer wetenschap-
pelijke methoden tc doen plaats hebben dan voorheen,
zij stelt zich ook ten doel de verzamelde gegevens met
oordeel te verwerken en ze te doen strekken tot ver-
hoogde kennis en beter begrip van het verleden.

Van doze nieuwe richting is Dr. Elias zonder twijfel
een der beste vertegenwoordigers, ondanks het feit dat
hij, die zoo’u  uitstekenden blik heeft op de historische
ontwikkeling van het verleden, zelf voor de evolutie,
welke bezig is zich in zijn studievak te voltrekken, geen
open oog schijnt  te hubbon. Hiervan getuigt althans
zijn ,Inleicling” tot de onlangs verschenen genealogie
Calkoen, van de hand vau ons betreurd medelid L. Cal-
koen, alwaar hij van ,de genealogen” een beeld geeft,
dat men op zijn minst verouderd zou kunnen noemen.

Intusschen  t w i j f e l o n  wij er niet  aan of ,De G e -
schiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat”
zal in de kringen onzer lezers zijn weg wel vinden en
_- voor zoover  nog noodig - Dr. Elias’ wolvcrdienden
naam van bekwaam genealoog en scherpzinnig geschied-
vorscher bevestigen.

V ALCK LUCASSEN.

K O R T E  MEDEDEELINGEN.

Adelsgunsten.

Bij Koninklijk besluit van 22 Mei 1924 n’) 28 is JYyiZ-
linm Prederick Clzarles  Hewq Aldenburg  Bentinck m e t
al zijne wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke nako-
melingen in den Ncdcrlandschen Adel ingelijfd, met den
hun competeerenden titel van Graaf en Gravin.

Bij Koninklijk bosluit  vau 22 Mei 1924no29  is$!rede&l~
George U~ico  IlïZZew  Bentinck  ingelijfd als boven.

Gemeentewapen.

Bij Koninklijk besluit van 16 Mei 1924, no 32, is aan
de gemeente Luren (provincie Gelderland) verleend het
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lavolgende  wapen : in azuur een leeuw va’n  goud, ge-
;ongd en genageld van keel, en vergezeld van drie gouden
roekon.

Admiraliteitskanonnetjes?

In het bezit van den heer A. van Walchren  te ‘s-Gra-
venhage bevinden zich 2 kanonnetjes met het gekwar-
;illeordu  w a p e n  Pigend-van  der GOK  De z o o n  v a n
Thomas Pigeaud  en 11 aria Adriana  Margaretha  van
je Gen, Mr. Johannes Thomas Pigeaucl  (6-10-1744  - f
U-9-lSO7),  r aad , schepen,  thesaurier,  weesmeester t e
Schiedam, was ook gedep. t,er admiraliteit op de Maze.

Hoewel letters of jaartal ontbreken, doet het fe i t ,
dat zij als veld- en als scheepskanon kunnen g e m o n -
teerd worden, toch aan verband met de admiraliteit
denken.

In de cat.  der tontoonatelling van het Ned. Zeewezen
komen onder No. 2263 voor: 2 bronzen kanonnetjes
mot het familiowapen van Boc?z,ussen  en een admirali-
teitswapen. Opschrift Johannes Specht, Rotterdam 1740
(inz. Jhr. Mr. W, F. Rochussen, den Haag.) Dit Z O U

betrekking moeten hebben op Isaac Rochussen  17’Ll-
34 raad in Vlissingen, 1736 gedep.  ter adm. op de Maze.

P. M. V A N  WALCBREN.

Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche
Studentenvereeniging aan de Utrechtsche Hooge-
school.

K. 143. Johannes n Yesperden.  moet m.i. zijn : a Ges-
perden  (van Gesperden).

K .  i d .  Hermawus  IYestso~!en  is: Westhoren.
K. id. Johannes Von&  waa rb i j  a l s  geb.pl. s t a a t :

ic Linden met een? is Johannes Vonck  6, Linden (Vonck
van Lienden).

W. W IJNAENDTS VAN R ESANDT.

IC. 116 r. 6 v. b. leze men voor Bommel: Bemmel
(drukfout).

Van Muylwijck en van Clootwijck van ouden adel?
(XLII, 146). Zie voor eene  certificatie die Willem van
ilf~+$h  in 1674 van de regeering van  Gor inchem
omtrent zijn geslacht en wapen wist te verkrijgen: De
Nederlandsche  Heraut, zesde jaargang blz. 226.

J .  D.  WAGNER.

Montfoort. In het artikel van den heer Bijleveld in
het vorig nummer betreffende l@ eeuwsche  aanteeke-
ningen omtrent trouw en overlijden te Montfoort, af-
komstig van Heer Cornelis Claesz. van Velden gezegd
de Goede, is in kolom 147 regel 19 v. o. een drukfout
iuges lopen .  lUen leze er voor ,,onder Cruys”: sondor
Cruys.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Betloo. Wie kan mij over dit geslacht mededeelingen
doen? Wie waren de ouders van Hewiette Maria Betloo,
die in ‘t begin der 190  eeuw te Leiden trouwde met
den Heer Roux, uit welk huwelijk verscheidene kinderen
geboren zijn 2 Hoe is het wapen Betloo?

Arnhem. J. A. H O E U F F T .
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Blomendahl (von). Uit Hamburg wordt mij bericht,
dat  omstreeks 1500 in Doetinchem eene  familie won
Blonae~zdahl  hoeft geleefd eu dat ecue  dochter uit  dit
geslacht was gehuwd met Joha~n  Heinrich Barzuig.
Gevraagd wordt naar de afkomst dezer familie en of
Johann Heinrich Barwig  nakomelingen had.

Arnhem. J. A. HOEUFFT.

Bommel (van). (XLII, 149). Mr. Lz6Oertus  Cor~zelis
van Bommel is overleden vóór 4 Juli 1814 en was de
zoon van Mr. Carel en Bartha  Johanna Stelrrman.  De
laatstgenoemde overleed als weduwe den 19 Febr. 1821.

Cornelia  Boot is vóór 14 Sept. 182’7 hertrouwd met
Datriëd  Pieter Hofmeister, wonende eerst te Edam, later
te Nijmegen. Zij overleed te Edam 28 Febr. 1831.

Ar+zhena. J. A. HOEUFPT.

Bommel (van). (XLII, 149). Volgens het Alg. Nederl.
Familieblad 1887 pag. 130 is het door den geachten
vrager beschreven wapen te zien in een glas achter
het koor in de Groote- of St. Bavokerk te Haarlem
met de vermelding van Mr. A. P. Bommel.

D O G. BUR.

Boon van Engelant. (XLII, 60, 81). In mijn bezit is:
1” een lakafdruk, indertijd door Dr. G. D. 1. Schotel

aan mijn vader geschonken, waaronder geschreven, ,, BOOU
van Engel.” Dit wapen vertoont 3 boonen  aan gebla-
derde steeltjes en in een hartschild 3 St. Andrieskruizen
2 en 1. De kleuren zijn moeielijk  meer to herkennen.

20 een op perkament in kleuren geteekend  wapen door
W. v. Cleeff, zijnde rechts in zilver twee roode palen,
1. bovenhelft in goùd een blauw molenijzer en beneden-
helft in zilver drie roode palen; onder het wapen een
lint waarin : ,,Hugo Boon” .In de gedichten van Cornelis
Boon van Engeland komt ook een echtzang voor op
blz. 149 ,Voor  mijnen broeder Hugo Boon en juffr.
Katharina van  der IValZe”.

30 Een transportbrief van 26 van Grasmaand 1809
waarbg door Cornelis  Nolet ,  Burgemeester der stad
Schiedam, als representeerende  dezelve stad, wordt over-
gedragen aan Bastiaan van Kralingen als kooper, de
Heere Huizinge, genaamd ‘t Huis te Engeland en Lan-
derijen onder Hoogvliet. Dit perceel wordt omschreven
als een hegt, sterk en aangenaam gelegen Heerenhuis
en Erve,  met de boomen  daaropstaande, genaamd het
Huis te Engeland, zijnde tevens een boerderij, bestaande
in een woonhuis voorzien van twee groote kamers en
nog eenige  andere vertrekken, een extra schoone  ruime
kelder, een groote zolder over het geheele huis, een
groot koper waterfournuis, een schuur, wagenkeet en
kaarnmalen, alsmede 40 gemeten 268 roeden bouwland
genaamd Elderspolder en een perceel dijk genaamd den
Nieuw Engelandschen Zeedijk, alles voor een koopsom
van f 10050.-  de massa.

Nadere bizonderheden  omtrent het ontstaan van het
Huis en de Heerli jkheid Engeland vindt men in de
Wapenheraut deel  16/17 op blz. 422 ‘t Huis te Enge-
land door Mr. R. Bijlsma en op blz. 519 ‘t Huis te
Hoogvliet door A. van der Peest  Clement.

Verder kan ik nog mededeelen dat in de Aangevinge
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van ‘t middel op het trouwen voorkomt: 1705, 4 April
Hzcgo  Boon de Jonge met juffr. Ckttrril~a  VUIL  der Walle,
wonende in ‘s-Gravenhage onder de classis f 30.-O.-.O.
en in
1706,

1707,

id.

1708,

1709,

I n
telijk
staat

de overlijdensregiiters  :
16 Sept. Hugo Boon geeft aan ‘t lijck van sijn
kindt onvoldragen doot ter wereld gekomen.
14 Jan. de Heer Hugo Boon de Jonge het lijck
van sijn kindt Johanna Maria.
26 Sept. de Heer AiJgo Boon de Jonge geeft aan
een onvoldrage kindt een meijsje  doot ter tierelt
gekomen.
16  Nov .  Bartolomez6s  Boofa  geeft  aan het l i jck
van sijn vader d’hr. flugo Boon in sijn leven
heer van Oudt en Nieuw Engelant.
3 Mei do heer Hugo Boola  wonende op de plaet
genaempt den Beer geeft aan het lijck van syn
kindt genaempt Hilbrandt overleden op den Beer
dogh alsoo sijn gewone begraefplaes in Poortugael
is, in Poortugael begraven.
de Nederl. Herv. Kerk. te Poortugaal  is gedeol-
nog een rouwbord  aanwezig van Hugo Boola.  Er
op: MDCCVIII obiit X November.

Poortugaal. A. VAN DER P OEST C L E M E N T.

Brauw (de). (XLII, 160). Volgens Rietstap voert
Odemaer-Fl  a n d r e : d’azur it la fasce  d’or, acc. de trois
croiss. d’arg.

‘s-Grave~zhage. J. D. WAIXNEB.

Bronckhorst (van). (XLII, 149). Inget. Amsterdam
21.9.1655:  Hexdrik  van Bronckhorst, v. A . ,  26 ,  s ec re -
taris v. A’dam, m. Agatha Snoeck,  en Anthonia van
Amersfoort, v. A. (niet: Antonia Vlug, geb. Amersfoort),
17, m. Catr&a Mezcleiaaer.

Bmsterdana. A. B. VAN DER VIES.

Burger-van Nijmegen-Stierman( In de Genealogie
Burger, voorkomend in Nederl .  Patriciaat ,  6e Jaarg.
bl. 69, wordt gozegd, dat Combertus Burger den 17den
Dec. 1741 te Rotterdam trouwde met Petronella  vafa
Nijmegen, welke een dochter was van Harmaw>a~6s  en
Marijtje  Jansd. Fan&.  1)

Een onderzoek naar de familie v a n  Nijmege~a,  dat
de Rotterdamsche Archivaris de vriendelijkheid had
voor mij in te stellen, bracht aan het licht, dat deze
opgave onjuist is: Petronella  was de dochter van Alias
ual) Nijmegen  en J o h a n n a  Stiermafas.  Dit volgt uit de
namen van de doopgetuigen der kinderen van Commer
Burger en Petronella van Nijmegen, en ook uit  het
verschil in maatschappelijke positie tusschen de Remon-
strant’sche  van Nijmegenis  en Burgor’s  en de gerefor-
meerde arme Hermanus Jansx. Nijmegen en zijne vrouw,
die in de Kikkersteeg woonden en in 1721 een kind
kosteloos lieten begraven, terwijl hun dochter Pietertje
0 Juli 1.722 hervormd gedoopt werd.

In datzeltde jaar is PetTonella Eliasdr. geboren, maar
eerst in 1733 28/111  is zij (op 2l-jarigen  leeftijd) Remon-

*) In de doopacte van de dochter Pietertje (LVII.1722) staat:
Hermannus  Jansz+. uan Nijmegen en Marytie Pieters  Tandt. Deze namen
vond ik eveneens in een geschreven genealogie der familie van der
Pot, behalve dat de naam Tandt in Fan& was veranderd.



strantsch
van Elias

gedoopt. Daarentegen zijn de andere kinderen
& Jokanna Stiern&zs  kÖrt  na hunne geboorte

gedoopt: Johan?aa  8 Febr. 1702 en Dionys 7 April 1’706.
Door dit goed-vastgestelde feit mogen dus de na-
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k o m e l i n g e n  ‘vau  Co&ner Burger en- Petronella  v a n
Nijmegen aannemen, dat zij afstammen van het schilders-
g e s l a c h t  van Nii,negen. Reods de vader van Elias,
Herbertus valz NGmegeu,  was kunstschilder, te oordeelen
naar de mededeeling  in het boek van Johan van Gool:
Do nieuwe Schouwburg  der Nederlantsche Kunstschil-
d e r s .  lsto L)eol.  Blz 246.

In datzelfde werk wordt oo blz. 260 gezegd. dat ziin
z o o n ,  d e  Rotterdamscho  dekoratie- eu”po~~r&child&-
Elias v. Y’Y , trouwde  met een Rotterdamsche koopmans-
dochter, wier naam echter  niet genoemd wordt.‘

Bannemende,  dat hiermede wel J o h a n n a  Stiermans
zal bedoeld zijn, rijst de vraag, of omtrent hare ouders
en verder vooigesl&ht  ook nÓg iets zou te ervaren zijn.

Evenzeer zou ondorgeteokendc het op prijs stellen,
wanneer hij  kennis kreeg van nog thans  bes taande
schilderijen van Elias v. Nijmegeja  en zijn0 verwanten,
van portretten der v. Nijnaegeja’s, Burger’s, Stier1na~a’s,
Bravamer’s,  Labat’s, Chaigneau’s,  Renouartl’s  on andere
bloedverwanten, en wanneer hem gegevens werden ver-
schaft  over betrekkingon dier 2;. *Yzj’waegen’s  met n o g
thans bestaande geslachten (b.v. vals Nijmegen Schooue-
gevel).

J. F. VAN BEMMELEN.

Eys (van)-Pels, Genealogische mededeelingen omtrent
de voorouders van Johcc?a?lcr  Clasilaa Abigaei van h’gs,
geb. den Bosch 12 Aug. 1737 als dr. v. Jean l'lailip
X Johawra Alida  Pels en aldaar 8 Oct. 1763 gehuwd
met Mr. 3. J. Storm vall ‘s-Gravesande, zullen ondar-
geteekende welkom zijn.

Breda. P. B I N K H O R S T  V AN O U D C A R S P E L.

Wij v0rwijzen  d e n
genealogie vnla Eys,
Prins, in Wapenher.

geachten  vrager naar de uitvoerige
door Mr. P. C. Bloys van Treslong
1909.

Doc. Bus.

Gent (van). (XLII, 152). Toen wij in het vorig nummer
mededeelden, dat de ouders van den door Slichtenhorst
vermelden maarschalk van Hertog Karel van Gelder
\lTillem  vall  Gent,  heer van Oyon enz. en Jacoba v a n
Zuylela  van Xyeuelt  heetten, gingen wij af op hetgeen
Dr. L. M. G. Kooperberg, onder verwijzing naar uit-
gebreide literatuur, in het NW . Nederl. Biogr. Woor-
denb. van Molhuysen en Blok dl. 111 (1914) k. 456 e. v.
ten beste gaf. Dat wij ongelijk hadden diens gegevens
zonder voorbehoud te aanvaarden, moge blijken uit
onderstaande gegevens, die ons Eerelid Kolonel J. D.
W a g n er zoo welwillend was ons te doen toekomen:

,De maarschalk van Hertog Carel was geen Gent,
doch heette Wil lens v cln 0 y.

Reyn«lt of Kleiner vals  01~ b i j  t r a n s p o r t  sijns vaders
Reinw bel. met di0 borch  tot Oye 1460, als her Reynalt
her tot Oey ritter  vernieuwt den lecnecd 7 Oct. 1473.
Hij is ovorl.  1488. .Trouwdc ten eerst0 Joharriza  v. Ors-
beclc  en  t en  tweede  Uechteld  vaqa  der Hor&.  U i t  he t
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eerste huwelijk werden geboren @er&, die in Oy op-
volgde, en Isabella, die Dafaiei  van Goor  Arnol&@ huwde.
De maarschalk \\ illem  was een kind uit  het tweede
huwelijk. Van hem zijn mij de volgende acten bekend.

Toen Nijmegen en Grave zich aan de Bourgondische
heerschappij onderwierpen, werden van de gegeven am-
nestie door de Bourgondiërs bepaaldelijk uitgesloten
Reinier van Wijhe  en Willem van 01~ 1481 Mei 23. l)

Bij een wapenstilstand tusschen Hertog Carel en den
Aartshertog van Oostenrijk werd o.m. bepaald dat
Willem vapa OJJ  (die de zijde van Bourgondiö had ge-
houden) in het rustig bezit zijner goederen zou blijven
1497 Dec. 22. ‘)

Hij trouwde 1611 Anna ?‘an Keppel, dochter van Jo-
ha/i  b[j PenTze Kre,qnck  (Geneal.  der Keppel’s). Genoemd
Maarschalk van Hertog Carel 1514 Juni 22 en 1616
Mrt 2. l)

I~illem 1’. O y e  Marschalk en  jof fer  An9aa cchtel.
hebben het huis ,de Lelie” in de Bredestratcn te Zutphen
1516 Mei 15 (kentnisse Zutphen).

Maarschalk van Hertog Carel 1616 (Geld. Leenreg.)
eu is dood 1518 (v. Hasselt, Geld. oudh.) en 1623 April 9. *)
Confirmatie door Hertog Carel van de artikelen, waarop
II‘illem v. Oy marschalk  met di0 van Grooningen  v e r -
dragen wis 1518 (Kron. Utr. Gen.’ sste jaarg. 317i.”

Doc. BU R.

Haesbaert-von Weiler. (XLII, 163). Zie Maandblad
XXI, kol. 8, 9, 10. Joh .  Mort.  Haesbaert  -t ech te r
24-3-1742, begr. 31-3-1742.

Adam  Gowad  von Weiler,  was opperappel-commissaris
in de graafschap Meurs, J. U. D. X Maria Wielle  (n iet
\I,.ilt)  DaGels&.  ex Sara de Mauregnault.

Johan Mad. Haesbaert was zn. van Johanla  (ambts-
c a m m e r a e c r e t a r i s  t e  Clave) _Martinsz?a.  ex Vrsula 21092
Motzfddt)  en van Sophia Schnaitz  (dr. van Alaal-eas,  Med.
dr. en schepen te Cleve en Helena Catharincc  Schmitz).

Het 4do kind van hlr. Joh. Nart. Haesb. en S. H. *von
Weiler  zio Ned. Adelsb. 19 16 blz. 233 sub X. Volgens mijne
aanteekeningcn werd zij geb. 1 Nou. 1714 f 23-7-1757.

‘s-Gr. B. v. T. P.

Haesbaert-von Weiler. (XLII, 153). Van de familie
Haesbaert,  die een klimmende haas als wapen voert, zijn
ons de navolgende leden bokend:

Mr. Bijsbert  Weyer H aesbaert, 2717  1744.  Boekhouder
van het Oud0 Borger Weeshuis te Nijmegen, in 1761
Schepen en in 1760 Burgemeester dier stad; Coiaracl
Rubert Hwsbaert, 2019 1754 te Cleve;  Petro~aella  Haesbaert,
getrouwd met Nr. Bartold Henric Lulofs,  4/ö 1766 t e
Zutphen en Johalana  Petro~aella  Haesbaart, g e t r o u w d
m e t  Hermunus  Brouzue~~  AO . . . .

Verder vonden wij zonder wapen in Wapenheraut
1916 pag. 416 vermeld Leo?ahard Qisbert Haesbaed,  ob.
30/9 1701, begraven in de kerk te Elst (Betuwe).

D O G. BU R.

Heiden (van). [XXXIX,  3 -8 ) .  Ado lph  g raa f  van
Cleve maakt l~~elrnenzar 9x191  Hcicle~a  tot  zijn nmptman

‘) Nijhoff. Gedenkw.
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in de Hetter  en belast  hem tevens met de bewaring
van het huis Rosennouwe. 1386 Sept. 29. (Ilgen. Her-
zogtum Cleve. Quellen Erster Theil no. 196).

‘s-Gmwenhage. J. D.  WAQ-NEK

Hengel (van). (XLII, 153). Indien de door deu ge-
achten vrager genoemde Steven Jan Hendrik van Hengel
het recht had tot het voeren van het wapen met den
arm, die een weegschaal vasthoudt, dan is het zeker,
dat hij tot dezelfde familie behoorde als de genoemde
Stecen Jan van Hengel (die dan ziju grootvader zoude
kunnen zijn), want deze laatste voert als wapen ,,een
naakte arm, komende uit een wolk, die van de linker
schildrand uit,gaat,  en houdondu in de hand een weeg-
schaal”, waarbij als helmteeken en bekleede arm met
de elleboog naar rechts, houdende een schuinrechts om-
laag gericht zwaard in de hand. Aldus vindt men zijn
wapen op lakafdruk naast zijne handteekening op een
volmacht van de Geldersche Leenkamer,  gedateerd
2614 1746 te Winterswijk.

In die zelfde collectie volmachten komen met het-
zelfde wapen nog voor: Dr. Gerard vaja Hengel, 2614
1694 te Winterswijk en D p. Anton  van Hengel, 2O/U  1690
to Bredevoort, terwijl wij met hetzelfde wapen elders
v o n d e n  Harmen  Bederiek  vmz Benge l ,  g e t r o u w d  m e t
S o p h i a  Elisnbet  r!an Groe$aedal, 30/10  1768 te  Utrecht
wonende.

Doc. AUR.

Hengel (van). (XLII, 163). DB.  S. J. 11. valz Heltgel
werd . . . . 1767 te Amsterdam geboren uit Steven Jan
en Maria Caiharina  Terhorst.

Zie Alg. Ned. Fam.bl.  X1, 174 en Ned. Leeuw X11,  92.

A. W. M. C. R.

Hoevenaar. (XLII, 20, 153). ,,Op ton 28 Maart 1677
Heeft _iiayl~en  Boeff  Adr. dochter, Oud 93 Jaren als
Over-over-Groot-Moeder in de Nieu Kerk (te Dordrecht)
ten Doop gepresenteerd en zelfs Getuyge gestaan, over
‘t Kind van gdriachll Hoecenaar Janss. en van Margareta
van Wageningen Jans dochter: en werde ‘t voorz. Kind,
door Dom. Anthonius van Oostrum gedoopt ou Lu&
genoemd. (Uit Balen, Beschr. v. D. laatste blad.)

A. W. M. C. R.

Jelgerhuis. (XLII, 163). Een kunstschilder !Zaco  Jel-
g e r h u i s  heeft niet bestaan, wel Tako Hayo  Jelgersma,
geboren Harlingen 24.10.1702,  overl. Haarlem 8.3. 1796.

Zie vooral van der Aa ; verder Kramm, Wurzbach
en Bryan.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Ketel. (XLII, 9 I ). Hendrina Ketel tr. Utrecht 12 Aug.
1701 WitZent  de Rog; haar ouders Johannes Ketel, begr.
Utr. 24 Maart 1692, en El isabe th  van  Schayck,  begr .
ald. 17 Oct. 1708, waren te Utrecht 19 Mei 1660 ge-
h u w d .  ( K a t h o l i e k ) .

a. st. W. W. v. R .
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Krijger. (XLII, 164). Bij Smallegange vind ik ver-
meld A n t h o n y  d e  Cr$jger,  die in 1695 burgemees te r
van Brouwershaveu was en Coenraet  de Crzjger,  schepen
van Brouwershaven.

Als schepen wordt aldaar ook vermeld ,loha~nes Hoo-
bius, oud-burgemeester.

Uit het bekende manuscript van mijn grootvader P.
J.  Rethaan Macare,  houdende beschrijving vau de in
1798 uit de kerken in Zeeland verwijderde wapenbor-
den, blijkt mij, dat in de kerk te Brouwershaven de
volgende wapenborden hebben gehangen :

1°. ter eere van Anthony Hobius de Krijger, over -
leden 3 Juni 1700: in goud een geharnaste man, hou-
dende in de rechterhand een opgeheven zwaard van
zilver.

2”.  een vrouwewapen van Pluinzpot  en Hobius de
Krijger, overleden 18 Nov. 1704, wapen van Pluimpot:
doorsneden : 5. in blauw een driepootigo i<jzeren  pot
met twee hengsels, waaruit drie gouden pluimen; b.
in rood een berg van zilver. (Tluimpot  is mede eeu fa-
milie, die te Brouwershaven meermalen op het kussen zat).
Wapen van Hobius de Krijger als boven omschreven.

Hierbij zij opgemerkt, d a t  d e  f a m i l i e  HoOiw een
ander wapen voerde dan dat van Hobius de Krijger.

‘s-Grnverahage. R ETHAAN MACXIG.

Krijger. (XLII, 164). Ds. L. P. Krijger, geref, pred.,
later  mission. pred. op Soemba,,  deed eeu tientaal j a ren
geleden onderzoek naar zin voorouders, die vóór 1800
in Zeeland woonden. Mogelgk kan deze den heer v. R. 1,.
inlichten.

A. W. M. C. R.

Loenius. (XLII, 63, 66). Mr. Johan Loenius,  raads-
heer in den Hove Provinciaal van Holluucl  te ‘s Gra-
venhage, gehuwd met? 9, was een zoon vau  Heyn Jarasz.
Leen,  v roedschap  t e  Edam 1583  en  Tr@mow  Rey-
wrsdr.  e n een  k lo inzoon  van  .Ia?a  Pìetersz.  L o e n ,
vroedschap te Edam 1572, burgemeester 1673, die met
zijn broeders Pieter en Conaelìs in 1668 door Alvn werd
verbannen, terwijl  hun goederen verbeurd verklaard
werden. Hun vader Pieter Loert wordt in 1667 als oud-
schepen te Edam vermeld..

Kan iemand mij meerdere gegevens omtrent dit iu-
teressante,  thans naar ik meen uitgestorven geslacht
versohaffen? Staat het in betrekking tot het oude Am-
sterdamsche geslacht van dien naam, waaromtrent Elias
eenige bijzonderheden vermeldt?

Amsterdam. e D. F. PO N T.

Niel (van)- Graadt. (XL11  124, 166). Da.  71,. Graadt
is ongetwijfeld gehuwd met een dochter va.n Goltert  v. N.
en van Anna Catharina Snoeck  (zie kol. 124). De moeder
van deze laatste heette Emerentia v. Eijck en Willom’s
zoon, geb. te Garneren 9 Maart 1748, heette G o v e r t
Graadt. Deze laatste stierf 14 Dec. 1820 als emeritus-
predt. van Hedel.

A. w. 111. c. R

Nieuwenkamp (Kits-). Is aan een onzer lezers wel-
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licht bekend met welk wapen gezegeld werd door J a n
Kits .&ieuwenkamp,  geb. 1811, koopman te Amsterdam
en eigenaar van de buitenplaats Weg en Duin te Hil-
legom, overl. 1870 en gehuwd  Kampen 1835 met Lo-
betia Johanna Ruys ?

Amersfoort. N I E U W E N K A M P.

Pigeaud-van der Gon. Thomas Pigeaud,  geb. ? 3-
2-171 1, tr. ? Uaria  Adriana  i7lnrgorethu  van der Con,
ged. 2 4-9-1705. Wnnuear  en waar zijn beiden oyerlodon?
Hoe luiden de data van de 4 ouders:

Yharnas  P. X Cntlzarina  I’Espiucrs,  Eduarrl v a n  d e r
G o n  X Anuu Sle,yt wedo van Dobben? Welk wapen
had  Cathn,ri?ln Z’E.qJi?l  as ?

Renkum. P. hl. VAN WALCH~WN.

Edzbad van  der Gon, ged. V laa rd ingen  8  NOV. 16G6
(a l s  zoon  van  Eduud vun der Go?&,  s chepen  en  the -
saurier  aldaar en Nargritu Veret),  schepen en burge-
meestcr van Schiedam, i_ aldaar 21 Oct. 1729, huwde
(volgens losse aant. i. ll. Oom. arch. te Rotterdam) als
n wed*. te Schiedam”, Rotterdam 24 Juli  1705 met
Anna Slegt wed. Het~drik  val Dolde,  g e b .  t e  R o t -
terdam.

VAL% LUCASSEN.

Roeters, Gevraagd de namen, voornamen, enz. van
de ouders van Perina Roeters, die volgens Ned. Patri-
ciaat 1918 bl. 241/a, op 26 Juli 1733 tr. te ‘s-Grave-
land met Dnvid  Leeuw v a n  Letl?lep  en uit welke het
tegenwoordig levende geslacht Roeiers ,l:an Lenllep is
voortgekomen (ibid. bl. 242). Zoo mogelijk volledige
stamreoks en verdere genealogie.

In welk verband staat dit geslacht R. met de Oude-
waters&-Amsterdamsche rogeeringsfamilie Roeters, pas-
sim vermeld bij Elias (Vroedschap) en in archiefstukken
te Amst,erdam?  Of is het een geheel andere familie en
waarschijnlijk afkomstig uit de buurt van Emmerik?
Men verplicht mij grootelijks met zeer uitvoerige mede-
deelingen.

Amsterdam. Mr. F. E. POSTHUMUS MEYJES.

Schmitten (ter)-Cöster. Suzanna.  aaria  ter Schmitten,
geb. te ? 1 Juli 1688, dr. v. Dr. Jur. A n t h o n  X Anna
C’ctthari~za  Cöster, huwt te ? 22 Oct. 1707 Heinrich Wib-
helm Rappard.

Bestaan er genealogieën van de geslachten ter Schmitteqt
en Cöster of wat is daarvan bekend?

De naam tel*  bchmitten  trof ik ook aan in de genea-
log ie  21012  WeiIer.

Breda. P. B INKHORST VAN OUDCARSPEL.

Stoppelaar (de)-de Vlamingh-van Houte.  In de
genealogie cEe  Sloppelaar, voorkomende in het Stam- en
W a p e n b o e k  vau Vorsterman van Oyen, staat op blz.
188 van Deel 111: ,,Daniel de Stoppelaar, geb. Haarlem
1603, burger te Rotterdam, huwde tweemaal, eerst te
Rotterdam 7 September 1637 met .Margritge~~  vaia  Vollen-
hoven A?atonisdochter,  geb. aldaar, overleden in 1639, en
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daarna met S a r a  VlamiTzg,  dochter van Pieler  en Wey-
72anda  Calkoen”.

Dit tweede huwelijk zal wel plaats gevonden hebben
v6ór het geboortejaar van den daaruit gesproten zoon
Joan (die in 1684 voor de tweede maal trouwde), dus
vermoedelijk vroeger dan 1660, zoodat Sara Vlaming
op zijn laatst in 1640, maar waarschijnlijk vroeger ter
wereld kwam.

Uit verschillende bronnen kon ik ervaren, dat inderdaad
een Mr Pieter Vlaming trouwde met een Weynanda Cal-
koen, maar dat dit huwelijk voltrokken werd den 17den
Febr. 1706, op Hoogerwoert buiten Haarlem, zoodat het
zacht gesproken onwanrsch\j.nlijk  leek, dat de ouders der
bovongonoemde S[l,ra, die vgftig à, zeventig jaar vroeger
geboren werd, dezelfde namen zouden gedragen hebben.

Een verzoek om inlichtingen aan het Rotterdamsche
Archief, waaraan Dr. Wiersum op welwillende wijze vol-
deed, leerde mij in de eerste plaats, dat het eerste huwelijk
van Daniel de Stoppelaar niet in 1637, maar in 1631
gesloten werd, en  maakte  he t  in  de  tweede  p laa t s
waarschijnlijk, dat zijn tweede huwelijk in Haarlem tot
stand kwam. Navraag op het Haarlemsch stedelijk archief
toonde, dank zij de vriendelg!e  hulp van Dr. Knappert,
de juistheid dezer onderstellmg, en bracht tevens aan
het licht dat voormelde Sara Vlaming vermoedelijk een
dochter was van Roelandt  Je Ylami?a,gh en 2laiken vaft
Route. Haar huwelijk met ,, Dafaiel  de Stoppelaar, weduw-
naar, beyde van Haarlem” werd voor schepenen gesloten
den 29Ston Juli 1640.

Sara de Vlamingh  werd te Haarlem gereformeerd ge-
doopt den 9don Februari 1620.

Haar ouders waren den 27Sten Jauuari 1613 in Haarlem
ondertrouwd. De bruidegom was afkomstig uit Rouse of
Ronse (vermoedelijk Ronsse  of Renaix in Oost-Vlaande-
ren), de bruid uit Leiden.

Uit  hun huwelijk werdcn vier kinderen vermeld:
Eraucoys, Joris, Geertje en S a r a .

Kan iemand mi j  over  deze  de  Vlamingh’s  en va?&
Hout(t)e’s  iets meer doen weten?

Gro?ai?zgelz. J. F. VAN B E M M E L E N.

Thierens. 13estaat  er genealogisch verband tusschen de
Dordtsche familie van dien naam on de Delftsch-Naar-
denscho? De aansluiting in Nederl. Patriciaat 1912.(VI
en VII) is m.i. vaag, daar doop of geboortedatum ont-
breekt.

Kan, gegeven do nabijheid  der plaatsen, de Dordtsche
familie soms een tak zijn van de Gorkumscho familie
Tierens,  ofschoon de wapens verschillen 2

Amsterdcrm. D. F. PO N T.

Varkevisser. (XXXVIII, 158, 159). Op 9 Sept. 1788
werd  in  de  Hol l .  Kerk  tc Batav:a bogr.  Dir7c  Cornelis
Farkeuisser,  sous lieutenant ter zee in dienst E. comp.
uit sterfhuis Groote Roea Malncca; hij was 17-6-1788
van constabelsmaat bevorderd tot sous lieutenant.

Ook vond ik: Dirk V. botteliersmaat avanceert tot
sous lieutenant t. zee 2-9-1788.

Het is mogelijk dat men hier met deneelfden persoon
te doen heeft. Ook kan Dirk Cornelis  een neef zijn van
Dirk, die verder steeds voorkomt als Dirk V. Dirkszn.
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De laatste werd 24-9-1806  op Tanahabang te Welte-
vreden begr.  in huurkelder no 23; hij was toen oud
cap. t. zee, commissaris huw. zaken en v. h. kleine
gericht, voor rek. Dirk ter Boekhorst,  sterfhuis Groote
rivier; op 29-9-1796 was hij aquipagemeester van Am-
boina geworden.

Dirk 7. is blijkbaar spoedig wedr. geworden; althans
17-9-1809 werd op Tanahabang a.v. begr. Willem He/l-
ritus V. 3  j a a r , zoon van Dirk V. Dirkszn.  (dus een
posthumus), voor rek. juffr. Aviaana IIdlhelmina  Groos
wede. Gaffel, sterfh.  Voorrij. Deze juffer was 3 Juli
1806 al weer hertrouwd met Hendrik Guftel en wordt
dan genoemd wede. Dirk Varlcevisser (zie Mdbl. 1905
bl. 266).

D i r k  Alzthonius  V., geb .  11 -7 -1800 ,  i s  t e  We l t .
Tanahabang, afdeeling 6, onder een fraai bronzen monu-
ment begraven. Men leest er op: Hulde / aan de nage-
dachtenis van / Dirk Anthonius / Varkevisser / oud
resident van Pasoeroeang / ridder der orde van den
Neder-  / landschen leeuw geboren te / Sema.rang  den
llden  July 1 8 0 0  / o v e r l e d e n  t e  B a t a v i a  / den 4don
January 1157. /

Aan de achterzijde zijn wapen: gevierendeeld 1 en
IV twee gekr. sleutels met de baarden gesloten naar
boven en naar buiten, vergezeld van 4 merletten 1, 2,
1; 11 ,en 111 drie ruitersporen (i) met de sporen naar
boven(?) 2 en 1; helmt. een merlet. Aan de linkerzijde
het ridderkruis van de N. L. ; aan de rechterzijde een
gevleugelde zandlooper.

D. A. V. was 2 X geh.
Te Toga1 ligt een zerk, waarop: Hier rust / Theodora

Catharina / Anthonìjsz  / Otto Lodewqk / Wilhelmina /
en / Albert Hubert Antonius / echtgenoote  en kinderen
van / D. A. Vurkeuisser  / resident van Tagal. / Taga l
den 18 Juny 1837 (no 62.)

Te Welt. ligt bij het genoemde monument een zerk,
waarop : Hier rust / Vrouwe W. C. Anthoysz / weduwe
D. A. Tarlcevisser  / geb. 16 Maart 1816 / overl. 7 Decem-
ber 1868 / Haro assche ruste in vrede.

Een  zoon  van  D. A. V. en T;v:  C. A!zth.  is:
Hier rust / A. P. A. Varlcevisser / gepens. kapitein

der Infanterie / geb. te Tegal  23 November 1843 / overl.
te Batavia 12 November 1914. (Deze zerk licht even-
eens bij  het  monument.)  Deze was geh. met C. r.
Croes (dr. van de weduwe E. M. Cr. geb. Pietersz  die
f- Batavia 30--6-1903).

In afd. 8 te Tanahabang ligt een zerk, waarop:
H i e r  r u s t  / G. A . Varkevisser / oud president v/h.

ko l leg ie  / v.  Boedelmeesteren te Batavia / geb. 13
December 1802 / overl. 10 November 1881/ zijne echt-
genoote / M. A. von Winclcelmnnn  / geb. 10 Mei 1807
/ overl .  28 Juni  1885 / en  hunne  k inderen  / A?U.  A.
Vorkevisser  / overl .  24 Januari  1886 / en A. 1~. Var-
kevisser / weduwe van J.  L.  de Dieu Stierlillg  / g e b .
13 Januari 1831 / overl. 10 November 1903 / (n” 469).

Johannes Lodewijk de D. S., gep. hoofd-ambtenaar,
t Semarang 16 Mei 1892 oud bijna 81 jaar en X a l -
d a a r  12-9-1814  Agnietn  IVilhelmzne  Anthojlia  V .

Verder noteerde ik nog verschillende losstaande ge-
gevens V., die ik gaarne ter beschikking van den vrager
stel.

‘s&avenhage. BLOYS  VAN TI~ESLONCI PR I N S.
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Vestrinck-Fabricius. (XLII, 166). Mon vindt dit echt-
paar uitvoerig vermeld in Geslachtkundige Aanteeke-
ningen  op  de  Gecommit teerden  ten  Landdage  van
Overi jssel ,  door Mr.  J .  van Doorninck,  1871,  blz.
626-627.

d. st. w. w. v. R.

Wal1 (van de). K an men mij ook mededeelen, of in
de Bescheiden van de Geldersche Leonkamer vermeld
wordt Jelis uan  de Iliall, die vermoedelijk tusschen 1630
en 1650 te Zetten (Betuwe) woonde en wiens gelijk-
namige zoon in 1694, 1697 en 1706 te Arnhem voorkomt?
Alle gegevens betreffende voornoemden .lelis van de lVa21
zijn welkom, ook die welke mijn vraag slechts zijdelings
raken b.v. aangaande zijn zoon Jan Jelissen,  die in 1670
als weduwnaar van Elisabeth Pieclc  te Zetten woonde.

Hilversum. G. A. A. VAN DE WALL.

Waveren (Kits van). Gevraagd het wapen van deze
in Zeeland gevestigde familie,  afstammende uit  het
huwelijk van Gerardus Hermanus oan Wacere,,,  bollen-
kweeker  te Hillegom, die 26 Nov. 1858 aldaar huwde
met Abrahamina Geertruida  Nieuwenkamp.

Amersfoort. N IEUWENKAMP.

Westenberg-Olmius. Aanvulling van het volgen+
verzocht :

A. Johan ll’estenberg,  ged. 12-6-1642 te ?, i_ 31-12-
1732 te ?, tr. ? te 2 met ‘I?, ged. ? te 1, -i_  2 te 2

B. Gerard Olmius, ged. ? te 9, i_ voor 4-12-1724 te ?,
tr. ? te ? met .Tol~n~l?~a van Dam, ged. ? te ?, + ? te?

C. Elsabé Anna Catharina Olmius  (geh. met Statius
Reilzie, Westenberg) ,  ged. ? 1693 te ?, t ? 1760 te ?

D. Gerharda Johanna Westenberg tr. ? 1764 met
Johan Schrassert.

‘s-Gravellhage. A. L. SCHLINGEIXANN.

Wimmers  (Kits-). Gevraagd het wapen dezer Am-
sterdamsche familie, uitgestorven in 1863, cn nfstam-
mende van Martelt  Kits Il’immers,  in 1802 te Amster-
dam geboren als zoon van Jan Wimmers  en S o p h i a
Kits.

Amersfoort. NIEU~ENKAMP.

INHOUD 1924, N’. 6.
Bestuursbe~ichten.  -- Het wapen en de Isndskleureu  van Noord-

Brabant, door Mr. J. P. W. A Smit, Rijke-Archivaris in Noord-
Brabant. - Wapens  der heérlikheden  von het buis Ornnje~Nassau
(Prinsenhof te Delft), door wijlen Jhr. Mr. W. G. Feith. ~ Kwartieren
Isendoorn-Stommel, volgens gegevens van Kol. J. D. Wagncr, W.
de Haas cn Exc. Dr. E. von Oidtman,  medegedeeld door Mr. E. J.
Th. & Th. vnu  der Hoop. - Boekaankondiging, door Mr. Th. R.
Valck  Lucassen. - Korte mededeelingen: Adelsgunsteu;  Gemeente-
wapen;  Admirnliteitsksnonnetjes?;  Het Wapenboek dan  de Gel-
derscll-Orerijselsche  Stodentenvereeniging aan de Utxechtsche
Hoogeschool;  Van Muylwijck en van Clootwijok vau onden  adel?;
Montfoort. - Vrngen  en antwoorden: Betloo; Blon~endnl~l  (von);
Bommel (van); Boon van Engelant; Brauw (de); Bronckhorst  (van);
Barger-van Nijmegen-Stierman(  Eys (van)-Pels; Gent (van); Haes-
ba&-von  WeiIer;  Heiden (van); Hengel (van); Hoevenaar;  Jelger-
huis; Ketel; Krijger; Loenius; Niel (van)-Graadt;  Nienweukamp
(Kits-); Pigeaud-van der Gon; Roeters; Schmitten  (ter)- Cöster;
Stoppelaar (de).de Vlamingh-van Houte; Thierens; Varkevisser ; Vest-
rinck-Fabricius;  Wall (van de); Wavcren  (Kits van); Westenborg-
Olmius; Wimmers  (Kits-).

DE N E D. B O E K- EN S T E E N D R U K K E R I J , V/E  H. L . SUIS.

.
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~-gewoon  lid van het Genootschap.

Bijdrage tot de genealogie van het Leidsch geslacht
van Velden en aanverwante families,

door W. J. J. C. BIJLEVELT).

Mr. A. J. Sormani, advocaat en procureur te Leiden,
rentmeester en regent van de R. C. hofjes der oude
Sleutelstad, had de goedheid mij uit het archief van
het Salvatorhof een bundel genealogische bescheiden
af te staan, om die te onderzoeken. Het bleek mij, dat
deze hoofdzakelijk afkomstig zijn van het geslacht v a n
Pelden, waartoe de stichter van het hofje: Heer Pauwels
Claesc. de Goede behoorde en in de eerste plaats trekt
een klein 160 eeuwsch memorieboekje, bevattende tal
van familiegegevens uit dien tijd en door latere gene-
raties bijgehouden, de aandacht. Vervolgens vindt men

I
- -

eene groote menigte aanteekeningen over de van Felden’s
op losse b laden , en eenige stamboomen van aanver-
wante geslachten, door den in 1670 geboren Q. 3’. X.
oarz Velden verzameld en gedeeltelijk zelf opgesteld.

Had ik in het begin het oogmerk deze gegevens, al-
thans  wat  de  van  Velden% be t re f t ,  u i t  de  b ronnen
van ons Gem. Archief aan te vullen, al spoedig bleek
mij bij een kort onderzoek, dat er vele andere takken
hebben bestaan, waarvan in de stukken van St.Salvator
niet wordt gerept en dat, daar de familie eene niet
onbelangrgke  r o l  i n de stedelijke regeering der 16e
eeuw heeft gespeeld, er zeker nog heel veel over dit
geslacht te zeggen zoude  zijn.

Volgens de gewoonte van dien tijd in Rijnland, komen
de hoofden der gezinnen soms wel onder 3 of 4 bijna-
men voor, terwijl sommige zoons wederom de namen
der moeder, of der grootouders dragen, hetgeen een
diepgaand en nauwkeurig, tevens uiterst  t i jdroovend
onderzoek zoude vergen, waaraan ik op het oogenblik
niet kan denken. Ik heb daarom gemeend, thans alleen
te moeten geven, wat de mij te leen verstrekte bescheiden
ons leeren, aangevuld door enkele gegevens, die voor
de hand lagen. Zoo lijken zij mij toch al belangrijk
genoeg om vast te leggen, voordat onverhoopt een en
ander te loor mocht gaan; over onze R. C. geblevene,
Hollandsche geslachten is in het algemeen weinig be-
kend en hnnne kerkregisters beginnen doorgaans eerst
laat.

Ook de aanverwante families denk ik te behandelen
zonder de gegevens aan te vullen.

1.
H e t  g e s l a c h t  v a n  V e l d e n .

(N.B. In de tweede helft der 170 eeuw wordt de naam
vaak van de Velden geschreven, hetgeen natuurli jk
aanleiding geeft  tot  allerlei  verwarring met de zoo
talrijke naamgenooten. Waar  geene plaats bij de data
is aangegeven, is Leiden bedoeld.)
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Jan Cdaes Cornelisrsz.  van Velden, meestal ge-
genaamd Jan Claesz  de Goede,  40 raad van Leiden
1621-1567, schepen vanaf 1624, t 1667, tr. 10
Heyllie  Paets,  dr. van Pieter Claes Janszsz.  en
Marytie Pieter Jan Martijnszszsdr., tr. 20 Mary
He,zricsdr.

1.
2.

Uit het eerste huwelijk:
Joris, volgt IV.
Beatrix  Pietersdr., gel>. Paaschavond 14 AFril 1682,
‘s morgens tusschen 6 en 6 uur, was meer dan
60 maal speelnootje  op bruiloften, doch t onge-
huwd 9 Maart 1634, Donderdagmorgen 4 uur.

Uit het eerste huwelijk:
Maerten volgt 11.
Claes volgt Ilb’S.

3.

Marie Jatisdr.  de Goede,  genaamd Mary de Boos,
tr. flraras  Berbrandsz.
Heyltie Jans&.  de Goede tr. Gerrit Jacobsx, waar-
van Jan Qerritsz, zich noemende de Boede on Marie
Qerrits.

Uit het tweede huwelijk:
Aechgell  Pieter&., geb. 19 Juni 1692, ‘s morgens
tusschen 4 en 6 uur; peeten : Dirc Adr iaensz .
[van Leeuwen, t 16 Mei 1636, Maandag ‘smorgens
te 6 uur], tante Aechgen en Annetgen Maertensdr.,
t 6 Feb. 1663, Dinsdag van Vastenavond, begr.
Pieterskerk 12 Febr.

4.
Bely Jan&. de Goede  tr. Quiring D i r c s z .  v a n
Bergen.
Nelletgen  Jan&. de Goede tr. Egbert van der Hal,
waarvan Heynrick en Qerrit.
Cornelis volgt 11’“.
Corvtelia  Jan&.  de Goede  tr. Dirc Fransx.  cfool.

6.

IV.

Adriaela  Pietersz. van Pelden, geb. 13 Juni 1694,
‘s avonds omtrent 7 uur, peeten : Frans Adriaensz.,
Adriaen Maertensz., Maritgen Adriaensdr. t 23
Juni 1621.
Maerten, volgt IVbis.

Uit het tweede huwelak:
Bel$gen Ja,&-. d e  Goede  t r .  Dirc .Jacobsr.  Ver-
burch,  waarvan Jan Dircsz. Verburch, brouwer en
schepen, stamvader der geslachten: Verburch, van
Tol, Rosendael,  Vliethoorn, Hasenberg?x,  Drijfioo
en Cingelshouck.

J o r i s  Pielersz. vafa  V e l d e n  o o k  gend de #zuurt,
geb. St. Niclaesdag, 6 Dec. 1573, t 27 Dec. 1646,
Woensdag, kwartier na 3 uur ‘s morgens, tr. 4 April
1698 Dieveriie  Jacob&. ‘can Berckel, j- 19 Apr i l
1649, dr. van Jacob Cornelisz.  en Maritge  Jacob&-.

Uit dit huwelijk:
1.

Maerten Jansz. van Velden, meestal genoemd diner-
lm  Jansx. de Goede en de Swart, tr. St Pontiaen
(19 Nov.) 1632 Cathrijn  Mees Berbrantzsdr.  uan
Nierop, t 20 Jan. 1687.

Uit dit huwelijk: 2.

Heyltgen Maertensdr., geb. 20 Apr. 1634, t 6 Jan.
1611.
Ermgela  Maerte~asdr.,  geb. 4 Jan. 1636, tr. Heyn-
riek Quiringsz.  van Bergen, waarvan Hey,lrickgeja
ongehuwd en Maritgen, die tr. Willem vaqa Amstel
Dircsz.; hieruit Belia Il’illemsdr.  v. Amstel, tr. 10
Ysbrand van Elsega, 20 \Villena  Bootsclaalck;

::

Uit het eerste: Jala Elsega., tr. Catharina  Mar-
chant, waarvan : Maria en Ysbrand;

Uit het tweede: Willem Grootschalck  tr. Maria
Verbeeck,  waarvan Johan, Maria en Ysabel.
Qarbrant Maertensn.,  geb. 1 Dec. 1637, ongehuwd.
Dirck Maertensz., geb. 28 Mei 1640, ongehuwd.
Claes Maertetlsz.,  geb. 19 Mei 1643, ongehuwd.
Pieter, volgt 111.
C’ornelis  Maertensz., geb. 14 Juli 1646, ongehuwd.
Adriae,,,  volgt IIIbiS.
Dirck Maertensa., geb. 10 Dec. 1660, ongehuwd.
Anna Maerte9zsdr., geb. 3 Oct. 1662, + 19 Oct.
1636, ‘s nachts 1 uur.

6.

Pieter Maertensz. van Velden, ook genaamd de
Boede, geb. 31 Maart 1646; peeten: Dirc Fransz.
Gooi, Frans Gerbrandsz. on tante  Orm Paets,
i_ 2 Juni 1614 ‘s nachts  kwart voor 12 uur, tr.
10 lö73 Acchge,&  Joris&.  va~i  Cortevelt, t 20 Maart
16b4 ‘s avonds tusschen 6 en 6; tr. 2” 19 Nov.
1689 Cor9,elia  Adriaensdr.  (zich noemende) val&
Lceuwejt,  geb. 6 Maart 1064,  Dinsdag te 2 ure
‘s morgcus,  + 16 Nov. lG36,  Vrijdag half vier ‘s mor-
gens, dr. van Adrinela  Dirk  Oltenlse.  van Meer-
bl&rg  en Jos&a  Frans Adriaenszsdr. van Leeuwen.

6.

7.

Cornelis Jorisx.  van Velden, geb. 18 Juli 1699,
‘s morgens 1 uur, geheven door Pieter Naertensz.
van Velden, grootvader, Christiaen Porret, oom,
Heyltgen Maortensdr., oudtante, t 28 Febr. 1600
‘s morgens 4 uur.
Cornelis Jorisz.  van Velden, geb. St. Pieter en
Paulusavond, 28 Juni 1600, Woensdagmorgen half
acht, geheven door Jacob Cornelisz. van Berckel,
grootvader, Adriaen Naertensz., oudoom en Jan-
netge Cornelisdr., oudtante.
Jacob, volgt V.
Maertcn Jorist.  va9a  Veldaa, geb. 30 Apr i l  1603 ,
Woensdagmorgen na 6 uur, geheven door Pieter
Naertensz. van Velden, grootvader, Willem Dirxz.
met Neeltgen Jacobsdr., behuwdoom en tante,
priester gewijd te Antwerpen St. Jacob 1627,
pastoor van Stompwijk,  Zoetermeer en Zoetorwoude,
mishandeld te Middelburg bij Gouda, toen hij de
H. Mis opdroeg 6 Naart en j- aan de gevolgen
daarvan 6 April 1639, begr. Pieterskerk; [zijn
portret door P. de Grebber  in 1638 is NO 79 der
verz. Sted. Mus. de Lakenhal].
Agatha Jorisdr. va9a Velden, geb. 27 Aug. 1604,
Vrijdagavond 11 uur, geheven door Pieter Maer-
tensz. van Velden, grootvader, Beatris  Pietersdr.,
tante en Maritgen Dirxdr., t Antwerpen 20 Aug.
1607, begr. in St. Walburg in het graf van Frans
Schilders, tr. 2 Mei 1626 Claes .7acobsz.  van Ifeesp,
-f 6 Apr. 1636, zn. van Jacob Meesz.  va9a  Teiterode
gend van lreesp en Maerijc Jans&.  tqan  D a m .
Maria valt  5’elden,  geb. 14 Nov. 1606, Mnandag-
morgen tusschen 1 en 2 uur, geheven door Claes
Jacobsz. van Bercknl, oom, Jannetge Cornelisdr.,
oudtante, Grietgen  Jacobsdr., tante, -I_ als geestelijke
zuster Antwerpen 7 Dec. 1670, begr. 0. L. V.
kerk in het graf der van Nierop’s.
Catharina  onla Velde9a, geb. 19 Jan. 1606, Vrijdag-
morgen tusschen 6 en 6 uur, geheven door Neelt-
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gen Adriaensdr., stiefgrootmoeder, tante Baeftgen
en Maerten Adriaensz., t 27 Sept. 1607, Donderdag-
avond 4 uur.

Jacob  Jorisz.  call Veldeu,  geb. 13 Feb. 1602, Woens-
dag tusschen 1 en 2 ‘s middags, geheven door oom
Claes Jacobsz., Pieter Pietersz. Can en Marritgen
Jacobsdr., grootmoeder, tr. 6 Mei 1634 Cornelia
van Cfriecken,  dr. van Jan en Heyltie  van Szua-
ne,&urg.

Joris van Velden Jacobsz., f 6 Sept. 1687, tr. 23
Juni 1664 Cornelia Bernardina Hovinga, t Nov.
1721.

Jacob ~van Veldeu Jorisz.,  f te. . . . 1693, kapitein
der inf., tr .  Jodoigne boven Leuven Juli  1688
Maria Lucia van den Broeck, t Jan. 1742.

IV bis Maerteu Pietersz. van Velden. neb. 20 Nov. 1596,

1.
2.

3.

4.
6.

6.

V.

1.

‘s avonds’ omtr. 8 uur, peeten  : Adriaen Maertensz.,
Pieter  Jansz. van Tol1 en Ermgen Maertensdr. ,
was Med. Dr. in de Driekoningen, regent van St.
Salvator, i_ 14 Juni 1661, Woensdagsavonds om-
trent 7 uur, begr. Pieterskerk 20, tr. 16 Oct.
1621 Jannitgeu  Jacobsdr. van Weesp, geb. 16 Juli
1 6 9 2 ,  f- 23 Juni  1601,  begr .  Pieterskerk 27,
dr. van Jacob Meesz.  van l’etterode gend van Weesp
en diens eerste vrouw oude Alaertje Jansdr.  van
Dam.

Uit dit huwelijk:
Pieter, volgt V.
Maria Mnertensdr. vau Velden, geb. Kerstavond 24
Dec. 1624 ‘s avonds ontrent half zeven des Dins-
dags ; peeten  Claes Jacobsz. van Weesp en Aefgen
Jacobsdr. van Weesp, t 30 Sept. 1649 Donderdag
avond te half vijf.
Bartholonaaeus  Maerle~nsz.  valt Velden, geb. 18 Nov.
162’7 Donderdagmorgen om half twee; peeten:
Jacob Meosz. van Weesp (dia geb. 9 Oct. 1664,
-t_  is 7 April lG29 Zaterdag vóór Palmzondag na
half drie ‘s middags) en Cornelia Adriaensdr. van
Leeuwen *, pastoor te Noordwijk sinds 1669, t te
? 21 Juli 1651.
Jacob, volgt Vbis.
Dirck Maertensz. van Velden,  geb. í5 Nov. 1632,
Maandagavond vóór half zeven; peeten: Cornelis
van Weesp en Agatha Jorisdr. van Velden, t_ jong.
Col?aelis Maertensz. calt Velden, geb. 17 Feb. 1637,
Dinsdagmiddag na half een ; peeten  : Joris Pietersz.
van Velden en Agatha Pietersdr. van Velden, i_
19 April 16-10 ‘s nachts  voor half een.

Pieter Maertensz. val&  velden, geb. 16 Oct. 1622,
Zondagavond kwartier voor vijf;  peeten:  Jacob
Meesz.  van Velden, Beatrix Pietersdr. van Velden,
was Med. Dr. an regent van St. Salvator, -f 16
Nov. 1661, tr. 23 Nov. 1663 Cutharina  van der
Waerdt ,  t 16 Sept. 1677, namiddag5 3 uur, dr.
van Jan Lambertsdr.
Reyersdr. Canaersvelt.

van V e l d e n  e n  Tryutie

Uit dit huwelijk:
Maerteu Pietwsz.  van Velden, geb. 19 Sept. 1654,
Zaterdagavond 8 uur; peeten:  Bartholomeus van
Velden en Neelt je Lambertsdr.  van der Waert

(die t is 27 Oct. 1668, ‘s morgens 2r/, uur), was
Med. Dr. en regent van St. Salvator, t Oegstgeest
14 April 1723.

2. Johanna Pietersdr. van Velden, geb. 24 Febr .
1666, Dondermorgen 11 uur : peeten  : haar oom
Jacob van Velden en oud-tante Agatha Pietersdr.
van Velden, t 2 Juli 1669 ‘s morgens 7 uur.

3. Catharina Pietersdr. vau Velden, geb. 22 Sept .
1667, Zaterdagmiddag 4 uur, peeten: oom Adria-
nus van der Waerdt (hij was Med. Dr. en t 10
Juni 1675, ‘s morgens (L’/,  uur) en Catharina van
Rijn wed. van neef Gerrit Lossy ; t 30 Jan. 1660.

4. Johannes van Velden, geb. 13 Aug. 1669, Woens-
dagmorgen omtr. 2 uur; peeten:  oom Jacobus
van Velden en Margriete van Loon, vrouw van
oom Lambertus van der Waerdt en gedoopt door
Pater van Ranst S. J. ; priester gewijd 7 Feb.
1685, pastoor te Hoorn, later te Goes, t aldaar
11 Sept. 1699.

6. Johanna van Velden, geb. 6 Juni 1661, Pinxter-
maandag, ‘s avonds 10 uur ; peeten :. oom Bartho-
lomeus van Velden en oud-tante Eva Jaoobs van
Weesp, wede Gerrit van Heussen Pietersz. (zij t
11 April 1663, ‘s morgens 1 uur); -i_ 24 Maart,
begr. Pietersk. 27 dito 1662.

6. Jacobus van Velden, geb. 18 Bet.  1663, ‘s morgens
half twaalf; peeten  : oom Adrianus van der Waerdt
en tante Cornelia Capelman, vrouw van Jacobus
van Velden; regent van St. Salvator, t 30 Jan. 17 14.

7. Cathariua  van Velden, geb. ‘s-Gravenhage 16 Juli
1666 en gedoopt door Pater Smidt; peeten:  als-
voren; -i_ 19 Juli geen 3 dagen oud.

8. J o h a n n a  Cathariua  vau Veldeu,  geb .  10  Maar t
1668, des morgens voor 6 uur en ged. door Pater
v a n  Ranst;  peeten: oom Bartholomeus van Vel-
den en tante van Velden; +f 11 Febr. lG92.

9. Reinerus Euerhardus  van Velden, geb. 11  Feb .
1670, ‘s morgens kwart voor elf, ged. door Pater
van der Beets S.J.; peeten : oom Jacobus van
Velden en nicht Johanna de Jong, vrouw van
neef Everhardus Camersvelt; j- 17 Juli Vrijdag-
a v o n d s  76 uur, begraven 20 Juli 1670 in de
Pieterskerk.

10. Reinerus  Everhardus  l.ali Ve lden ,  g e b .  1 4  J u l i
1672, ged. door Pater van der Beets S.J.; peeten:
oom Bartholomeus  van Velden en tante Cornelia
Capelman; 5_ Gaesdonk 25 Jan. 1714.

Uit dit huwelijk:
1. Martinus vara  Velde?&,  geb. ‘s-Gravenhage 26 Dec.

1664 St. Stevensdag, ‘s avonds 6 uur, ged. 27
Dec. door Pater Smidt; peeten: Mr. Pietervan Weesp,
advocaa t  en  Janneke  de  d iens tmaagd  inplaats
van ‘s kinds oom den pastoor en tante Catharina
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V bis Jacob  Maertensz. vast  Velden, geb. 22 April 1630,
‘s Maandagsnachts na 12 uur; peeten:  Cornelia
Jansdr. van der Pol (stiefgrootmoeder) en Claes
Jacobsz. van Weesp; was J.U.D. en declareerend
advocaat der stad Leiden te ‘s-Gravenhage, t al-
daar 30 Maart 1672, tr. Heilo 4 Feb. 1663 Cor-
nelia  Capelnann,  geb. Alkmaar 8 Nov. 1635, j- Leiden
22 Mei 1699, dr. van Albert Eliasz. Capelman  van
Hodeupijl  en Anna Jacobsdr. Bloem.



2.

3.

4 .

b.

IIIbiS.

1.
2.
3.
4.
6.

IV.

1.
2.
3.

4.

V.
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van der Waerdt.; 1681 student te Leuven, 1683
primus in de philosophie, college de Valk aldaar,
1686 meester in de philosophie, 1687 koninkl.
hoogl. in de wiskunde te Leuven, vriend van
Christiaan Huygens, 31 Jan. 1707 lic. jur., 16 April
1707 kanunnik van St. Lambert  te Luik, gezant naar
de Republiek, aarstdeken van Haspengouw en
proost van Thuin, -l- Luik 13 Nov. 1724.
Alberlus  Gregorius van Veldea, geb. ‘s-Gravenhage
13 Febr. 1667. Zondagavond kwart na 10 en
gedoopt 14 Febr. door Pater Smidt; peeten:  oom
Elias Capelman en tante Catharina van der Waerdt;
J. U. Dr., rentmeester en advocaat, regent van
St. Salvator, kocht Hofwijck onder Noordwijkerhout
1722, i_ Leiden 6 Jan 1726.
Johannes Ignatius van Velden, geb. ‘s-Gravenhage
31 Dec. 1661’ ‘s avonds kwartier voor zes en nog
‘s avonds ged. door Pater Smidt; peeten: Catha-
rioa van Velden, huisvr. van den rentmeester
Jan. Hanneman en juffr. van Cuyl, huisvr. van
Cornelis Duvesse,  inplaats  van oom Petrus van
Velden en vrouw Catharina van der Waerdt, -/- 1
Jan. 1698.
Gerardus  Franciscus 1Xaverius  van Velden, geb.
‘s-Gravenhage 16 Juli 1670, scheiding der Apos-
telen, Dinsdagmorgen even voor 7 uur, en ‘s avonds
7 uur gedoopt door Pater Verschuyr; peeten:
Elias Capelman, oom en nicht Anna van Werve,
wede Pieter Leeusvelt in plaats van oom Bartho-
lomeus van Velden en nicht Maria van Heussen
(die t is 17 Jan. lti76 te Rotterdam en begr.
Nieuwekerk, Delft); Artium Mag. 1694, regent van
St. Salvator, i_ h. Hofwijck, Noordwijkerhout, 14
Juni 1762 en stelt als laatste van zijn geslacht,
St. Salvatorshof tot erfgenaam.
Petrus Josephus, (doch na zijns vaders dood, 4
dagen daarna) genoemd : Jacobus oan Velden, geb.
‘s-Gravenhage 26 en ged. 26 Maart 1672; peeten:
Petrus van Velden en Catharina van der Waerdt,
regent van St. Salvator, I_ h. Hofwijck, Noord-
wijkerhout, 24 Dec. 1728.

Adriaen Maertensz. van Velden, bijgenaamd d e
Swart, geb. 18 Mei 1638, tr. Qraetgen  Bakker,
Pietersdr.

Uit dit huwelijk:
Maerten Adriaensz. van Velden.
Pieter, volgt IV.
Jannelge, volgt IVbiS.
Trinckgen, volgt IVter.
Jacoba, volgt IVquater.

Pieter Adriaensz. van Velden, tr. 20 30 Jan. 1616
Trijn de Haes, dr. van Jacob en Maria Stalpaert.

Uit dit huwelijk:
Jacob, volgt V.
Philip Pietersz. l.an Velden, $ ongehuwd.
G’atrZj,a Pietersdr. van Veldea,  tr. 1668 rentmeester
Johau Hanneman.
lvaria,  volgt Vbis.

Jacob Pietersz. van Velden, tr. Marie Corsendr.
van der Alorsch.

Uit dit huwelijk:

1.

VL

1.

2.
3.

4.

Vb’s
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Jacob, volgt VL

Jacob Jacobsz. van Velden, geb. 16 Juni 1644,
f 22 Oct. 1693, tr. 9 Mei 1671, Maria Iheresia
Gael,  geb. 20 Apr. 1661, t 1693.

Uit dit huwelijk:
Johanna Maria van Velden, geb. 14 Dec. 1677,
tr. ~Balthnsar  Anteunis.
Maria Theresa van Velden, geb. 17 Oct.. 1680.
Eoa Maria ,van Pelden, geb. 12 Mei 1686, tr.
Qaapar Anteunis.
Hugo Carolus van relden, geb. 4 Dec. 1690, tr.
. . . Cramer.

Maria Pietersdr. van Velden. tr. Nicolaes van
Leeuwen.

Uit dit huwelijk:
Eca, volgt VL
Agatha van Leeuwen, geestel. zuster.
N i c o l a a s  vau L e e u w e n  Nicsz., i_ D a n z i g  1 6 9 6 ,
ongehuwd.

Eca van Leeuwen, tr. Otto van Ryssen.
Uit dit huwelijk:

Catharina van Rrjssen, geb. 3 April 1689.
Nicolaus  Franciscus van Ryssen, geb. 16 Nov. 1691.
Jacobus Franciscus van Rijssen, geb. 22 Juli 1693,
tr. Maria Wiels.

Jannetgc Adriaensdr. van Velden, tr. Paulus Jansz.
den Drijver.

Uit dit huwelijk:

Pieter Paulsz. den Drijver, tr. Johanna Boude-
wijnsdr.  de BZje.

Uit dit huwelijk:

Maerten Pietersz  den Drijver, tr. Cat” Vliethoorn,
waarvan :

Dorothea den Drijver, tr. Pieter Poock, j- 26 Mei
1694, secretaris van de Weeskamer, nalatende:
Catliarina,  Jacob, Martinus en Dorothea Poock.

Trinckgen Adriaensdr.  van Velden, t 22 Dec. 1624,
tr. Reyer Evertsz. Camersvelt,  t 19 Juni 1646.

Uit dit huwelijk:
Maerten, volgt V.
Cath.arina,  volgt Vbls.
Helena, volgt Vter.

Maerten Reyersa. Camersvelt, geb. 13 Aug. 1698,
tr. Anna Vranckendr.

Uit dit huwelijk:
Eranco,  volgt VL
Ever& volgt VIbiS.

Franco MaertensE.  Camersvelt, tr. Bartholomea
Pietersdr. van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:
Adriana Camersvelt, geb. 9 Maart 1662, tr. Johan
van Hees, geb. 6 Dec. 1664, waaruit: Helena,
,Joanna  en Franco van Hees.
Maerten Camerscelt.
Petrus Camerscelt.

VIbis.  Euert Maertensz Camersvelt tr. Johanna de Jong.
Uit dit huwelijk:

*



1.
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Maria Ecertsdr. Camersvelt, _t 12 Maart 1721, tr.
Adrina/l  Duivens, Med. Dr.
Joannes Ever&.  Camersvelt, tr. Maria de Koocker,
waaruit : El!erardus,  geb. ‘La Aug. 1685, Joanna
Annu,  Maria en Catharina.

Vbis.  Catharina Revers&.  f’au Cameravelt. eeb. 26
Maart 1602, t “23 Oct. 1636, tr. Joha&es  Lam-
berkz. vau der Waerdt, t 30 Oct. 1636.

1.
2.

VL

1.

2.

VII.

1.
2.

3.

Uit dit huwelijk:
Lambert,  volgt VI.
Catharina van de,.  Waerdt, tr. Dr. Petrus van
Velden Maertensz.

Lambert  Jtcrlsz.  van der waerdt, geb. 19 Nov.
1626, tr. Margaretha van Loon.

Uit dit huwelijk:
Catharina Lambertsd.  van der Waerdt tr. Gerard
van Berckeb, waarvau Laurentius Adrianus ‘can
Berckel, geb.. 10 Aug. 1692.
Johan, volgt VIL

Johan Lambertsz. van der Waerdt, tr. 6 Mei 1684
Gertrudis van der Plas.

Uit dit huwelijk:
Maria van der Ifaedt,  geb. 8 Aug. 1686.
Lambertus Bonifacius uat1 der Wnerdt, geb. 6 Juni
1690.
Elizabeth  Gertrudis van der Waerdt, geb. 1 Dec.
1692.

Fr. Helena Reciersdr.  Camersrelt,  geb. 22 Apr. 1611,
j- 13 Dec. 1660,  tr. Cornelis C&-ñebisz.  Sch&ermani
t_ 1 Jan. 1661 .

1.

2.

3.

Uit dit huwelijk:
Maria Schuierman, geb. 22 Nov. 1638, i_ 19 Bept.
1668.
Catharirla  Schuierman, geb. 6 Apr. 1644, t 12
Dec. 1689.
Adfiana Schuierman. geb. 10 Mei 1663, t 19 Nov.
1673.

IVquater.  Jacoba Adriaensdr. vall Velde,l,  tr. 1611 Dr.
Johan Eleman.

Uit dit huwelgk:
1. Johan, volgt Vbis.
2. Martinus, volgt Vbìs.

V. Dr. Jo?inn  Eleman, burgemeester van Leiden en
gecommitt. raad, tr. Cornelia Tollenaar, t 22 Dec.
1693.

Uit dit huwelijk :
1. Mr. Johan Eleman, president-burgem. van Leiden

1694.
2. Cornebia  Eleman, tr. Mr. Adriaen van Cruyskerken.
3. Eva Elemon,  t ongehuwd Sept. 1694.

V bis Martinus Elemalz,  tr. Gertrudis Gael.
Uit dit huwelijk:

VI. Jacoba Eleman, tr. Mr. Johan Step, advoc. en
secr* van Haarlem, waarvan: Mattheus, Hugo en
Wilhelmus Steyn.

11 bis Claes Jansx.  van Velden, die men schreef: de
Goede en bijgenaamd : de Drooge,  40 raad 1667-
1672, schepen van Leiden 1661, 63, 64, 69, hoofd,

Uit dit huwelijk:
1.
2.

4:

6.

6.

Heer Jan Claesz.  van Velden, priester.
Heer Cornelis Claesz.  van Pelden, priester, vice
curator van Montfoort en t aldaar.
Marijtje valt  Velden, t ongehuwd.
Ormije  van Velden, i_ Montfoort 30 Jan. 1681
‘s avonds zes uur.
Heer Pauwels  Claesz. van Velden gena de Goede,
priester, volgens testament van 1624 beveelt hij
de stichting van het hofje van St. Salvator Mundl
aan de Steenstraat te Leiden, te bekostigen uit zijne
na te laten goederen, t 3 Jan. 1636.
Beatrix van Velden gena de Goede, tr. 1693 Adri-
aen Joostenz. van Egmond.

7. Aeltie van Velden gend de Goede, tr. Cornelis Gilliszn.
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en superintendant van St. Jacobsbroederschap in
de Hoogl. kerk, buitenvader van het grauwe zusters-
klooster genaamd Nazareth, vlucht uit Leiden in
zomer 1672 voor de Watergeuzen naar Utrecht,
tr. Petronella Cornelisdr.,  t Montfoort ‘67 Dec. 1680,
‘S avonds vier uur.

11 ter Cornelis Jansz.  de Goede, tr. Trui Gool, dr. van
schepen Frans Gerritsz.  en Margriet  Dircsdr.,
waarvan: Gerrit, Pieter en Dirc, allen ongehuwd,
Jenneke, tr. Jan Maertsz.,  bakker in Calis (d.i.
waar de stad Calais uithangt) en Grietje, tr. Pieter
van Noorde,  bakker in Calis.

11.

b a n t e e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e  a a n v e r w a n t e
g e s l a c h t e n .

1. Gcool, onder het motto:
Waren daar niet de GFoolen,  de Coolen en Gar-

brijnen. De Stad Leyden soude verdwijnen.
Twee onbelangrijke geslachtslijsten, een door

den professor Martinus Stephanus van Velden en
een door zijn broeder Gerard, zonder data. De
genealogie ten gemeentearchieve in h.s. aanwezig,
is vollediger.

11. van Heussen.
Aanteekeningen  v a n  Gerrit  v a n  Heussen  o p

schutblad van een in 1663 te Leuven door Anthoni
Marie Bergaigne gedrukten bijbel.

Gerrit van Heussen  tr. Aefken Jacob&.  l) 29
Jan. 1623.

Pieter hun. zoon is geb. 9 Dec. 1623 tusschen
9 en 10 ‘s morgens, peeten:  Pieter van Heussen,
grootvader en Neeltje Jansdr., grootmoeder van
moeders zijde; hij t 14 Feb. 1636, oud 12 jaar.

Pieter val1 Heussen,  Qerrit’s vader is f- Vrou
Lichtmisdag 1624 (2 Febr.) oud 66 jaar.

Dirkien Meesendr.,  tante zijner vrouw, t 8 Nov.
1624.

Dirk .Meessen,  oom zijner vrouw, t 7 Jan, 1626.
Maria,  dochter van Gerrit v. H. is geb. 30

April 1626; peeten: Maerten Pieterz. van Velden
en Maria Jansdr. van Dam en Geerte  D y n e ,
vrouw van Gerrits broeder; zij i_ Rotterdam 17
Jan. 1676.

‘) 80.  van Tetterode  ged  van Weesp.
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Dirckieq  dochter van G. v. H. is geb. 20 Nov.
1626 op St. Alaertensavond;  peeten  : Jacob Meesz.
van Weesp on Aechie Jorisdr. van Velden.

Cornelicc,  dochter vau G. v. H. is geb. 26 Febr.
1628; peoten: Jacob Reijorsz.  van Swieten, Ger-
rits oom en zijne zuster Beatrix v. H.; zij + 19
Febr. 1636, een oud 8 jaar.

J acob  IXX~L Hezbssen,  zoon van G. v. H. is geb.
8 Oct. 1630, ‘s ochtends 10 uur; peeten:  Neelt ie
Jansdr., zijne stiefgrootmoeder en C!aes van Weesp
zijn oom.

Jacobgen, dochter van G. v. H., geb. 14 Maart
1 6 3 1  namiddn,g  1 uur, peeten  : Gillis van Heussen
en Jannutjon Jacobsdr.; zij t 14 Aug. 1632.

doode zoon op 3 Aug. 1635 geboren.
Gerrit VCI~E Hezlsseia is + op Allerheiligen 1635,

‘s avonds 10 uur.
N.B. Iu de maont van October int jaer  1 6 3 6

sterf het soo in deese stadt datter 1.500/1600  in
weeck  begraven sijn.

Eva van Weesp, weduwe ffersit van Heussen,
i_ 11 April 1663 ‘s morgens 4 ure, begr.  St. Pan-
craskerk 16 April bij haren man in graf NO 139
aan de linkerzijde, als men de Zuiddeur  binnen-
komt. Op de zerk staan uitgehouwen eene kelk
en 2 ampullen en de woorden: hier leyt begraven
Pieter Gorritsz Coma.n, priester en sterft op den
Vden October Ao 1567.

(Later is er een andere zerk op gelegd waarop:
Hier lijdt begraven Jan Jacobsz. van Dam;
Laeken  verkopen en soudt sieden  is geweest

syn handel met lust,
Godt verlene zijn siele die eeuwige rust.)

Geldersche Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Are ndsen Hein,

door Jhr. H. H. RÖELL.

\Qapen  (volgens Rietstap) : in zilver rechts een zwarte
kraanvogel, gebekt en gepoot van rood, een gouden
steen vasthoudende, links een gouden kandelaar, waarin
een brandende kaars van hetzelfde, alles op een gras-
grond. Helm gekroond met een koningskroon. Helmt.:
twee zwarte struisveeren. Devies: Vigila. 1)

1.

11.

10.

Álbrecht Hein.
Dr. Beorg Henrik Hein, geb. iu Holstein, inge-
schr. als student te Utrecht 1’722, ontvanger en
secretaris te Almelo 21 Febr. 1723-22 Febr. 1763,
huwde te Almelo 6 Sept. 1723 (0. aldaar 1 Ayg.):
Johanna Sidonin  Huneveld, dr. van Ds. Casimzrus
IVilhelmus Huneceld, predikant te Almelo 1689-
1729, en Johanna Fronten.

Uit dit huwelijk minstens 5 kinderen:
Casimir Albrecht  IVillem,  die volgt 111.

1) Aldus Rietstap’s Armorial gQnéra1  in voce HeiwDanemark.
Intussohen vortoonen familieoachetton, o.a.  met het alliantie-wapen
Arendsen  Hein- van Burmania, de figuren andersom geplaatst, t.w.
den kraanvogel ONW.)  links en den kandelaar met kaars (her.) rechts.
Ook is er van een koningskroon op dozo geen sprake, wel van een
zoogen. markiezenkroon, die voorheen zoo menig burgerlijk wapen
dekte. De struisveeren zijn er vervangen door een vlucht.
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2". Jnn Frederik.
30. Catharina  Elisabeth, lidmaat te Gorredijk,  komende

van Almelo 24 Juli 1801, met att. naar Almelo
teruggekeerd 30 Nov. 1802.

40. Aleida Geertruid,  ged. te Almelo 1 Juli 1736.
60. Christiaan Hen&, die volgt IIIbis.

111. Ds. Casimir Albrecht’  FYillem  Rein “), geb. te Al-
melo in Mrt. 1725, ingeschr.  als student te Har-
derwijk ‘L9 Sept. 1744, predikant te Almen  1747,
te Genemuiden 1776, te Hoogeveen 1779; hij wei-
gert, den eed van 11 Mrt. 1788 af te leggen en
wordt dienvolgens 1 Oct. 1788 van zi,in ambt ver-
vallen verklaard, overl. 20, begr. te Lochem 24
Nov. 1794,  huwde te Almen 14 Sept. 1756 (0.
aldaar ‘LG Aug.): Lucina Raedt, dr. van H e n d r i k
Jan Raedt en ,Jenneken Arendsen, geb. en ged.
te Lochem 4 Oct. 1722, overl. 1, begr. te Lochem
5 Nov. 1808.

Uit dit huwelijk G kinderen:
10. Qeorg  Rewrik,  die volgt TV.
20. J o h a n n a  Luciun. ned. te Almen 11 Aug. 1 7 6 8 .

3”.

40.

50.

60.

IV.

_~

huwde te Elburi 16 Nei 1783 (0. aldaar 28 April);
Jan Munnik.
Ds.  Jnga _Frederik,  ged. te Almen 28 Oct .  1759,
ingeschr. als student te Groningen 18 Sept. 1776,
predikant te Diepenheim 1782-1810,  overl. te
Diepenheim  27 Febr. 1810, huwde te Elburg 21
Mei 1793  (0. aldaar 4 Mei) : Bartha Coops, dr. van
Jncob  Coops en Kneli~je Jtrcobs  van den Stuwop,
ged. te Elburg 16 Nrt. 1769, overl. aldaar 22
Oct. 1848.

Uit dit huwelijk geen kinderen.
Hewricn  Geertwad,  geb .  3’ Nrt . ,  ged.  te  Almen
2 April 1762, overl. te Lochem 30 Rilrt.  1848,
huwde te Lochem 23 Aug. 1795 (0. aldaar 9 Aug.) :
Harma,nus Joachina  Thomasson, zn. van Lnmber-
tus Thomnsson  en Qerritjela  de Wol#,  geb. 21, ged.
te Lochem 28 blei 1768, ontvanger der verpon-
ding te Lochem 21 Oct. 1782, burgemeester  al-
daar, overl. te Lochem 23 April 1833.
Albertw Adolphus  Qerhnrdus, g e d .  t e  Almen 1 6
Nrt. 1764, overl.  30 Mei, begr. te Almen 4 Juni
1766.
Cnthari?aa  ciculyien,  ged. te Almen 10 Aug. 1766,
overl. te Lochem 29 Nov. 1842, huwde te Lochem
19 Dec. 1798 (0. aldaar 30 Nov.) Gerrit  Jan Ree-
rink, zn. van Harmen  Reerink en Berritjen  Bret-
houwer, ged. te Lochem 17 Mrt. 1771, leerlooier,
overl. te Lochem 20 Nov. 1846.

Ds.  @aorg  Henrik Hein, ged. te Almen 29 Mei
1757, ingeschr. als student te Groningen lb Sept.
1772, predikant t,o Bemmel 1777, te Elburg 1783,
beroepen naar IJhorst,  doch geimprobeerd 1787,
hersteld 1795, over]. te Elburg 3 Dec. 1812, huwde
(0. te Diepenheim 19 Juli, naar Enter geatt. 3
gug. 1794): H e n d r i k a  Qrada  ten Raa, dr. van
Steven  ten Raa, en Willemina  ien Horst, geb. 29
Febr., ged. te Diepenheim 4 Mrt. 1772, overl. t e
Lochem 20 Nov. 1846.

2) Levensbeschrijving: Romeis,  de Predikanten van Drenthe,
blz. 189.
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Uit dit huwehjk 2 kinderen:
1”. Casinair Albert  Wallenz  Huneueld, geb. 16, ged. te

Diepeuheim 23 Nov. 1794, leerlooier, overl. te
Lochem 13 Dec. 1867, huwde te Lochem 4 Dec.
1828: Gerharda Christinu  Juliana Raedt, dr. van
Herik Ja11 Raedt en Elisabeth Antonia  Brass,
geb. 27 Oct., ged. te Lochem 10 Nov. 1799, overl.
te Lochem 7 Juni 1886.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
B. Elisabeth Antonia,  geb. te Lochem 2 Feb. 1830,

overl. aldaar 14 Juli 1830.
b. Geulljen  Cotharinn,  geb. te Lochem 2 Febr.

1830, overl. aldaar 19 Juli 1836,  ongeh.
2”. Steven Albert Arcudsen,  dio volgt V.

9O. Johan 1Villem Frederik, geb. te Elburg 3 Dec. 1848,
overl. aldaar 8 April 1867.

VL ‘Georg  Hendrik Areudsen Hein, geb. te Elburg 19
Juni 1830, suikerfabrikant, overl. op de thuisreis
van Java naar Nederland 20 Febr. 1864, huwde
te Pasoeroeau 18 Sept. 1867 : Anna Cornelia Dic-
kelman, dr. van *Jean Henri Dickelnaan  en A n n a
Coruelia  Kroyenhoff, geb. te Malang (ros. Pasoc-
roean)  22 Juni 1839, overleden te Scheveningen
26 Sept.. 1901.

V. Steven  Albert Arendsen  Hein, geb. 6, ged. te El-
burg 8 Sept. 1796, bij zijn huwelijk wijukooper,
daarna secretaris, eindul$k  directeur van het post-
kantoor te Elburg, te Helder 1867, overl. te Hel-
der 21 Oot. 1867, huwde 1” te Leeuwarden 20
Aug. 1819 : Lucia Barbara Schraleubach  van Bur-
mania, dr. van 11, illena Frederik Schratenbach van
Burnaania.  en Alegonda Romkes,  geb. op Juwsma-
state 19 Mei, ged. te Ferwerd 1 Juni 1800, overl.
te Elburg 6 Dec. 1840. Hij huwde 2” te Vlissin-
gen 22 April 1847 : Nagdalena  Elisabeth Poley,
wed. J. Dikkers, dr. van Josius Poley 011 Johanna
Roose, geb. 6, ged. te Vlissingen 26 Mrt. 1809,
overl. te Helder 6 Febr. 1867.

Gewettigde natuurlijke dochter:
10. Ib’illemina  Frederica,  geb. te Pleret (res. Pasoeroean)

9 Febr. 1866, overl. te Soerabaya 6 Juni 1906,
huwde te Batavia 4 Dec. 1876: Augustinus Arnol-
dus E raraciscus  Eerdmans.

Uit zijn hu welijk 3 kinderen:
20. Jean Henri, geb. te Pleret (res. Pasoeroean) 17 Dec.

1808.  2” luit. der infanterie 6 Dec. 3881. 10 luit.
29 Ápril 1887, kapitein 7 Juni 1899, gep. 1904,
huwde te Paramaribo 21 Nei 1886: Mathilde del
Monte Lyota, dr. van Dr. James del Monte Lyon
en Sara Mendes, geb. te Paramaribo 29 Juni 1863,
overl. aldaar 11 Mei 1886.

Uit dit huwelijk:

Uit het eerste huwelijk 8 kinderen:
1’. Alegonda Joharana  Wilhelmina, geb. te Elburg 14

Mrt. 1820, overl. te Lochem 6 Dec. 1883, ougeh.
2”. Johanna Hendrika Juliana, geb. te Elburg 21

April 1821,  overl. te ‘s-Graveuha,ge  29 Jan. 1901,
ongeh.

30.  Wilhelmina Frederica, geb. te Elburg 7 Mei 1823,
orerl. te ‘s-Gravenhage 16 Oct. 1912, ongeh.
.Z&inn, geb. te Elburg 2 Febr. 1826. overl. te40.

6”.
‘s-Gravenhage 11 Mei ï899, ougeh. ’
Hendrika Gerharda, geb. te Elburg 16 Dec. 1826,
overl. te Lochem 29 Mei 1901, huwde te Helder
26 Nov. 1868: Gerhardus Jan Willem Becking,
zn. van JLrn  Gerhard Bccking en Rudolphina  Jo-
hanna Solner, geb. te Borculo 31 Jan. 1826, ge-
meenteontvanger te Lochem, overl. aldaar 29 Mrt.
1910.

30.

40.

VH.

10.

20.

30.

a. een doode zn., geb. te Paramaribo 10 Mei 1886.
Lucia Barbara, geb. te Pleret (res. Pasoeroean)
7 Juni 1860, huwde te ‘s-Gravenhage 18 Aug.
1892: Willem Erkelens Cooke, zn. van Woutherus
Wilhelmus Erkebens  Cooke en Helena Alida Elisabeth
Bussingh, geb. te Rotterdam 6 Sept. 1860, nota,ris
aldaar, overl. te ‘s-Gravenhage 3 Mrt. 1923.
Steven Albert, die volgt VIL

Steven Albert Arendsen  Hein, geb. te Pleret (res.
Pasoeroean) 10 Mei 1862, oud-directeur van suiker-
fabrieken, huwde te Solo 11 Juni 1896: Sophie
Fréderique Thérèse Elise van Eersel, dr. van
Bernardus ,lohannes Cornelis van Eersel en Sophia
Charlotte Haase, geb. te Neester Cornelis 22 Juni
1872.

6”.

70.
8”.

Bartha Johannu Frederica, geb. te Elburg 21 Jan.
1828, overl. te ‘s-Gravenhage 24 Febr. 1897, ongeh.
Cfeorg  Hendrik, die volgt VL
Casimir Albrecht  Willem, geb. te Elburg 7 Aug.
1832, overl. te Toeloeug Agoeng (res. Kediri) 10
Dec. 1862, huwde aldaar 4 Sept. 1861: Johanna
Christina Wilhelmina Galup,  dr. van Hendrikus
Johannes Galup  en Anna IVilhelnaina  Etisa Sievers,
geb. te Paramaribo 14 Juli 1830, overl. te ‘s-Gra-
veuha.ge 19 Sept. 1904.

Uit dit huwelijk één dochter:
a. Casimira  Albrechtina  Wilhelmina, geb. te Toe-
loeng Agoeng (Kediri) 16 Dec. 1862, huwde te
Nijmegen 21 Sept. 1887 : Petrus Herman  Scheltema,
zn. van Nicolaas  Scheltema en Anna Maria Scharp,
geb. te ‘s-Gravenhage 2 Febr. 1866, architect.

Uit het tweede huwelijk één zoon:

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
Jan Albert, geb. te Modjokerto (res.  Soerabaya)
2 Nov. 1899, student in de medicënen te Utrecht.
Lucie  Johanna, geb. te Nodjokerto (res. Soerabaya)
21 Mrt. 1902.
Georg Willem, geb. te Utreoht 6 Nrt. 1912.

11  bis US. Christiaan Henrik Hein 3), geb. te Almelo
22 Juni 1739, ingeschr. als student te Harderwijk
18 Sept. 1769, te Groningen 16 Sept. 1763, pre-
dikant te Meppel 1.766; hij weigert het declaratoir
door de volksrepresentanten in Oct. 1796 uitge-
geven, te onderteekeuen, en wordt daarom in
1796 van zijn dienst ontzet; predikant te Giethoorn
1797, te Gorredijk 1799, te Lage 1802, em.
1807, overl. te Lage 29 Juli 1813, huwde (0.
te Meppel 9 Aug. 1776): Clasina Oostindiera,
dr. van Arent.  Oostindien en Bartha  Geerts  Kinne,
ged. te Meppel 24 Juni 1763, overl. te Lage
17 act. 1812.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

8) Levensbenchrijving:  Romein,
blz. 152.

de Predikanten van Drenthe,
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10. Johanna Sidonia, ged. te Meppel 24Juli  1776,overl.
te Meppel?, huwde tc Giethoorn 20 Juni 1798 (0.
aldaar 26, te Meppel 27 Meij: Mr. Jo/z«lzr~es Eir.qe/e?&-
berg, zn. van Mr. Anzoidz~s  Engelenberg en Rolina
van de Ilveteri?jg,  geb. te IJhorst 2 6  J u l i  1 7 7 2 ,
iogeschr. als student te Groningen 17 Aug. 1790,
in 1808 assessor, in 1813 rijksontvanger, overl. te
Meppel 8 Febr. 1827.

20. Bartha,  ged. te Neppel  16 Nov. 1777, jong overl.
30. Arent  ged. tc Meppel 17 Jan. I 779, jong overl .
40. Barlha,  ged. te Neppel  31 Mei 1780, jong orerl.
60. Beorg Hendrik, ged. te Meppel 3 Aug. 1781, jong

overl.
60. Srent, ged. te Meppel 15 Nei 1783,  l idmaat  te

Gorredijk  24 Jan. 1800, met att. naar Franeker
26 Nov. 1800.

70. Georg Hendrik, ged. te Meppel  2,5  Aug.  1784,
jong overl.

90. Anna Bwrlhn,  geb. 14, god. te Meppel 14 Febr.
1787, overl. tc Dalen 13 Febr. 1873, huwde te
Neuenhaus 29 Jul i  1812 (0. a1daa.I  12 Juli): DS .
Henricus  Wineke, zn. van Herman  Hendrik Wineke
en Sophin  Maria Grim,  geb. te Neuenhaus in 1785,
ingeschr. als student tc Groningen 23 Sept. 1803,
predikant te Heemse 18Oti-1836,  overl. te Heemse
(gem. Ambt Hardenberg) 7 Aug. 1836.

10,. Georg Hendrik, die volgt IV.

IV. Ds. Georg Hendrik Hein 4), ged.  te Meppel 11 Mei
1788, ingeschreven als student te Groningen 18
Juni 1806, predikant te Eenum  1810, te Noord-
laren  1813, te Bellingwolde 1815, te Meppel 1817,
te Kampen 1821, overl. te Kampen 13 Dec. 1840,
huwde 10 (0. te Groningen 30 Mei 1811): Elisabeth
Catharina Emmen, dr. van Mr. Cornelis Henric
E m m e n  en Ida Eiisabeth  de Vatclce,  geb. 1790,
overl .  te  Groningen 1 Oct.  1812.  Hij huwde 2”
te Lochem 27 Oct. 1814: Johanna Josina Hen-
drielta Raedt, dr. van Hewik  Jan Raedt en Elisabeth
Afatonia  Bras+ geb. 11, ged. te Lachen  14 Nov..
1792, overl. te Kampen 29 Juni 1839.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
10,  Christianua Hendrikus, geb. te Bellingwolde 19

Aug. 1816, ingeschr. als student in de theologie
te Leiden 6 Nov. 1836, moet wegens doofheid
zijne studie laten varen,  daarna kunstschilder.
overl. te Lochem 9 Sept. 1879, ongeh.

20. Henrik Java, geb. te Kampen 19 Febr. 1822, kunst-
schilder, overl. te Kampen 8 Jan. 1866, ongeh

Familie-aanteekeningen
Pallak-Martini-de Ranitz,

medegedeeld door Mr. E. J. T H . à Ta. VAN DER H O O P.

Aan een los (vermoedelijk bijbel-)blad in mijn bezii
zijn ontleend de volgende eigenhandige notities var
Nattheus Sigismund Pallak,  diens zuster mevrouw Nar,
tini geb. Pallak  en haar schoonzoon Johan BernarC
Sigismund de Ranitz :

4) Levensbeschtjjving:  Romein, de Predikanten van Drenthe
blz. 152.
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Anno 1709 den 16 October  ben jk Maitheus  Sigis-
undus Pallok  gebooren tot Breda.

1710 den. .  . . is mijn oom, Nocders  Broeder,  .Joan
Augustus  Ilgela,  vaendrich onder hot regiment van Sa-
isch onder de compagnie van mijn Grootvader, voor
Doornik  doodgeschcten  l).

1711 den 17 September is in Breda overleeden  mijn
$rootvader  den WelEdelen  Gestrengen HeerSigismundus
!Zgen, Capiteyn van Inf’anterie onder ‘t Regiment van
Salisch,  Gouverneur van Breda.

1722 den 18 April is tot Campen overleeden, en al-
laor in de Bovenkerk begraeven mijn waerden Vader,
koala Siyismundus Pallak  geboren tot Dresden, in zijn
.eeven  Luytenant der Cavallerye int Regiment van den
Prince  van Hessen-Philipsdahl.

1723 den 16 Juny is tot Campen overleeden, en al-
3aer  in de Broederkerk begraeven mijne Grootmoeder
Anna Christina 1veuerlilag  geboren in Bronswijk, weduwe
wijlen den Heer Sigisnm~ad  Ilgen.

1728 in April is op Samarang Oostkust van Javain
3ost Indien mijn O o m , Moeders Broeder, overleeden,
!n SijnEd.  Leeven  Boekhouder en adsistent  aldaer. NB
mgehuwt.

1700 den 24 December is tot Hougly in Bengalen
sver leeden  mi jnen  Broeder  Joan Chrisliaen Pallak  in
3ijnEd.  Leeven  Boekhouder  en  gehe imschr i jve r  van
den Directeur Kersseboom aldaer.

1754 den 7 November is tot Paramaribo in Surinaeme
overleeden en aldaer in den Oranjen Tuyn in een o p -
gemetseld graff onder een blaeuwe sark, daer haerEJ.
ngeme,  qualiteyd en ouderdom opgehouwen staet, be-
graeven mijne waerde Huysvrouwe Margaretha Neeven,
geboren tot Paramaribo.

1759 den b Juny is tot Leyden overleeden, en aldaer
in de Pieterskerk in een grafkelder bijgezet, mijn schoon-
broeder, Egtgenoot van mijn Suster Maria Elisabeth
Pallak,  den Eerwaerden Heer Caspalus Tlzeodorus  Sclaef-
fer, in leeven Predikant,  toegedaen de onveranderde
Augsburgsche geloofsbelijdenis, tot Leyden, gebooren
tot Dortmund

1760 den . . . . . Naert is tot Amsterdam overleeden
en aldaer  in de Oude Luthersche kerk begraven, mijn
Neef  Alexander  Eugenius Rosenstengel,  Eg tgenoot  van
mijn Susters Cathtwina  Louiza Pallak  enige Dogter  Anna
Margnreiha Martiny : in Sijn Ed. leeven  Contrarolleur
opt Compt.oir van den Torff en het Gemael tot Amsterda.m.

1762 den 9 December is tot Leyderdorp op desselfs
plaets  Hogerlust overleeden en in de kerk aldaer  be-
graeven  mijn Schoonbroeder Jan Adam  Martiny, Egt-
genoot van mijn Susters Catharina Louiza Pallak.  N.B.
geboren in Saxen Gotha.

1764 den 8 July is tot Leyden overleeden mi_Jn Sus-
ter Baria Elisabeth Pallnk weduwe wijlen den Eerw.
Heer  Caspartcs  Theod.  Schaeffer,  en aldaer in de Pie-
terskerk in de selve  graffkelder bij  wijlen haer Egt-
genoot bijgezet.

V e r v o l g t  d o o r  C a t h a r i n a  L o u i z a  Pallak. “)
1767  den  31 July is tot Leyderdorp op de plaats

Lust tot Rust, overleeden, en aldaar begraven in do

,) Gesneuveld op Bed van Eer gestorven (sic). (Toevoeging van J. B.
5. de Ranitz.)

$) Het gespatieerde is van de hand van J. B. S. de Ranitz.
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Eerk,  mijn Broeder de Heer lU. S. Pallak,  in zijn leeven
Oud-Raad van Politie en Criminele Justitie der Colonie
Sur iname.  In  den  ouderdom van  c i rca  68  j a ren .

1767 del1 15 February is bij Nimwegen op den Eluyze
Doornik overleeden, mijn waarde Neef de Heer en Mr.
J. H. de Ruktz,  heer van Doornik en Groote Lucgt.
G e b o r e  d e n  1 0  Dec. 1 7 0 0 .

V e r v o l g t  d o o r  m i j  J .  B .  S .  d e  R a n i t z .
. 1774 den 7 February is mijne seer  geliefde Schoon-
moeder Catkt~riraa Louiza PallaL wedwe van den Heere
Jan Adam &wti/ri, te Leyden overleeden cnde te Ley-
derdorp  in de kerk int Graff bij Haar Man en Broeder
begraven .  Gebr  den 26 Augustus 1712 te Breda, oud
61 Jaar 6 m. en 12 dagen.

1774 den 3 July is te Leyden ten Huyze van den
Weledelen Gestrengen Heer C. K. Brender a Brandis
overleeden mijne waarde Grootmoeder Vrouwe &nn
Murgaretha Ptrllalc  gebore  Ilgelh  in den ouderdom van
86 Jaren en is in de St. Pieterskerk begraven. Bijge-
set int self’de graft daar Oom Schaeffer met zijn vrouw
legt.

1776 den 6 Januari is op den Huysen Doornick bij
Nimwegen overleeden mi,jn Vaders Zuster Mejuffrouw
Judit Helena de Raniiz  in den ouderdom van 62 Jaren.

1776 den 20 Mey is mede op den Huyze Doornick
overleden mijne  Stiefmoeder vrouwe J o h a n n a  Catha-
ka de Rn/& geboren woz Vinceler, in den ouderdom
van 61 Jaer drie maanden 12 dagen, zijnde geboren
de 8 Februari 1724, en is te Ressen in de kerk be-
graven.

Erfenis-moeilijkheden na den dood
van den laatsten Raephorst,

door A.P. M.A. S TORM DE GEAVE.

In Augustus 1649 verliet Conzelia, dochter van He&rik
van Raephorst, heer van Rsephorst, lid van de Ridder-
schap van Holland, en Cowzelìa va?& den Eynde, heimelijk
de ouderlijke woning, om zonder toestemming of mede-
w e t e n  harer ouders in het huwelijk te treden met
Willem van Lier; zij overleed echter nog voor de vol-
trekking van dit huwelijk. Kaar vader trok zich dit alles
zoodanig aan, dat hij k rankz inn ig  werd ,  n ie t  meer
wilde luisteren naar den raad van zijn verwanten en
vrienden, noch naar zijn eigen advocaten, maar verviel
tot ,een continuele onsinnicheyt et plenum furorem”.
Tot het einde zijns levens pleegt hij ,,alderhande  actien,
w o o r d e n  ende gesteu  van  do l l i chey t ,  r ase rn ie  ende
uytsinnicheyt, fulmiuerende  ende  tierende soo dol, uyt-
sinnich ende  onbescheyden  op diverse gequalificeerde
Heeren  (zijn eigen vrienden) ende in specie oock op
beyde de Hoven van Justitie”, de ,,furieuse scheltwoor-
den  (waren)  nootsxecke lyck  van  een  do l  ende uyt-
sinnich mensche uytgespoogen, bulderende ende dollende
oock niet min op de Magestraet ende Gerechte van den
Hage”.  Niet alleen bedreigde hij zijn advocaten met
stokslagen, maar ,hadde  oock effectuelyck den procureur
S a l o m o n  vau der Heyde seer vehement geslagen off
gestoten” in hun presentie, daarbij ,,tot extravagante
furien uytbarstende, dewelcke syluyden, vermits sik
overgroot0 dollicheyt, oock niet en conde  refreneren .

Ook zijn echtgenoote,  met wie hij toch altijd op zoo’n
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goeden voet had gestaan, vervolgde hij, ,,niet alleen
net dagelycx ende continue1 onsinnich schelden, hor-
ribel vloecken  ende  dangereuse dreygemonten, ja zelfs
;roote feytelyckheden”. Verders heeft  hij  ,oock ver-
jcheydenmael  haer  leven nevens sijn eygen in groot
gevaer  ende perickol gestelt”. Zijn knecht gelastte hij,
zijn vrouw van de Raephorst weg te jagen en toen
jeze  daaraan geen gevolg gaf, vervolgde de Heer van
Raephorst hem met ontblooto degen. Ook trachtte hij
le Raephorst in brand te steken en smeet hi;j de glazen
tegen den vloer.

‘t Kan dan ook geen verwondering baren, dat zijn
eigen notaris weigerde, een testament voor hem op te
maken.

Op 29 October 1660 overleed Heer H e n d r i k  ,can
Raephorst op de Raephorst en met hem stierf het geslacht
in de mannelijke lijn uit, daar zijn eenige zoon, gehuwd
met Maria can Cats, reeds overleden was. Zijn klein-
dochter en eeuige erfgename ab intestato, Corfaelia  van
der Mijle,  dochter van Adriaan Llan der MijZe  en Agatha
van Raephorst (ondertrouwd Den Haag 18 Juni 1634))
aeiden  ook reeds overleden, aanvaart dan ook rustig de
nalatenschap. Echt,er  krijgt zij einde November bezoek
van den Heer Ernawel  Alexander ,vun Renesse, Heer van
Eerde, commandeur van Dieren, die haar een gesloten
testament van haar grootvader vertoont en verzoekt daar-
van kennis te nemen. Zoowel zij zelf als de weduwe van
Raephorst weigeren *daar inzage van te nemen, zoodat
Renesse de tusschenkomst moet inroepen van het Hof
van Holland, dat de opening van het testament gelast.
Dit blijkt te zijn opges te ld  door  den  Ut rech t schen
advocaat, oud-schepen en vroedschap Abraham van
Kerkraet, tot wien v. Raephorst zich had gewend, toen
geen Haagsche notaris voor hem wilde optreden. Daarna
had hij het op 1 Juli 1650 onderteekend en laten ver-
zegelen door den Notaris Jan Boutesteyn, die daarvan
een acte had opgemaakt.

Krachtens dit testament liet hij aan zijn kleindochter
slechts de kleinst  mogelijke legit.iem& portie en waren
voor de rest zijn erfgenamen zijn neven J o h a n  v a n
Mathenesse, Heer van Mathenesse, Reviere,  enz. en ge-
noemde Renesse,  aan melken laatste hij het testament
in bewaring had gegeven. Daar Cornelia v. d. Mijle
bleef weigeren, er nota van te nemen, brachten de be-
voorrechte neven dc zaak voor den Hoogen Raad, die
eindelijk bij sententie dd. 8 December 1666 hun aan-
spraken op de nalatenschap ontzegde. Niettegenstaande
deze beslissing in hoogste instantie, waarbij de neven
zelf verklaren zich te moeten neerleggen, daar zij geen
weg tot revisie open zien, blijven zij het der klein-
dochter lastig maken met hun ,,vantisen”  totdat haar
echtgenoot, Philìps Japues vm Boetselaer, Heer van
Asperen l) er genoeg van krijgt, beslag laat leggen op
alle ,brieven,  chartres ende papieren welcke  de succes-
sie ende herediteyt van den Heer van Raephorst waren
concernerende” en verzoekt,  dat  het  Hof’ dit  arrest
van kracht zal verklaren.

Daar de oorspronkeli jke testamentaire erfgenamen
inmiddels overleden zijn, wordt hun proces voortgezet
door hun zoon, resp. schoonzoon, Gzjsbert  van Mathe-
~_

‘) Ondertr. Den Hang 26 Deo. 1655 Philip8  Jaques  van den Boetse-
laer en Aaperen, Heer van Asperen,  etc. en Cornelia  vare der Mijk,
Vrouwe van Raephoret. Getr. Gr. K. 12 Jan, 1656.
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nesse, Heer van Mathenesse, en Reynier  Schaep  van
IVintsZee,  gehuwd met een freule van Renesse en wo-
nende te Zwolle. Merkwaardig is het wel, in verband
met het vonnis van den 8. R. van ,8 Dec.  1666,  dat
deze gedaagden toch nog in reconventie eischen over-
levering van een staat en inventaris van de betwiste
nalatenschap, met  eede  gestaafd, en afgifte daarvan
met uitzondering van de legitieme voor de kleindochter.
Zij voeren daartoe aan, dat de erflater volstrekt niet
was ,dol furieus ende uytsínnich”, maar daarentegen
,,een ongelukkich man, die om sijn goet vervolginge
was lijdende”.

Toch hadden de gedaagden in deze instantie al even-
min succes als in de vorige, want bij sententie van 6
Februari 1671 verklaart het Hof het gedane arrest van
kracht, ontzegt den oisch ín reconventie en condem-
neert  de gedaagden den Impetrant (van Boetselaer)
verder noch ín,  noch buiten rechten eenige ,,moeije-
nissen” aan te doen, op grond van voorsz.  nul en in-
valide testament.

Familie-aanteekeningen Rombouts, Arminius,
Reael  e. a.,

medegedeeld door Ir. D. W. VAN D AM VAN H E K E N D O R P .

In het bezit der familie Beyerman bevindt zich een
afschrift van diverse familie-aanteekeningen, dat hier-
onder wordt afgedrukt.

De aanteekeningen  zelf zijn van verschillende hand.
Een (ander) afschrift heeft blijkbaar gedeeltelijk ge-

diend bij de samenstelling van de belangrijke bijdrage
ín De Navorscher jg. 1919 : De nakomelingschap .van
Jacobus Arminius van de hand van ons medelid den
Heer W. M. C. Regt. Nochtans is het niet onder belang
ze hier ín haar oorspronkelijken vorm en in haar geheel
mede te deelen.

( A . )  G e s l a c h t  R e g i s t e r  v a n  d e  f a m i l i e  v a n
d e  Romboutzen.

W)

(111) 1.

2.

Jacques Rombouts, mijn overgrootvader, was ge-
trouwt met Anna de Wilde, mede van Ant-
werpen geboortigh.
Hans Rombouts is alhier een zeer voornaam
en groot coopman geweest, en stichter van de
Blaauwe Huysen op de Heere Gracht, was eerst
getrout met Susanna  Niquet, en daerna met
Adriana Koole, weduwe van Albert Jonlcheyn

\Yillem  Rombouts mijn over-over-grootvader
van Moederszijde was de zoon van Zeger  Rom-
bouts(I),  een voornaam koopman tot Antwerpen,
en aldaar getrouwt met í?atharina  R e y g e r s ,
hebbende de volgende kinderen, bij zijne  voor-
noemde Huysvrouwe geteeld, nagelaten :
(111)  1. Jacques, mijn overgrootvader,

2. Hans,
3. Anna,
4. Maria,
6. Catharina,
6. Elisabeth,
7. Jacomina.

3.

4.

6.

6.

7.

(111) 1.

(IV) 1.

2,

(V) 1.

(VI) 1.

2.
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en alhier overlede den 31 Maart 1624, zonder
ooyt oenige kinderen geteeld te hebben.
Anna Rombouts is getrouwt geweest met Leo-
nard Szueers.
Zaria Rombouts ís eerst getrouwt geweest
met  H a n s  Suxers en dacr na met Jeronimus
Caverle.
Catharina Rombouts is eerst getrouwt geweest
met Pieter Wa.lraven  en daerna met Adriaen
Vierendeel.
Elisabeth Ronabouts was getrouwt met Rans
van Solt, een zeer groot coopman alhier.
Jacomiraa  Rombouts is getrouwt geweest met
Pieter vara  Peene, een voornaam coopman tot
Middelburg in Zeeland.

Jacques Rombouts, mijn overgrootvader, sen
de ander zijde gemelt, is alhier [Amsterdam]
een coopman en voornaom zijde reeder  geweest
en overlede in den Jare 1612, nalatende zijne
\Veduwe  Ala?aa  de Wilde, met de vijf volgende
kinderen :
(IV) 1. Willem,

2. Catharina,
3. Ha?as,
4. Jacob, mijn Grootvader,
b. Baertera.

Agalaa  de Wilde, zijne nagelate Weduwe, is
alhier binnen Amsterdam den 9 Maart 1647
overleden oud zijnde 79 jaren 10 maenden  en
19 dagen, hebbende haer vier hier boven ge-
noemde zoonen  overleeft, en int loven nage-
laten haer  eenige doghter Catharina.

Willem Rombouts, hier boven gemeld, is tot
Aleppo een groot coopman geweest en aldaer
in den Jare 1622 Jongman overleden.
Catharina Rombouts ís alhier in den Jare 1683
getrouwt met Dirk van IVisselt  en overleden
den 12 October 1661, zijnde de voornoemde
haren Man op den 19 September 1648 ge-
sturven en hebben naargelaten de vier naar-
genoemde kinderen :
(V) 1. Jacob,

2. Eduward,
3. Willem,
4. 2llaria.

Jacob van Wisselt, zoor1  van Dirlc van Wisselt
OU Catharina Rombouts, ís ín October 1646 tot
Rotterdam met Cornelia  van Zoelen  getrouwt,
dewelke  op den 17 Juny 1656 alhier aan de
pest  overleden is , nalatende twee dochters
met Name
(VI) 1. Catharina,

2. Cornelia.

De voorsz.  zijne dogter  Catharina ís den 18
1)ecember  1668 alhier getrouwt met de Lieu-
tenant Jacob Bikker, en den 20 November des
volgondc  jaars  in de kraam overlede van een
dogter Catharina genaamt ,  dewelke  eenige
jaren daerna nog seer  jong sijnde  gesturven is.
Cornelia, desselfs  tweede dogter  is op den . , .
[niet ingevuld].



4. Anna Jacobn.

Susanna  is alhier Vrijster gestorve op den 28
December 1680.
A n n a  Jacoba  is den 11 Mey 1683 alhier met
BaEthaz«~  Jakot  getrouwt en den 26 November
1689 in de kraam gestorve van een . . . [niet
ingevuld].

(VI) 3.

4.

(V) 2.

De opgemelte  Jacob vala Wisselt is den 16
Docomb. 1680 alhier overleden.

Eduwart  wga Wisselt, zoon van de bovenge-
melte Di& van Wisselt en Gathal-ina  Rombouts,
is in September 1658 tot Dordrecht getrouwt
met  JufP Sc?ticuelDe,*g  en tot Rotterdam den
6 September 1661 overlede zonder kind of
kindere  na te laten.
1C’iElem  tjaja IVisselt, m e d e  e e n  z o o n  v a n  d e
voorsz.  Dirk ~RIZ IVisselt e n  Cathwina  Rom-
bouts,  is den ge October 1678 tot Haarlem Jong-
man overleden.
Maria  vaja Ilisselt, eenige  dogter van gemelte
Dirk vapa Wisse&!  en Cdhari~aa Rombouts ,  i s
op den 22 September 1654 alhier met Bartho-
lomeus  Schijvelbsrg  van Dordrecht (broeder van
haer  broeder Eduards huysvrouwe boven ge-
melt) getrouwt, en den 5 Maart 1667 tot Dor-
drecht overleden, nalatende de volgende . . .
[Iaiet  i?agevzcld].

3.

4.

(IV) 3.

4.

Hans  Ronabouts is Canonnik  tot Uytrecht  ge-
weest van ‘t Capittel van Oud Munster en alhier
in Mey des Jaars 1645 Jongmnn ges tu rven .
Jacob Rombouts, mijn grootvader, is den 20 Juny
1626  me t  Geertruyd  Arnainiq  mijne groot-
moeder, getrouwt en den 8 Augusty 1637 over-
lede oud zijnde 33 jaren 6 maanden en 28
dagen, nalatende zijne weduwe voornoemt doen-
maels oud 28 jaren 10 maanden en 27 dagen,
met de vijf  hier onder genoemde kinderen.
(V) 1. Jacobus, oud 10 Jaren 3 maanden en

27 dagen.
2. Engeltje,  oud 8 Jaren 6 maanden en

6 dagen.
3. Cathari?aa,  oud 6 Jaren 8 maanden en

6 dagen.
4. Johannis,  oud 4 Jaren 4 maanden en

8 dagen.
6. Elisabeth (mijne Moeder), oud 2 Jaren 4

maanden en 9 dagen.

(V) 1 Jacob Rombouts mijn Oom is alhier binnen
Amsterdam geboren in den Jare  1627 den ‘12
April en den 31 January 1666 met Anna van
Peene z$r nigte van Vaders zijde op ‘C Stad-
huys getrouwt, dewelke  den 68 April 1670 in
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17
De voornoemde Jacob van Wisselt is op den

December 1668 alhier wederom hertrouwt
m e t  S’asnnna  Rijlcaart  Wacluwo  v a n  wijlen
Isaack van H e u v e l  dewelke  op den 26 Mey
1677 alhier is overleden nalatende aan haer
Man twee dogters met name
(VI) 3. Susanna,

latende
(VI)  1. Care  oud l”4 Jaren 2 maanden en 14

dagen.
2.
3.

4.

Joanpaes oud 12 Jaren en 13 dagen.
Jacobus  oud 6 Jaren 2 maanden en
12 dagen.
Geertruyd  oud 2 Jaren 10 maanden‘en
20 dagen.

(VI) 1. Carel  Rombouls  is  op den 20 Juny 1686 tot
Mallaga in t  Granada  getrouwt m e t  D o n n a
Suana de Briones, eenig  nagelaten kind van
Wijlen Don Pedro de Briones en Donna Fran-
cisca  de Aloana.

2. Joannes Rombouts is don 26 Juny 1679 tot
Batavia in Oostindien Jongman gestorven oud
zijnde 21 Jare  3 maanden en 3 dagen.

3. Jacobus Rombouts is alhier op den 30 January
1689 aan de kinderpokjens overleden Jongman
en oud zijnde  24 Jaren en 6 dagen.

4. Geertrzcytl  Rombouts is op den 14 Juny 1689
voor den Geregte van Buyksloot met Nalhaniel
Groyn taba.k vercooper tot Rotterdam getrouwt,
beyde sonder kinderen overleden.

Deselve  Jacob Rombouts is op den 6 April 1672
wederom hertrouwt, met Joha,nna Kieft, zijnde
een vrijster oud 3% jaren en dogtor van wqlen
Rijer IJsbrandse  Kieft,  welke  huysvrouw op
den 10 July 1673 heeft  ter  wereld gebragt
een dogter  genaemt
(VI) 6. Johanna Rombouts.

(VI) 6. Dese Joha~a~aa  Rombouts is op den 11 Mey des
Jaers 1694 alhier getrouwt met Bernnrd  Hout-
man van Rotterdam, en is overleden den.. . .
des Jaars . . . . [faiet i?agevuld]  nalatende 3 kinderen
met name
(VU) 1. Catharina,

2. Adriana,
3. Jacob.

(VII)  3. Dese Jacob Houtman  is nog in decadentie over-
leden tot Rotterdam op den . . . . [niet ingevuld].

(V) 2. Engeltje Rombouts mijn Moeye is geboren den
2 February 1629 en den 20 September 1660
tot Loyden getrouwt met Christoffel van Ra-
pheling,zijnde  een wolkooper, dewelkein Augusty
1664 alhier aende pest met vijf zoonen  bij de
voornoemde sijne huysvrouwe geteeld overleden
is, nalatende sijne weduwe sonder  kinderen.

Deselve is op den 26 September 1676 tot Rot-
terdam hertrouwt met Comxelis  Rees zijnde een
garenkooper en Weduwnaar sonder kinderen
dewelke  op den 14 January 1681 tot Rotter-
dam zeer schielijk is komen te overlijden, na-
latende sijne Weduwe sonder kinderen, dewelke
mede tot Rotterdam is gosturven op den 22
Januari 1700.

3 Catharina Rombouts mijne Moeye is geboren
den 20 December 1630 en den 21 Juny 1664
alhier met Caspa!r van  Dalen  coopman ge-
trouwt,  en den 21 Septemb. 1661 met den
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(VI) 1.

(VII) 1.

2.

3.

4.

6.

(Vl) 2.

zelven,  benevens hare drie kinderen als Geer-
trqd,  oud 6 jaren en 8 maanden, Avwn  Andrea,
oud 3 jaren en 2 maanden, en Illllem,  oud 1
jaer en 6 maanden, naer Oatindien vertrokken
en is de voorsz.  Van Dalen op den 23 Augusty
1662 in Oostiudien overleden, nalatende sijne
Weduwe en drie kinderen met namen:
(VI) 1. Geertru$,

2. Anna Andrea,
3. Willem.

Geertruyd van Dalen is op den 9 April 1673
op Nagapatnam getrouwt met Nicolaes Clement
de Jonge in dier tijd Onderkoopman, Cassier,
en Opzigter  der Blaauwverwergen tot Tegene-
patnam, naderhand Tweede Persoon op de
Cust van Cormandel, in den Jare. . . . [wiet inge-
vuld] op Batavia overleeden, nalatende zijne
Weduwe en vijf kinderen, met name
(VU)  1. Catharina,

2. Nicolaes,
3 .  G a s p a r ,
4. Anna Adriana,
6. Geertruda.

Cathnrina Clement is op den 28 Maart 1697
tot Batavia getrouwt met Jan van San,  Onder-
coopman in dienst der Oostindise Compagnie
aldaer en op den . . . . des Jaers . . . . over-
leden [niet in.gevuld].
Nicolaes Clemed  is op den . . . . 1703 tot Ba-
tavia getrouwt met Juft?“.  Bui+,  dewelke zonder
kinder-en zijnde komen te sterven zoois weder
hertrouwt met Juffw. De Cavnp aldaer en met
een zoontje, in den Jare 1715 gerepatrieerdt.
Caspar  Clement is den 29 Juny 1698 alhier
ouder het opzigt van dheer Adriaen Lucasz
met het Schip Grimmesteyn gezont  gearriveerd
en den 31 July daer aen volgende met zijn
Vaders Susters  Constantia en Adriana  Clement
vertrokken na Middelburg, om onder haer op
zigt te studeren en, na dato weder na Oost-
indien gegaen @de, is aldaer overleden.
Anna Adriana Clement is getrouwt  geweesi
met Nr. Jacob Roggeveen, Raad van Justitie
tot Batavia, en op den 90 July 1713 aldaer
overleden.
Geertruda Clement is op Batavia getrouwt mei
Pieter  Metzvj  Opperooopman en Gezaghebber
op de Oostkust van Java, die gestorven is OI
den . . . . nalatende zijne Wed. en twee kinderer
met namen . . . . [niet ingedd].

Anna Andrea,  von Daieva  is op den 9 April 167:
tot Nagapatnam getrouwt, met Joannes Pad
joen, Coopman en Secretaris, oudste zoon var
de Heer Anthonio Paviljoen,  Extra Ordinari!
Raad van India, en doenmaels Gouverneur var
de Kust van Cormandel : en is gemelte Joanne;
Padljoevz  op den 29 Naart 1676 tot Paliakattc
overleden, sonder  kind bij zijn huysvrouwe ge
teeld na te laten en is de voornoemde Anvk
Andrea van Dalen. op den 7 January 16%
wederom hertrouwt, aan Johannes Huysman

1

3

S

3

3.

09 4.

(VI) 1.

2.

3.

(V 6.

(VI) 1.

2.
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Dppercoopman, en daer na President en Opper-
hoofd van ‘t Noorder Cormandel en den 20
Augusty 1687 tot Masulipatnam sen een heete
ziekte overleden van welke ziekte den 9 dito
tevoren haere twee kinderen, bij de voornoemde
Huysnaan  geteeld, ook gestorven waren.
Willem vau Dalert is tot Nagapatnam jongman
gesturven.

En is de vorengenoemde Gatharina .Rom-
bouts, nadat haer eerste man G a s p a r  v a n
Dalen op den 23 Augusty 1682 in Oostindien
was overleden ontrend 16 maanden daarna op
de kust van Cormandel hertroud met Isaac
W elsingh, een jongman sijnde Coopman en
Tweede Persoon tot Nagapatnam dewelke den
19 Augusty 1673 aldaer overleden is, zonder
kinderen bij zijne huysvrouwe geteeld te hebben
en is opgemelde Catharina Rombouts tot Batavia
overleden op den . . . . 170. . [niet ingevuld].

Joannes Rombouts mijn Oom is geboren den
12 April 1633 en den 30 Junij 1671 met zijn
n i g t  ElisabetJa  Armitzius  tot Slooten getrouwt
en den 23 November 1680 alhier overleden,
nalatende sijne weduwe met de drie volgende
kinderen als
(VI) 1. Geertrugd oud 8 jaren en 6 maenden.

2. Laurents oud 6 jaren en 2 maenden.
3. Joannes oud 3 jaren en 6 maenden.

Geertruijd is op den . . . . des jaers  . . . . tot
Oudewater getrouwt met Xcolaes  vava der Horst,
Brouwer, Schepen en Vroedschap aldaer, en
op den . . . . A”. 1716 aldaer zonder kinderen
natelaten overledeu.
Lnurevas  is in den Jare . . . . na Oostindien ver-
trokken en op de Reede van Batavia komende
Jongman overleden.
Joannes is op den . . . des jaars tot Oudewater
getrouwt met . . . Eyvadhoueva  van daar na Rot-
terdam met der woon vertrokken en op den
. . . tot Oudewater zonder kind of kinderen na
te laten gesturven.
Elisabeth Rombouts, mijn Moeder, is geboren
den 4e April 1636  en den 23 April 1666 alhier
getrouwt met Dnniel van Haemstede, dewelke
den 28 October 1661 overleden is, nalatende
zijne wedue met twee kinderen, als
(VI) 1. Joris, oud twee jaren en 9 maanden,

2 Geertruyd, oud een jaar en 6 maanden,
en bevrugt van haar derde kind, daar van
doselve op den 218 April 1662 genadiglijk is
verlost, zijnde een dogter, dewelke genaamt
geworden

3. ïI4aria  Avana van  Haamstede.
Joris vava ITcanzstei-le,  geboren alhier op den
60 Janua,ry 1669 is tot Bourdeaux in Vranck-
rijk in den jare . , . getrouwt, met . . .
Geertruyd van Haamstede, mijn halve suster,  is
26”  den Maert 1684 alhier met David Schellinger
getrouwt, en op den 2 July 1698 alhier be-
graven in de Noorderkerk, nalatende haar man
en twee kinderen, met Name



(VII)  1.

2.

(VI) 3.

(VIII) 1.

2.

8.

4.

6.

Daniel  Schagen is in den Jare  1716 tot Rot-
t e r d a m  getrouwt met Atryenieta  &.opland en
in den jare 1730 den 17 Septemb. zonder kin-
deren bij den anderen geprocuroert te hebben
in den Hoere  ontslapen.
Cornelis Schage,l  is in den Jare  1712 met zijn
Vader naar Oostindicn vertrokken en soo niet
beters wete nogh in leeven op Gal&
Elisabeth Schnyen  is op den . . . Augusty 1717
getrouwt met ‘Jan  Kamphuyden  den 10 July
1731 dat  di t  werd geschreven schipper op
Oostindien en tot nog too beyde  in leven dog
soncler kinderen. Dog met het arrivement van
de vloot van dit jaar >krijge tijding dat hij op
den 19 July 1730 in Bengale overleden is, en
is gemelde Elisubeth Schagen in den Jare . . .
wederom her t rouwt  met  Ba,tholomeus  Stich-
!enho,st, Maekelaer, dog sonder kinderen.
He&rick  Schayell  is op den 26 Augusty 1721
slhier Jongman gestorven.
Engeltje Schagen is in de maand van Mey of
Juny 1727 alhier jongedogter z+ule overleeden.
En is mijne bovengemelde Moeder Elisabeth
Rombouts op den 10 Mey 1666 alhier hertrouwt
ne t  mi jn  Vader  Maerten  Sorgh  Jongman, en

i
:ijdereeder,  en Neeff van haer eerste man, en
s mijn Moeder zal. deser  weereld overleeden

c)p den 12 Maert  1691,  nalatende haar man
m acht kinderen met name:

(VI) 1. Hendrick,
2. Jan,
3. Adriana,
4. Jacob,
6. Elisabeth,
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(VII) 1. Elisabeth,
2. Josina.

Elisabeth Schellinger is vrijster gesturven 1(
October 1707.
Josilza Schellilrger  is gebore alhier den 6 Sep
temb. 1693 en is tot Rotterdam den 26 Septemb
1710 ge t rou t  met  Johannis  Rees  en aldae,
over leden  den  D Juny 1726 na la tende  hae :
man en een dogter  genaemt Adriona Rees.
Maria Anna van Hawwtede,  mijn halve suster
is op den 9 Maart 1687 alhier getrouwt me’
@isbert  S’ch,rge  beydo  nog in levende lijve en V~I
hunne kinderen bij don andere verweckt  nog
in ‘t leven
(VIII) 1. Danieb,

2. Cornelis,
3. Elisabeth,
4. Hendrick,
5. Etjgeltje.

6. Daniel  A,rminius,
7. Johanna,
8. Catharina.

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

Ridders en knapen der Veluwe in 1452.
In de nog aanwezige z.g. Claerboucken van het Hooge

3

1.

r

Gericht van Engelanderholt op de Velnwe,  nog aanwezig
van 1423-1476, voor welke Bank hoofdzakelijk appel-
zaken, welke bij de Gerichtsbanken op de Veluwe waren
aangevangen, werden behandeld, vindt men nimmer ge-
specificeerd vermeld, welke adellijke personen  in dien
tijd deze hooge  rechtbank formeerden.

:
1

I

Slechts eenmaal, n.1. op ío 71vso van deel 1444-1462,
vindt men daarover de volgende opgave, welke de namen
doet kennen van de adellijken, die in 1462 op de Veluwe
voor zitting nemen blijkbaar in aanmerking kwamen:
,,Dit is die claringe die miin ghenedige  here van Gelre
mit sinela ritter.en end knechten geclaert hefft van Veluwe
des Manedages na sente Johansdach te middensomer
a n n o  LI1 (1462), dair geseten  hebben  in  de  c la r inge
Ot here tot Bronchorst, joncker  Sweder van Reclrteren,
Henric here tot Wysch,  here Wyna(n)t  van Arnhem, Claes
van Aller, Jan van Aller, Jan Bentinck, Aelbert van
Delen, Briene Michariss van Oldennyel,  Qarselis  van den
Gruythuys,  Cfijsbert  van Mekeren,  Wzllem  van Aller, Hen-
ri& Pan(n)ekoeck,  Reyner Janss van Il~edinchem,  Gelyss
Ingen Nuwelanf, Willena  ,van Doernyrwk,  Qoessen van
de?a Qruythuyss,  Steven van Brienen, Cfarselis  ean Aller

I Qìjsbert  ter Hoevera,  Steren Ploech, *Jala van Broichusen.”

w. WIJNAENDTS  VAN RE~AN~T.
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1

Spiering.
Woltherus  Spirinch senior, richter te Ringenberg (in land

van Cleve Kreis Rees) en Nycholaus filius Wilhelmi,
Godebertus de Malsem, Johannes die Crane en Voltherus
Spirinch junior schepenen van Ringenberg. 1349 Jan. 10.
(Dr Ilgen. Herzogtum Cleve. Quellen  n” 73).

Bloedverwanten en vrienden van den doodgeslagen
Edelheer  Jan van Heusden ridder en van den gevangen
genomen Edelheer  Dirk v. Heusden broeder van voors.
Jan: Robert en Hendrik gebroeders van Heusden, Ar-
nold  Dtergaens, Nicolaas Spiering, . . . . . . . Boudewijn
Cuest, enz. hebben der stad Keulen oervede gezworen.
1270 Nov. 6. (Ed. Rosenkrantz in de Geld. Volksalma-
nak 1896, blz. 28).

J. D. WA~NER.

Kete l .  Zelfs Ketel’s in het land van Clevo:  1 3 6 7
Mrt. 3 Theodericus Kye richter in Bislick, Wilhelmus
le Hile, Henricus de Berghen,  Wessele Troest, Johanne
Jrijp  en Be,*/lardrcs  Ketel ger ich t s l i eden  (Herzog tum
Kleve 2ter Band. Quellen Erster Teil, no. 97).

En te Nijmegen 1287 Mei 30: het huis van Tylmara-
zus dictus Ketel (Dr. R. Scholten. Grafenthal. no. 49).

J. D. WA Q N E R.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. ‘1
Betloo. (XLII, 182). De naam van deze familie komt

:oowel  voor in den vorm van Betloo (Bedloo) als Bidloo.
Iet wapen kan de geachte vrager vinden in het Arm.
sen. in voce  Bidloo, en in Nederland’s Patriciaat
.910 in de genealogie Bedloo de Bronovo. In deze beide
bronnen  komt  he t  voor  a l s  gedee ld :  1: in  g roen
I zilveren leeuwen; 11: in rood 3 gouden schaatsen,
erticaal  geplaatst”, doch het Arm. Gen. voegt achter
let woord ,,patins”  de woorden ,,OU l a rmes” m. a. w.
‘) Tot ons leedwezen kon een gedeelte der ingekomen vragen en

ntwoorden in dit nummer niet meer worden geplaatst. Red.
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het is er niet zeker van of de voorwerpen in de linker-
helft schaatsen dan wel tranen zijn.

In dit verband verwijzen wij naar de bekende Atlas
van De Vou, waar deze het wapen aangeeft van Guilliam
Bidloo,  in de 1’7de eeuw vroedschap van Rotterdam,
en de voorwerpen in deze helft  aangeeft als een
soort knuppel, verticaal geplaatst met het dikke einde
naar beneden, en eveneens naar het wapenbord van
het Theatrum Anatomicum in het Gemeente-Museum te
‘s Hage, waarop het wapen staat afgebeeld van Cs. Bidloo,
in lti94  professor en deken van het chirurgijnsgilde
aldaar, wiens leeuwen goud op zwart zijn en die in de
linkerhelft gouden knuppels voert, verticaal geplaatst
met de greep naar boven.

Zooals bij waarschijnlijk wel alle gedeelde wapens is de
rechterhelft het eigenlijke wapen en dus in casu Bedloo,
hetgeen in overeenstemming is met het wapenboek van
Reinier  van Heemskerck,  die een wapen teekent van
eene  met Hoeufft geallieerde familie Bedloo, zijnde òf ,,in
goud 3 zwarte leeuwen” Of ,,in groen 3 zilveren leeuwen”.

\I’illem  Bedloo, getrouwd met Anna Maria de Nijs,
27-3 1776 te Paramaribo, voert ,,gedeeld:  1: 3 leeuwen,
11:  3 voorwerpen, die alhoewel niet al te duidelijk,
toch eerder aan verticaal geplaatste knuppels dan aan
schaatsen doen denken.

Verder vonden wij nog, doch zonder wapen, de navol-
gendcn :

Mr. J. Bidloo, woont in 1742 te ‘s Hage in het West-
eindb  met een jaarlijksch inkomen van 3000 gulden (Alg.
Nederl. Familieblad 1883 No. 61); Lanzbertus  Bidloo,
in 1776 dichter en apotheker te. . . . (Navorscher 18b8
pag. 300); Elisabeth Bedloo, getrouwd met TVillem  Hendrik
Eyma Josephzssz., 21-4 1813 te Paramaribo; Johaniza
Catharina Bedloo, eerst getrouwd met Ecerhctrdus  Brouwer
(waarbij Johnuna  Wilhelmina, die 7-7 1767 te Parama-
ribo woont en getrouwd is met Mr. Jun Balthasnr  vau
Vheelen)  en daarna hertrouwd met Carl  Gustaf Dahlberg,
10-4 1776 Raad in den Hove van Politie en Crimineelo
Justitie van Suriname te Paramaribo. Hij is een Zweed
van origine en zijne geheele  familie woont dan ook daar
o.a. te Nykioping. Hij stond blijkbaar goed aangeschreven
bij den Zwoedschen koning, want in het testament van
hem en zijne vrouw J. C. Bedloo wordt gesproken van
een briljen  ten ring, die hij van den koning, en van
een gouden horloge, dat zij van de koningin gokregen
heeft. Hnnne dochter Elisabeth Petronella Dahlberg
komt 12-9  1796 te Parimaribo voor als getrouwd met
Everhardzts Adrianzcs  uau Balen, wiens broeder Berilardus
te Purmerend woont; Jacobus Bedloo, 19-8 1732 planter
te Paramaribo; G. Bidloo, 11-9 1704 in het leger, vermoe-
delijk officier; Johan Bidloo, wiens weduwe Maria Cocq
4-4 1679 te . . . . ; Gz6iGam  Bidloo, 4-4 1692 te Rotterdam
(beide laatsten komen voor in het archief der Luther-
sche gemeente  te Rotterdam); BUiljam  Bedloo, b u r g e r
van Rotterdam, verkoopt 16-12 1640 het huis en erve
van  ouds  genaamd ,,Turkyen”  op de Westhoek van
het Marckveld aan de Haven te Rotterdam. Hij teekent
zelf Bedloo, doch in de acte wordt hij Bidloo genoemd.

Doc. BUR.

Bosman.  Wie kan mij gegevens  verschaffen over het
voorges lach t  van  Lambertus  Bosman  van Aurik,  die
trouwde 6 September 1681 met lUuria  Eransa.? Hij was
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toen 26 jaren oud. Zijn zoon Hermafzus  werd gedoopt
19 April 1682. Hermanus was de stamvader van de
Zuid-Afrikaansche familie.  Voerde deze familie een
wapen 3

Kcqstad Z.-A. C. G RAHAM BOTHA.

Bouwmeester-van Sytsama. Op den huize de Bra-
me1 bevindt zich een antiek vuurscherm, waarop een
alliantie-wapen, samengestold uit de wapens Bouwmeester
en oan Sytsama. Het wapen Bouwmeester is zooals dat
in het Armorial  Général  w o r d t  v e r m e l d  v o o r eene
Friesche familie B., met dit verschil, dat het helmteeken
niet, zooals bij Rietstap, vertoont: con open vlucht van
sabel, beide vleugels belegd met een eikel van goud,
doch hier de figuur van het schild herhaalt: een afgeknot-
ten groenen eikeboom, waar, aan de linkerbovenzijde,
drie gouden  eikels ontspruiten, terwijl de boom aan den
voet vergezeld wordt van twee vogels, aan elken kant
één, beiden met den kop naar den boom gewend.

Ik heb deze alliantie noch teruggevonden in Ferwerda,,
noch in hot Stamboek van den Frieschen Adel.

Kan iemand m;j inlichten omtront do personen B~iuw-
meester en vau S!Jtsama, waaraan dit nlli&tie-wapen  het
ontstaan ontleent?

H. Mr. A. S. M.

Brauw (de). (XLII, 149, 184). Jacob de Bruuw,  ridder,
in 1676 burgemeester van Rotterdam, getrouwd met
Philippote  Muis vcuz Hol!/ Hugo’sdr.,  voert een wapen,
waarin 3 schildhoekcn, welke do wapens voorstellen
van de 3 heerlijkheden Ketel,  Il’oude  en Spaland.  Hot
eerste voert een ketel, het tweede con van 3 wassenaars
vergezelden dwarsbalk, het derdc een schop en 2 rozen.

Doc. BUK

Burg(h) (van der). Gaarne ontving ik gegevens be-
treffende voorouders en (of) oventueele  nakomelingen
vao Co,~~zelis  fan der Burg(h),  achtereenvolgens  gast-
huismeester (1771 en ‘72), schepen (1772, ‘76-‘84),  wees-
meester (1773-‘83)  en burgemeester (1773, ‘74 en ‘76)
van Heusden. Hij werd 10 Jan. 1786 in de kerk aldaar
begraven. (Zie over hem Taxandris  1907 p. 297).

Amersfoort. N. M. I-I. VAN DER BCJRCI.

Chalmot (de). Genealogische en biographische ge-
gevens omtrent dit refugi&s-geslacht  zullen ondergetea-
kende zeer welkom zijn.

Amersfoort. N. M. H. VAN DER BURG- .

Gasquet. Wie wnren de ouders van ElisaBoth  Gnsquet,
die 14 Mei 1698 te Sloterdijk huwde met Pierre  Dzctilh,?

A. J. A. B. DE H.

Kettingh-Speyart. (XLT, 362, XLII, 21). Beelytgen
Claes van Velsen, weduwe van Pieter Bastinens  Keltingh,
wonende in den Haag, testeerde hoogbejaard voor notaris
Pieter van Groenevelt aldaar 10 Sept. 1647. Blijkens
dat testament was hare dochter iWria Ketdiugh  destijds
gehuwd met Johan van Felsen,  commissaris van de
monstering.

Zoowel de stellige opgaaf van ons medelid Baron
Speyart van Woerden als het feit, dat op verschillende
kwartierborden Willem Kettingh’s  moeder wordt opge-
geven Speyart te hebben geheeton, schijnen mij de
onderstelling te wettigen, dat in deze acte voor Beelyt,gen
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Claes van Velsen misschien mag worden gelezen Beelytgetl
Claes Speyart.  Op een kwartmrbord, dat eertijds in de
Grooto  Kerk in den Haag hing, stond het wapen dezer
Speyarts als volgt afgebeold: 1 en 4, in goud twee
blauwe dwarsbalken, 2 en 3 in rood drie gouden ruiten.
Is dit gevierendeeld wapen ook nader te verklaren?
Waar behoorden deze Speyarts thuis?

Wat Beelytgen’s echtgenoot betreft, Pieter Sebastiaensz.
Kettingk,  hij was notaris te Delft on werd bij het op
12 Aug. ltiO2 voor den Hangschen notaris Lefaa+t Ket-
tiilgh  Jacolm. vcrlcdcn  testament van Cle~ne,zt  Pietersz.
(den) Darkser,  wonende te Klaaswaal eu halven broeder
zijner moeder, met zijne twee zusters SytJkgefa  en Bnsti-
aentgen tot diens uuiverseele  erfgenamen benoemd.

‘s-OY. B. v. B.

Kla(a)uw  (van der). Hugo ,Jacob oal1 der Plas, ged.
Delfshaven 8 November 1733, trouwt aldaar, als we-
d u w n a a r  v a n  tieeellje Pcrlesleyu,  13 S e p t e m b e r  1 7 6 1
Neeltje van der Xlauw (of van der Klaauw), wouende
te Overschie.  Is iets naders bekend omtrent deze familie
van der Rla(a)ulu? Wie waren de ouders on voorouders
van  genoemde Neeltje va?L Jer I!2a(a)uzu?

Soerakarta,  PoerwosaG. L. s. A. M. VON %%MER.

Krijger. Volgens een lakafdruk uit de collectie Caland
voert  een Zeeuwsche familie Krijger:  zi. m. c. bu rch t
met  pun tdak  v .  ro .  op  g rasgrond .  Ht . :  p lu im-  o f
vederbos. Volgens den stijl re_ 1800.

Ginnekeu. S TEENKAMP.

Lecq (van de), Jan BiJc was gehuwd met Anna vnn
de Lecq, uit welk huwelijk werd geboren Nevina  Bik,
gedoopt te Schoonhoven 21 Februari 1779.

Anna oali  de Lecq stierf den 23ston  Jul i  1788 te
Haastrecht (of te Schoonhoven?). In Haastrecht vond
ik verschil lende ual& de Lecq’s,  zoo Corneiis vall  de
Lecq, die van 1761 tot 1767 Schepen was van Haastrecht.
Bij drie zijner kinderen, uit zijn huwelijk met Aagtje
(Il’illems)  Bakker, was een Anna vwl de Lecq getuige
(in 1760, 1761 en 1764), en een Maria vaya de L e c q ,
die gehuwd was met A d r i a a n  Tuyne~aOurg,  Schepen
van Haastrecht o.a. in 1758 en 1761, waseveneens ge-
tuige bij een der kinderen van Comelis,  nl. in 1757.

De moeder van Awaa  van de Lecq leefde bij den
dood harer dochter nog als hoogbejanrdo vrouw. Ik
vermoed, dat do hier bedoelde familie va?a de Lecq af -
komstig is uit Schoonhoven; is er niets naders bekend
omtrent deze familie ?

Wie waren de ouders en verdere voorouders van be-
doelde Anna van de Lccq, on dus vermoedelijk ook van
Colwelis  en Maria vcua de Lecq b o v e n g e n o e m d ?

Is de moeder wellicht hertrouwd geweest met eenen
Tulling ?

Soeraka,rta,  Poerwosari. L. s. A. M. VON ROMER.

Loon (van)-Hooft. Johan uw Loola was gehuwd met
Debora  SaOina  Hooft .  Uit dit  huwelijk eene  doch te r
Angels  Adritrnn  uua Loon, geb. 19 Dec.  1723 of  Mei
1728 en overleden 1768 of 25 Mei 1789. Zij trouwde
te Utrecht 7 LUei 1744 ,JacoOus  QoOius.

Gevraagd nadero bizonderheden omtrent het echtpaar
VC~~Z  Loon-Hooft en hunne respectieve ouders.

‘s-Qravelahage. J .  D.  WALGINER.
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Martin. Wie waren de ouders van Anioine Martin,
gehuwd met Macleleitae  Molière, wiens dochter Catherine
Martin huwde met Abel  Pierre Dutilh? Behoorden deze
Martin%  tot een der Geneefschegeslachten van dien naam?

d. J. A. 13. DE H .

Meerdink. (XLII, 164). Aeltjen  Meerdink en Jan te
Linteren, scholtus, eheluiden te Bredevoort, zegelen op
hun testament d.d. 19-11-1788 (zie Rijksarch. Arnhem,
Testamenten) :

a. met een vogel. Ht.: de vogel.
b. met 3 bladeren (2-1). Ht.: een blad.
Welk wapen dat van Meerdink  is, kon ik niet uit-

maken.
Cfifalaehe9a. S TEENKAMP.

Menninck. (XLTI, 23). Den hier genoemden Adriaen
Michielsz.  Nentailzck trof ik het eerst aan in een Gorin-
chemsche  Schepenacte van 20 Jan. 1669. Hij verscheen
toen voor schepenen dier stad als weduwnaar van juf-
frouw Jozygaa  van der Goes (blijkens een acte van 1 Oct.
1568 zeer onlancx deser  werelt  overleden) en ging over
ha re  nalatenschap  een accoord aan met zijn echoon-
v a d e r  Cornslis  tjala der Cfoes  en  met  Henr ick  Jansz.,
burger to Dordrecht, en Mr. Cornelis  Geritsz., surgijn
gageert van der stede Dordrecht, als voogden van Cor-
nelis’ onmondige dochter Jacobmina, eenige erfgename
van Jozynn voornoemd. Bij dit accoord kreeg Adriaen
zevent ien  morgen  lands leengoed onder Nulandt,  in
zulker  voegen als hem dat door Mr. Michiel Menninck
ten huwelijk was gegeven.

Ruim acht jaren later vinden wij hem terug te Delft,
hertrouwd met de dochter van den Delftschen burge-
mees te r  Frans Duyst oma Voorlbout.  Hij was een der
aanvoerders bij den beeldenstorm te Delft en trok daarna
naar den Haag om ook daar het vernielingswerk te
organiseeren.

In de woelige dagen die daarop volgden wierf hij in
de buurt van Antwerpen een bende aan, waarmede hij
in Jan. 1567 Vianen bedreigde.

Bij vonnis der Delftsche Schepenbank van 6 Nov.
1567  werd hij wegens een en ander veroordeeld tot
verbanning met verbeurdverklaring van zijn goederen.
Zijne  vrouw, Trijn Dugst, was na zijn vlucht met hare
kleine kinderan in het hem toebehoorend huis ,,Vogel-
grijp” aan de Oostzijde van den Verversdijk  bli jven
wonen. (Vgl. J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd).

Menninck bood daarna, tegelijk met Nicolaes  Ruyc-
haver, zijne diensten aan aan den Prins van Oranje.
In 1669 en ‘70 treffen wij hem aan als kapitein der
Watergeuzen onder Lumey te Embden. In 1676 kocht
hij geestelijkc goederen te Meliskerke. In 1580 was hij
overste onder Wigbolt  van Ewssum. Wat er verder van
hem is geworden, is mij onbekend.

Uit het vorenstaande blijkt wel, dat Adriaen Menninck
een man van zekere beteekenis is geweest en voor het
uitbreken der troebelen niet onbemiddeld was.

In het archief der gemeente Delft is, naar de archi-
varis mij welwillend mededeelde, over Menninck verder
niets te vinden. Blijkbaar was hij ook niet uit Delft
afkomstig. Maar vanwaar kwam hij en wat is er van
zijn kinderen geworden ?

‘s- Qr. B. v. B.
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Pigeaud-van der Gon. (XLII, 189). Thomas Pigeaud l),
chirurgijn, geb. te Berry in Frankrijk, overl. te Rotter-
dam 6 Jan. 1742, oud 76 jaar, nalatende 6 meerderj.
kinderen, won. in de Jufferstraat over de Jodensteeg,
tr. 10 te Rotterdam 11 Sept. 1696 Amaa  de Bruyn, geb .
te Rotterdam, overl. als kraamvrouw, won. Wijnstraat
over  de  Wijnbrugstra,at, begr.  te  Rotterdam 21 Juli
1713, dr. van Jan de Bruyn en Maria le Sage (voor
notaris Ph. Basteels te Rotterdam maakte dit echtpaar
testament op 7 Oct. 1697); tr. 20 aaria  Téreul,  overl.
te Rotterdam 19 Mei 1761, oud 79 jaar, won. Delftsche
vaart over den Doele (voor notaris Herbert van der
Mey te Rotterdam maakte dit echtpaar testament op
28 act. 1740).

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Pigeaud, ged. Waalsch te Rotterdam 28 Dec.

1701, boekhouder-thesaurier van de stad Amsterdam.
2. Daniel  Pigeaud, ged. geref. te Rotterdam 26 Oct.

1703, koopman te Rotterdam, begr. te Rotterdam 6 Maart
1779, tr. Anna Havelaar, begr. te’ Rotterdam 30 Juli
1767, oud 67 jaar.

3. Maria  Pigeaud, ged. geref. te Rotterdam 7 Aug.
1706. tr. 1” Jan Post, tr. 20 Hendrik de Haan, koop-
man ‘te Delft.

, L

4. Anna Pigeaud, ged. geref. te Rotterd-am  1 Juli 1708,
tr. Hermanus  Theodorus Post, won. to Schiedam.

5. Tho m as Pig ea 14 d, ged. geref. te R o t t e r d a m
3 Feb. 1711, regeerend president-schepen en raad te
Schiedam (getuigen bij den doop waren Pieter Pigeaud
en Catharina Lepinois), tr. Maria Adriana Margaretha
van der Gon, ged. Luthersch te Rotterdam 4 Sept. 1706,
dr. van Eduard van der Gen en Anna Slecht.

Volgens de boedelscheiding van Thomas Pigoaud Sr.
en Maria Vereul, 23 Sept. 1761 voor notaris Herbert
van der Moy te Rotterdam, woonde Thomas Pigeaud Jr.
op dien datum nog te Schiedam.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de moeder van,Thomas
Pigeaud Jr. was Anna de Bruyn en niet  Catharina
1’Espinas.

Rotterdam. w. J. L. POELMANS.

Pigeaud-van der Gon. (XLII, 189). Eduzoaert  van
der Gou,  j.m. wonende te Haarlem, werd 28 Maart 1660
in ondertrouw opgenomen te Vlaardingen met Margrietje
Vreth  2), j .d. wonende alhier.

Uit dit huwelijk zijn geboren:
Jacobus van der Gort,  gedoopt Vlaardingen 29 Aug. 1663.
Eduordt  ,,
cJoharanes,,  ,y : ,y

j, 8 Nov. 1666.
n 26 Febr. 1670.

Leendert ,, ,, ,; ,, n 22 Jun. 1672.
Cowaelis 7 Oct. 1674.
Meerderengegevens  vai der Go: komen h ie r  in  de

kerkelijke registers niet voor.

Plaardingera. M. C. SIGAL Jr.

Roeters. (XLII, 189). Neelt$ia  Roeters,  gehuwd met
Jellis vafa  Voorst, beiden o.a. te Emmerik woonachtig
~_._

1) Merkwaardig is dat de naam voruchillend  gespeld wordt, als:
Pies@, Pimo, Besoo,  enz.

2) De naam luidde blijkens fsmiliesanteekeningen en volgens de
doopacten van verschillende harer  kinderen: Veret.

R E D .

I
22.4

in 1666, hadden o.a. een zoon Paulus WIL Voorst, i n
1710 te Smsterdam. Hoe kan deze laatste erfgenaam
zijn geweest in 1711 van Mayken  de Neufoille,  eerst
weduwe van Jacob Olten van Halmael, daarna van Carel
van Domme i’

d. St. W. W. v. R.

Velsen (van). (XLII, 126). Cor/le&s  van C’itters,  t Mid-
delburg 1699, werd vroeger opgegeven als te zijn ge-
huwd met _Martina  van Veben.  Later onderzoek heeft
blijkbaar aangetoond, dat deze vrouw Martìlaa Thiefens
Aernoutsdr. heette. Onder dien naam komt zij het eerst
voor in Nederland’s Adelsboek 1909. Op een kwartier-
bord te Middelburg, van haren achterkleinzoon, werd voor
haar het kwartier va)l l’elseta opgegeven, met als wapen
een beurtelings gekanteeld (niet uitgeschulpt) schuinkruis,
vergezeld van vier leliën, alles rood op zilver. Vrage:
Is dit wapen juist, voor Martina Thielens, of is het
eenvoudig aangenomen omdat het bij den (ten onrechte
opgegeven) naam van Velsen paste?

Wie kan geweest zijn Jacob van Ve/se?a, die blijkens
een op het Algemeen Rijksarchief aanwezig, blijkbaar
van omstreeks 1600 dagteekenend  zegel, drie geknopte
ruitvormige kussens voerde en als helmt,eeken  een dier
kussens tusschen een antieke vlucht 2

‘s-Gr. B. v. B.

Wapens gevraagd. Welke wapens voerden :
a. Evert Feddrich Nieuwenhuis  e n  eQu v r o u w  Ca-

tharina  Stapert.
b. Johanna Magdalena vau  Erkelelzs,  vrouw van Dr.

Johanues  vau Nes.
C. Ds. Theodorus Brouwer, predikant te Dalfsen, ge-

huwd met Lubbewina Nolckenbour.
d. J o h a n n a  M u l d e r ,  vrouw van  DS . Jan A r e n d

Pallhe.
e. Batthasar Nuntz en zijn vrouw Cathariua  Tobias.
f* Lucia van Spuelde,  vrouw van Hendrik ,pala Essela.
g. Alverta  Lubbe van der Veen, vrouw van Jacob van

Goltstein.

Eefcle. RÖELL.
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Bestuursberichten. -- Bijdrage tot de genealogie van het Leidsch
geslacht  vau Velden en aanverwante families, door W. J. J. C. Bijlo-
veld  - Gelderache geslachten. Bijdrage tot de genealogie Arendsen
Hein,  door Jhr. H. H. Röell. - Familie-aanteekeningen Pallak-
Martini-de  Ranitz, medegedeeld door Mr. E. J. Th. 8, Th. van der
Hoop. - Erfenis-moeilijkheden na den dood van den laatsten Raep-
rorst,,  door A. P 36. 8. Storm de Qrave.  -- Familie-aanteekeoingen
Rombouts, Arminius, Reael e. a., medegedeeld door Ir. D. W. van
Dam van Hekendorp. -- Korte mededeelingen:  Ridders en knapen
ier Veluwe in 1452; Spiering; Ketel. - Vragen en antwoorden:
Betloo; Bosmnn; Bouwmeester-van Sytsama; Brauw  (de); Burg(h)
van der); Chalmot (de); Gasquet; Kett.ingh-Speyart; Kla(a)uw  (van
Ier); Krijger; Lecq (van de); Loon (van)-Hooft; Martin; Meer-
link; Menninck; Pigeaud-van der Gon; Roeters; Velncn  (van). -
Wapens gevraagd.

_~~ _.~__~
D E  N E D. BO E K- EN  S T E E N D R U K K E R I J , v/a H. L. SMITS.
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Genealogisch -heraldisch Genootschap : ,) De Nederlandsche Leenw,”
?d.- .s-

Dit blad versohiJat  maandelijks eo wordt a,an de
leden van het Genootschap gratie toegezonden.

Bijdrsgeo,oorreapondentie  betreffendede redactie
yan het Maandblad en opgaven van adresverandering  1
gelieve men te riohten tot den re d a o t e u r Mr. TH. ~
B. VALCK LUCASSEN,  huize ,+S’pammheide”, Drieberga.  ~

De jaarlijkaohe contributie voor het lidmaataohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘s-Gravenhage,
die de wekelijkaohe  portefeuille ootvongen,fló.-.  ;
Voor niet-leden is het Maandblad verkrggbanr
tegen eeoahonnementeprijsvan  jlO.- per jaargang. (

B _~ _.~~ v,

I
Correspondentie betrell’ende  het Genootschap ge.

lieve men te riohten tot den 8 e c r e t a r i B Mr. 1. J.
THOMASSEX  ?A THUIZSSINK  VAN DER HOOP, Nieuwe laan
9, ‘s-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksche portefeuille, soomede  aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen Maandbla.
den, tot den bibliotheoaris  A. P.M. A. STORM
DE GRAVE, Prins Ldauritslaan  44, ‘s-Graaonïmge.

De Bibliotbesk is voor de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 uur.

De redactie van het Blaandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zi,j  niet aansprakcli,jk  is voor de
strekking of den inhoud der onderteckeudc stukkeu.

Y

No. 8 . XL 1 .L” Jaargang.
- - - ~~__~_.~_~ ~~~_.._._
BESTUURSBERICHTEN.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van den Heer Mr. H. B. ver Loren  van
Thema a t, in leven buitengewoon voorzitter van den
Landraad te Djocjacarta en sedert 1909 gewoon lid van
het Genootschap.

Tot lid zijn benoemd:
S. BAIJKEMA  . . . . . . , . . . Arnhem.

Kunstschilder. Pels Rijekenstr.  ,36.
J. H. BENIER  . . . . . . . . . OostsrOeek.

villa  ,,i%athilda”, Utr.  stl. 7 3 .
J. GERRITSEN  . . . . . . . . Semarang (Jatin).

Secr. V. d. Gewest. Raad

Augustus 1924.

Aanwinsten der Bibliotheek.
C o n s t a n t i n  G r a f  v o n  d e r  Recke-Volmer-

Stein und Otto B’aron von der Recke. Geschich-
to der Herren pon der Recke. 1878.

Dr. ph. Carl Anton Tobias.RegestendesHauses
SchönDurg.  1866.

W .  v a n  G o u t h o e v e n .  D ’ o u d e  Chronijcke  ende
Historiën van Holland, 2eeZan.d ende  Utrecht. 1636.

Mr. R. J. K. M. de Nerée tot Babberich. Hil-
Zenraad.  Sittard. 1984. (Geschenk oan den Schrijver).

Mr. R. J. K. M. de Nerée tot Babberich. Honl.
Sittard. 1924. (Gesch. u. id.).w. FreiherrvoNNEGRI-ZWEIBBÜCKEN  Schloss Zweibrücken.

b. Geilenkirchen,  Bez. Aachen.
J. W. A. L O S E C A A T  V A N  NOUHUYS  . . A r n h e m .

Inspeot. Verz. Raad. Weststraat 13.
8. E. RAHUSEN.  . . Wassenaar (postbest. den Haag).

Nieuwe laan.
A. J. VAN DER SCHALK . . . . . . Rotterdam.

Prinses Jeclianalaan  67.

Veilingscatalogus  v a n  ,de Wildenborch”.  1 9 2 4 .
(Bes&.  van Jhr. Mr. Dr. E. A. v. Berestep).

J. L e L a b o ure u r. Histoire de la Pairie de France
et du Parlement do Paris. Londen. 1746.

B. C. E. V A N  S T E E N B E R G E N  , . . . A m s t e r d a m .
Ontv. d. Suooessier. &mbrandlplein  56 huis.

H. E. J.F. DU MARCHIE  VAN VOORTHUYSEN ‘s-Gravenhoge.
Bezuidenhout  76a.

Charles Galbraith. TheRoyalFamilyof  England.
Londen. z. j.

H. WILLINK  . . . . . . . . . . Wbterswijk.
h.  ,,de Bloemert”.

Dr. H. F. Kerler. Geschichte  der Grafen  uon Bel-
fenstein. Ulm. 1840.

Mr. H. F. WIJNYAN  . . . . . . . Amsterdam.
Adv. en Proc. le Constantijn Huygensstr. 103.

_

A d r e s w i j z i g i n g e n .
Cl. F. E. GON~QRYP  . . . . . . . ‘s-Cravejzhage.

Joh. v. Oldenbarneveltl. 76.
L. T. VAN H ASSELT . . . . . . . Scheveningen.

Cortielis  Jolstr. 87.

Otto  von  Albert i .  WGrtembergisches  Adels-  u n d
Wappenbuch. 9 din. Stuttgart. 1889-‘99.

;U ax von W edell.  Gesammtmatrikel des Schloss-
gesessenes Geschlechts der Gra,fen und Herren von
II’cdeZ.  Berlin.  1886.

Gesammelte Nachrichten der Familie Füsch oder
Ee&i  in Basel. Regensburg. 1806.

T H . H. L. C. KUNTZE  . . . . . . ‘s-Qrnvenha,ge. K ar 1 H o 1 t h au s. Die Georgskommende in Munster.
Bezuidenhout 23. Hildesheim. 1911.

P AUL LEENDEBTZ.  . . . . ; . . . Oosterbeek.
Gelders Hof.

J. D. WAGNER  . . . . . . . . . ‘s-Cfravenhage.
Nieuwe School&. 2.

F r a n z  E n g e l b r e c h t . Das Herzogtum Pommern
unc! seino Erwerbung durch den Deutschorden. Pots-
dam. 1911.
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Han,gsch  Maandblad Mei 1934 [waarin het artikel:
G o e l h e  en de Erfelijkheid, door Prof. D r J. F. van
B e m m e l e n ] . (Ges&. v. Prof. Dr. J. F. v. Bcmmalen).

P r o f .  D r .  J .  F .  v a n  B e m m e l e n .  M i j n  1 2 8  -
Moeder.  Overdruk ,,Op de Hoogte”. 1924.

(Gesch. II. id.).

A .  H o y n c k  van P a p e n d r e c h t  G e d e n k b o e k  A.
OCI~Z I-lodoken  & Co. 1774-1924.  Rotterdam. 1924.

(Geschenk vun de Firma A. v. Hoholcen  <Ij  Co.).
Geslachtslijsten d e r  Fam,iliën Hooyladt,  Pdairet

Hoogland eu Palairet. ‘s Gravenhage. 1907.
(Geschenk van den Heer A. E, Rahusen).

Nobilia,re  Italiano (Elenco  Ufficiale). Torino. 192%.

Portretten van het Rotterdamsche
regeeringsgeslacht PrilIS,

door Dr. E. WIB~UM.
In het Archief der gemeente Rotterdam berust als

nr. 276 van de bibliotheek van handschriften een lijst
van portretten, die indertijd hingen op de bovengang
van het huis aan de zuidzijde van don Haringvliet te
Rot te rdam,  dat rnr. Adriaen Prins in 1720 kocht en
waarin hij tot zijn dood, in 1780,  bleef wontm. De lijst
is niet  onderteekend, doch zonder twijfel  in de lBdo
eeuw geschreven door een lid va.n de familie Prins en
dan kan eigenlijk alleen de bovengenoemde mr. Bdraen
in aanmerking komen. Hij was geboren te Delft in 1692,
werd poorter te Rotterdam in 1716 en bekleedde, be-
halve allerlei andere ambten? in 1756-56 en 1760-61
het burgemeesterschap dezer stad.

W a n n e e r  hij de lijst opstelde, is nog nader aan te
toonen. Aan de beschrijvnrg  der portretten voegt hij
namel i jk  cenige  mededeelingen toe over de wapens
der geportretteerden, o.a. verwijst hij bij de vermelding
van de wapenverandering Kievit-Biscop naar de weduwe
De Custer, bij wie dat gewijzigde wapen te zien was.
Dit  moet zijn Maria Elizabetb de Haas,  wier man,
notaris  Hartman de Custer, in 1760 overleden was.
Zij zelf stierf in 1767. Tusschen die beide jaren moet
de lijst dus gemaakt zijn. Dit klopt met den naam der
fabrikanten van het papier: D. en C. Blauw, die reeds
in de 17de eeuw papier fabriceerden i).

Het lag voor de hand, dat Adriaan Prins den belang-
stellenden heraldicus naar de weduwe De Custer v e r -
wees. Immers zij was in het bezit van een verzameling
wapenafbeeldingen, die toenterttjd in de plaats  harer
inwoning zekere bekendheid gehad moet hebben. Spoedig
na den dood van haar man toch maakte zij  8 Mei
1760 voor notaris Willem Boon testament, waarin zij
met de noodige gewichtigheid over deze wapenboeken
beschikte. ,,Nogh  verklaarde zij testatrice bij dezen”,
zoo luidt het testament,,,,,tclegateeren  aan den heere rn’.
Gerard François. Meyners, burgemeester dezer stad,
etc. . . . agt geschreve  boeken in folio gebonden, zes in
Franse banden en twee in hoorn parquemente banden,
behelzende aanteikeningen van de namen der regenten
dezer  s t ad t  met  ge te ikende  wapens  2) en de privi-

1) Zie Marmol,  Dictionnaire des filigranes:  Nnmur  1900, blz. 46.
Het papiermerk is het op blz. 75 van dit werk afgebeelde.

9) Spatieeriug van mij.  W.

altijd in de íakilie vano de;zelven heer  mr. G e r a r d
François Xeyners  zullen moeten blijven en vervolgens
succederen bjj overlrjden  van denzelven op zijnen oudsten
zoon, en geen zoon nalatende, op zijn oudste dogter,
en zoo vervolgens bi,j yder overlijden op de naaste en
oudste van desselfs familie, egter  met preferentie van

een jonger man voor een onder vrouw”.
Uit deze minutieuse bepalingen blijkt wel, dat de

testatrice dez boeken van veel belang achtte en dat
waa.rschijnlijk  ook haar studgeuooten,  die van het bestaan
er van af wisten,  ze bij eventueel onderzoek naar namen
of wapens van regenten gaarne  geraadpleegd zullen
hebben. Adriaen Prins kon dus zonder nadere toelichting

- zich op haar of hare wapenteekeningen beroepen.
Helaas is het mij niet bekend, of deze boeken nog

bestaan en zoo ja, bij wien ze terecht gekomen zijn.
Om nu tot de portretten terug te keeren.  kan gelukkig

geconstateerd worden, dat althans de helft nog aan-
wezig is. In het begin dezer eeuw bij het verschijnen
van 1100s’ Icouographia  Batava 3) bevond zich een zestal
bij douairière A. C. Prins van Westdorpe geboren
Labouchère  te Haarlem, thans zijn deze, meen ik, alle
in het bezit  van jh’. mr. A. T. Prins van Westdorpe
te Bloemendaal.  Het zijn in de volgorde van de lijst
die van: Eeuwout Eeuwoutsz. Prins (Moes nr. 6076”),
P i e t e r  d e  G r o o t  (1Uoes  nr. 2972), A g a t h a  v a n  Rijn
(Moes  nr. 6685), Laurentia Vis& (Moes nr. 8528), Jan
de Groot (Moes nr. 2969) on Familiegroep Eeuwout

! Eeumoutsz. Prins (Moes nr. 6OT6’).  Doch de zes andere
1 door Prins genoemde portretten zijn niet meer aan te

wijzen. Als ik wel heb, ontbreken de beide .op den
achterkant A gemerkte portretten van het  echtpaar
E e u w o u t  Eeuwout’sz.  Prins (-& 1 5 9 0 - 1 6 3 6 )  e n  Ca-
tharina Adriaansd’. K e y z e r  (1697-1666);  ook het B
gemerkte portret van Adriaen Eeuwoutsz. Prins (1626-
1668), het pendant van dat zijner vrouw Laurentia
Visch, is niet meer aanwezig, terwijl eveneens een van
de C gemerk te  pendan ten ,  he t  por t re t  van  Al ida
v a n  Overschie, zoek geraakt schijnt . Verder mis
ik bij Moes de D en E gemerkte portretten van Renier
Visch en zijn grootvader Renier  Biscop (Kievit) en ten
slot te is de tegenwoordige verblijfplaats van het schilderij,
voorstellende de familiegroep Adriaen Prins en zijn
vrouw Lnurentia Visch met hun beide zonen Willem
en Adriaen evenmin bekend. Daarom scheen het mij

/ van eenig belang om de lijst in dit tijdschrift af te
drukken. Misschien zal onze nieuw ingestelde commissie
voor de iconogratische documentatie er eenig nut uit
kunnen trekken en er, naar ik hoop, een aanwijzing
in vinden, om de zoek geraakte portretten weer terecht
te brengen. Ik laat de lijst met de heraldische aantee-
keningen hier volgen.

Portrait ten hangende op de bovengang en onder-
scheyden  door de letters op den rug behalven die van
den Ambassadeur Pieter de Groot en Alida  2) t.an Rhijn
ten wederzijde van de stads-kaart.

1) Ik neem natwriijk aan, dat. de portretten inderdaad de door
Moes genoemde personen voorstellen.

9) Moet zijn: Agatha.
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Naast BliJal) va9a Rhijn volge:
A.

A.
B.

B.

c.

E:

D.

Eeuwout Éeuzooutss:  Prin8
en Egtelieden.

Catharirza  Adriarn9mlr.  Ke1~m9-
Adriaan)  Prins Eeuwont88oon,
Burgemeester en Bewindhebber

011 Egtelieden.

Lam-efztia  Viseh ~ilfe9nsdr.
Naast den Ambassadeur de Groot volge:
Jan de Groot vader van de

vermaarde Hugo
en Egtelieden.

Alida  VQU Ocerschie
Re9aier  Biscop, vader van Eua Biscop vrouw van
Willem Vis& 8~ moeclcr  vau Laurentia Vib’ch.
Re9aier  Visch, zoon van Willem T’isch  en E v a
Biscop, broeder van Luurenlia  Visch.
N.B. met zijn handschoenen in de hand.

De groote schilderij 2) vertoont zittende:
Eeuw& Eeuwoutsz  Prins en Caiharina Keyzer, zijn

hui,jsvrouw; voor haar staan derzelver 3 kinderen:
Ewout, Auna en Adriaan deeze met een snaphaan.
Een schilderij, wat kleynder, verbeeld deu thuyn,

waarin Adricta9a Prilas  en zijn vrouw Laurentia Visch
wandelen. Op de voorgrond zit haar zoon Willem Prins
(ouder broeder van Adriaan Prins), waarvan geen ander
portrait is.

Staat te noteeren omtrent de wapens:

Dat Ewout Ewoutsz. Prins heeft gevoert de witte
dorreboom met bloote wortels op een blaauw veld heb-
bende aan de onderste tak hangen een kleyn schild met
drie blaauwe vogeltjes op een goud veld.

Dat van Catarina Keyzer is te zien in mijn quartieren.
Dat Adriaan Prins de eerste is geweest die het wapen

heeft gehalveert namentl.: de witte doorneboom aan
d’eene de 3 blaauwe vogeltjes aan d’andre  zijde op zo-
danige velden als boven staat, totdat het door hem
ook naderhand is gequarteleert, zoals het nu nog werd
gevoert.

Dat van Laurentia Vis& is te zien in mijn quartieren.
Dat van Jan de Groot enkeld, zoals het van den

grooten H u g o  i n de Delfse Nieuwe kerk hangt (niet
gequarteleert).

Dat van Alida van Overschie is een blaauwe valk
op een goudveld, ook genoeg te zien in gemelde kerk.

Dat van Renier Biscop zoude dienen te zijn het
wapen van Kievit, ‘t geen door zijn kinderen is gequar-
teleert  geworden, genoeg bij de wede. de Kuster te zien.

Nota: Renier Arends  Kievit (hierboven Biscop genoemt)
trouwde Elisabet Biscop; dezer naam zijnde uytgestorven,
namen de kinderen de naam van Biscop aan en quar-
Meerden ‘t wapen van Kievit met dat van Biscop zoals
in miin quartieren te zien is, nogtans vrij onderscheyden
van dat van Kievit.

Het wapen van Renier Visch is als dat van Laurentia
Viech.

1) Moet zijn.: Agatha.
9) Pufgebeeld  bij Wittert: Geschiedenis van het geslacht Witte&

‘s-Gravenhage 1914, tegenwer  Ma. 70 en bij Bijlama: %ttardams
welvaren, ‘s-Gravenhage 1918, tegenover blz. 104.

.
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Bijdrage tet de genealogie van het Leidsch geslacht
van Velden en aanverwante familieq

door W. J. J. C. B I J L E V E L D.
(Vervolg van XLII, 203).

, UI. V a n  d e r  Laen.

1. IJsbrand  van der Laen, leefde omtrent 1260, tr.
Joanna Utenhuge

11. Dirc van der Laen, leenman der kerk van Eg-
mond 1227, tr. Maria va9a Heemskerck.

Uit dit huwelijk:
1. IJsbrand vasa der Lael,,  ongehuwd.
2. C’laes, volgt UI.

111.  Claes van der Laen,  tr. Louise van Ruyven.

I V .  Dirc va9a  der Lae99,  tr. ivulia vala  \\‘aterland.

V. Paul t’«9t der Laen,  tr. Muria van der Poel.

VI. Heer IYillem  uah  der Laen, ridder, tr. 10 A n n a
va9a Rollant,  20 Clara  R a m p .

Uit het eerste huwelijk:
1. IJsbrand va99  der Lael,, baljuw van Kennemerland

en Westfriesland onder Jan van Beyeren, tr.
Margaretha van Hillegom.

2. Benric vun der Laen, 1406 bevelhebber  onder
Willem VI.

3. Joa9a,  volgt VU.
4. Mtrrin van der Laen,  tr. N. van Utenoz$k.

VII. .Toalr  van der Laen, met zijn broeder bevelhebber .
onder Willem VI, tr. Syburch Maria va9a  Tetrode.

Uit dit huwelijk:
1. Simon van der Laen,  wiens eenig kind Catryn

bagan was in het groot bagijnhof  te Haarlem.
2. Dirc, volgt VIII.
3. Hillego9zd  van der Laen, tr. Jacob Willems8. van

de Coulster, waarvan de Heeren van Heilo, Oes-
dom en ter Coulster.

VIII. Dirc van der Laen,  tr. Wendelmoet van Asseradelft.
Uit dit huwelijk:

IK. Rycolaes  van der Laen, woonde bij het klokhuis
te Haarlem, tr. 10 7 Sept. 1606 Aechte Claesdr.
van Schoten, tr. 2” Calharina Harmensdr. Ramp.

Uit het eerste huwelijk:
1. Anna van der Laen, tr. Jacob Simonsz.  van Loo,

ridder van Jerusalem.
Uit het tweede huwelijk -12 kinderen, o.a.:

2. Catharina van der Laen, tr. Dirc Jansz. Quintìng.
3. Maritge, tweeling met Catharina.

4. Symon van der Laen, priester. .
6. Harmen  va9a der Laen, tr. Oetgift Florisdr.
6. Cornelis, volgt X.
7. Clara  van der Lnen, tr. Hendiik  Snel .
8. Baertje can der Laen, tr. Bartholomeus van Tey-

linge9a.
3. Hillegond run der Laen, tr. Frans Velsermans.

10.  II’endelmoet  van der Laren,  $ 28 Juli  1607, tr .
Heindrick  Eimbertsz. Proost.

X Cornelis  van der Laen, tr. 10 3 Sept. 1663 A e f f
Jansdr.  van Brederode (wier zuster Nee1 Jans op
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10 Sept. 1653 stierf); tr. 20 Clara  Jaspersdr. zan
der Meer.

1Tugo  van Rietwijk, Jerusalems ridder, tr. 1539
Jacoba Mathijsdr.  cn,n der Roeve.

Uit het eerste huwelijk:
Catharina van der Lnen, geb. 19 Aug. 1655 ‘s mor-
gens halt negen, t jong.
Cornelia _catb  der Laen, tr. Helias Copelman van HO-
denpijl.

Uit het tweede huwelijk:
Cotharina  van der Laen, t ongehuwd 17 Dec. 1615.

Uit dit huwelijk:
Conrelis,  volgt VII.
illalthaezbs,  volgt VII bis.
Jara,  volgt VII’“.

Cor,,elis  van Rijck  ofte Rietwijk, tr. Maria Conelisdr.
Hooqerwerff  .

Uit dit huwelijk:

IV. Van Leyden.

Jan run Luyden, regent van St. Catharinn  gast-
huis 1401, schepen van Leiden 1412, tr. N. N.

Hendrik van Leyden, 1462, tr. [Maria Buytenwegh].

Adriaen, volgt VIH.
Piefer, volgt VIII bis.

ddritrera  von Rìjck  of Rietwijk,  tr. Ann,a  Schouten.
Uit dit huwelijk:

Uit dit huwelijk:
Claes, volgt 111.
bfachtelt,  volgt 111 bis,

VL

1.
2.
3.

VIL

1.
2.

VHI

1.
2.

3.

Zoon, ongetr. overleden.
Narin van Rij&  tr. Corn,elis  Brouwer, notaris te
Delft.
Grietje  ran Rijck,  tr. Henric Jansz.  ,vava  der Haer.

Claes van  Leyden, tr. N.N.

Barbara  van Leyden, tr. Claes Dier-2 te Haarlem.

Adriana Diert, tr. Mr. Frans  varl  Leeuwera.

Josyna Frarasdr. van Leeuwen, tr. Adrioen Dirc
Olte/lz.,  burgemeester van Leiden.

Cornelia Adriaensdr.  (zich noemende van Leeuwen),
tr. Pieter Maertensz. van Velden.

VIIIbiS.  Pieter van Rijck of Rietwijk,  tr. te Rome eene
Grieksche vrouw en stierf aldaar.

VIIb’S . dlnttheus  van Rijck ofte Rietwik,  burgemeester
van Woerden, tr. Aaltje Willemsdr.,  waarvan :

VIII. Engellje  van Rij&  tr. Pieter Albertsz.van  Wieringen,
waarvan:

1X. Qijsbert  van Wieringen, tr. Geertruid Bisschop,
waarvan :

IIIb’S . Machtelt  van Leyden, tr. Claes Jansz. Paets.

IV.

1.
2.

V.

VI.

VII.

1.

1.
2.

11.

111.

IV.

1.

2.

3.

V.

Pieter Claesz.  Paets,  tr. Marie Pieter Jura Martijnstdr.
Uit dit huwelijk :

Cbles Pietersz.  Paets, priester.
Heyltje, volgt V.

Heyltje Pietersdr. Paets,  tr. Jan Cluesz.  van Velden.

Maerten Janst. van Veldera,  tr. Trijntje Mees Ger-
brandsx. van Nierop.

Pieter ïUaertensz.  van Velden, tr. Xeeltje Adriaerasdr.
(zich noemende vava Leeuwen).

V. Van Rietwijck.

Hugo van Rietwijk,  tr. Mabelia I\öllemsdr.  de \I’ilde.
Uit dit huwelijk:

Hugo, volgt 11.
Ger&,  volgt 11 bis.

Hugo vall Rietwijk, tr. Magteld.

Gerbrand  van Riefwijk,  tr. N. N.

Jasa  vara Rietwijk.  tr. Genephie van Poelenburg.
Uit dit huwelijk:

Floris can Rietwijk, tr. Cornelia Ramp, wiens tak
meu bij Simon van Leeuwen aantreft.
Gerbrant van Rietwijk,  priester, t 29 Juni 1510,
begr. Haarlem in St. Jan.
Hugo, volgt V.

Hugo van Rietwijk,  Jerusalems ridder, j- 20 Aug.
1616, begraven bij zijn broeder, tr. #aria Hoosen
Jacobsdr.

X. Jonn van Wieringen, tr. Amarantha Fransdr.
illeerman.

V I P . Jan vara  Rijck  ofte Rietwijk, tr. Maria Pietersdr.
van Woutshzrnas.

Uit dit huwelijk:
1 .  Buyo,  volgt VIII.
2. h’icolaas,  volgt VIIlb’S.

VIH. Hugo rata Rijck, tr. l0 Clasina v a n  Wena, 2”
Erkenraet  Mu yt.

Uit het tweede huwelijk:
1. Ilugo van Rijck, advocaat, tr. Helena Canoy.
2. Nicoluas  vau Rijclc,  drossaard van Waalwijk, tr.

Alana  van der Lee.
3. Lucia van Rijrk,  tr. den advt. Nieuwenhoven.

VIII “s. Ricolaas  VCIU  Rijck,  tr. Elisabeth Storms.

1x.

IIb’S  .

U.I.

.Jom van Rijck  ofte Rietwijk, opperhoofd in Siam,
tr. biortina Trompers.

Gerrit van Rietwijk, tr. h;. can Toornenburg.

Jan Berthout  van Rietwijk,  tr. Belia, bast.dr. van
1C’illem  van Egmond van IJsselsteyh.

Dirc rara  Rietwijk, tr. N. van der Made.IV.
Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt V.
2. Adriaera,  volgt Vbis.
3. Arnold, volgt Vtec.

V. \\.illem  van Rietwijk, _F huis te Egmond 1604, begr.
in de kapel ten Hoef, tr. Catharina van Heemskerk.

Uit dit huwelijk:
1. Mr. Dirk van Rzetwijk,  priester en kanunnik v.h.

college ter kappelle van St. Cathryn ten Hoef 1607.



2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.

VI.

1.

2.

3.
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Cor11  dis, volgt VI bis .
Ilr. Jan con Rietwijk,  pastoor te Petten, i_ 4 Mei 1522.
Catharina I’. R., ongehuwd.
Qerarci  ‘IY,  R., o n g e h u w d .
Willem. volgt VI’“.
SZO,.ec?it,  volgt VIquater.

Ysbrant can Rietwijk, schout van Egmond 1609,
dijkgraaf v. Geestmerambacht  1619, tr. Margal*etha
1’an  Alkemade.

Uit dit huwelijk:
\\‘illeaz van Rietmijk,  priester en vicaris te Egmond,
$ 1651.
Qerardìna van Rietwijk,  mater en priorin van Ste
11arienpoel  buiten Leiden, _F 12 Oot. 1666.
Catharina van Rietwyk, i_ door een hondsbeet 4
Mei 1634, tr. Erans Jansz. van Delft.

VIbJs.  C’orxelis  van Rietwijk,  j- 1 5 7 6 ,  t r .  1525 Suburch

1.
2.

:1

VIL

1.

2.

3.

4.

VIII.

1.

2.
3.

4.

1X.

1.

;*
4:

Eliasdr. van Alkenla&.
Uit dit huwehj  k :

”

\\ illern,  volgt VIL
Helias van Rietwijk,  verdronken door val van een
vlot te Amsterdam, waar hij ter school was.
Catharina, volgt VIlbiS.
Dirc vari  Rietwijk, schóut  te Oud-Carspel 1572,
t ongehuwd.

W i l l e m  uan Rietwijk, tr. 10 Lea Pietersdr. Codde;
20 Il’i6heEmina  Bouwen&.  v a n  Poelenburgh.

Uit het tweede huwelijk.:
Boudewijn  van Rietwijk,  geb. 1673, heeft deze
genealogie oversien 1608 en 1622.
Conzelis,  volgt VIII.

Syburg vc(ga  Rietwijk,  j- 1620, tr. Simon vart Veen,
waaruit U’illena  van Veen, geb. 1697, wiens zoon
was Simon van Veen, baljuw van Grootenbroek
en schout te Alkmaar en getr .  met juffr. van
Myerop,  waarvan Jacob van Veen, capitein,  getr.
met Qeertruid  Bontekoe.
Eva van Rietwijk,  geb. 1569, tr. A d r i a e n  v a n
Veen, waarvan Catharina van Veen, geestel. zuster
en Mr. Willena  van Veen, advocaat.

Cornelis van Rietwijk, tr. 1591  Magdalena Schatters.
Uit dit huwelijk:

W i l h e l m i n a  v a n  Rietwijk,  tr. kapitein Marten
Qijsbertsz. Crook.
Catharina, volgt 1X.
Cornelia van Rietwijk, tr. Jan Huibertsz.  Wildernis,
w a a r u i t  Corllel%.r  JUIZSZ.  Hilderlais.
Willem van Rietwijk,  f als laatste van zijn naam
h. t. 1. 1667, tr. Aeltge Songers.

Cutharilla van Rietwijk, tr. Engel Huibertsz. Hil-
dernis, schepen te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:
Margaretha  HilderGs, tr. Willem Robol.
Corne l i s  Hildenais,  tr. Maria I~‘alraven  Diricsdr.
Hubert Hildenzis.
Simolt Hildertlis.

VIIbis.  Catharina van Rietwijk,  j- 22 Feb. 1664 in de

VIII.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1x.

1.

2.

3.

VI’e’

VII.
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k r a a m ,  t r .  1 5 6 3  Albert  Jacobsz.  Capelmaql v a n
Hodenpijl.

Helias  Capelmalc,  geb .  17  Feb r .  16ti4,  s c h e p e n
en burgern.  van Alkmaar, dijkgraa.f  van de Honds-
bossche en uitwaterende sluizen van Kennemer-
land en Westfriesland, + 17 J;ln. 1610,  tr. 27 Nov.
159  I Cor~~elia  van dc,r Luen, geb. 1566, -i_  1625, dr.
van Cornelis Clctcsz.  en Aeff J«nsdr.  ?.a,, Brederode.

Uit dit huwelijk:
Befje hpelmcc2a,  geb. 1693, i_ 1662, tr. 1629 Il’illem
Pietersz.  Rllephorst.
C’trtharina  Capelman,  g e b .  1 6 9 7 ,  i_ 1639, tr. 1633
A;wfzbiq  C«II  Pa«ldere2b.
Coruelis Cqelman,  gnb. 1 6 9 9 ,  secr. van de Ziipe
ex Huigerwaard, -i_ lti63, tr. 1624 Cornelia van R$p.
Albert, volgt 1X.
C!ura  C~cpelmaw,  geb. 19 April 1602, geestel. zuster,
_C 1649.
JOUU Cqclmnn,  geb. 1607, t 1629.

Albert Capelnta,n,  geb . 19 April 1602, t 16 Sept.
begr. St. Laurens, Alkmaar 20 Sept. 1662, tr. 1634
Aii~zci Bloem, geb. 1604, t Alkmaar, begr. St. Laurens
26 Dec.  1654,  dr. van J a c o b  Pietersz.  en Anna
Joosiendr.  Hildde  van Hulten.

Zijn portret door C. B. van Everdingen is in
het Sted. ,kZuseum te Leiden in bruikleen, No.  66,
evenals de portretten van dit echtpaar door den-
zelfden meester, Nog. 64 en 65.

Uit dit huwelijk:
Corfaelia  Copelman,  geb.  Alkmaar 8 Nov. 1636,
_F Leiden 2d Mei lti99, t r .  He i lo  4  Feb . 1663
Nr. Jacob van Velden, geb. Leiden 22 Apr. 1630,
advocaat, + ‘s-Gravenhage 30 Maart 1678, zn. van
Dr. Baertela Pietersx.  en J o h a n n a  v a n Tetrode
gena. van Weesp, Jacobsdr.
Hel& Capelma,n,  geb. 24 Oct. 1638, tr. Nov. 1679
Theodora  Otten.
Jacob Capelman,  geb. 22 Aug. 1642, is uit Italië
en Frankrijk komende -i_  Amsterdam 4 Oct. 1664.

Mr. Willem ca?%  Rietwijk,  schepen te Alkmaar,
1622, tr. Brechje.

WiUem van Rietwijk, burgemeester van Alkmaar,
stierf nalatende é&n  zoon 1Jsbrand.

VIq”ater. Albrecht  calt  Rietwijk, sohout van Alkmaar, tr.

1X.

X .

x1.

Vbis

Wendelmoet  Vernouweia.

Dirkje van Rietwijk, + 1654, tr Cornelis Einhout,
schout te Petten.

dlbrecht  Einhout,  tr. Dieuwertje  Adriaensdr. Ver-
12ouwe~2.

Ar~,oldn~  Einhou t, zich noemende naar zijne groot-
moeder : z;arr Rietwijlc,  tr. Emetje Eoertse Smit.

Elisubeth  Eivahozct  genaamd van Rietwijk, tr. Hetzrik
Gewitsz. Parsant.

Ad,ri«e?a  r-a?a Rietwijk,  schout van Egmond, tr .
1617 Geertmid Claesdr. de Il’ael  van Moersbergen.

Uit dit huwelijk:
Catharina van  Raetwìjk,  tr. Simon Cornelisz. Spijk,



2.

Vter .

VI.

1.

2.

3.

4.
5.

VIL

VIII.

1 x .

X .

1.

1.
2.

11.

111.

IV.

V.

vr.

VII.
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wethouder (sic) te Haarlem, waarvan Hillegond,
tr. Cornelis Korf.
J o o s t  val, Rietwijlc.  tr. Apolonìa  vau Erpel, w a a r -
van: Joost van Rietwijk, tr. Anna van Wesele.

Arnold van Rieîw$c,  tr. Cornelia van Crane,lbroeck.

Yornelìs v a n  Rietwylc, t r .  M a r i a  van Vliemen.

Uit dit huwelijk:
Jasper ca,n Rietwijlc,  tr. A n n a  Mulert, d r .  v a n
den kanselier des hertogs van Gulik.
Anna car> Rietwijk,  tr. Dr. med. Cosnaues  v. Sloten,
waarvan : Dr. med. J. val Sloten, tr. S@ìlla Kessels
en Hermanus  van Sloten, tr. Margcrretha  Stuylinks.
Agnes van Rietw$,  tr. Laurens Gans,  syndicus
to Keulen.
Arend, volgt VII.
Jara IYZ~ Rietwzj’lc,  laat na Orsula, die tr. Jr. Gerard
va12 Vl&.

1X.

X’).

Disc Bartholovneusz. wua Tetterode, tr. Dirlcje Claes
Bl= Jarasrsdr.  van Weesp.

Bar.tholomeus  Dircsz.  rnn Tetterode  gend.  van
Weesp, t I Juni lliO4. tr. Aleid  van Leeuwen, dr.
val1  Jacob  en Aefge Jansdt*.,  i_ 28 A u g .  1 6 0 2 .

Uit dit huwelijk:
1.

2.
3.

DLyela  WIL Il’ee~p,  geb. 22 Sept. 1563, 8 u. av.,
_t 10 Oct. 1563, ‘s morgens 8.30.
,Incob,  volgt  XL
Dirc  l.an Teesp, geb.  20 Apri l  1067,‘s  m o r g e n s
10 uur, peeten  Heer Cornelis  Jansz.,  past .  van
0. L. V. Kerk, Cornelis Meesz.  van Tetterode,
oudoom en  Fijtje Dircs van Tetterode,  tante,  -f
7 Jan. 1625.

4. ,/uvh r’an Ibec.~p,  geb. 2 Nov. 1569, ‘s morgens 8
uur, pceten Garbrand Jansz.,  Cornelis Cornelisz.
en Goclgen Abrams, + 22 Nov. 1582 te midder-
nacht.

5.
Arelld  van  Rietwijk, i_ 1600, begr. Gouda, tr. Gu-
dula Vriese.

Allard valz  Rietwijk, tr. Maria Spijslce.

Carel van Rietwijk,  schepen van Brussel en se-
cretaris van zijnen zwager Philip des H. R. Rijks
baron van Merode,  tr. tegen den wil harer familie
1 6 0 5  Hele,ia  Merwia  des H. R. Rrks  barones vnlz
L%!e,.ode, geb. k. Petershem 4 Juli 1573, + Brus-
sel 4 Mei 1618, dr. van des H. R. Rijks baron
Johan 2 V en Margaretha des H. R. Rijks barones
van Palltrndt  tot Withem  en Kuilenburg.

Heleraus  Mencius ‘van Rietwijk, geb. Brussel 1606.

6.

7.

Claas  vals Il‘eenp, geb. 20 Oct. 1572,  ‘s avonds 8
uur, gepromoveerd tot med. Dr. 1 Juli en t 28
Sept. 1597.
Dil*cgela  vcl?a  Weesp, geb. 19 Oct. 1575,‘s  morgens
11 uur, t 9 Nov. 1624 ‘s morgens 2 uur.
Svuaelatge ‘ragb ll’eesp, geb. 22 Jul i  1577,  ‘s  mor-
gens 2 uur, t 24 April 1619, tr. Pieter Kan Cam-
pen Claesz.
Cornelìs, volgt XIbiS.

Jacob Meesz. van Weesp, geb. 9 Oct. 1564’s mor-
gens 2 uur, peeten  Aetge  Jans ,  g roo tmoeder ,
Cornelis Fransz.  Keyl, Gerrit Dircsz. van Tetterode,
kapitein van de burgeri j  1605-1618,  t 7 April
1624, tr. 10 24 Oct. 1691 Maria van Dam Jan
JacoOszdr.,  t 1600, tr. 20 Cornelia  r.an de Pol.

V I .  V a n  T e t t e r o d e  v a n  W e e s p . Uit dit huwelijk:

Heer Dirk van Tetterode, ridder, i_ 1332, broeder van
Mr. Gerrrrd,  kanunnik van St. Marie te Utrecht,
stichter v. h. klooster van St. Jan te Haarlem in
1300, tr. N.N.

E1.a  .JacoOsdr. vaqa Weesp, tr. 1623 Gerard  van
Heusc  e?a.
Joanfza  van Weesp, tr. 1621 Dr. Maerten Pietersz.
vava Téldefa. *
Nicolaas, volgt X11.

Uit dit huwelijk:
Dirc, volgt 11.
Philips Dircsz. van Tetterode, schepen van Delft
en vader van Simon, die tr. 1400. . . Spernemans;
hunne dochter Richardis was priorin te Loosdui-
nen 1418.

8.

XL

1.

2.

3.

X11.

1.
2.

xicolans  van Weesp, geb. 1600, t 7 April 1636,
tr. Agatha Jorisdr. van Peldera.

Uit dit huwelijk:
Pieter, volgt X111.

Dirc Dircsz. van Tetterode, tr. N.N.

Willem Dircsz. van Teiterode.

Maria van Il’eesp,  i_ Enkhuizen 10 Juni 1692, tr.
11 Nov. 1650 Mr. Maerten Blaeuw Claesz., i_ Enk-
huizen 26 April 1668, waarvan Mr. Nicolaas e n
Simon Blaeuw.

Disc Iliillemsz.  van Tetterode, wien 19 Jan. 1414
het huis gend de Wereld te Leiden wordt opge-
dragen, tr. N.N.

Bartholomeus Dircsz. ran Tetterode tr. . . . . van
Swietera,  dr. van Gillìs, die 18  Oct .  1398 de vi-
carie op St. Maertens altaar in de Pieterskerk ge-
sticht heeft.

Dirc van Tetterode, tr. Christinu  van Swieten ge-
naamd vafa der Horst Jansdr.

X111.  Mr. Pietel. vafa F?‘eesp, geb. 3 Jan. 1629, tr. 8 Sept.
1663 Margaretha Jansdr. uan der Hoog.

Uit dit huwelijk:
Agatha Eduarda van Weesp, geb. 5 Nov. 1664,
tr. Mr. Cornelis van Ca,mpe,l, zoon van Mr. Pieter
Claesz.  en M a r i a  d e  Haes, kleinzoon van Claes
(Pietersz.  ex matre  Swaeratge van Weesp) en Jaco-
mina van 1 rier. Hij hertr. Johanna le Breton van
Doeswe,$.

Bartholomeus v(iga  Tetterode, tr. Geertruid Corne-
lis&.  Vìnclc  u i t  Del f t .

XIbis.  Dr. Cornelis (vara)  Weesp,  geb. 29 Mei 1680, ‘emor-
gens 3 uur ,  40 raad 1610-1618,  burgemeester

1) Waar geene  plaats bij de data staat is blijkbaar Leiden bedoeld.



h :
3.

4.
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1616, -/- 26 Aug. 1600, tr. A n n a  II/i!lemsdr.  CPittert
WU der Aa, t 4 Juni lci53.

Uit dit huwelijk:
Aleidn 1 I *eesp.
Adrintza  Weesp, tr. TC’illem  Bisschop.
Wilhelmina II ‘eesp, tr. Mr. Joost vau  Leeuwen,
ad+., waarvan Ant~cc  34aria,  Mr. Cornelis, N r .
Bartholenzeus  (advt.,  -f ‘s-Gravenhago 17 Nov. 1693,
begr. Leiden) en Adria/,n van Leeucoe~~.
Theodora  TVeesp, tr. Mr. Geronl uw der Does, advt.

Geslacht van Hazel,
mededeeling van Jhr. Mr. F. E EELAERTS VAN B L O K L A N D .

Het  onders taande  i s  on t leend  aan  een achttiende-
eeuwsch handschrift  in mijn bezit, dat tot opschrift
draagt: ,,Copia  uyt het Geslagt  Boek  gehouden  door
Jacob Sautijn Coopman tot Middelbg  1674”. Deze Jncob
was geboren te i?&ddelburg 1 Oct. 1648 uit het huwel  ijk van
Jacob Sautijn en Ursula van Hazel. Hij was koopman en
reeder  te Middelburg en rustte met zijn jongeren broeder
Johan Qautijn schepen voor de kaapvaart uit.

Hetgeen in het handschrift over de familie Sautijn
voorkomt, is meest bekend en wordt daarom hier niet
overgenomen. Alleen wat op het geslacht van des schrij-
vers moeder betrekking heeft, volgt hieronder. Enkele
aanvullingen die ik uit andere bron putte zijn er als
noot aan toegevoegd.

V a n  m i j n  M o e d e r s  V a d e r  z a l i g e r  C h r i s t i a a n
v a n  H a z e l .

1611, 6 April, Is mijn moeders Grootvader Albert van
Hazel  dose weereld overleden, is geweest medicijnen
doctor binnen Middelburgh, zijn Vader was Johan van
Hazel, zijn grootvader Adolph  van Hazel, muntmeester
van de Vorst van Kleef? *).

1612,  8  Apri l ,  Is  getrouwt mi jn  moeders  Vader
binnen Middelburgh, genaamt Christiaan van Hazel met
haer Moeder gent. Maria van Best. Hij was doctor
medicijne  en korts voor zijn dood Printen  doctor beroepen.

1629,6 Junij, Is mijn grootvader Christiaan van Hazel
o v e r l e d e n .

1649, Januarij,  Is mijn grootmoeder Maria van Best
dese wereld overleden, sij had een suster  Maria 2) van
B e s t ,  d i e  i s  getrouwt m e t  Gillis  IVilmerdoncx, t o t
Middelburgh, haer  eerste man waer bij geprocureert is
neeff D a v i d  IVilmerdoncx  en zijn suster  C a t h a r i n a
W’ilmerdoncx,  getrouwt met Pieter de Rijck‘e,  waervan
twee kinderen, genaemt Pieter, is van de steen gesneden
en gestorven, d’ andere Catharina, die getrouwt is ge-
weest met Cornelis Daums an daerna met Pieter van de
Swde en beyde gestorven sonder kinderen naer  to laten,

D a v i d  Wilmerdoncx  is getrouwe t’  Amsterdam met
Sara Adrinans, jongman en jonge dogter, beyde in het
eerste huwelijk overleden, en hebbe drie kinderen
nagelaten genaemt Judith, David en Applonin.

De voorg. Catharina van Bestheeft in’t tweedehuwelijk
gehad d’ B. Johan Legousche, kiesheer  deser stad, en die

1) Volgens de genealogie de Roever in V. v. Oyen’s Stam- en
Wapenboek zou Adolf uan Hasel in 1500 gehuwd zijn met Mechteld,
doohter van Jan de Roever cn Hilkgont Duys.

9) Biijkbaar een schrijffout voor Cathwina.
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hebben naargelaten Johon,  Abraham, Josephus Legousche.
JoJban  Legousehe is getrouwt met Juffr. Anl,a Polsted s),
beyde  jongman  en jonge dogter, en hebben twee kinderen
naergelaten genaemt J o h a n  en Calhurina.  Cathwina is
jonge dogter  gestorven, ,7oJtnn Legorrsche  getrouwt m e t
Juffrouw Graviq  hebben 4 kinderen na&teu die nog
leven.  AlwaJtum Lcgousche 4, is  jongman  g e s t o r v e n ,
Josephus Legousche, jongman,  trouwt met juf’fw. S a r a
Blontlcl,  weduwe van Domine  cie  Racrd,  sij hebben een
eenig dogter  nacrgelaten, genaemt Catharikt Legonsche,
die trouwt met d’ heer J o h a n  W i l l e m  Parclcer,  s chepen
en raed duser  Stad,  die overleden is ,  waervan drie
kinderen, dogters,  nog in ‘t leven zijn, en nigt Parclter
wede. gebleven, nog in ‘t leven.

1613,  4 April, Is miju grootvaders broeder J o h a n
wn Ilarel  van hier na Oustindicu gevaren, en in Suratte
in qualiteyt als Commandeur dese wereld overleden 5).

lti14,8  Septem@., Is geboren d’ eerste dogter  genaemt
Dlariu  vau  Hazel tot Vlissingen 6).

1675, 11 Junij, Is mijn Meuye Mwin  van Hazel dese
wereld overleden sonder kinderen na te laten. Haer
eerste man was genaemt JucoO  D’ Ausier, en haer  tweede
man was  Jacob  BIockm~~na,  welke zij overleeft heeft.

1 6 1 8 ,  Is geboren tot  Vlissingen haer eerste soon
Joost L’UII  Hazel mijn Oom 7).

1665, 17 Juli j , Is Joos valz  Bazel  m i j n  O o m  d e s e
wereld overleden, in het hospitaal van Batavia in dienst
van d’ Oost-Indiase Comp. oud zijnde 51 jaren 9 maenden
1 dagh, sonder kinderen naertelaten.

1621, 22 Januarij,  op Vrijdagh 10 uuren naermiddag
en 30 minuten is tot Vlissingen geboren Ursula van
Hazrl mijn Moeder, de getuygen waren Pieter IVilsen
en Cbrel  Janssen en Emmeken Buys,  tot Dordrecht ,  is
gegedoopt 2 FebrQ. 1621.

1647 ,  Augus tus ,  Is Jacob  Sautgii mijn Vader, ende
Vrsula  van Hazel mijn Moeder t’samen in den huwelijken
staet bevestigt tot Middelburgh in de Nieuwe kerk door
domine Petrus Hanselaar,  alwaer mijn grootvader en
grootmoeder ook t’samen zijn getrouwt.

1679, 2 Februarij, Is Jacobus Sautijn mijn Vader dese
wereld overleden ‘s morgens ten S uuren na een siekte
van 14 jaren en begraven in de Nieuwekerk gelijk ook
Moeder in haer graff no. 63.

1692, 27 Julij, Is Urst&la van Huzel  mijn Moeder dese
wereld overleden Sondags snagts 10 uuren ende Vrijdagh
naermiddag met koetsen begraven in de Nieuwekerk in
ons graff no. 63 alwaer Vader zaliger ook begraven is.

Moeder is gestorven van een sware verkoutheyd, op
‘t  hooft  gevallen bij  Nagte in Masseurs craambed
geweest, tebedde gebragt zijnde, heeft nooit meer ge-

s) Zij was getuige bij den doop van de op 10 Febr. 1661 geboren
Anna, dochter van Jacob Sautijn en Crsrrla  van Ha&.

“) Hij was getuige bij den doop van den op 3 Sept. 1678 geboren
Abraham, zoon ran Jacob Sautijn en Apolonia  Cortgemeth.

6, Jan uan Hasel van Middelburg, directeur van Suratte 1612,
opperkoopman te Batavla 1623, tr. aldaar Jan. 1624 Elisabeth van
Patani, die in Dec. 1647 te Batavia als weduwe hertrouwt met Jan
Jacobes.  Pare, j. m. van Rotterdam.

Sara van Hasel, geboren van Patany, j. d., tr. te Batavia Oct. 1636
Barent  Wigmana, van Deventer, onderkoopman.

O) Zij was in Oct. 1650 getuige bij den doop van Johannes, zoon
van Jacob Sautijn en Ureula oan  Hasel.

i, Hg was in Oct. 1648 getuige bij den doop van Jacobus Sautijn,
den schrijver der aanteekeningen.
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aproken,  maer wel inwendig verstand getoont.  Vade r
e n  M o e d e r  zi,jn  beyde gestorven in haer huys  inde
Molstraat tussen d’ Hr. borgemecester behoor en d’ Hr.
rekenmeester Pottey  biunen Jliddelburgh.

Mijn Moeder zaliger is een seer traeye blondo vrouw
geweest en seer fris, gesond en rad van leden, seer
goedaerdig, verstandigh,  godvrugtig en van een seer
barmhertig naturel. Mijn Vader was een kloek bruyn
man van extraordinair vrooli.jk  en vriendelijk naturel,
seer  goed on aen de genereusc en lyberale  kant en voor
sijn vrienden uyttermaten seer  genegen gelijk ook mijn
Moeder was, om alle mcuschen  dienst te doen en te helpen,
en sij hebben tsamen seer vroom, vreedsaetn, godvrugtig,
vrooiijk en ordentelijk en stigtelijk  voor haar kinderen
altijd geleeft.

Familie-aanteekeningen Rombouts, Arminius,
Reael e. a.,

medegedee ld  door  I r .  D. W. VAN D AM VAN HEKENDORP.

(VI) 1.

2.

3.

(VII) 1

(VII) 2.

3.

(VerTo’g  van XLII, 217.)

Ick Hendrick Sorgh ben alhier geboren op den
6November  1titiGen  j e g e n w o o r d i g  o p  d e n
1 6  N o v e m b e r  1 ’ 7 1 6  d a t  d i t  w e r d  g e -
s c h r e v e n  n o g h  Jongman.  Eu is op den 17
January 1720 in den Heare ontslapen.
Jau Sorgh, miju Broeder, alhier guboren den
7  Apr i l  ltiti8 is op don 18 April 1691 tot
Bourdeuux Jougrnan zijude overleden.
Adtiann J’orgh, mijn suster alhier geboren den
29 December  1669 en den 30 Maert 1690 tot
Rot te rdam getrouwt met \l ‘illem Rees dio op
den 27” October 1’723  overleden is, nalatende
zijne wedue met, drie kindere  met name:
(VII) 1. Jo?wnis,

2. EZisnOelh,
3 .  \I.illem.

Zijnde deselve Adrin,ra  s’orgh  op den 29 April
1736 tot Rotterdam overleden nalatende de
bovengenoemde drie kinderen.

Johaunis  Rees is tot Rotterdam gebore den 20
Feb. 1693 en in den jare 1710 den 23 Septemb.
tot Rotterdam getrouwt met zijn nicht ‘Josina
Schellinger cìie op den 7 Juny 1726 is over-
leden, nalatendo haer Man en een dogtertje,
genaemt
(VHI)  1. Adriar~n  Rees.

Deselve is op den 29 Juny 1727 wederom
hertrouwt met Conaelia van der  Kemp beyde nog
in loven en daerbij  op heden nogh twee kinderen
int leven met name
(VIII)  2. Johanna &zria,

3 .  Willemijraa  Adriaraa..

Elisabeth Rees is tot Rotterdam gebore den
1” Septemb. 1699 en is tot heden nog oogehuwt
Willem Rees is tot Rotterdam gebore den E
AugusQ 1701 en op den 20 Mey 1 7 2 6  toi
Rotterdam getrouwt met Justina Schepers to l
nogtoe  zonder kindere.
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(VI) 4. Jacol Sorgh mijn broeder alhier geboren den
290 January 1671, is op den 6= January 1693
alhier getrouwt  met ElisnOelh  Groen, en o p
den 20 Juny 1719 overleden, nalateude zijne
weduwo, die den l!+n April 1743 overleden
is, eu vijf kinderen met name
(UI) 1. .7an,

,VIII) 1.

2.

3.

4.

6.

(VI) 6.

(VU) 1.

1

, 2. Elisabeth,
3. Maria,
4. Hendriclc,
6. Jacob.

J a n  Sorglz is alhier geboren op den 8 Juny
1694 en op den 12” Mey 1720 met Maria van
Velsen gotrouwt, en overleeden den 13 October
1723 nalatende zijne weduwe sonder kindere,
dewolke,  op den 14 November 1729 weduwe
zijnde, mede is overleden.
Elisabeth Sorgh is alhier geboren den 16 Decemb.
1695 en den 16 July 1721 met Anthony Kloek
getrouwt beyde nog levende en daarbij geteeld
twee kinderen met name
(VIII) 1. Anthony Kloek  in den jare 1733 over-

lede,
2 .  hkabeth  Kloek.

Maria Soryh  is alhier geboren den 3 Xugusty
Iö97 en op den 16 July 1719 met  François
Sper‘mout  getrouwt, beyde nog in leven dog
sonder kinderen.
Hendrick  borgh is  alhier  geboren den 1 %e-
bruary 1701 en den 20 July 1727 getrouwt
met Alidn  Dammers dewelke  op den 23 Sep-
tember 1729 in de kraam van een jongetje van
zeven maanden is overleden benevens het kind,
dus sonder kinderen natelaten en is deselve
Hendrick  Sorgh op den 24 December 1’731
wederom her t rouwt  met  Xaria  Jaco6a  v a n
Klarenbeelc,  laest weduwe van J a n  Josins Bos-
mnn hebbende bij denselven  haer eerste man
een zoon genaemt Jacobus Bosman.
Jaco6 Sorgh is alhier geboren den 26 Maart
1703 en op den 26 Juny 1732 jongman sijnde
overleden.

Elisa6eth  Sorgh, mijn suster, is alhier geboren
den 6 January 1672 en op den . . . 1698 tot
Rotterdam getrouwt met Pieter vcin  der W a l l e n
Jansen.  dewelke  aldaor overleden is op den
19 January (2) 1701 nalatende zijne Weduwe en
twee kinderen met name:
(VII) 1. Christinu Johaiaua,

2. Elisa6eth.

CJktina  Johanna uan der Walle  i s  g e b o r e n
tot Rotterdam op dun 2 Juny 1699 en den
. . . Decomb. des jaers 1721 met JacoO  Begerman
getrouwt, hebbende op heden daerbij int leven
negen kinderen met name:
(VIII)  1. Jnco6,

2. P,ieter,
3. Elisabeth,
4. Samuel,
EL Gerrit,
6. Hugo,



(VII)  2.

(VII)

(VI) 6.
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7. Jan,
8. Agutha,
9. Christiaen.

Elisabeth van der It’alle  is jongh gesturven
in den jare . . .

En is mijn suster Elisabeth Sorgh, w e d u e
van Pieter van der  Walle  Jansz.  op den . , . des
jaers . . . tot Rotterdam wederom hertrouwt met
Pieter van der Walle  haar eerste mans neeve en
is deselve mijne suster op den ‘L9 Sep tember
17-1 overleden naerlatende haer  tweede man,
ai0 op den . . . Alaert  1736 overlede is en dacr
bij een zoon int leven met name:
( V I I )  Pieler  C«?t der Il’alle.

Pieter val&  den Walle  geboren tot Rotterdam
op den 28 Augusty 1703 is den 27 October
1723 getrouwt  met Agathu Brake1 tot Rotter-
d a m  beyde nog in levende li jve en daerbij
jegenswoordigh nog kinderen int leven met
name
(VIII) 1. k’rallciiaa.

2. 1f illegonda..
3. Elisabeth.
4. Agatha.
0. Pietemellu.
6. Pieter.

Daniel Armi&s  Sorgh, mijn Broeder, is alhier
geboren den 25 Augusty 1673 en in den jare
. . . . . na Ostindien gegaen en aldaer int jaer
. . . . . Opperstuurman en jongman zijnde met
het schip ‘t Boortje, tusschen Batavin en Cabo
de Bona Esperance gebleven.
Johawza  Sorgh, mijn suster, is alhier geboren
op den 4e &Iey 1676 en in den jare.. . . . tot
Bourdeaux getrouwt met Daniel Dohrman, e n
overleden aldaer op den . . . . . des jaers 173..
na la tende  haer  man en daerbij geteeld vijf
kinderen met name
(VII) 1. Abraham.

2. George.
3. Dornziile.
4. Anthoine.
5. Adriaen.

A b r a h a m  is in Spanjen  gotrouwt  tot Lima.
Qeorge is tot Bourdeaux overleden.
Anihony is tot Pilrijs getrouwt.

Catharina borgh, mijn suster, geboren alhier den
20 Novemb. lö’76 is tot Bourdeaux in den jare
. . . . . vrijster zgnde gestorven.

Mijn vader 211a:rrtejl  Sorgh is op den die Augustij
1702 alhier overleden en den 26 Augusty in
de Westerkerk bij daagh begraven.

En eyndelijk  mijn oudoom Paarlen Rombouts
hiervoren gemeld is getrouwt geweest met
Leonora Po&,  011  don  28 November 1639 tot
Amboina in Oostindien overleden, nalatende
een dogtertje genaemt Catharinn ‘t welk kort
na de vader. is komen tc overlijden.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
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KORTE MEDEDEEL1NGE.N. -_
De eerste Plettenberg’s in Nederland.

Over den oorsprong van den Nederlandschen tak van
let geslacht van Plettenberg, waarop bet,rekking  had
3en artikel in ons Maandblad van 1910 (XXVIII,  360),
hangt nog steeds een sluier. Van den stamvader Il’ilZem
pan Plettelzberg  is , naar ik meen, niet veel meer bekend
dan dat hij in 1691 commissie kreeg als kapitein eener
:ompagnie  te voet, in welke hoeda.nigheid  hij tot 1611
)p de staten van oorlog voorkomt. Het is daarom mis-
schien niet zonder ecnig  belang hieronder enkele nadere
gegevens te vermelden, door mij terloops uit verschil-
lende archiefstukken aangeteekerid.  Al werpen zij geener-
lei licht over de afkomst, zij leeren  ons toch den stam-
vader ecnigszins nader kennen.

Uit  het l idmatenboek van de Hervormde Kerk te
Heusden blijkt, dat de kapitein Willem van Pletten-
burch  en zijne huisvrouw daar lidmaten zijn geweest.
Aangenomen mag worden, dat hij vele jaren te Heus-
den in garnizoen is geweest. Op 24 Aug. 1690 werd
in de kerk een jong kind van capiteyn Plettenburch
begraven en in 1598 trad een soldaat onder Capiteyn
Plettenberg t,e Heusden in het huwelijk. Blijkens de
Heusdensche kohieren van het haardsteegeld over de
jaren I 604 en 1606 bewoonde Willem van Plettenborch
een huis met vijf haardsteden, waaruit mag worden af-
geleid dat de kapitein niet onbemiddeld was.

In 1605 trouwde te Heusden Joffr. Sara van Pletten-
borg met kapitein Casper  Boom (in Gorinchemsche acten
van 1593 en 1699 vond ik een Caspnr Boom die ge-
huwd was met Elisabeih  van der Poes).

Joffr. Hester van Plettenbzrrch,  dochter van Jo= Willem
v(ln Pletlenburch, was in .4pril  1606’weduwe met 1 kind
van lokal Yenzantsz.  van den Heuvel. Op 9 Nov. 1609
trad zij te Heusden in het huwelijk met Nicolaes  rle
Yoo&.

Joffr. Iudith van Pletlenborch  tr. te Heusden 2 Maart
1 6 0 8  Jo= Al2thotte  Coengrut.

O p  3 1  Out. 16!19  kocht  Willem ~:US Plettelzborch  t e n
overstaan van schepenen van Gorinchem van Folpert
Crom Matthijsz.  (als man van Heylken van Aelst Dircxdr.)
6 morgen 1 hont lands op Lange Scheywijck. l)

Jof f r .  Iaco2/mijne  Ueele komt in een Gorinchemsche
scheponactc van 2 Sept . 1614 voor als weduwe van
wijlen capiteyn Willem van Plettenborch. Deze laatste
moet uiterlijk in het begin van 1611 zijn overleden,
want op 23 Febr. 1611 legde de gemachtigde van Juffr.
Jaecqueline Deelen (ook hier niet van Delen),  weduwe
en boedelhoudster van Willem van Plettenburch, voor
schepenen van Woudrichem beslag wegens gelden aan
zijne lastgeefster verschuldigd door Jacobmijna Fousijn,
nagelaten weduwe van Herman  vaga Plettenburch, thans
huisvrouw van Mr. Johan Robcns.

Deze Hermon  van l’lettenbwch,  die eveneens kapitein
was, komt in 1600 voor als majoor van het fort van
de Werken, deed zich een huis bouwen te Woudrichem,
doch was in Febr. 1601 overleden. Zijne weduwe Ja-
cobmina Jansdr. des Eossea  was in 16Oti  hertrouwd met
___._  ~~_

1) De verkooper behoorde te Gorinchem thuis; maar uit het feit,
dat hij in 1611 pachter van den wijnaacijna  te Heusden was, mag
worden aangenomen, dat hij in die stad geen vreemdeling was.
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Johan Robijns,  die in 1609 hoofd der Fransche school
te Breda was. Herman  had de volgende kinderen na-
gelaten :

1. Willem van Plettenborch, in 1609 vendrig van ka-
pitein Caspar Boom, in garnizoen te Meurs.

2. Johanna van Plettenborch.
3. Crsel van Plettenborch, gehuwd met Wiiliam Sorack

ot Garack, luitenant onder kapitein William Balfour,
in 1609 in garnizoen te Breda.

4. Susauna  van Plettenborch, diu reeds in 1606 over-
leden was met nalating van eene  dochter S u s a n n e k e n
Jans&.

BEELAERTS  VAN B L O K L A N D.

Van der Does.

Verleden jaar berichtte mijn vroegere chef,  Mr.
J. C. Overvoorde, mij, d a t  hij in fïnancieele  s t u k k e n
aanteekeningen gevonden had over de kinderen van het
echtpaar: Jonker Jacob van der Does, heer van ter Does
en Clara  vari  Adrichem.  Mr.  Overvoorde was op mijn
verzoek zoo goed nogmaals nasporingen te doen, om
het bewuste origineele stuk terug te vinden; tot heden
mocht dit  niet  gelukken en daarom acht ik het ge
wenscht de in dien tijd zoo schaars bekende geboorte-
data door den druk aan de vergetelheid te ontrukken.

De kinderen zijn:
1. Jkvr. Adriana,  geb. 26 Jan. 1548.
2. Jkvr. Petronelle, geb.  3 Nov. 1560.
3. Jr. Hendt?ck,  geb. 28 Dec. 1651.
4. Jr. Aernt, geb. 3 Febr. 1556.
6. Jkvr. illarie,  geb. 25 Maart lb57.
6. Jr. Phiilips,  geb. 1 Dec.  1659.
‘7. Jr. Willem, geb. 21 Sept. 1661.
S. Jkvr. Catharina,  geb. 25 Jan. 1563.
9. Jr. Pieter, geb. 17 Jan. 1664.
Vermoedelijk zijn zij allen op ter Does geboren. De

vader was de bekende gouverneur der stad Leiden, -i_
1577, hoewel zijne roem grootelijks  verduisterd werd
door het gelijktijdig optreden van zij? veel jongeren
en verren  neef, den Heer van Noordwijk, den beroemden
Ja?zus Dousa.  Simon van Leeuwen zegt, dat zijne vrouw
reeds 10 jaar te voren stierf, vermeldt slechts 8 kinderen
en in verwarde volgorde. Van hen allen hoef?, de jongste
alleen de troebelen dier tijden, die zijnen broeders nood-
lottig werden, overleefd. Pieter van der Does, de schout
van Leiden, dijkgraaf van Rgnland en admiraal van
Holland, is eene historische figuur geworden, die 24 jaar
oud de Armada hielp vermeesteren en de vaan met
het kruisbeeld, thans in het Stedelijk  Museum, a.ls zege-
teeken  meevoerde, doch ook hij sneuvelde 36 jaar oud
op St. Thomas 24 Oct. 1699,  s lechts  eeue  lO-jarige
dochter calatende.  (Vgl. N. A. 1923, blz. 208).

B I J L E V E L D.

Over de beste wijze van aanduiding
van onze Voorouders.

In de Juni-aflevering van het Tijdschrift  ,Op de
Hoogte” verscheen een opstelletje van mijn hand, getiteld
,Mijn  128-Moeder”. Met dien titel trachtte ik aan te
geven, dat het stukje handelde over een mijner voor-

l-

/
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ouders in den 7den  graad, te weten Johanna de S t .
Gilles.

Overeenkomstig mijn verwachting, verwekte de titel
eenig opzien, en lokte hij ook kritiek uit. Van zeer
gewaardeerde en bevoegde zijde werd mij b.v. het rol-
gende  geschreven: ,,Als ik mij een opmerking veroorloven
mag, dan is het deze, dat het in den titel gebruikte
woord: 128-LMoeder  niet juist is. Het had, althans naar
mi.jn inzien, vrouwelijke LdS-voorzaat  moeten zijn. Want
eerst  een voorgrootmama in den Bsten  graad is Uw
128-moeder,  d.w.z. eene uit de 128  g roo tmoeders .  In
den 7den graad heeft men 128 voorzaten, n 1. 64 man-
nelijke en 64 vrouwelijke”.

Tegenover  deze  meening  zou ik de mijne  wenschen
te handhaven, dat bij.  de aanduiding van leden der op-
volgend0  voorouderlqke  generaties (pnrentaties)  met
behulp van het  theoretische aantal  harer  leden, het
volle bedrag van dat aantal als epitheton mag, ja moet
gebruikt worden. Ei-enals  men zijn grootouders bestem-
p e l t  m e t  d e  n a m e n  g r o o t v a d e r  e n  g r o o t m o e d e r ,
moet men zijn 128-ouders  onderscheiden in I28-vaders
e n  ld8-moeders, wat hoe1  iets  anders beteekent dan
128 vaders en 128 moeders. Dat dus de titel ,Mijn
128-Moeder”  irl de plaats staat voor :,Een voormoeder
u i t  mijn I28-voorzaten”, spreekt vanzelf, of is tenminste
gemakkelijk in te zien.

Het is een m. i. volkomen geoorloofde elliptische uit-
drukking, die eenvoudig aangeeft,  dat men te doen
heeft met een voorouder uit de zevende generatie,
welke generatie, tenminste theoretisch,  138 leden telt.

Mijn bedoeling met dit schrijven is, om nogmaals de
aandacht der genealogen te vestigen op deze benoemings-
wijze van voorouderlijke generaties, welke m i. aan-
beveling verdient, wegens hare kortheid en duidelijkheid
en daarom te verkiezen is boven de tot nu toe meest
gebruikelijke:  Voorouders uit de zooveelste generatie.

Zij wordt  dan ook voorgeslagen en uitvoerig toegelicht
in het Lehrbuch der gesammten wissenschaftl ichen
Genealogie van Ottokar  Lorenz (p. 218). Had ik diens
methode volledig en letterlijk gevolgd, dan had mijn
titel moeten luiden : ,,Mijn  voormoeder No. 7: “, maar
om Johanna de St. Gilles  op haar nummer te zetten
en daarbij dan nog door een breuk aan te geven, zou
al te oneerbiedig zijn geweest.

J .F .  VAN B E M M E L E N.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Baerda. (XL& 241,296). Mijne mededeeling betreffende
Rc$nnu  Baerda  kan  ik  thans  aanvul len .  Haar  doop
blijkt toch te Leeuwarden ingeschreven te zijn, doch
werd door den gemeentearchivaris (die ook mondelinge
vragen om inlichtingen zelf  pleegt te behandelen!)
blijkbaar over het hoofd gezien. Dezer dagen had ik
gelegenheid met een ander doel een persoonlijk onder-
zoek op het gemeentearchief in te stellen en vond toen
in de doopboeken het volgende.

6 Jan. 1669 Folperus  Baart,
22 Juli 1670 Fo~~erus  Jan Baart,
22 Juni 1673 Jeltie Jan Baarte en
28 Apr. 1676 Reynu Jan Bh&.
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O n g e t w i j f e l d  zijn dit  kinderen van Jan Folperus
Bnerde  van Ameland, soldaat onder den E. Watsdorfer,
dio 14 Apr. 1666 te Wirdum huwde met Baukjerl  Jel-
tis aldaar.  De grootxder  van Reynu is dan Yolperus
Luu~*elrly  Bcterdt  van Bolsward, die van 1623 tot 1637
vermeld wordt als secretaris, van Ameland. Hij had 6
Juli 1617 te Bolsward zijn laatste huwelijksproclamatie
met Re,t/nu  JOWS Wederspuns  van Makkum, alwaar zij
huwdeu,  en wordt mot haar genoemd, als wonende op
Ameland, in een Civ. Sententie van het Hof van Fries-
land van 27 Oct. 1645 Op het schutblad van het oudst
aanwezige hypotheekboek van het eiland heeft hij zijn
wapen geteekend, zijnde: gedeeld; rechts de Friesohe
halve adelaar; links 3 zespuntige sterren (1 en 2), ver-
gezeld in het schildhoofd van een omgekeerde liggende
wassenaar; een variant dus op het veelal voorkomende
en ook bij Rietstap vermelde Baert-wapen.

Leeuwarden. A. L. HRERMA VAN V o s s .

Betloo. (XLII, 183, 2 18). Ingeteekend Amsterdam
(Puiregister) 8. 1. 1631:

Govert  Bidloo, v. A., 28, m. Jannetie Bidloo, en 2llaritie
Lomberts Felzers,  v. Hoorn, geen ouders.

Ingcteekend Amsterdam (Puiregister) 24. 4. 1666 :
Lambertus Bidloo, v. A., 27, apotheker, va. Govert,

en Xrcria  van der Lis, v. den Haag.
Inget.eekend  Amsterdam (Puiregister) 26. 2. 1672 :
Govet-t  Bidloo, v. A., 23, chirurgijn, br. Lambertus,

en Hendrikje Kiskens, v. A., 24, oom Lieven Isaac.
Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 27. 10. 1701:
Nicolctns  Bidloo, v. A., 27, Ned. Dr., vit. Lambert,  en

Closilln Cloes,  v. A., 27, va. Dirk.
LamBertzu  Bidloo is begraven Amsterdam, Nieuwe

Kerk 4e Cl., 14. 6. 1724.
Zie voor Lnmbertus Bit1100 van der Aa en N. N. B.

Wbk.  IV; voor  Gocert Bidloo van der Aa en voor
Nicolaas  Bidloo N.N. B. Whk. 11.

Amsicrdam. A. B. VAN DER VIES.

Betloo. (XLII, 182, 218). Voor Betloo = Bedloo =
Bidloo, zie mijn Aant. hetr. eertijds in W. 1. gevestigde
fam. in De Wapenheraut 1916, bl. 323,326,328,360-‘66.

Inzake  R o u x  z a l  ons lid de Heer P. J. Eyma te
Ankeveen meerdere gegevens bezitten.

b. M. G. W.

Bosman.  (XLII, 219). Inget. Amsterdam 6.9. 1681:
Lambertus Bosman, v. Aurik, 26, korenharper, ouders

dood, en Maria Fransz.,  v. A, 24, ouders dood.
Gedoopt Amsterdam Wester Kerk 19. 4. 1682: Har-

manus, va. Lambertus Bosmau, 1x1. Maria Pransen.
Amsterdam. A. B. VAN. DER VIES.

Bouwens(ch).  Van het Tielsche geslacht Bouwensch
bezit ik een aantal genealogische fragmenten. Gevraagd
wordt aansluiting dezer tragmenten;  terwijl ook verdere
gegevens ten zeerste op prijs zullen worden gesteld.

Uit de Wape‘nheraut  1918, 294 blijkt: B o l d e w i j n
Petersz.  Bouwcns, i_ 26 Sept. 1630, gehuwd met M a r i a
de Leeuw, i_ 13 Maart 1636, samen begraven onder een
zerk met hun beider wapens in de St.  Martenskerk
te Tiel. Wapen van Bouwens: halve gekroonde leeuw.
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Uit de Ned. Leeuw 1914, kol. 31 en 1917, kol. 24
en 25 (genealogie van Vitx-eler)  blijkt :

1. Mr. Gerard Bouwensch, burgemeester en schepen
van Tiel, huwt Margaretha van Lith de Jeude, dr. van
Cornelis  en A n n a  Wìjnands  van Resant.

11. Johan Bouwensch., kapitein, later ritmeester, huwt
Paulina Elisabeth van Vinceler,  dr. van Willem en
Geertruida  Bitter.

111. Adriaan Willem Bouwensch, canunnik  van St.
Marie te Utrecht, is volwassen 1698.

Uit de mededeeling van den heer Keyser over Ge11
(vaa Pittius) in de Ned. Leeuw 1922, kol. 168, valt dit
fragment op te bouwen:

1. Willem Adriaan Bouwensch, burgemeester van
Arnhem 1702-1708, huwt Jacoba Kusius  van Rhenen.

11. Willem Adriaan Bouwensch, vaandrig, vroedschap
van Rhenen 1744, huwt Alida  Adriana Menso.

111. Menso  Johannes Bouwensch, geb. Rhenen, luit.-
quartiermeester, huwt te Bodegraven in of v&5r 1779
L u m i n a  ( A d r i a n a ? )  Gey,  dr. van A d r i a n u s  Gey en
Lumina Bijvanck.

IV. Menso  Johannes Bouwensch, geb. 1788 Arnhem,
officier in Franschen dienst, kapitein N. 1. L., i_ Voorst
22 Mei 1864, begraven aldaar, h. Margaretha Suyck,
geb. Amersfoort 22 Febr. 1793, -/- Amersfoort %O Sept.
1828, dr. van Cornelis  en A(leida?) E(merentia 3) VU%
Bemmel.

Het vervolg dezer genealogie is mij verder nagenoeg
bekend.

Haarlem. Dr. T. HALBERTSMA.

Burg(h) (van der). .(XLII,  220). De burgemeester
Cornelis  lxxn  der BUrgh is vermoede l i jk  deze l fde  a l s
Cornelis, die op 8 Maart 1716 te Heusden was gedoopt
en geboren was uit het op 2 Febr. 1712 gesloten huwelijk
tusschen Pieter van der Burgh (ged. 27 Sept .  1686,
begr. 12 Juli 1761) en Maria van der Burgh (beg r .
12 Sept. 1780).

Pieter was een zoon van Adriaen van der Burgh,
mr. timmerman te Heusden, uit diens in Dec. 1686
gesloten tweede huwelijk met Maria van Banghstee,
ged. te Heusden 11 Oct. 1666, dochter van Pieter van
Banghstee, mr. schoenmaker, en Jenneken Villers.

Maria van der Burgh was eene dochter van Cornelis
van der Burgh, insgelijks mr. timmerman te Heusden,
uit diens in April 1688 gesloten huwelijk met J o h a n n a
Soetens, geb. te Oirschot en begr. te Heusden 7 Maart
1740.

Adriaen en Cornelis van der Burgh waren broeders.
Wie hunne ouders waren staat niet vast. Het is echter
niet onwaarschijnlijk, dat Adriaen identiek is met Adriaen,
zoon van Jan van der Borgh en Geertruyt Engelberch,
gedoopt te Heusden 8 Juli 1669.

‘s- Gr. B. v. B.

Chalmot (de). (XLII, 220). Zie van den Aa in voce;
verder de Waalsche fiches te Leiden.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Gasquet. (XLII, 220). Elisabeth Gaspuet  was dochter
van Jacob Gasquet  en Jeanne  Guillon en geb. te Am-
sterdam, 1680, over].  aldaar 21 Jan. 1766,
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Jacob  Gtrsquet was geb. te Clairac in 1647, stierf
te Amsterdam December 1691 en zijne vrouw Jenqzne
Gzcillo~a  was eveneens geb. te Clairac in 1637 en stierf
te Amsterdam ‘7 Nei 1716.

Desgewenscht kan ik ook nog een broer en zuster
van Elisabeth opgeven.

Nogelijk interesseert het Vrager, dat m$nn familie-
aanteekeningen ten aanzien van Pierre  Dutilh luiden:

Pie,-re  Dutilh fillieul de son oncle Pierre Dutilh ain8 &
blairac,  né à Clairac le 1 Novembre lti74.  Le 2 Avril  1691
il s’est embarqué à Bordeaux pour se réfugier en Hollande,
il est arrivé à Ameland, le 6 Juin 1691 à Amsterdam
où il s’est  établi négociant et a marié le 14 Nai 1 6 9 8
ib Sloterdick avec  Elisabeth Gasquet. Le 6 Janvier  1698
membre de l’hglise Wallone et naturalisé le 28 Mars. 17 I 0.”

Hij stierf te Amsterdam ld Juni 1748, begraven aldaar
den ‘í7 Juui d. a. v.

DoesDurg. V AN L EXAU F R I E S W I J K.

Gasquet. (XLII, 220). De ouders van Elisabeth  Gnsquet,
geb. Bordeaux 1678 of 1679, waren Jacob Gasquet
(begr A’dam 26 Nov. 1691) en Jeanlzc  Guillon (id. I’L
Nei  1716). Bewijzen :

Huw.  int. A’dam 25 April 1698 (D.T.1). 528 fo. 194):
C. a. v. Piepre  Dutilh, van Clairac, coopman,  oud 24 jaren,
de ouders in Vrankrijk,  op de Fluweleburgwal,  geasst.
met Abel Barbé, en Elisabeth Gasquet, van Bourdeaux,
oud 19 jaren, op de Groeneburgwal, geasst. met haar
moeder Jeanne Guillon.

Gedoopt Walenkerk A’dam 26 Dec. 1703: Jeanne
ElisaDeth,  geb. 14 Dec. (data in Ned. Patriciaat onjuist!)
dr. van Pierre Du Tilh en Elisabeth  Gasquet, get. de
vader i. pl. v. Moyse Du Tilh den grootvader, en Jeanne
Guillon wee. Jacob Gjasquet, de grootmoeder.

Begr.boek  W a l e n k e r k :  ‘LG  Nov. 1691 ./acolr Gusquet,
tusschen Keizersgracht en Kerkstraat, laat onmondige
kinderen na ; 12 Mei 1716 Jeanns  Guillon wede. Jacob
Gasquet, ten hnize van Jacques  Caille in de Nes bij de
Lom bart.

Een  b roe r  van  E l i sabe th :  Je«n Gaspuet  huwde  te
A’dam _iVadeleine  Chatelain.

A’dana. Nr. H F. .WIJNMAN.

Glymes-Bergen.  C’ornebis  van Bergen, f- 1529, r idder
van de orde van het Gulden Vlies (zoon van Jan de
vgfde, heer van Glymes en Bergen op Zoom, t_ 1495,
en Maria, de Rouveroy S. Simon en gehuwd met Maria,
vrouwe van Zevenbergen) zou behalve twee zonen,
Naximilinan en Cornelis,  een bastaard Michiel de Berges
gehad hebben, die gehuwd was met Arena  van Gastel.
Wordt deze bewering op een of andere wijze gestaafd?
Zijn er kinderen uit het laatste huwelijk bekend?

B. v. D. v. H.

Gulik (van). Gegevens gevraagd betreffende het voor-
geslacht van {Yillena  L*all  GuI%Jc,  rijksontvanger te Blokzijl,
geb. Vollenhove 10 Aug. 1785, overl.  Rlokz\jl  26 April
1851, die als wedr  van C’atharina  IICIIZ Baak, te Blokzíjl
23 Nov .  1837  he r t r .  me t  Ja&je J%sscher  ( v a d e r  v a n
wijlen Ds. A. van Gulik, Doopsgez. predikant, en groot-
vader van Prof. Dr. D. van Gulik te Wageningen). Is
van deze familie een familiewapen bekend?

Haarlem. Nr. A. S. NIEDEMA.
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Hachez.  Wie kan mij nadere gegevens verstrekken
nonen9  dokter .JosepJhus  Hachee (en ziin familie),  ver-
miedelijk  geboren te Enkhuizen, ‘ondeitrcuwd  2Ó Jan.
1787 met ,Johanna  Goudberg  van West-Zaandam (ge-
trouwd omstreeks 27 Mei 1787; vermoedelijk van een
ander geloof dan haar man).  Zij hertrouwde 6 Sept.
1791 te Enkhuizen Clacis  Heynis van Alkmaar, en was
de dochter van Frederik Goudlrerg  en van Alida  Ridder.

Josephus Hachez  was blijkens doodcedul, 9 Juli 1790
door de bewindhebbers der O.I. Compie van Hoogstraten
en Dionysis te Amsterdam, toen reeds  overleden.

De dochter van Dr. Josephus Hachez  X Johanna Goud-
berg, blijkbaar naar hare grootmoeder van moederszgde
Alida  genaamd, huwde 8 April 1812 te Enkhuizen (onder-
trouw 29 Nrt. 1812 aldaar) Corneli.9  *Jan  valL  Dam van
Isselt, destijds visitateur  der Keizerlgke  douanes bij het
bureau van Enkhuizen, geboren te Utrecht den 16 Jan.
1788.

‘s-Gravenhage. W. E. VAN DAM VAN IS S E L T .

Hajunga-Oterlijck. (XL&  19, 59). Huw. iut. A’dam
D.T.B.  516 fo. 230: Den 7 Febr. 1688 C.a.v. S teven
Htrjungrc,  van A., chirurgijn,  oud 24 jareu, op de Tesselse
kay, geasst. met sijn vader Jan Haiungu, en Dieuwerije
Oterlijclc,  van A., oud 21 jaren, op de Angoliersgracht,
geasst. met haar vader Corn. Oterlijck.

id. D.T.B. 478 f”. 163: Den 18 April 1658 C.a.v.
Co?snelis Claesz Ole&jcl~,  van Aerswout, t abackscooper ,
out 24 jaer, geasst. met Geertje  Gillis sijn moeder, woont
op de Brouwersgraft, en Hilgollt  krenk van HoqerLlorst,
van A., out 22 jaeren,  geasst. met Arent  Hendr.  van
Hogervori;t,  hacr vader,  als  voreu.

Doopboek Nieuwe Kerk A’dam 2 Nei 1666:
gedoopt door Ds .  Rochovius :  Dieuwerlje, dr. van

Corja. Clatrsr  Olerlijk  en Hillegorht Arents  vala  Hoge,rvorst  ;
getuigen : Dieuwertje  Cornells,  Corn. en Grietje Arents
van Hogervorst.

id. 17 Febr. 1636, gedoopt door Ds. Trelcatius :
H i l g o n t ,  dr.  van Arent Henrix  en Dieuwer Cornelis;
getuige Grietje Henrix.

A’dam. Nr. H, F. WIJNMAN.

Heldewier-de Hulter. (XLII, 53). Agneta de Hulter
zal geboren zijn te Rollerdam.  Haar huw. int. te A’dam
luidt als volgt: D.T.B. 498 fo. 206: Den 9 Febr. 1673
Compareerden voor de Heeren Abba  en  Berewout :
Abrahum Heldewier,  wed. van Anna Bosman, oud 48
jaren, van Frankvoort a Mijn, woonende op de Heere-
graf t bij  de Wolvestraat ,  geasst .  met si,jne s w a g e r
Lotlewyck van Ludiek, ende Agneta de Hulter, oudt 27
jaren, woonende op de Heeregraft, va,n Rotterdam, geasst.
met haere vader Gaultier de Hulter

A’dam. Mr.  H. F. WJJXTMAN.

Hengel (van). (XLII, 153, 187). Huw. int. A’dam
DTB 603 fo. 27: Vrydagmorgen den 7 Juny 1759 Com-
pareerden voor de Heer van Geesel ,  Commissaris  :
Steven Jan van Hengel, van A., gereformeert, oud 28
jaer, op de Egelantiersgragt,  geass t .  me t  z i jn  vader
Dirck  van Hengel en Maria Catharina  ter Horst, van
Am., gereformeert, oud 25 jaer, op de Voorburgwal,
geasst. met haar vader Hendrick  ter Horst.



249

DTB 567 f”. 168 1 Mey 1728: C. a. v. Dirk van Hengel,
van Wenterswijk, oud 26 jaar, in de Voetboogstaat,
sijn vader Steven Jan van Hengel, tot Wenterswijk,
en Hillegonda  Prins, van A., oud 23 jaar, op de Kijsers-
graft, ouders dood, geasst. met haar neef en voogd
Jan Kemp.

A’dU171. AMr.  H. F .  WIJNMAN.

Heyden (van der). (XLII, 163). 29 Dec. 1799 werd
in de Qroote Kerk te Harlingen gedoopt Johmnes,  geb.
4 Dec. 1799, zoon van Jan van der Heide en 5”rijntje
Bokkes.

Lacuwtt  rden. A. L. HEERMA  VAN V o s s .

Jelgethuis. (XLIT,  lb3, 187). Nu het blijkt dat Taco
Hajo Jetyersma  bedoeld is, kan ik mededeelen, dat het
doopregister der Herv. gem. te Harliugeu op 29 Oct.
1702 de volgende acte geeft: ,Hendrik Euerts de vader
0n Irynlie  Hiltetus  Jelgersma de moeder, tkint 2,acko
gedoopt.”

Zijn begraafacte in de Groote Kerk te Haarlem luidt:
,Den 24 Maart 1796 een opening Noordertrans NQ 340
voor Tako Jelgersma f4.-,- voor de roef, 16 dragers
f 2.-,-. Het Museum te Hnarlem bevat van hem 2
pastelportretten, beide 33 ‘h. en 27 ‘br., voorstellende
Mr. Albert Fabricius (als kind) en Hendrik Fabricius, kin-
deren van Mr. Willem en Wil helma  Henriette Huyghens.

V. Y. G. W .

Lochum (van). Hans van Lochum alias Berch tr.
Petronella Haecx. (Vermeld bij not. Jacob van Loosdrecht,
Amsterdam 18 April 1664).

Uit dit huwelijk:
1. Geertruyt  Berch.
2. .ïTariu  Be&, geb. A’dam 1609, ov. aldaar 9 Juni

166T, alwaar zij 9 Juli 1646 gehuwd was met
Dirck Hackaert, geb. Antwerpen 1589, ov. A’dam
19 April 1668, zoon van Dirck H. en Maria Janss.
Waaruit Petronella H., geb. A’dam 28 Juli 1647,
ov. aldaar 1 Feb. 1724, waar zij 27 Mei 1668 ge-
huwd was met Jacobus Kool, geb. A’dam Mei 1644
en aldaar ov. 27 Juli 1706.

3. Sara Berch, geb. A’dam 1610, tr. Willem François
zlal1 Turenhout, (Not. Jacob van Loosdrecht, 1 Juli
1640 en 18 Aug. 1655).

4. Petronello  Berch.
0. Cornelis  Bcrch.

Is de Har~s wan Lochum, graveur, vermeld bij Van
der Aa, Biogr. Woordenboek, identiek met de bovenver-
melde ? Gaarne vernam ik genealogische en biografische
bijzonderheden over hem.

Hoe ziju de wapens van Lochum en Hackaert?
‘s-Gr. P. v. R.

Mare1 (van der). Wie kan mij inlichtingen geven
omtrent het wapen van Govert Hendricxz  van Maerle,
die in 1663 regent was van het dol- en pesthuis te
‘s-Gravenhage ? Idem van Naihan Jansz. van der Marel,
welgeboren man van de Hooge Vierschaar van Wate-
ringen in 1667. Idem van Jan van der Marel, substituut-
schout en baljuw van ‘s Gravenzande 1640. Idem van

Voor genealogische gegevens betreffende de familie
van der Marel,  ook geschreven vau der (of den) Maarle
(Yaarlen,  Maerlefn]),  houd ik mij beleefd aanbevolen.

Utrecht. 8. VAN DER *MAREL.

Martin. (XLII, 222). De ouders van Anthoine Martin
zijn te A’dam niet te vinden. Hij is te Wezel getrouwd
en ingeteekend  te Wezel en te A’dam. In laatstgenoemde
plaats luidt de acte als volgt: (DTB 666--fo.77)  den
14 Juny 1726: Deze personen zijn alhier op de acte
van J. Rouviere  & Pieter Barral  ouderling tot Weesel
ingeteekent:  Antoni  Martin. woont op het Rockin, &
iliiagdalen  a Moliere, w o o n t  t o t  Weesel.  In margine:
Weesel  & Walekerk, acte verleent den 20 Juny 1726
om tot Wesel te trouwen.

Uit het huwelijk werden te A’dam gedoopt:
1. Zadeleine,  geb. 2 Dec., ged. 11 Dec. 1727, getuigen:

,son pere et Elisabeth Garsin a la place  de sa grand-
mere  Madeleine  Moliere”.

2. Jean François,  geb. 31 Mei, ged. 9 Juni  1729,
get. François Pineau en zijn vrouw Anne Houssaye.

3. El isabeth ,  geb. 18, ged. 23 Aug. 1730 (1731?),
get. Salomon Garçin en zijn vsouw Eliz. Pineau.

4. Catherine,  geb. 16, ged. 20 Nov. 1732, get. Abel
Molière Junior en Catherine de Benzin.

Een andere Anthoine Martin getrouwd met Jeanne
N o r i g a d ,  liet 6 Febr. 1727 doopen:  Jean Paul, ge t .
Jean Paul Silvestre en Susanne Brun la Coste.

D e  doopacte  van Antoine Martin vond ik niet  te
A’dam; wel noteerde ik: Marie Jeanne, dr. van J e a n
Martin en Jcrrnne Telmon  (geb. 11 Nov., ged. 12 Nov.
1698); Jacgues,  zn. van Jean Martin en Marie Grout
(geb. 22 Sept., ged. 30 Sept. 1700); Benjamin, zn. vas
Jean Martin en Jeanne Tellernon (geb. 26 Febr., ged.
4 Mrt. 1703); Jean, zn. van fiicolas Martin en Anwe
Dezrin  (geb. 28 Mei 1703); Daniël, zn. van Jean Martin
en Mariet  Gerout (geb. 16 Jan., ged. 20 Jan. 1704);
Marguc$itte,  dr. van Jean  Mart ine  en Jeanne  Telmon
(geb. 17 Juni, ged. 22 Juni 1704).

Misschien is meer te vinden in de fiches van de Bibl.
Wallonne te Leiden.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Martin&.  Wie was de oud-Nederlandsche zeeofficier
Martinius, die anno 1799 voorkomt bij de Jonge, Het
Ned. Zeewezen, V, blz. 487 ? Was hij misschien een
zoon van Ds. Bernhardus Ililartinius,  pred. te Achangel
(geb. Elspeet  7 April 1741, t Blankenham 30 Jan. 1814),
en M. J. Nieuwenhuis, welk echtpaar volgens het hand-
schrift Borger twee dochters had en een zoon in militairen
dienst? Is er iets van die kinderen of hun nakomelingen
bekend ?

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Meerdink. (XLII, 23, 222). Wanneer de geachte vrager
naar het wapen Meerdink het besloten testament van
Jan te Lintum (niet: te Lillteren) en diens vrouw Aaltjen
Meerdink, die 14111 1788 op het  Hofgoed  Lintum in
het Woold onder Winterswijk testeerden, in het Rijks-
archief te Arnhem zou raadplegen, dan zou hij op den



2Dl

omslag lezen, dat boveng. echtpaar op 19 November 1788
te Bredevoort compareerde voor Mr. J. C. Conradi, als
stadhouder, en J. Diemont  en J. Vaags als keurnooten,
waarbij  de vrouw geassisteerd werd door Mr. J. B. Roeb-
Gk  als haren gekoren  momboir.

Het beschreven gedeelte van den omslag is onder-
teekend  door P. P. P. wre Lamzweerde,  als landschrijver,
terwijl in den linkerbenedenhoek het wapeti  Pallandt  in
lak is opgedrukt.

De rugzijde van den omslag is gesloten met 3 op-
gedrukte lakafdrukken naast elkaar, die van links de
navolgende wapens vertoonen :

A: in zilver (vermoedelijk) 2 zwarte dwarsbalken,
waarvan de bovenste beladen met 3 vogels (schild ge-
kroond).

B: 3 kopvruchten aan gebladerde (1 - 1) steeltjes.
Helmteeken : een dito gesteelde vrucht.

C: een vogel op lagen grond. Helmteeken : dito vogel.
Het wapen Pullandt  aan de voorzijde zal wel in ver-

band staan met de heerlijkheid Bredevoort en kan hier
buiten beschouwing blijven.

Van de 3 wapens op de rugzijde  kunnen wij al dade-
lijk constateeren, dat volmaakt hetzelfde wapen als
onder C. beschreven 3 maal voorkomt op het besloten
testament in deze zelfde collectie van Mr. Jan B e r e n d
Roelvink, Geertruid  A. 1. Roeloink en Theodora S. Roe!-
,vinlc,  die 31/6 1802 te Winterswijk testeeren. Zoo niet
met absolute dan toch met vrij groote zekerheid kunnen
wij dus reeds aannemen, dat het onder C beschreven
wapen  da t  van  den  momber  Mr .  J. B. Roeluink  is.
Blijven  dus nog slechts over de wa,pens  onder A en B
genoemd.

Men is geneigd, dat onder A beschreven  als het wapen
van Jan te Linturn  en dat onder H beschreven als dat van
Aaltjen  Mserdink te beschouwen, en zulks te eerder, om-
dat gebleken is, dat op het testament zelf, naast de
handteekeningen van J. te Lintacm,  A. Meerdink en Mr.
J. B. Roeduit&,  resp. dezelfde wapens A, 13 en C zijn
a f g e d r u k t .  Aaltje),  &!eerclinlc zou dus  roe ren :  ,3 kop-
vruchten aan gebladerde (1-1) steeltjes”. Helmteeken
en dito gesteelde kopvrucht.

Toch is het mijne overtuiging, dat de wapens naast
de hnndteekeningen van het echtpaar te Lintum-Mper-
dink in geen enkel verband met hen staan. Het is toch
m. i. to opvallend, dat het, onder A omschrevene (met
de 2 dwarsbalken) volmaakt (ook wat de kleuren be-
treft) overeenkomt met dat der in do 178  en 18” eeuw te
Doetinchem en Lochem gevestigde familie van Dam e n
dat onder B (met de 3 kopvruchten) volkomen hetzelfde
is (ook wat het helmteeken botreft) als het wapen van
Hendrik Hoppenbrouwer, in 1713 richter van Doetin-
chem, zoon van Berhard,  burgemeester van Doetinchem,
en Elsebe  Maria uau Dam.

Daar ik de wapens te Lintum en Meerdink, behoudens
dan in dit zeer twijfelachtige geval, nimmer ben tegen-
gekomen, ontbreekt mij in deze wel de zekerheid, doch
is het mijn stellig vermoeden, dat het echtpaar te Lirztum-
Meerdink  op dit testament de wapens van anderen
heeft gebruikt en hierdoor ben ik tevens geneigd te
besluiten, dat zij geen wapens hadden.

Rotterdam. R. T. MUSCEART.

cius in dit Maandblad gepubliceerde kwartierstaten van
Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr W. van
der Lely (XxX111,  17, 2%5), alwaar sprake is  CI. van
Commera 1Uenning  Duyst, d r .  v a n  Adriaen Menniuy
Michielw.,  capitain, en Johanna Fransdr. Duyst van
Voorhout  on gehuwd tnet François  bpiering en IJ .  van
Adriana Menrtinx  Adriaensdr., die 3 Dec 1623  huwde
met Hendrik Lijatlagen. Beiden voerden volgens het
origioeele handschrift in het gemeente-archief te Delft
de schuinrechts geplaatste visch.

Doc. BU R.

Mey (de). Kan iemand eenige  bi,jiondorhedcn  en do
4  kivartieren  o p g e v e n  v a n  ,Jan F,red.  dc Mey, b e g r .
A l k m a a r  16-l-177U,  van zi,jn echtg. IVilheZmi/;n  Cornelia
tlu  Bois, begr. aldaar 19-7-1782 en van Mr. Jan Cfovert
d. M , begr. a v. IY-6-1782  Ì’

‘s_Cfr. 13. v. T. P.

Nijmegen (van)-Stietmans. (XL&  184). In een M. S.
genealogie  Bosch (aangehuwd aan de families van der
Pot, van Vollcnhoven e.a.) komt ‘t volgende voor:

Kalhwina  Bosch, dochter van Gerrit Leendertse Bosch
en van Trijntje  Klaasse, geb. 12 111  1676, huwt Elias
Stiermans, geb. Rotterdam.

Kinderen :
1. Dionga  Sliermans.
2. Sara Stiermans, huwt 10. 1729 ,Jaan  Valk; h u w t

20. 1732  Dioqs  run Nijmegen,  k u n s t s c h i l d e r , geb.
Rotterdam.

Hieruit:
a. Elias ca,u N., huwt Maria Kuiper,  kind: Diotays

v. N., geb. Sept. 1779.
b. Gewit can 12’.,  geb. 18 Nov. 1736, huwt 7 Dec. 1768

‘Ca/harina  Susanna  Vijgh, geb. 11 Juni 1736, kind: S a r a
uwa N$mege?z,  geb. 24 Nov. 1769, gest. 3 Juni  1770.

c. Diollys vals iY., geb. 173.. . ., gest. 1740.
d. Salomon van N., geb. 14 Oct. 1738, huwt 8 Juni

1 7 6 6  Bnnn Landm.eter,  geb. 6 Nov. 1 7 4 4 ;  k i n d e r e n :
Jacomina van N., geb. 10 act.  1768; SQra l*an N., geb .
15 Dec. 1773, st. 13 Oct. 1776.

Voerde de familie van N. een geslachtswapen?

Cambridge Uctss. CV. J. HOFFMA:.

Oostdijck. Een kopergravure uit 1620 van Nicolaus
Michael  Oostdijck,  Goesanus ,  geef t  he t  vo lgende  on-
gekleurde wapen weer: Een zwart  anker,  de armen
boven; Ilalverwege  de schaft aan elke zijde een schelp,
met den bollen kant naar voren; helmteeken: een uit-
komende engel. Smallegange noemt Nicolaas O., schepen
te Goes, groot rcntmr. van Zeeland enz., in een uit-
voerig familierelaas (op blz. 741); als wapen geeft hij
echter een gansch ander dan bovenvermeld.

In mijn bezit zijn twee zware ijzeren stempels met
‘t wapen  0 , als op de kopergravure, afkomstig van
Jan Hendrikse  O., geb. 1754, schepen te Fijnaart. Een
zijner drie dochters huwde in 1801 Jan Cornelis  Paris,
burgemr. van Willemstad.

Wat is het juiste wapen van Nicolaas Michiel  en
welk verband bestaat tusschen hem en Jan Hendrikse
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Oostdijck,  wiens vader geboortig was uit de Bergsche
Polders?

Bnahem. J. c. ikfAl%IS.

Roeters. (XLII, 189). Iugeteekend Amsterdam (Pui-
register) 2. ;-I. 1668 :

Otto Roeters, v. Emmerik, koopman, 20, met zijn oom
Jacob Otto van Halmael,  en Cornelia van Habmael, v.
Wesel, 23, va. Jan Otto van Halmael.

Ingeteekeud  Amsterdam (Puiregister) 22. 8. 1668 :
Gerri t  Jacobs  Roeiers,  v. Wesel,  winkelier,  24, met

Jan Otto van Halmael, en Anye?,iesie Reyers, v. A., 26,
m. Styntie Gerrits.

Ingeteekend Amsterdam (Puiregisterj  14.3.1664 :
Abraham Roeters, v. Emmerik, zijdehandelaar, 28, b.

Gerrit, en Aeltie Spruyt, v. A., 18, va. David.
Ingetoekend  Amsterdam (Puiregister) 27.9. 1667 :
JucoO  Roeters, v. Emmerik, 25, en Dorothea Francken,

v. A., 21, va. Frederik.
Iugeteekend Amsterdam (Puiregister)) 8.9. 1673 :
Gerrit Roeiers,  v. Wesel, winkelier, w. Angeniesie

Reyers, en Elsje Roeters l), w. Gerrit van Halmael.
Ingeteekend Amsterdam (Puiregister)  21.2. 1676:
Abruham Roeters, v. A., w. Aeltie Spruyt, zijdewinke-

lier ,  en Engeltie yai, Booöen,  v. 8., 2 6 .
Ingeteekead Amsterdam (Puiregister) 21. 3. 1681:
Gerrit Roeters, v. Wesel, koopman, w. Elsje Roeters,

en Elisabeih  RelIers,  v. A., 49, ouders dood.
Uit het huwelijk: Otto Roelofs X Cornelia van Hal-

mael is geboren Paulus Roeters, geb. ?, iuget. 1” Am-
sterdam (Eerk)  16.1. 1694 met Pieternella vun der Voort,
2” Amsterdam (Puiregister) 10. %. 1708 met Catharina
Agges, v. A., 32.

Paulus Roeters was Dr. Med. en werd poorter Am-
sterdam 12. ti. 1703.

Uit het huwelijk: Gerrit Jacobs Roeters X Angeniesie
Reyers zijn geboren :

a. Jacob Roeters, geb. Amsterdam -+ lii63,  winkelier,
inget. Amsterdam (Puiregister) 22. 2. 1686 met Perina
van Beusekom,  geh. Amsterdam -+ 1661.

b. George  Ro&rs,  geb. Amsterdam + 1669, koopman,
inget. Amsterdam (Puiregister) 24. 12. 1692 met Susanna
van Neekeren, geb. Amsterdam f 1676.

c. Abraham Roeters, geb. Amsterdam rC_  1672, inget.
Amsterdam (Puiregister) 16. 8. 1699 met Sophia van der
Horst, gel). Dordrecht, w. Hendrik Wiltius.

Uit het huwelijk : Jacob Roeiers  X Yerina  van Beu-
sekom  zijn geboren Gerard Roeiers, geb. Amsterdam
(doopsgezind) 1. 9. 1689, Pieter Roeters, geb. Amsterdam
(doopsgezind) 17. 6. 1696, Sara Roeters, geb. Amsterdam
(doopsgezind) 14.4. 1697, inget. Amsterdam (Puiregister)
27. 2. 1716 met Cornelis Roeters, geb. Amsterdam (doops-
gez ind)  2!). 4. 1694, zn. v. George en busan?îa  v a n
Neekeren, Jacob Roeiers, geb. Amsterdam (doopsgezind)
16. 3. 1703, inget. Amsterdam (Puiregister) 22. 2. 1731
met Engelina  run Vollenhove?l,  geb. Amsterdam + 1706.

Uit het huwelijk: George Roeiers X Susanña  van
3feekeren zij11 geboren  Corrcelis Roeters, geb. Amsterdam
(doopsgezindj  29. 4 1694, zie boven, Ursula  Roeters,

Volgens de inteekenacte van haar huwelijk met Gerrit  txzn  HaZ-
mael  (21.11. 1663) was Elsie  Roeters geboren te Emmerik j-- 1640 en
zuster van Otto  Roeters, waarschijnlijk den bovengenoemde.
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geb. Amsterdam (doopsgezind) 10. 6. 1696, Jacob George
Roeters, geb. Amsterdam (doopsgezind) 26. 10. 1697,
inget. Amsterdam (Puiregister) 21. ll. 1721 met Adriana
van Buylaert, geb. Amsterdam -& 1700, Agneta Roeters,
geb. Amsterdam (doopsgezind) 24. 4. 1706.

Uit het huwelijk : Cornelis Roeters X Sura Roeters zijn
geboren Perina Roeters, geb. Amsterdam (doopsgezind)
31. 12. 1716, f- Amsterdam (Nieuwe Kerk; 10 cl.) 6. 9.
1774, inget. Amsterdam (Puiregister) 3. 7. 1733 met
Dacid  Leeuw van Lennep, geb. Amsterdam 17. ll. 1696,
George Roeters, geb. Amsterdam (doopsgezind). 24. 12.
1717.

Uit het huwelijk: Abraham Roeters X Sophia van der
Horst is geboren Jacob Roeters, geb. Amsterdam (doops-
gezind) _C 1713, inget. Amsterdam (Puiregister) 20. 4.
1741 met Jan&je de Groot, geb. Amsterdam -+ 1718.

Verder vond ik nog:
Ingetcekend  Amsterdam (Puiregister) 9. ll. 1703 :
Isaac Roeters, v. Gogh, wapensnijder, 32, en h’eelije

Sjanberg, v. Naarden, 22, va. Hendrik.
Iugeteekend Amsterdam (Puiregister) 6. 12. 1709:
Abruham Roeters, v. Gogh, robijnslijper,  39, ouders

dood, en Diskie  Puuwels,  v. A., 29, m. Jannetje  Jans.
Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 22. 3. i 686 :
David  Roeters, v. A., koopman, 19, ouders dood,

oom Gerrit Roeters en Samuel Spruyt, en A n n a  v a n
der Zeersch, v. A., 17:  va.  Abraham.

Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 28. 7. 1736:
Hendrik Roeters, v. Wesel, 31, ouders dood, en Wille-

rnijntie  KOL, v. Schenkenschans, 30, ouders ‘dood.

Amsterdam. A. B. VAN DER’VIEB.

Roeters. (XLII, 223). Ik had bovenstaande bijdrage
over Roeiers reeds naar de Redactie ingezonden, toen
ik de vraag van den heer W. W. v. R. las.

De volgende mededeelingen zijn hiervoor van belang.
Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 21. 12. 1669 :
Ja& Otto  run Halmael,  v. Wese l ,  38 ,  en  Naycke

de nieufcille, woont te Haarlem.
Ingeteekend Amsteràam (Puiregister) 21. 11. 1663:
G e r a r d  V(IU Halm«e/, v. A., ‘~6,  winkelier,  va.  Jan

Otto van Halmael, en Elsie Roeters, v. Emmerik,  24,
ouders dood, b. Otto Roeters.

Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 9. 4. 1677 :
Carel  van Damme,  v. Haarlem, w. Efje Gerrits, en

Mayclce de  Neufrille,  v . Haarlem, w. Jacob Otto van
Halmael.

Ingeteekend Amsterdam (Puiregister) 21. 3. 1681:
Paulus van Voorst, v. Emmerik, 25, ouders dood, en

Christina Roeters, v. A., 20, vit. Gerrit.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Schmitten (ter)-Cöster. (XLII, 189). Ik bezit uit-
gebreide genealogieën van deze families. Eerstgenoemde
begint 1484 en eindigt 1766, laatstgenoemde 1470-1768.

‘s- Gr. B. v. T. P.

Stachouwer. Gaarne ontving ik gegevens betreffende
de herkomst van dit geslacht, zoomede  betreffende de
heerlijkheden Rijsbergen, Iseliettes, St. Anna etc., waar-
naar Johan Stachouwer zich noemde, toen hij in 1638
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het eiland Schiermonnikoog kocht sari  de Staten van
Friesland.

Leeuwarden. A. L. HEERMA  VAN V o s s .

Zie over deze familie Maandbl.  XXXII (1914), kk
300-306,  332-340;  Elias, Vr. v. A’dam, 1, 11,44 enz.

L)OC.  &UR.

Velsen (van). (XLII, 126, 224.) Wat de le vraag
betreft ,  wijzen wij  er  op,  dat  in het  Alg.  Nederl .
Familieblad 1887, pag. 93, vermeld wordt dat op 18
Augus tus  1632  te Brielle  o.a. compareert Corlaelis  van
Ceters, als man en voogd van Clementia van Velsen.
Daar  het artikel over de familie van Velsen, waarin
deze mededeeling voorkomt, ons degelijk gedocumenteerd
voorkomt, vragen wij ons af, of’ er in de mededeeling
van een huwelijk tusschen eenc  roods in 1599 overleden
Cor&is 1;aTa  Citters met eene Mariinn  run Velsen geene
verwarring in het spel is (de oude leden van de familie
va)a  (3iller.s  komen immers als ual1  Ceters  voor?).

Wat verder het wapen betreft, dit beurteliugs gekan-
teeld schuinkruis komt eenigszins overeen met het
wrlpen  uagz  V e l s e n  in  he t  Arm.  Gen . ,  da t  va,u e e n
knoestig schuinkruis spreekt. Wij houden het liever bij
het uitgeschulpte schuinkruis, zooals dat in kolom 125
werd opgegeven, daar wij de combinatie van een knoestig
of beurt. gekant. schuiukruis  met lelies nimmer op
origineelo  zegels zijn tegengekomen.

Wat eindelijk vraag 2 betreft, kunnen wij mededeelen,
dat de bevraagde persoon is Dr. Jacob ?)ag% Velsen, in
1760 Raad van Gorinchem, voerende volgens een iu. S.
wapenboekje van Mr. W. van der Lely: ,,in groen 3
geknopte  zilveren ruiten”. Hetzelfde wapen met de bij-
voeging  ,,begrafenisse  v a n  JUU  C~IZ Velsen” ( z o n d e r
meer) is te zien op een grafzerk in de St. Janskerk  te
‘s Bosch, volgens Dr. C. Smits, ,,de Grafzerken in de
St. Janskerk  te ‘s-Hertogenbosch”, pag. 134.

Doc. Bun.

Wille-Hornschuch. (XLII, 30, 62). Inget. A’dam
DTB 7Q2 fo. 120 (Pui): Den 3 Mei 1781 C. a. v. LocEewijk
Goduriedt  Wille, van Barby, Luters, oud 31 jaren, buiten
de Lydse poord, ouds dood, geads. met Lodem’rjk Qanders,
en Eau Dorothea Hornschuch, van Wissomborm, Luters,
oud 27 jaren, in de Nes, ouds dood, geads. met Johan
Poulus Maan.

Uit het huwelijk van bovengenoemde personen werden
blijkbaar verscheidene kinderen geboren. Ik doorzocht
de jaren 1782  en 1784  van het omvangrgke  Luthersche
doopregister en vond:

Johanna Dorothea, ged. 5 Dec. 1782. dr. van Ludewig
Oodfried  Wille en Eva Dorofhen  Hornschug. Getuigen :
Johanna Marg. Wille en Anna Dorothea Hornschug.

Johan Godlob  Fred& Lodewijk, ged. 24 Mrt. 1784,
dr. van Lodewijk Goafìied  Wille en Dorothea, Hornschug.
Getuigen : Johan  Marten Hornschug ,  Johan  Fredr ik
Dankker,  Godlob Loock, Lodewijk Gottfried Wille.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Onbekende wapens. Een oud caohet vertoont als
man.nelijk  wapen : in rood een zilveren pentalpha (in
den vorm van twee samengevlochten geledigde (open)

T
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d
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h
D
E
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-
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driehoeken, gezamenlijk met vijf uitspringende hoeken),
als vrouwelijk wapen dat van Slicher (of voert nog een
ander geslacht hetzelfde wapen?); schildhoudo:~:  twee
hazewindhonden; alles gedekt door een %parelige  kroon.
Op welke alliantie heeft dit cachet betrekking?

Een tweede cachet vertoont een ruitschild met boven-
genoemde pentalpha en schildhouders en als spreuk:
Eide cui vide.

Een derde cachet vertoont als ma.n~lel$  wapen : op
een terras een staand viervoetig dier, vastgehouden door
een zittenden(!) leeuw (links), als cl-ou~oelijk  wapen de
bovengenoemde pentalphu.  Op welke alliantie heeft dit
cachet betrekking?

B.  v. D. v. H.

Wapens gevraagd. (XLTT, 224). De weinige gegevens,
die aan de vragen zijn toegevoegd, maken het óns niet
mogelijk met zekerheid te bepAlen of onderstaande wapens
ook werkelijk door de genoemde personen zijn gevoerd.

Nieuwe?lhuis. - Benjamin Nieuwe~~hz~is,  2013 I 763
predikant te Kampen, zegelde met ,een huisgevel” (niet
in een schild geplaatst), vergezeld van de letters B. N. H.

Stapert - Z ie  Arm.  Gen .  in  voce  Vomelio-Stopert.
Ook is ons nog een wapen S. met den Friesohen  adelaar
bekend.

van Erkelens  (0.~.  te Harderwijk cn Elburg): in goud
2 blauwe dwarsbalken

Brouwer en &ulder.  Zonder meer niet vast te stellen,
Afz11atz. - Meer gegevens ook hier noodzakelijk,

daar het wapen door meerdere leden dezer familie ver-
schillend gevoerd werd.

ToOias  (Zwolle): een adelaarspoot.
ca?& Spuelde.  - Zie Arm. Gen. in voce van S@de

(fam. te Harderwijk en Oldebroek).
van der Yeen.  Zonder meerdere gegevens niet  vast

te stollen.
Hoewel naar het wapen Pulthe  niet gevraagd wordt,

kunnen w[j hier nog aan toevoegen, dat dit, zooals het
in Ned. Patr. 1913 is afgebeeld, weinig overeenkomst
vertoont met de oude zegels van leden dezer familie,
volgens welke de man uit het schild allerminst een
Romeinsch veldheer voorstelt.

DOC.-BUR.
__~~.~ - -

INHOUD 1924, N. 8.

Bestuursbericbteu.  - Portret,ten  van het Rotterdamsche regeerings-
:eslscht Prins, door Dr. E. Wiersum. - Bijdrage tot de genealogie
mn het Leidsch geslacht van Velden en aanverwante families, door
r. J. J. C. Bijleveld.  (Vervolg en slot). - Geslaoht  van Haeel,  mede-
Feeling van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. - Familie-aan-
eekeningen Rombouts, Arminius, Reael,  e.a., medegedeeld door
r. D. W. van Dam van Hekendorp. (Vervolg). - Korte mededeo-
ingen: De eerste Plettenberg’s in Nederland; Van der Does; Over
le beste wijze  van aanduiding van onze Voorouders. - Vragen en
,ntwoorden:  Baerda; Becloo; Bosmau; Bouwens(cb); Burg(h) (van der);
:halmot  (dej; Gasquet  ; Glymes-Bergen; Gulik (van); Hachee; Hsjunga-
)terlijck; Heldewier-de Hulter; Hengel (van); Heyden (van der): Jelger-
mis; Lochum (van);  Mare1 (van der); Martin; Martinius; Meerdink;
denninck; Mey  (de); Nijmegen (van)-Stiermans; Oostdgck;  Roeters;
ichmitten  (ter).Cöster;  Stachouwer; Velsen(van);  Wille-Hornschuch. -
Inbekende  wapens; Wapens gevraagd.

DE N E D.  BO E K- E N  STEEXDRUKEERIJ,  V/H H. L. SMITS.



‘AANDBLAD
VAN HET

Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad verachgnt  maandelijks en wordt aan de ;

leden van het Qenootschap  gratis toegezonden.
Bijdragen, correepondentie  betreffende de redactie

van het Maandblad en opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den re d a c t en r Mr. Ta.
E. VALCK  LUCASSEN,  huize ,,Spawenheide”,  Driebergen. 1

De jaarlijkaohe  contributie voor het lidmaatsohap  !
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘e-Gravenhage, l
die de wekelZ+jksohe  portefeuille ontvangen, f 16.-.
Voor niet-leden is het Maandhlnd  verkrijgbaar
tegen een abonnementsprfle  van i lO.- per jaargang.

1

Correspondentie betreffende het Qenootsohap  ge-
lieve men te riohten tot den e e o r et a r i e Mr. 1. J.
THOMASSEN B THUESSINK  VAN DEB  HO O P, Nieuwe laan
9, ‘s-Gravenhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelgksohe portefeuille, eoomede aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen Meandbla-
den, tot den bibliothecaris 8. P. hl. A. STOSLI
D E GB~vE,  I+ins IliawritsLaa~  44, ‘&ravenñage.

De Bibliotheek is voor de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 mzr.

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

N”. 9.
-~

XLII” Jaargang. September 1924.

RESTUURSRERICHTEW.
Documentatie-Bureau.

Ten einde den stellers van vragen spoediger ter wille
te kunnen zijn en tevens het Maandblad voor een deel
te ontlasten en plaatsruimto te winnen voor artikelen
van meer algemeen belang, wordt den Leden ernstig in
overweging gegeven eers t  dan vragen aan de
R e d a c t i e  v a n  h e t  M a a n d b l a d  i n  t e  z e n d e n ,
w a n n e e r  m e n  z i c h  t e v o r e n  e r v a n  v e r g e w i s t
h e e f t ,  d a t  d e  v e l e  b r o n n e n ,  d i e  h e t  Docu-
m e n t a t ì e - B u r e a u  t e n  dienste staan, geen o p -
l o s s i n g  b r e n g e n .

In verband hiermede zij medegedeeld, dat het Doc.-
Hur. gesplitst is in drie secties:

1. Genealogie, onder leiding van den Bibliothecaris
8. P. M. A. S T O R M  D E  GRAVS. Pr ins  Mazkts-

11.

111.

laan 44, ‘s-Gravenhage. Onder’ deze sectie be-
rusten de uitgebreide verzamelingen van het Ge-
nootschap, w. o. de belangrijke collectie W akker
(zie hieronder), alsmede de klappers op genealo-
gische tijdschriften, die, hoewel nog verre van
volledig, reeds thans een waardevolle bron van
inlichtingen vormen op het gebied der gene a -
l o g i s c h e  l i t e r a t u u r .
Heraldiek, onder leiding van het Correspondee-
rend lid R. T. M U S C H A H T, Henenouwerlaan 37,.
Rotterdam.

,I --,

Jconographie (Portretten), onder leiding van het
Lid Jhr. Mr. Dr. E. A. VANBERESTEYN,  van Stolk-
weg 31, bcheve&agen.

Men ge l i eve  de  v r agen ,  be s t emd  voo r  he t
D o c u m e n t a t i e - B u r e a u ,  o n d e r  i n s l u i t i n g  v a n
p o s t z e g e l s  v o o r  a n t w o o r d ,  r e c h t s t r e e k s  t e
r i oh t en  t o t  den  l e ide r  de r  s ec t i e ,  waa ronde r
zq r e s s o r t e e r e n .

Maandelijksche  Bijeenkomsten.
De maandelijksche bijeenkomsten zullen, te beginnen

net Maandag 6 October a.s., wederplaatshebben
n Café-Rest. ,de Kroon”, Spui 10, ‘s-Gravenhage,  op
ederen eersten Maandag van de maand, ten 4Q ure.

Excursie.
Het Bestuur deelt mede, dat zijne bemoeiingen ter

sake van de voorgenomen excursie tot zijn leedwezen
niet met succes bekroond werden, waardoor zij dit jaar
achterwege  moest blijven.

Adreswijzigingen.
Jhr. B. EEKHOUT  . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Naesodaan  8.
Jhr. Mr. D. P. M. GR A S W I N C K E L  .  .  Arnhem.

Rijksarchief.
W. C. NINABER . . . . . . . . . Nijmegen.

Sterrenechansweg 82.
Jhr. E. 0. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER ‘s-Gravenhage.

Prinses Marieetraat 33.
Mr. L. Et. N. ROSGE  ridder VAN R OSENTHAL Groningefl.

Groote  hfarkt.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Cheval ier  Jacques-Louis Gilles.  Annota t ìon

des principaux evenements de ma vie. Braschaet z. j.
(Gesch. v. d. Heer W. J. J. C. B$eueld.)

J. S ì x. De orde van den Knoestigen Stok en de Schaaf.
Amsterdam 1924.

(Gesch.  ~1. Prof. Dr. J. F. van. Bemmelen.)
Otto Hupp. Hallali ! Die Beleidigungsklage Koer-

ner gegen Hupp. München 1923.
(Gesch. o. d. Schr.)

Jas ef Tarnell er. Zur Namenkunde. Bozen 1923.
(Gesch. v. d. Eeer J. de Groot.)

TV. Wijnaendts van Resandt. Geschiedenis en
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Genealogie van het geslaoht de Jonge uit Zierikzee van
=I= 1420 tot heden z. p. 1924.

(Uesch.  v. d. fami l ie  de J o n g e . )
Dr. W. P. C. Knuttel. Catalogus van de Pam-

fletten-verzameling berustende in de Koninklijke Biblio-
theek, 1486-1796. 9 deelen.  ‘s-Gravenhage 1889-1920.

(Gesch. v. d. Kon. Bibliotheek.)

Collectie Wakker.
Het Bestuur maakt met dankbaarheid bekend dat

de Verzamelingen van het Genootschap een zeer belang-
rijke aanwinst hebben verkregen.

vele jaren lang heeft de Luitenant-Kolenel W. R
H. Wakker gearbeid aan een volledige personen-
klapper op de Staten ,van Oorlog van de jaren 1696-
1796. Hij heeft, dank ,zij .zijn volharding, dezen om-
vangrgken  arbeid mogen voltooien. De beide dochters
van dea heer Wakker hebben nti diens overlijden deze
collectie van naar schatting 60.000 fiches aan ons ge-
nootschap aangeboden ter plaatsing ia de Bibliotheek.
Het Bestuur heeft deze schenking met groote erkente-
lijkheid aanvaard en hoopt dat velen eea nuttig ge-
bruik zullen maken van deze collectie, omtrent welks
inhoud verderop eenige mededeelingen Z&I gedaan door
den heer van Beresteyn.

Kwartierstaten.
De kwartierstaat-formulieren zijn thans weer in vol-

doende hoeveelheid aanwezig en verkrijgbaar ter biblio-
theek tegen de hieronder vermelde prijzen:

voor 64 kwartieren ad f 0.26 por stuk.
n32  n n f 0.10 ,, n
n16 n ,, f 0.06 ,, n

Han&chriften.,
Het beheer der in het bezit van het Genootschap zijnde

handschriften, waarmede de Secretaris tijdelijk was belast,
is thans weder aan den Bibliothecaris opgedragen, tot
wien men zich dus eventueel om inlichtingen zal kun-
nen wenden.

De Collectie-Wakker,
door Jhr. Mr. Dr. E. A. VAN BEBESTEPN.

In aansluiting aan en tot toelichting van het Be-
stuurs-bericht betreffende de aanwinst der Colleotie-
Wakker het volgende.
De Luitenant-kolonel W. R. H. Wakker nam in 190?

het besluit om een lijst aan te leggen van alle officieren
en ambtenaren, die in de Staten van Oorlog voorkomen,

Ten einde een overzioht  te verkrggen van het archief-
materiaal, richtte hij zich tot de rijksarchivarissen en
eeaige andere autoriteiten van wie werd vermoed, dat
zij Staten van Oorlog onder hun beheer hadden. Het
resultaat van zijn ondekzoek heeft de samensteller der
Collectie neergelegd in zijn in het Nederlandsch Ar-
chievenblad 1908/9  verschenen artikel: ,Overzicht be-
trekkelijk  ?de Staten van Oorlog” van de ,Republiek
der Vereenlgde Nederlanden”.

Daaruit bleek, dat van af 1696-1796, dus juist

,

2 6 0

twee eeuwen, de Staten van Oorlog - d. z. de be-
grz;t$gen van 0orlo.g door den *Raat van State  opge-

- nog aanwezig zqn, hetzq  op t Algemeen Rijks-
arohief, hetzij in een der andere, in het overzicht
genoemde, archieven. Bovendien zijn op een auctie
aangekocht de Staten van Oorlog voor 1679, 1686-87-
88-89.

De overste Wakker heeft al deze Staten oan Oorlog
doorgewerkt en op fiches aangeteekend welke officieren
en ambtenaren in deze Staten worden vermeld, zoodat
de Collectie ahw. een personenklapper vormt op deze
reeks archiefstukken.

Vervolgens heeft de heer Wakker de Staten van Oorlog
te Water, die in 1688-31 afzonderlijk zijn opgemaakt
in zijn Collectie verwerkt. De. bijdragen voor de vloot
treft men na 1631 aan in de gewone Staten van Oorlog.

Het resultaat van dezen minutieusen arbeid beslaat
niet minder dan 14 laden van 40 CM. diep, zoodat,
naar schatting, 40.000 fiches daarin voorkomen.

Behalve de Staten van Oorlog heeft deze ijverige,
stille werker een klapper gemaakt op de BarnGoens-
lijsten over de jaren 1622, 63-66,  68, 61-60,  68-70
(zie archief Raad van State, NO 2060-2074). De fiches,
waarop vermeld is waar verschillende officieren in
garnizoen hebben gelegen, beslaan meer dan 2 laden -
naar schatting 10.000 fiches - en vullen de gegevens
uit de Staten van Oorlog in zooverre  aan, dat men nu
van een aantal officieren kan nagaan waar zij in gar-
nizoen zijn geweest.

Aangezien de Staat van Oorlog voor 1621 dienst heeft
gedaan tot den Munsterschen Vrede en dus uit die
jaren de Staten van Oorlog niet konden worden ge-
excerpeerd, heeft de heer Wakker de Commissieboeken
van de Provinciën over de jaren 1620-1644 bewerkt
en wel van de provinciën Groningen, Drenthe, Fries-
land, Overijssel en Zeeland (in Gelderland schijnt het
te zijn verdwenen, in N. Brabant is er nimmer een
geweest) en het ljegister  op de Commissie- en Eedboeken
van 1600-1640 bewerkt. Eveneens de Commissieboeken
van 1641-8 en 1649-1663.

Ten slotte treft men in de Collectie aan, opgaven
over officieren getrokken uit een aantal Pamfletten en
Lijste~z, op de Kon. Bibliotheek en de Leidsche Uni-
versiteits-bibliotheek aanwezig. (De fiches verwijzen dan
naar ‘t nummer der catalogi van Knuttel en Petit).

In een ,Inventaris”  heeft de Schrijver nader een op-
gave verstrekt van al deze bronnen, met mededeeling
hoe de bron op de fiches is geciteerd.

Ziedaar in het kort een overzicht van deze voor ons
doel zoo belangrrj’ke  verzameling. Wie het. voorrecht
had den heer Wakker te hebben gekend, klopte,bij hem
nimmer tevergeefs aan als hij gegevens omtrent mili-
tairen noodig had. Het was hem een genoegen den
vrager zoo volledig mogelijk in te lichten. Toezending
van een stel fiches, geschreven met zijn merkwaardig
rond handschrift, was gewoonlijk het resultaat.

Nu zullen, naar wij hopen, velen kunnen profiteeren
van den stoeren  arbeid van den heer Wakker, dank
zij de voor ons Genootschap zoo welwillende beschik-
king van zijne dochters. Ik ben er van overtuigd dat
zij daarmede in den geest van hun vader hebben ge-
handeld wiens arbeid ten algemeenen nutte is opgezet
en voltooid.
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Dr. Gerard van Swieten
en zijn voorgeslacht,

door W. J. J. C. B IJLEVELD.

Ons medelid, de Heer E. L. van Swieten, heeft in het
Maandblad van 1919 in kolom 6 e. v. een en ander mede-
gedeeld over den beroemden medicus, wiens naam hier
boven staat en zijne nakomelingschap, zooals hij dat vond
in de aan hem gekomene familiepapieren. Op blz. 7 kon-
digt hij in eene noot dit artikel aan, doch zonder hem
ware ik ook heden niet tot het schrijven daarvan geko-
men. Na 6-jarig verblijf in Indië onlangs teruggekeerd,
stelde hij mij terstond Ge stukken ter hand, die intus-
schen uit Oostenrijk tot hem gekomen waren en daarbij
was het officieele afschrift van Dr. Gerard’s doop te Leiden
in de kerk der Eerw. Paters Jesuiten.

Dit afschrift heeft Dr. Gerard kort voor zijn overlijden
in 1772 nog uit Leiden laten komen; het is geteekend
door den pater missionaris der orde, die toen dus nog
te Leiden verbleef en de registers van zijne kerk nog
onder zijne berusting had, alhoewel de kerk sedert vele
jaren (1708) op last van de magistraat en de staten van
Holland was gesloten. Drie jaren na de uitreiking van
het afschrift werd de orde opgeheven; de boeken zijn
blijkbaar medegenomen, althans nooit teruggekeerd,
waar zij behoorden, nl. in het Leidsch archief, dat de
registers van al de andere R. C. Kerken bezit.

Hiermede is dus bewezen, dat Gerard van Swieten,
zijn geboortedatum (7 Mei 1700) steeds juist onthouden
en vermeld heeft en dat zijne ouders wel degelijk waren:
de notaris Thomas vafa  S’u~ictc~a en Elisabeth Loo. Reeds
twintig jaar geleden voerde ik eene briefwisseling met
drie Oostenrijksche geleerden, die veel belang stelden in
alles, wat den beroemden medicus betrof. Zij waren over-
tuigd, dat van Swieten verkeerde namen voor zijne ouders
had opgegeven, omdat hij waarschijnlijk van een niet
zuiver R. C. echtpaar afstamde. De Jesuiten te Weenen,
zijne felle tegenstanders, beweerden, dat hij zelf Janse-
nist was, althans, dat zijne ouders tot die secte behoorden
en daarvan was allicht iets waar, meenden de drie Oos-
tenrijkers en ik moet zeggen, dat ik tot hunne meening
bekeerd werd, toen ik eenige jaren later het volgende
vond, terwijl de door den dokter zelf opgegeven doop-
datum onvindbaar bleef. Dr. Cornelis Gerritsz.  van Swieteq
weduwnaar van Johalzna  Xaria de Cock is 14 Oct. 1696
aangeteekend en 20 Nov. ten Raadhuize getrouwd met
Catharinu  de Rispy, dochter van Jean en Marie du \I’ee
(Duee). Hij was R.C., zij Waalsch gereformeerd. Kerkelijk
werd het huwelijk niet ingezegend. De bekende geeste-
lijke, lheodorus de Cock, pastoor der kerk in de St Joris-
steeg en bloedverwant van Dr. Cornelis van Swieten’s
eerste vrouw, teekent 20 Maart 1698 in zijn liber
pastoralis aan :

Da Catharina de Rispy, uxor expertissimi Di D1 Conlelii
à Swieten med. Doctoris nata in hac urbe 26 die Augusti
Ao D* 1673 (dit moet zijn 1674, want zij is 28 Aug. 1674
in de Hooglandsche Kerk gedoopt) filia D’ Joannis  de
Ryspy et Dae &riae  de Wee, ambo calvinianae religio-
nis, ex haeretica pravitate Calvinistorum, in qua enutri ta
fuerat et ad quam maritum suum non poterat  seducere,
pie conversa,  haeresim suam solempniter abjuravit et
magna cum repentatione fidei et ecclesiae Catholicae re-
conoiliata est.

. .
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Vervolgens heeft in dezelfde kerk 2 April 1698 haar
huwelijk (getuigen: Maria Buijtenwech en Aleyda van
Swieten) volgens de H.H. Riten plaats en dan volgt
op 27 Juni 1698:

Baptizavi Gerardurn  Cornelium Parentes  : Expertissi-
mus Dominus  Cornelius  van Swieten et Da Catharina de
Rispi.

Patrinus Tieleman Buijtewech  (oom van den vader) et
Aleyda van Swieten.

Was het niet verleidelijk na deze vondst aan te nemen,
dat wij hier den waren doopdatum en de ouders van
Dr. Gerard eindelijk te pakken hadden? In Weenen al-
thans, was men nu geheel overtuigd, dat van Swieten
er nooit voor had willen uitkomen, dat zijne moeder
eene kettersche was, die slechts een paar maanden voor
zijne geboorte bekeerd was en een Catholiek huwelijk
gesloten had.

Voor mijzelf was ik ondanks dit alles nog niet geheel
overtuigd en hoopte en trachtte in Mei 1700 den doop-
datum te zullen vinden in een der omringende dorpen ;
het voorgeslacht van Dr. Cornelis heb ik dan ook nooit
verder uitgewerkt in afwachting, eenmaal een bewijs te
zulleu vinden, dat de moeite aan het opvoeren van de
stamreeks bij een R.C. geslacht verbonden, rcchtvaardi-
gen kon.

Nu het bewijs er dan eindelijk is, ben ik aan het
werk getogen en zooals men zal zien, is de moeite wel
beloond.

1. Gerard van Swieten dus, is 7 Mei 1700 geboren en
denzelfden dag gedoopt in de kerk der E.E.P.P. Jesuiten
aan de Schoolsteeg en Pieterskerkgracht te Leiden.

Ondanks alle moeite, om iets over zijn jeugd te weten
te komen uit de notarieele archieven, mocht mij dit niet
gelukken. Geen enkel_ daarvoor in aanmerking komend
protocol heeft acten, die hem betreffen. ,Ik vermoed,
dat hij kort na het sterven zijns vaders in 1712, Leiden
heeft verlaten en elders is opgevoed.

Familie, die hem na bestond, had hij niet, behalve
zijne grootmoeder van vaderszijde, die tot Maart 1717
leefde, maar die zich blijkbaar weinig bemoeide met
haren eenig overgebleven zoon.

Zijne voogden waren twee bekenden zijns vaders, geene
familieleden.

Gerard’s vader was:

11. Thomas van Swieten, als oudste kind zijner ouders
te Leiden geboren en gedoopt in de kerk aan de Bak-
kersteeg 7 Aug. 1662.  Nauwelijks 7 jaar oud verloor hij
zijn vader, Gerrit Thomasz. vam Swieien, die bontwerker
of peltier was en die niet veel meer naliet dan eenen
grooten magazijnvoorraad, gedeeltelijk slechts bewerkt.
Met zijn 2 jaar jonger broertje Philippus werd hij onder
voogdij gesteld van een neef, den zeer voornamen no-
taris Lambertus van Swieten en een behuwd neef, Mr.
Nicolaas Dedel,  die tweemaal met eene ra,a Swieten ge-
huwd en zeer vermogend was. Na diens dood, einde 1670,
volgde de notaris Engel van Haestenraedt hem als voogd
op. Terwijl Philippus in het vak zijns vaders werd be-
kwaamd, kwam Thomas reeds jong bij zijn voogd op
kantoor, voorzeker eene  goede leerschool, daar notaris
van Swieten eene uitgebreide practijk had in de stad,
maar vooral buiten bij den grootendeels  R. C. gebleven
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landadel. Zoo was hij o.a. de beheerder in de moeilijke
afwikkeling van den desolaten boedel van den voor-
laatsten Heer Gerrit van Poelgeest, tevens schout en
baljuw van de vrije heerlijkheid Hoogmade, uit dien boedel
afkomstig. Sinds 23 Dec. 1692 zelf tot notaris benoemd,
kon Thomas zich weldra, dank zij de verworvene betrek-
kingen in een druk notariaat verheugen, dat na den
dood van zijn voogd (1708j  nog meer in beteekenis  toe-
nam, terwijl hij ook diens opvolger werd in het schout-
ambt van Hoogmade.

Door zijn executeurschap in den boedel van Frans
Loo te Amsterdam, die alhier gewoond had, maakte ho
kennis met diens volle nicht Elisabeth Loo te Haarlem.
Zij was ook te Amsterdam geboren en eene dochter van
Gerard Loo uit Limburg en bara valz  Bancken  uit Delft
en was 10 Febr. 1692 voor schepenen van Haarlem ge-
huwd met Cornelis van C’nmpen,  die reeds 1 April 1694
begraven werd. Als weduwe woonde zij samen met hare
volle zuster, Bnnn Catharina, een klopje. Hare moeder
was hertrouwd met een Heer Xiliaen, waarbij zij nog
drie kinderen had, Anaa,  Gerard, en Jan. Op huwelijksche
voorwsarden van 7 Nov. teekende zij 9 Nov. met notaris
Tlzomas  van Swieten aan en huwde voor schepenen van
Haarlem op 26 Nov 1697. Vermoedelijk is Gerard het
oudste kind geweest ; ik vond nog de aangifte van over-
lijden van twee andere kinderen, nl. 26 Juni 1703 en
20 Dec. 1708. Hun doop zal ook in de kerk der Jesuiten
hebben plaats gevonden. Reeds 29 Dec. 1708 werd aan-
gifte gedaan van het overlijden van Elisabeth Lof, na-
latende Qen zoon. Thomas’ moeder had met haren jong-
sten zoon, Philippus, den bontwerker, samengewoond;
toen deze ongehuwd in April 1703 stierf trok zij niet
bij haren oudsten zoon in, evenmin toen deze weduw-
naar geworden was. Ik vermoed, dat zij zich niet thuis
gevoelde in de voornamere en rijkere omgeving waarin
de notaris verkeerde; in zijn testament draagt hij zijnen
executeurs en voogden over zijn zoon op, voor zijne
moeder datgene te doen, wat noo,dig mocht blijken. In
deze opvatting word ik gesterkt, door het feit, dat Gerard
bijna 17 jaar was, toen zijne grootmoeder stierf en blij-
kens het artikel van den Heer E.L. van Swieten, niet
eens meer wist hoe zij heette.

Sedert den dood van de vrouw van den notaris, woonde
hare zuster, het Klopje, bij hem in. Korten tlj’d  was zij
wederom naar Haarlem teruggekeerd, want de notaris
was op 29 Juli 1710 alhier hertrouwd met eene rijke
weduwe, Johanna Xaria  van Haerlem,  weduwe met
één zoon van den brouwer in ,,de Roskam” Corrnelis
van Leeuwen. Zij was uit Delft afkomstig en aldaar
27 Aug 1683  met den Leidenaar van Leeuwen ge-
huwd. De archivaris van Delft kon mij niets mede-
deelen omtrent hare geboorte en ouders. Dit huwelijk
was echter niet van langen duur, want in Jan. 1711 ver-
klaarde zij voor notaris van Swanenburgh, dat zij al lang
niet meer bij elkaar woonden en dat zij ook nooit meer
bij hem thuis zou komen. Daar beiden Catholiek waren,
konden zij natuurlijk niet scheiden, maar zij beschouwde
dit huwsiijk als nooit plaats gehad hebbende, noemde
zich wederom Wed. van Leeuwen en is als zoodanig ook
van 20-27  April 1716 in de Pieterskerk begraven. gnna
Catharilra  Loo was inmiddols weder bij haren zwager
teruggekeerd, doch zij stierven schielijk en kort na elkaar,
de notaris op 8, zijne schoonzuster op 14 Juli 1712. Zoo
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stond de kleine Gerard op nauweliJks 12 jarigen leeftijd
vrijwel alleen op de wereld. Zijnelevensbeschrijvers zeggen
allen, dat hg niet rijk was. Al had de 20-jarige  practijk
zijns vaders dezen nu niet bepaald zeer vermogend ge-
maakt, toch liet deze, blijkens den inventaris, eenige  be-
langrijke vaste goederen na, o. a. in Beverwijk en een
zeer grooten en kostbaren inboedel, waarbij een aantal
schilderijen van bekendemeesters en een grooten  voorraad
zilverwerken bijzonder opvallen; wel een contrast met de
vrij armzalige nalatenschap van zijnen vader. Verder
was Gerard ook erfgsnaam van zijne tante, die zijn vader
zoo spoedig in den dood volgde.

De vader van den notaris Thomas van Swieten:

111.  Gerrit Thomasz.  van Swieten, de peltier reeds ge-
noemd, moet blijkens de acte van voogdij over hem, zijnen
broeder Cornelis en zuster, i. d. 30 Juni 1626 gesteld, in
16180f 1619 alhier zijn geboren. Hi huwde pas laat (ruim
40 jaar oud) en teekende 22 Juli 1661 aan voor schepe-
neqdie6Aug.  attestatie verleenden op Haarlem, waar zijne
bruid Catharina Jnnsdr.  van Berdtenrode  geboren was
en woonde. Vreemd genoeg, is het huwelijk te Haarlem
niet te vinden; ook vond ik haar, noch haren vader
terug in de verzameling stukken, betreffende de v a n
Berckenrode’s  ten archieve aldaar, terwijl bij gebrek aan
R. C. doopboeken, noch haar doopdatum, noch de
naam harer moeder te achterhalen is. Gerrit van Swioten
stierf reeds in September 1669 in de grootste pestepi-
demie, die ooit to Leiden gewoed heeft, den tijd toen
gedurende meer dan twee jaren geene aanteekening  der be-
gravenen meer gehouden kon worden. Zooalsreeds vermeld,
bleef zijne weduwe in vrij kommervolle omstandigheden
achter, dochoverleefdeharenmannogbijnaeenhalveeeuw;
daar pas op 1 Maart 1717 haar lijk ter begrafenis naar
Oestgeest werd uitgevoerd.

Gerrit’s vader:

IV. Thomas uan Swiete?l  Oerritsz.  was kuiper met zijn
jongeren broeder Qijsllrecht  en dreef’ de kuiperij in de
Koppelingsteeg (eigenlijk Copijn  Hiecx stege), die zij
van hunnen vader geërfd hadden. Hij was als oudste
uit het tweede huwelijk zijns vaders, dus na 1586 gebo-
ren en huwde alhier 29 Aug. 1616 met Neeltje  Pieters
Yergeyl,  dochter van Pieter Dircxz.  en Appolonia  An-
driesdr, die 3 Mei 1686 waren gehuwd. Thomas is jong
gestorven, nog geen 40 jaar oud, want 30 Juni 1625
werden reeds voogden gesteld over zijne kinderen. Zijne
weduwe overleefde hem ook bgna een halve eeuw en
stierf in 1671; de datum is niet nader te vinden van-
wege de pestepidemie, die reeds een paar jaar tevoren
ook haren oudsten zoon had weggerukt.

Zijn vader:

V. Gerrit van Swieten Thomasx.  had eene groote  kui-
perij in de Koppeling- of Koppenhinksteeg, vermoedelijk
in verband met de brouwerij zijns broeders aldaar. Niet
alleen de vaten voor het bier leverde zulk eene kuiperij,
maar de brouwers benoodigden bij voorkeur het duin-
water, dat geregeld in vaten moest worden aangevoerd
per schuit uit Katwijk; later, na aanleg v/d Haa,rlemer
trekvaart, ook uit het Mallegat  bij  Noordwijk. Hij bezat
eenigo  waardevolle panden o/d Ouden Rijn N. W. hoek
Middelstegracht. In 1680 trouwde hij met Grietje Ariens,
dr. van Adriaen en Geertgen  Pieter&, die na 1683 over
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leed; hij  h e r t r o u w d e  1 7  M e i  1586 Murgtge  Qijsberts,
dochter van @‘isbert en Aecht.qe Vraiacken.  Bij dat huwe-
lijk staat als getuige vermeld ziju broeder Jac& Thonzasz,
brouwer en burgemeester. Deze was de voorvader van
notaris  Lunahertus  can S~uìetcn,  bovengenoemd en was
van 8 April 1570 tot na het beleg 40-raad, wijders nog wees-
meester gedurende tal van jaren. Zijn wapen,  het van Swie-
tonschild, zonder eenige breuk, vindt men op de bekende
wapenkaart van Va.n Rijckhuysun. Gerrit overleefde dezen
broeder die 18 Jan 1606 stierf, maar ik kan niet zeggen
hoelang, zijne vrouw loefde nog in 1614. Al bracht hij
het niet tot hot magistraatskussen, zooals Jacob, hij be-
hoorde toch tot de aanzienlijkste burgers der stad, het
geen ook blijkt uit de huwehjken  zijner kinderen, neven
en nichten, waar men namen vindt, zooals van der Aer,
Bu@c, Dedel,  de Hues, c*an  Heussen,  uan der Laerz,  llalz
Tetterode enz. De stamreeks verder op te voeren, als men
in het midden der 16e  eeuw is aangeland, is door de
schaarste der bronnon  en het onbewerkt liggen van de
registers, die ons dan uit dien tijd nog wel overblijven
een moeilijk en ondankbaar werk.

Door eene bijna uitgewischte potloodaanteekening in
een der registers bij den naam van den burgemeester
Jacob Thomasz (vermoedelijk door wijlen mr. C. M.
Dozy geplaatst) kwam ik op het spoor van diens voor-
vaderen. De acte, die zooveel  gegevens bevat, doe ik
in extenso volgen, zoonls ik het geluk had, die aan te
treffen in het Getuigenisboek (of register der Compro-
missen) van 11>90. Later bleek mij, dat ons medelid die-
zelfde acte reeds had uit bezit van een voorvader, die
in het midden der 19” eeuw door den stadsarchivaris Jhr.
R. Elsevier een onderzoek had doen instellen. Alles wat
deze in zijn dagebjkschen  arbeid ten archieve  vond, tee-
kende hij voor dien Heer van Swieten  op en zoo kreeg
deze ook de acte van 1690, ofschoon hij niets te maken
heeft met dezen tak dor van Swieten’s. Zonderling doet
ons dan ook het meer dan eens door Jhr. Elsevier neer-
gepend woord aan:
maar bastaarden.”

,, Al die andere van Swieten’s zijn
In elk geval had hij geen denkbeeld

ervan, dat die acte eene reeks van voorvaderen bevatte
voor den R.C. tak, waartoe de beroemde medicus behoorde.

Bij gemis aan de klappers, die ons thans ten dienste
staan , was het toen natuurlijk vrijwel onbegonnen werk
om stamreeksen samen te stellen. Man teerde slechts o p
wat men toevallig vond.

In het kort volge nu vóór de acte zelve eene  opgave
der generaties boven Gerrit Thomnsz,  zooals wij  die daar
uit kunnen leeren  kennen:

VL Thomas Lambevtsx.  ca~ Swìeten.

VIL Lambert Jacobsz.

VIII. Jacob Simo?asz.

I-loe  laatstgenoemde nu weer uit He?adrik  Paep, den
b a s t a a r d  oava Swieteva, stamt, is eene  vraa.g, die ik tot
nog toe niet kon oplossen.

Getu igen isboek  D f. 184vso..
Wij Schepenen ondergescr. doen eenen yegelicken weten, dat

ons bij Symon Thomasz. van Zwieten burger dezer stede van
Leyden geexhibeert is zeeckere vidimus of rectificatie gescreven
in franchyn ‘t welo wij gezien gehandelt ende gelesen hebben,
hebbende twee uythangende groen wassen zegelen aen doubbelde

,
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franchyne staerten wezende gansch gaeff ende  ongeraseert ende
vorder onderteyckent zjjnde ende luydende van woorde te woorde
gel& hier volcht: WU Cornelis Jansz.  ende Heynric Florisz.
schepenen in Leyden oirkonden ende certificeren dat wU opten
dach van huyden datum van dezen brieve gesien gehandelt ende
gelesen hebben eenen  brief bezegelt mit den zegelen van Heeren
Dirck  van Zwyeten, Ridder ende  Jan vun  Zwieten die welcke
was gans gave in zegelen ende in staerten ende ongeraseert zoe
wij anders niet sien en conden. Innehoudende ende luydendeals
hier nae volcht  ende bescreven  staet:

Wij Dirck  van Zwieten, Ridder heer tot Leyenborch ende tot
Loenersloot, nou ter tut casteleyn ende bailiu van Woerden,
Muyden, Weesp, Naerden ende Goeylandt etc. ende Jun van
Zwieten heer tot Opmeer etc. doen condt alleu luydeu, dat wij
gezien gelesen eode gehandelt hebben zeeckere brieve ongecan-
celleert ende ongeraseert gans ende heel van woirde tot woort
aldus spreeckende: Ick Dirck van Zzuyeten  doe kont eude kenne-
lick allen luyden als dat ick Heynrick Puep int waer gevonden
hebbe mit goeden betoge, dat hij mUus  vaders bastart broeder
was ende ic hem kenne een wel geboren man gelycken mijn
zelven  naer sijnre coemste ende sijne  kinder  des gelgcks.  Eude
bidden allen goeden luyden dat syse in . . . . . . . . rechten laeten
als ma toebehoort ende ick se noode verder vercort  sage. Ende
omdat dit waer is zoe heb ick dezen open brief bezegelt mit
mijnen zegel int jaer ons Heeren  duysent drie hondert een ende
toegentich des Donredages nae Sinte Maertijnsdach  in den winter;
des gelijcx eenen  anderen brief gesien als boven verclaert van
woert tot woert sprekende: Willem van Montfoerde vun Zwielen
Ridder Baliu ende Rentemeester des lants van Egmondts, doe
kont allen Luydeu dat ick inder waerheyt mit goeden bescheyde
van goeden bezegelden brieven vernomen hebbe dat Heynrick
Puep mij  toebehoort die Heyn Janszs en Elle  Zegerszs  oem was,
alsoe dat ic de zelve Elle en Heyn voors. kenne rnun geboren
mage  te wesen en goede welgeboeren Luyden. Ende ick bidden
allen goeden Luyden dat zij hemluyden ende degene van hem
tomende off gelijck in den geboorten staen, rustelick ende vrede-
lick laten gebruycken ende genieten hoeren geboerten want ic
ge noode veronrechten eage boven reden ende want dit waer is
rude icse claerlicken voor mijn maegen houde als voorscr. es,
Goe heb ick dezen open brief bezegelt met mijnen zegel, gegeven
opten  acht ende twintichsten dach in April int jaer ons Heeren
duysent CCCC ende achtien.  Ende zoe wQ inder rechter waer-
heyt vynden Dirck Jacobaz,  Claes  Symonsz,  Bouwen Gerytsz  ende
Glans  Pietersz  gecomen zijnde van der rechter Tynye ende bloede
van Heynrick Paep, oock  mede dat gestyft ende gestarct  heb-
bende bij hoeren eede die zu gedaen hebben voor ons lieflijck aen
den heyligen zwerende, dat heurlieder afcoemst is van Zwieten
ende  Heynric Paep bastart  broeder was van Dirck  van Zwietens
vader ende  bijden zelven eede getuych geven alsoe te zijn CZaes
Pietersz,  die op dezen tijt hier niet tegenwoordich en es ende van
nootsaecken wegen niet comen  en machte, ontfangen en houden
deze voorgenoemde persoonen voor onsen  magen als Dirck Jucobsz,
Claes  Symonsz, Bouwen Geryts.z  ende  Clues  Pietmsz  welgeboren
mannen gelijcken  ons zelven nae hoerluyder comste, hoerluyder
kinder des gelijcs ende bidden voort allen lnyden dat zn se in
zulcken  rechten laten als ons toebehoort want wyse noode ver-
cort ofte veronrecht zagen. In kennisse der waerheyt zoe hebben
wd Dirck van Ztieten  Ridder etc. voors. ende Jan van ZzuZeten
voorgenoemt dezen brieve bezegelt, onse zegelen hieraen gehangen
den zesten dach van October ao vqftienhondert.

Voirt zoe certificeren wy Schepenen voors. dat opten voors.
Tach datum van dezen brieve voor ons inden gerechtegecomen
zijn, Claes  S~monsz,  Bouwen Berytsz ende Dirck Jacobsz die
voor in dezen jepenwoordigen brief gescreven  staen. Ende certi-
Sceerden  elcx bti hoeren gestaeffden eede die zij volcomelicken
Taertoe  deden met opgeheven hande ende vuytgestrecte vingeren
rist recht es, dat, Clues  Symonsz voorsz.  en wijlen Jacob  Symonsz
;wee volle gebroederen waeren beyde van vader ende moeder
ran  welcke  Jucob Symonsz  gecomen is Lambrecht Jucobsz,  d ie
IU ter tot woonachtig is in RUnlant binnen den ambachte  van
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.Zoeterwoude buyten Leyden bij Sinte Jans Capelle, zoe dat
Claes  &‘imonsz  voors. een volte oom is van den voorn. Lambrecht
Jacobsz. Ende want Godlick ende verdienstelick i s  i n  a l l e n
rechtvaerdigen  zaecken der waerheyt getugenisse te geven als
men des verzocht wordt, zoe hebben wU schepenen voors. dezen
brieve bezegelt mit onsen  zegelen hier aen gehangen int jaer
ons Heeren Dnysent ende vgffhondert  opten negenden dach in
Octobri; opte plycke stont Johs ende was bezegelt gelijck int
hooft geseyt is. Verder zo zijn noch voor ons gecomen ende
gecompareert Cornelis Adriaensz van Berrevelt vroetschap  deser
stede van Leyden out omtrent LXXV jaeren en Cornelis Meeus
van Hout secretaris van de Weescamer derselver stede out om-
trent LXXVI jaeren ende tuychden: te weten de voors. Berre-.
velt bij den eedt, die hij als vroedschap heeft gedaen en de
voors. van Hout bij den eedt, die hij int stuc van zijn voors.
officie heeft gedaen ten verzoucke van den voors. &mon Thomasz
wan Zwieten  rechtelicken daer toe verdaecht zijnde, hoe dat
waerachtig  es dat zU deposanten bey& zeer wel gekent hebben
Lambert  Jacobsz int voors. vidimus gedenomineert ende dat de-
zelve Lambert  Jacobsz in zijn leven gewoont  heeft gehadt buyten
dezer stede van Leyden omtrent Cronesteyn in Zoeterwouderam-
bacht bg een cappelle  doen ter tijt aldaer staende 1) iut welck,
zo Cornelis Meesz  voorz. alleen verclaert, men op Sint Jans
dach kerckelicke feesten plach te houden ende te doen, - weder
beyde  de voors. deposanten, dat haer kennelicken is dat de zelve
Lambert  Jacobsz grootvader is geweest over den requirant ende
verclarende hun deposanten van gelijcken  wel kennelicken te
wesen ende gehoort  te hebben, dat de voorn. Lambert  Jacobsz
naergelaten heeft een echte zoon genaemt WiZZem, zonder dat
zij getuygen nochtans denzelven persoonlicken hebben gekent,
maer verclaeren beyde wel te weten, dat de voors. Willem  mede
twee echte zoonen  heeft naergelaten, daer van deene is genaemt
Claes ende den ander Cornelis alias Cortwil, dat de voor-
geroerde Lambert  Jacobsz noch geteelt ende  naergelaten heeft
v@ echte zoonen  mit namen, Claes,  Jacob, Thomas, Adriaen en
Symon.,  ende noch so de voors. Berrevelt alleen verclaert, twee
dochters, deen genaemt Maria ende dander Jannefgen,  maer de
voors. van Hout verclaert, alleen de voorn. Jannefgen gekent
te hebben. Ende verclaerden voorts beyde de deposanten, dat
van dezelve personen weder gecomen ende geteelt zgn, zodanige
echte kinderen als achter elcx name distinctelicken is gestelt,

te weten van voorn. Claes  Lambertsz,  Cornelis, Huych,  Lambert,
Symon  en Jan; van Huych voorn. za. Claes cut omtrent VIII
jaeren  en Huych out omtrent VII jaeren ; van Symon  voorn,
een echte zoon genaemt Glaes out omtrent XVIII  of X1X  jaeren;
van Jacob Lambrechfsz voorn. een echte zoon geheten Willem jegen.
woordich wonende in de Laenhouck in den ambachte van
Wassenaer, van Thomas Lavnbertsz,  voor zo veel de verclarinaf
van de voors. Berrevelt alleen aenpaet ende hy gekent heeft,
vier echte zoonen  mit namen Jacob, Cornelis, Lambert  ende
&/ttton,  twelc is de requirant alhier ende belangende de ver-
claringe ende cuntschap van de voors. Cornelia Meesz,  mede
vier echte zoonen  mit namen, Jacob, Lamberf ende  Symon  voors.
mitsgaders eenen Gerrit, die Beruevelt verclaert.  niet te kennen;
van Symon Lambertsz een echte dochter genaemt Symontgen
ende dat de voorn. Jannetgen Lambertsdr.  gehuwet is geweest
met eenen Dirc Ger$tsz in zijn leven gewoont  hebbende op
Delffshaven,  die welck zonder eeuige kinderen achtergelaten te
hebben gesturven es, ende verclaerden vorder, dat Jacob voorn.
hroeder van den requirant ende zoon van den voors. Thomas
Lambertsz.  geteelt heeft twee echte zoonen  d’een  genaemt Andries
die al overleden es ende d’nnder Lambrecht nog in leven wesende
ende tot een huysvrouw getrout  hebbende Anna van Heussen
Dircdr.  Actum den XXV”n  Augusti 1590. (w. g.) Jan Isnoutsz
[van Nes) Arnoult Duyck. i

Tot zooverre dit merkwaadige stuk, reeds in het mid-

1) Dit is de kapel gesticht door Tieleman Oem van Wijngaerclen
heer van Cronesteyn. (Vgl. v. Heussen  en v. Mieris).

darniche  linie der van Swieten’s, die aan de hand van
deze gegevens de slotsom meende te kunnen trekken,
dat, Hendrik Paep  de betovergrootvader was van Jacob
Symonsz, dien ik met nummer  VIII  vermeld heb hier-
boven.

Volgens hem was de plaats van Paep  in de genealogie
der van Szoieteds aldus:

Boudewijn van Swieten

I
Dirck van  Swie t en

I
I I

Claes  van  Swie t en W i l l e m  v. S w i e t e n
I I

I)irc van  Swie t en heeft bastaard
H e n d r i k  P a e p .

dr. tr.  Willem van Montfoort.

Dit is echter in strijd met hetgeen wij lezen in den
brief van 1390, waar de tweede Dirc  zegt, dat Paep
een bastagrd broeder van zijn vader was, dus ook een
zoon van den eersten Dirc. Waarop dit dan ook moet
steunen, vertelt hij er niet bij..  La.at ons niet vergeten,
dat van de werkelijke famlliegeschiedenis der v a n
Swieten’s, vóór den bekenden thesaurier Boud@  (1370
-1464),  nog het eerste woord gezegd moet worden.

De afstamming van het later Middelburgsche
geslacht van Hazel te CkVe,

door W. W IJNAENDTS VAN R ESANDT.

In de z.g. Clevische Registerbücher, deel XV,
loopende van 1448-1463, vindt men op folios 62-64
de Ordinantie miins gen. Heeren (n.1. den Hertog
v a n  Cleve)  a l s  s y n e  genaden d a t  voirtan i n
s y n r e  h u y s e  gebald-en wi l l en  hebbn ,  op sent
Johans  avent  to  midsommer ao 1449  ingesa t ,
in welke al het personeel van den Hertog wordt ver-
meld, met bijvoeging van het aa.ntal paarden en hun
knechten, waarmede het den Vorst diensten moest be-
wijzen. Deze merkwaardige lijst eindigt met het lagere
huispersoneel, waaronder de schrijvers en de koks en
daaronder vindt men voor het eerst den naam van
Ailbert Kaick (met 1 peert) vermeld.

Het is van dezen op 23 Juni 1449 het eerst voor-
komenden Albert,  dat het geslacht vuw Haxel  - dat
later te Middelburg woonde (zie dit Maandblad jg. 1924
k. 237) - afstamt. Immers de naam Kaick was niet
‘s mans familienaam, maar duidde op de functie, welke
hij - en wellicht ook zijn voorvaders - bij den Hertog
had bekleed, immers ,kaick” beduidt blijkens tal van
andere acten hier ,,kok”. Zin familienaam was v a n
Hazelt,  ook geschreven als ,van Hnesell  en van Hais(s)eZl.
Dit, blijkt al dadelijk uit een hem betreffende acte voor-
komende op f’olio  86 vs0 van deel XVI der Clevischen
Registerbücher (dl. 1464-1466) in welke op St.
Valentijnsavond  (13 Februari) 1467 de Hertog Aelbert
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vam  Hazelt,  onsen Koek, om dienstwil l  den hi
ons gedain hefft,  begiftigt met ,den b o d e n a m t
t o  A p e l t o r n  ende costery in  der  kercken to
Oeffelt  i n  d e n  l a n d e  v a n  G e n n e p ” ,  openge-
komen door het overlijden van Wolter Strick.  Z)at de
Hertog de gewoonte had de diensten van zijn huis-
personeel op dergelijke wijze te beloonen, blijkt uit ver-
schillende acten, b.v. eene van Dominica letare Jheru-
salem (23 Maart) 1460, voorkomende in hetzelfde deel,
blijkens welke de Vorst aan Qerloch Kaick (wellicht
een bloedverwant van onzen Aelbert Kuick),  ,onsen
barbier” wegens zijn bewezen diensten vergunt het huis
en de hofstede, welke zalige Wolter  Kerskorff  vroeger
placht te hebben.

Eenmaal in ‘s Hertogs dienst een trede hooger  ge-
klommen op de maatschappelijke ladder, kwamen onze
gewezen kok en zan afstammelingen, zooals hieronder
zal blijken, meer en meer in deftiger kringen en be-
hoorden zij later tot de aanzienlijksten der Cleefsche
burgerij.

Bij de inschrijving te Cleve op Vrijdag ipso die beste
Barnabe (11 Juni) 1461 van loopende  rentebrieven (deel
XV alsvoor, 1448 - 1463 f” 129) staat vermeld, dat
Ailbert Kaick een rente van lb R. gl. bewijst ,to Kalckar
an de Slutery” ,(sluiter  = rentmeester).

Albert Kaick alias van Hazelt  was in 1469 overleden,
zijn vrouw was Mec7delt Leers. Aan haar verschrijft de
Hertog op St. Bonifaciusdag (6 Juni) 1469, (dl. XVII,
1464-1472, f” 167”““) een rente van 2 malder rogge en
2 malder gerst, haar levenslang, te beuren uit de sluy-
terie van Cleve. Bovendien had zij na haars man over-
lijden diens gerichtbode-ambt van Apelthorn ontvangen,
hetgeen blijkt uit een uitvoerige acte handelende over
hun zoon Johan.

Deze belangrijke acte, gedateerd up sunt Vitz dach
(16 Juni) 1496, vindt men in deel XX, 1487-1497,
f0 321, der Clevischen Registerbücher en houdt
in, dat de Hertog verklaart aan meister  Aleff van
H a e s e l l  g e n a n t  R o c k ,  onse m u n t m e i s t e r  t o
C 1 ev e, op verzoek van zijn moeder Mechtelt Leers,
nagelaten weduwe van wijlen Ailbetz van Haessell, die
meisterkock, na haar overlijden gegund te hebben
het gerichtsbodeambt te Apeltorn, hetwelk de Hertog
aan haar haar leven lang gegeven had.

Hieruit zien wij derhalve, dat de zoon van den kok
reeds muntmeester te Cleve was. Diens aanstelling als
zoodanig is zelfs nog te vinden en komt voor op fo 161
van het hiervoor bedoelde deel. Op Sonnendaich na
Pauli conversie  (27 Januari) 1493 wordt m ei s t er Alef f
v a n  H a e s e l l  g e n a n t  Koek g e s a t h  u n d  g e -
m a i c k t  t o t  onsen m u n t m e i s t e r  t o  Cleve. D e
zeer uitvoerige acte behelst tal van bepalingen ten
aanzien van het slaan zijnerzijds der Cleefsche munten
en eindigt met de mededeeling, dat Jaspar  van Oiswert,
zijn z w a g e r , en Johan Roeper, zijn huisvrouw’s
vader, voor de praest van Cieve borg er voor blijven,
dat hij goede munt zal slaan. 1)

Eenmaal muntmeester, komt hij uiteraard onophou-

l) Hij was dus voor 1493 gehuwd met een dochter van Johan Boever;
de mededeeling in het Stam- en Wapenboek, genealogie de Roever,
dat dit huwelijk in 1500 plaats vond is dus onjuist. Bovendien was
hij de vader van den in k. 237 jg. 1924 van dit Maandblad be-
doelden lateren muntmeester Adolpb van Hagel.
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houdelijk  in Cleefsche acten voor; hQ heet daarin aoo-
wel Aleff en Adolph van Haesell als Aleff Kaick, on z 0
m u n t m e e s t e r ; al deze acten houden vergunningen
in om nader bepaalde munten te mogen slaan. Ten
laatste schijnt hij echter kwesties met zijn Vorst te
hebben gekregen, althans hem werd in 1608 ver-
boden verder munt te maken.

Dinsdach post Blasii (6 Febr.) 1609 vergunt de Hortog,
dat Adolph van Haesell, montmeister tot Cleve,
terstond weder penningen zal mogen munten, hetgeen
hem eenigen tijd lang verboden was (deel XXITII, fo
23j en

St. Matheusdach des heiligen Apostels (21 Sept.) 1616
magAleffvanHaesel1,  onse m u n t m e i s t e r  t o  Cleve
die een tijtlang mit  ons  in  onwil1 und onge-
n a d e  g e s t a i n h e e f t ,  w e d e r o m b  o p  t e  nye
muntzen (deel XXV, fo 36).

Adolph van Haesell heet nog muntmeester in 1629
en is in dit jaar blijkens een hieronder te vermelden
acte dan momber over de onmondige kinderen van zijn
na te noemen reeds overleden zoon Albert.

Uit zijn huwelijk met Mechtelt Roever sproten ver-
schillende kinderen, welke tusschen 1480 en 1490 ge-
boren moeten zijn, doch wier volgorde mij niet bleek.

1. Johan van Haesell Aloffszoon, aldus van 1610 tot
1621 vermeld als vicaris van de Maria-vicarie  te Cleve.

2. Albert van Haesell, vermeld te Cleve sedert 1618
en sedert 1626 als muntmeester te Wesel. Ook diens
aanstelling als zoodanig - en de reden ervan - is nog
te vinden.

In de acte van zijne aanstelling van Qudestag neist
nae Sondach Exaudi (16 Mei) 1626 (deel XXVII, f” 84)
lezen wij n.1. dat de Hertog aan Aelbert van Raesell
d a t  m u n t m e i s t e r a m p t  t o t  Wesel toegesacht
heef t ,  en:  dat  wi j  nu mit  Alber t  van Haesel l
van  a l l en  und  i t z l i cken  schu lden  gesche iden
sijn, s o  w i j  h i r b e v o r e n s  meister H e r m a n n
van  Werden ,  syne r  hu i sv rouwen  vade r  sali-
g e r ,  s c h u l d i c h  u n d  t e d o i n  g e w e e s t  moegen
sijn, also da t  w i j  oem vo i r  d i e se lve  schuit
e i n  v o r  a l l e  uitreicken s u l l e n  7 6  g o u d e n
g u l d e n  e n d  d a t  t o s a g e n  v o i r  d a t  muntmeis-
t e r a m p t  t o t  W e s e l .

Albert van Haesel  overleed reeds vóór Juli 1629 en
was dus gehuwd met een dochter van Dr. Hermaa van
Werden; deze laatste was uit Keulen afkomstig, in
welke stad zijn weduwe Christina  zich na zijn over-
lijden vestigde. Hij was in 1495 benoemd geworden
tot lijfmedicus van den Hertog en wordt in de Cleefsche
Registerbücher nog al eens vermeld (zie o. a. dl. XX,
foa 269 en 260).

Uit het huwelijk van zijn dochter met den munt-
meester te Wesel  Albert van Haesell sproten verschil-
lende kinderen, wier namen blijken Ùit eenige Cleefsohe
acten, waarvan de belangrijksten in verkorten vorm
hier volgen :

8 Juli 1629. Adolf van Haesell, muntmeester, mede
als momber van de onmondige kinderen van wijlen
Albert van Haesell, zijn zoon, Jan Ingelkest,  als moni-
ber van zijn. huisvrouw, Rendrik van Haesell, zoon
van wijlen Aibert  voornoemd, en Adolf van Haesell
Adolfsaoon,  transporteeren aan Christoffel ther Poirten
een ledig erf waar een huis opgestaan heeft in de stad
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Cleve.  ( P r o t o k o l l l e  d e s  Schö f f e n g e r i c h t s  Cleve,
d l .  1 6 2 6 - 1 6 4 6 ) .

Donnerdaoh post Vith (19 Juni) 1633. Anfaa, He~ick
en Aeloff van Hnesell voor hen zelf en voor hun on-
mondige broeders en zusters,  bekennen dat  J o h a n
Ingellen ao,n  hen heeft afgelost een rente van 6 golden
gulden v a n  grootere  ren te  van  12  go lden  gu lden ,
welke zij jaarlijks uit Johan’s huis trokken en welke
rente afkomstig was van de huwelijksgave, welke hun
vader, wijlen Albert van Haesell, bij zijn huwelijk ont-
vangen had. (Schepenprotocol als voren).

Sunte Servaesdach (lb Mei) 1536. Johu,)  Hamer a l s
man van Anna zijn huisvrouw, Henrick van Haesell
en L3i/se van Haesell transporteeren aan Adolph van
Haesell  ieder hun deel in het huis met, schuur en toe-
behooren gelegen aan de Alden  Marckt te Cleve. (Als
voren).

25 Februari 1642. Adolf  on Jan van Haisell trans-
porteeren Jan van Hoen 1) hun aandeel in het vorenge-
noemd huis te Cleve. (Protocol als voren),

Uit deze 4 acten - er zijn er desgewenscht nog
meerdere mede te deelen  - blij kt, dat Albert cati Haesell,
de muntmeester van Wesel, minstens de volgende vijf
kinderen naliet, n.1. 1. Anna,  vermeld 1633 en 1636,
gehuwd met Jan Hamer,  2 .  Henrick,  vermeld  van
1629-1638, 3. Stina (Christinu),  vermeld 1636, 4. Adolph,
1642 en Jan, 1642.

Na laatstgenoemd jaar vind ik deze kinderen niet
meer te Cleve vermeld en is het tot dusver onbekend
of zij afstammelingen hebben gehad en waar die zijn
gebleven.

3. Adolph van Haesell Adolphszoon; deze wordt het
eerst vermeld als kerkmeester van Cleve  in 1621 en
1622, in dezelfde jaren als schepen aldaar en in 1631
als muntmeester. Hij was kort voor of in 1628 gehuwd
met Maria N., wier achternaam niet bleek, doch die
reeds als zijn weduwe in 1538 voorkomt.

Eenige  belangrijke acten -- ontleend aan de Pro t o -
k o l l e n  d e s  S c h ö f f e n g e r i c h t s  t e  Cleve  - hen  be -
treffende, deelen  wij hier weder mede:

Syxti pape et martyri (6 Aug.) 1628. Aleff ‘van Haesell
Aleffszoon  en Maria, zijn echte huisvrouw, hebben elkaar
wederkeerig getuchtigd aan al  hun goederen, waar
deze ook gelegen zijn; in geval uit hun huwelijk kin-
deren mochten spruiten, zal deze tuohtmaking van geen
waarde meer zijn.

23 Mei 1629. Gaebell die Naeth, als gemachtigde van
Crystina.,  nagelaten weduwe van wijlen meester Herman
van Werden, krachtens procuratie gepasseerd voor den
,,Greeff  u n d  Scepen” te  Keu len ,  t r anspor tee r t  aan
Adolff van Haessell Adolffszoon alzulk  erf en goed,
als Christina  voornd. in het gericht van Cleve liggende
heeft, met alle brieven daarvan zijnde.

Altera omnium sanctorum (2 October) 1632. Bernt
Blanckenstein, Adoltf  van Haesell en Johan Ingellen,
als man van Mechtelt zijn huisvrouw, bekennen dat zij
erfdeeling hebben gehouden in tegenwoordigheid van
,,irunden  und maigen te beyders syden”, van al het

1) Blijkens het Urteilbuch des Sohöffengerichts te Cleve
dl. 1527-1517 heeft in 1543 Peter Backhuys als gemaohtigde van
Mechtelt  van Hassell proces contra Jan van %oen  over de ui&oering
van een niet nader aangeduid testament. Deze Mechtelt is stellig
de vrouw van den na te noemen Johan Ingellen.
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versterf en goed, dat Bernt Blanckenstein’s huisvrouw
gij haar overlijden heeft nagelaten; de aote vermeld t
diverse  daarbij overeengekomen bepalingen.

16 Sept. 1638. Marie weduwe wijlen Ado@7a  van
Basel& v o o r  h a a r  z e l f ,  e n  Henri&  vafa Hasell, a l s
mom ber van de gezamenlijke onmondige nagelaten
kinderen van Adolph voornoemd, transporteeren aan
Hetman Il’ijngartz  een huis en hofstede te Cleve, ge-
legen tegen de put bij  Conlsait  vaqa T@‘s  erf.

Uit deze acte blijkt, dat A d o l p h  vafa  Hasell,  over-
leden in 1638, verschillende onmondige kinderen naliet
811  was het tot dusver eveneens onbekend wat er van
deze geworden was en waarheen zij vertrokken waren,
totdat uit de mededeeling in k. 237 van jg. 1924 van
dit Maandblad bleek, dat de latere rala Hazel’s  te Mid-
delburg afstammen van een der kinderen - Johan ge-
beeten - van dezen Adolph vzn Hazel  (can Hasell).

Nadere mededeelingen  over de andere kinderen van
Adolph, die evenmin als de kinderen van zijn broeder
A1bel.t otln  Hasell,  te Cleve m e e r  v e r m e l d  w o r d e n ,
zoomede  over genoemden Joha.?&  en zijn zoon A l b e r t ,
doctor in de medicijnen, laatstelijk te Middelburg, blijven
echter wel gewenscht’.

4 .  \I’ilhelmina  l*an  Hasell,  die in een Cleefsche  a c t e
van 1623 voorkomt als huisvrouw van Bernt Blancken-
steyn en die in de hierboven medegedeelde  acte van
1632  reeds als overleden werd vermeld.

6. Mechtelt van Hasell, hiervoor (en in andere acten)
v a n  1.629-1643  vermeld  a l s  hu i svrouw van  Joha,n
lngellell. In 1644 worden te Cleve vermeld Gaert Ifagellen
en Jan Ingellen,  zijn vader, zijnde d6 laatste weduwnaar.

Tot slot deelen  wij nog twee Cleefsche acten mede,
waarin verwanten van deze vav&  Haesell’s  voorkomen.

In 1493 heet - zooals wij hiervoor zagen - Jaspar vala
Oiswert, zwager van Adolph vala Haesell gemapat  Koek.
Op Sa te rdach  pos t  Victoris 1626 bekent  Aelbert  van
Haexell,  dat hQ uit ziju land hetwelk hij van Heesmans-
erven gekocht had, schuldig is aan Roleff van Osswert,
scholtis tot Gennip, een jaarlijksche rente xan 3 gouden
gulden, te betalen ioder jaar op St. Victorsdag. (Pro-
tokol des Schöffengerichts, dl. 1626-1646).

Hiervoor zagen wij verder, dat Adolph van Haesell
reeds in 1493 gehuwd was met Mechtelt Roemer; Don-
nersdach post  conceptie  Marie 1632 transporteeren
Derick, Jolaula,  Arnt en Peter Bueltgen aan Aleff  van
Haesell  en aan Johau lllgellen alle erf en versterf hun
vermits overlijden van zalige R’illaemken Roemers  aan-
gekomen. (Protokol als voren).

~-

Het geslacht Pkdy,
door H. H. V A N  DAM.

Wapen : In zilver een eend met een takje in den snavel,
zwemmende op de bovenste van drie blauwe golvende
dwarsbalken, verlaagd in het schild, de bovenzijde der
bovenste balk ongeveer op twee derden van de hoogte
van ‘t schild. Helmteeken  : de eend. Dekkleeden: blauw
en zilver.

BQ de redigeering van den Rotterdamschen bundel
van Nederland’s Patriciaat, welke begin van het volgend
jaar het licht zal zien, kwamen mij enkele aanteeke-
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ningen  in handen betrefiende  dit geslacht; ik heb deze
op het Rotterdamsch archief vermeerderd, waardoor ik
de fragment-genealogieën voorkomende in Jhr. Wittert
van Hoogland’s Geschiedenis van het geslacht Wittert
(blz. 400 en 1661) tot één kon vereenigen.

I. Jan Pédy, woonde to Gouda, ov. vóór 1611, tr.
Ma?‘icl%je  SwLc+zclce?1,  ov. n& 9 Sept. 1626, dr. van Nico-
laes Swancken,  koopman en vroedschap te Veere.

Uit dit huwelijk:
1 .  Nicolaes,  volgt  11.
2. .Willem  Pédy, geb.  Gouda,  vermeld in 1626 als

commandeur der Walvischvaarders,  begr. Rotterdam tus-
schen  29 Oct. en 5 Nov. 1645 l), tr. Rotterdam 25 Oct.
1 6 2 0  Cfeerlrzqd  Ce?lten, wordt nog als wed. vermeld
in 1677.

Eind :
Jun Pédy, geb. omstreeks lti23,  kruidenier, woonde
eerst op de Schiodamsche dijk, later (1646) op ‘t
Steiger, faillieerde in 1645, tr. 10 (ondertr. Rotter-
dam 29 Juni 1642) Anna Adriaan C’ornelisdr.,  woonde
bij haar huwelijk te Dordrecht; tr. tio(ondertr. Rotter-
dam 16 Mei 1661) Neeltje  Gerritsdr. Verhocf, geb.
op Voorne, woonde in 1661 te Dordrecht.

Uit het eerste huwelijk:
a. Willem Pédy, ged.  Rotterdam 9 April  lti43,

t vóór 2d Juni 1644.
b. Willem Pé&/, ged. Rotterdam 22 Juni 1644.

Uit het tweede  huwelijk:
c. Maayken Pédy, ged. Rotterdam 3 Feb. 1662,

+ vóór 13 Dec. 1671.
d. Maryken Pédy, ged. Rotterdam 13 Dec. 1671.

11. Nicolaes (Claes) Ja?w.  Pédy, geb. Gouda, bekend
beeldsnijder, woonde eerst op de Blaak, later op de
Hoogstraat, tr. Rotterdam 16 April 1634 Aeghje  Lucasdr.,
j- 22 Mei 1678.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt 111  A.
2. Johan, volgt 111 bis B.
3. Cornelia Pédy, tr. Johan van Rijnsoever.

A.

111.  IIillem  Pédy, geb. omstreeks 1636, wijnkooper  te
Rotterdam, hoofdman van het wi@koopersgilde,  Oude.
vrouwhuismeester 1667-73,  commissaris  van het Water.
recht 16’72, 73, brandmeester 1698-  1703, commissaris.
generaal v. d. Keurvorst van Brandenburg 1689, testeerde
6 Juli 1710, woonde op de Wijnhaven,  begr. Rotterdaru
13 Juli 1710, tr. l0 Rotterdam 2F Oct. 1661 Johanw
van der Laen, dr. van Pieter en Martijnrje  . . . . . . ; tr
20 Rotterdam 3 April 1684 .&!aria Boogaerts, wed. vax
Zacharias Verdwp.

Uit het eerste huwelijk:
1. Emmerentia Pédy, ov. Breda ii Oct. 1761, tr. Rotter.

dam 9 Nov. 1709 Plzilibert  Tilly,  kolonel, zij waren ir
1738 nog in leven te Dendermonde.

2. Martina Pédj/, begr. te Rotterdam tusschen 10 er
16 Maart 1716, tr. Rotterdam 27 Sept. 1696 Mr. Gerbranc
uan Mierop,  geb. Rotterdam 11 Aug. 1666, brandmeeste]
1706-07,  t Rotterdam 8 Jan. 1708, zn. van Mr. Joha?

1) Woonde bij zijn overlijden hoek Nieuwe beurs en Westniem
land, bij zin huwelijk op de Hoogstraat.
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n Catherisa Prins en wedr. van Aletta vati  der He!/.
3. Willem Ptidy,  i_ in Suriname 1720, tr. in Suriname
Oct. 1718 Cathwin~ Marcus, geb. in Suriname, begr.

iohiedam 20 Maart 1766, wed. van Dnniel Brandt, raads-
.eer. Zij  hortr . 18 April 1728 DalLiel  Pichot,  waarn.
;ouv.-generaal van Suriname 1727, wedr. van /5ara de
kaart.

4. Pecter Pkly, geb. omstreeks 1663, woonde op de
Nijnhaven, begr. Rotterdam tusschcn 24 en 30 Maart
703, tr. (ondertr. Rotterdam 25 Oct. 1702) Elisabeth
Ir&,  wed. van C’or?lelis  Donker.

6. Aicoltcas  Pkdy,  gek omstreeks 1664,  begr. Rotter-
lam 10 Nov. 1706.

6. Samuel  Pédy, ged. Rotterdam (Rem.) 6 Oct. 1677,
legr. Rotterdam tusschen 7 en 13 Jan. 1680.

7. Agaiha  Pkdy, geb. omstreeks 1677, begr. Rotter-
.am 28 Jan. 1733,  oud 46 jaar.

B.

111  bis. ,Johon Pédq,  ged.  Rotterdam 15 Juli  1626,
teer van Ritthem (Lij koop 6 Juni  1684 van Johan
>avidsz. Courten),  pen~~ingmeester  Groote Visscherij 1667,
:omm. van het Waterrecht 1668, 69, 81, 86, schepen
.671, 72, dir. van don Levantschen Handel, klerk ter
,ecretarie  1679, hofraad  v. d. Keurvorst van Brandenburg,
- Rotterdam 27 Nov. 1696, tr. 10 Rotterdam 21 Dec.
1639 Emmereolltia  van der Laen, dr. va,n Pieter en Mcrr-
@aije . . . . . . ; tr. 20 Rotterdam 27 Aug. 1669 Dieuzuertje
Loens Jacobsdr., + vóór 1 ti86.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Pédy, ged. Rotterdam 17 Oct. 1660, i_ Berlijn

L6 Aug. 1’719, tr. Potsdam in Aug. 1688  Joachim Friedrich
Kornmesser,  geb. Keulen 10 Jan. 1644, 10 burgemeester
fan Berlijn enz. enz., 1_ Berlijn 10 April 1716,  zn. van
Tacob en Catharina  Blumen en wedr. van Sibylla  Doro-
‘hea Blumen.

Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Pédy, geb. omstreeks 1663 (erkend bij het’

huwelijk der ouders), werd geestelijke zuster (kloosternaam
Fernandina), t Enghien, klooster Nazareth, 3 Mei 1737.

3. J o h a n n a  Pkdy,  geb. omstreeks 1667, tr. Jonker
Robert van Eeckeren, heer van Merxem.

4. Mr. Nicolaas (Johan) Pédy, heer van Ritthem ‘>,
ged. Rotterdam (Rem.) 21 Oct. 1672, hofraad van den
Koning van Pruissen, t Antwerpen 18 Juli 1723, begr.
Liere, abdij van Nazareth, onder zerk met zijn wapen
en grafschrift, tr. Rot.terdam 17 Feb. 1710 ik?aria A%na
Wittert, vrouwe tot Langebakkersoord, geb. Rotterdam
20 Dec. 1685, + Ant,werpen  25 Juni 1686, begr. bij haar
man, dr. van Mr. Adriaen en Isabella  Margaretha van, der
Dussen  en wed. van Cornelis  van Gouders .

6. Catharina Pérly,  erfgenaam van haar vader Jan
Pédy, als hoedanig zij, wonende buiten Liere, op 16
Juni 1699 vermeld wordt.

1) 11;j rerkoopt dom heerlijkheid den 28 Oct. 1717 aan Daniel
Fruylier.



medegedeeld door Ir. D. W. VAN DAM VAN BEKENDORP.
(Vervolg vrtn  XLII, 241.)

( B )  G e s l a c h t  R e g i s t e r  v a n  d e  F a m i l i e
v a n  A r m i n i u s .

(1)

(11)

Harmen Jacobxe,  mijn over-overgrootvader van
Moederszijde, was tot Oudewater een messe-
maker, hij trouwde een dogter die heete Engeltje
Jacobs, en lieten tezamen na een Zoon, genaemt
Jacob  Harmente, Mijn overgrootvader.

Jacob Harmewe  (naderhand Jacobus Srminius
genaemt) mijn overgrootvader, geboren tot Oude-
water in den Jare 1660, is den 180” September
1690 op een Sondag in de oude kerk van Am-
brosio alhier getrouwt met Lysbeth Laurentsz.
de dogter van Laurenls  3acobse  Reael en Ueertje
Pieters, en is den 19en October 1609 Professer
S. S. Theologie zijnde tot Leyden overleden,
nalatende zijne weduwe, en van twaalf kinderen,
die hij bij zijne Huysvrouwe geteeld hadde,
nog negen int leven met Name:
(111) 1. Engeltje,

2. Herman,
3. Pieter,
4. Jan,
6. Laurents,
6. Jacob,
7. Willem,
8. Daniel,

(111)  1.

2.

3.

4.

6.

(IV) 1.

2.

9. Geert?uyd,  mijn Grootmoeder.

Engeltje Arminius, geboren den 14en Juny 1693,
is anno 1617 getrouwt geweest met Dr. Frans
van Noordwyk,  Canonnik tot Uytrecht  eneonder
kinderen overleeden.
Herman  Arminius, geboren den 24 Decemb.
1694, is in Oostindien  Jongman  gestorven.
Pieter Arminius, geboren den ‘ì’en October 1696,
is Jongman  zijnde buyten Leyden in de Vliet
met swemmen verdronken.
Jan Arminius, geboren den 26 Augusty 1698,
is in Oostindien Jongman  overleeden.
-Laurens Arminius, geboren den 20 Septemb.
1601, is op den 24 October 1627 tot Oudewater
op het Stadhuys getrouwt met Cornelia Pieterse
Cuyper,  dogter van Pieter Hendrickze Cuyper
en tot Amsterdam overleeden den 2 Juny 1646,
nalatende zine weduwe en vijf kinderen met
Name :
(IV) 1. Petrus,

2. Margareta,
3. Maria,
4. Jacpbus,
6. Elisabeth.

Petrus Arminius, geboren tot Amsterdam den
7 February 1631, is op den 19 Augusty 1666
tot Amsterdam Jongman gestorven.
Margareta Arminius, geboren tot Amsterdam
den 16 October 1636, is op den 30 Maart 1666

zijne Wed. op den 20 Maart 1676”aldaer  hem
gevolgt,  nalatende vier kinderen met Name:
(V) 1. Catharina,

2. Laurents,
3. Cornelia,
4. Margaretha.

(V) 1. Catharina Tromper, is op den.. . . des jaers
. . . . met Rudolf  van Zyl, Med. Doctor, getrouwt
en den 9 December 1684 tot Amsterdam aan
de Teering gestorven, nalatende twee kinderen
met Name:
(VI) 1. Hendrick,

2. Dirck.

(VI) 1.

2.

Hendrick  van Zyll, Lieutenant in Stat,endienst,
is op den . . . . tot Utrecht Jongman  overleden.
Dirck van Zyll, is Jongman  zijnde in den Jare
. . . . naar Oostindien vertrokken.

(V) 2.

3.

Laurents  Tromper, is in den Jare.. . . Jong-
man overleden.
Cornelia Tromper, is den 7 October 1680 tot
Amsterdam, Vrijster zijnde, aan de Teering
overleden.

4. Margareta Tromper, Vrijster zijnde, is op den
. . . . tot Amsterdam aan de Teering overleden.

(IV) 3. Maria Arminius, geboren tot Amsterdam den
29 Septemb. 1638, is den 18 November 1667
tot Amsterdam getrouwt met Egbertus Veen,
Med. doctor, en aldaar op den.. . . overleden,
nalatende hare voorsz. Man en twee dochters
met Name:
(V) 1. Hendrina,

(V) 1.

2. Cornelia Maria.

Hendrirta Veen, is op den 10 January 1677
tot Sloterdijk getrouwt met Jacob de Wilde,
Comys van de Hoofdelijke betaling ter Ad-
miraliteyd alhier, en alhier overleden op den
. . . . nalatende haere voorsz.  Man en agt kin-
deren, met Namen:
(VI) 8. $$A

.
3. Cornelia  Maria,
4. Egbertus Veen,
6. Hillegonda,
6. Hendrina,
7. Harmen,
8. Anna.

(VI) 1.

2.
3.

Maria de ràlde,  is op den . . . . getronwt met
Qijsbert  de Lange, Capitein  Lieutenant vant
Collegie ter Admiraliteyd alhier.
Willem de Wilde , . . .
Cornelia Maria de Wilde is op den . . . . ge-,
trouwt met Tiberius Hemsterhuys, Professor
Philosophie alhier.

Egbertus Veen de Wilde . . . .
Hillegonda de Wilde, is op den . . . . met Jan

Visscher Volkertse getrouwt . ._. .
Hendrina de Wilde . . . .

4.
6.

6.
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7.
8.

(V) 2.

(VI)  1.

2.

(IV) 4.

(V) 1.

2.

(IV) 6.

(111) 6.

7.

8.

9.

Hnrmen  de Wilde . . . . .
Anna de Wilde, op den . . . . getrouwt met. . . .
Rooleeuw. .

Cornelia  &aria Veen, is op den 7 Mey 1 6 8 0
alhier op het Stadhuys getrouwt met P i e t e r
Buenellon, Med. Dr., en op den . . . . January
1707 overleden, nalatende haar opgemelde  Man
en twee Zonen met Namen:
(VI) 1. Pieter,

2. Egbert.

Pieter  Quenellon,  is op den . . . . getrouwt met
. . . . .Deuiz . . . .
Egbert Guenellon  . . . .

Jacobus Arminius, Ad”‘,  is geboren den 20 Maart
1641 alhier en op den 21 Maart 1679 tot Sloter-
dijk voor het geregt getrouwt met Anna Bar-
leus en op den 17 Augustuy 1689 tot Haarlem
overleden nalatende Zijne Wed. en twee kin-
deron met Namen :
(V) 1. Laurens Jacobus,

2. Busanna.

Laurents Jacobus Arminius , geboren alhier
op den 22 July 1680, is op den 10 February
1709 getrouwt  met Heradrina  Barbara Iradische-
raven.
Susanna  Arnainius,  is geboren alhier op den
1 2  F e b r u a r y  16S3 en in den Jare  1 7 0 . .  o p
den. . . . Vrijster zijnd0 van de Teering  over-
leden.

Elisabeth Arminius, is alhier geboren den 28
Juny 1642 0n op den 30 Juny 1671 met haar
Neeff Joannes Rombouts tot Slooten getrouwt.
Z i e t  v a n  dese Staek i n t  geslagt-Rte-
g i s t e r  d e r  Romboutzen.

Jacob Armiraius,  is geboren den 20 Juny 1603
0n in Oostindien Jongman gestorven.
\Villem  Armioius, geboren den 2 Mey 1 6 0 5 ,
is tot Leyden aan cl0 Teering  gestorven veer-
tien Jaren oud Zijn&.
Daniel  Arm&&,  is gaboren den 28 November
1606, getrouwt geweest met Maria Regt, dogter
van Abraham Antonisse on is alhier overleden
op den 6 Juny 1649, zonder ooyt kinderen
gehad te hebben.
Oeertruyd  Arminius, Mijn Grootmoeder, is ge-
boren den 12 September 1608, op den 20 Juny
1626 met Mijn Grootvader Jacob Rombouts ge-
t r o u w t .  Z i e t  v a n  dese Staek int Geslagt-
R e g i s t e r  d e r  R o m b o u t s e n .

(wordt  v e r v o l g d ) .

1 Blijkens een door hem op 27 Juni 1600 als kapitsin
afgelegde verklaring noemt hij zich op dat tijdstip 60

1 jaar oud. (Notar. Prot.  J. van Heemskerk, nr. 770).
1 April 1606 compareert aldaar Hester  van Pletten-

i berg, weduwe van Johan Yemants van den Heuvel; de
acte noemt jr. Willem van- Plettenberg  als haar vader,

en jr. Johan van Plettenberg als haar broeder. (Notar.
Prot. als voren, nr. 772.)

30 Jan. 1634 komt voor in een volmacht te Arnhem
jr. J o h a n  vala Plettelaberg,  drost tot  Pallant en hof-
meester van den Graaf van Culemborg. (Procuratieboek
van Arnhem.)

26 Febr. 1641 wordt te Culemborg in de Hervormde
kerk gedoopt Maria Magdnlena,  dochter van Loden+jk
( v a n )  Plettenberg,  kapitein. (Doopboek  der Herv.  ge-
meente te Culemborg.)

12 Juli 1641 compareert te Arnhem Alith van Plet-
telaberg,  gehuwd met den ri tmeester Ootmaersen;  haar
zuster is Hester yan  Plette?aberg,  echtgenoote  van den bur-
gemeester Nicolaas de Poogt. (Procuratieboek als voren.)

14 Januari 1642 geven te Zutphen Lodewi jk  van
Plettenborch,,  kapitein, en Sophia Eren tre$ers,  zijn vrouw,
volmacht aan iemand te Groningen. (Kentenissen van
Zutphen, dl. 1640-1643).

19 Februari 1661 verkoopt Willem van Plettenberg
voor het Schepengericht van Zandwijk  bij Tiel een ren-
tebrief  van 1628, afkomstig van Catharina Charles,
weduwe van den kapitein Reynolt wan Plettenberg.
(Schepensignaat van Zandwijk, dl. 1650-1669).

12 September 1654 testeert te Culemborg Naria  2sa-
bella de Lange, weduwe  van jr. Erederik van Pletten-
berg; haar dochter is Sandrisaa  van Plettenberg. (Testa-
mentboek  van Culemborg, dl. 1631- 1682).

l W .  WIJNAENDTS  V A N  RESANDT.

Hieronder volge, chronologisch gerangschikt, opgave
van den inhoud der fiches i. v. van Plettenberg v ó ó r

1650, aanwezig op het Krijgsgeschieclkundig Archief
1 van den Generalen  Staf.

Bronnen :
A. Register van charters 0n bescheiden van het oud-

~ archief van Kampen.
B, Resoluties der Staten van Holland.
C. Resoluties  van den Raad van State.
D. Commissieboek van den Raad van St,ate.
E. Het Staatsche Leger.

1481. 23 Jan. Henri&  v. P., ritmeester te Hattem (A.
v - 1 9 1 ) .

1 6 8 0 . 2 4  Nou. Sweder  v. P. en Joriaen van Hols teyn
worden als ritmeesters in dienst voor den lande
aangenomen. Zie ook 13 Dec. (B. en E.)

1691.26 Maart. Commissie voor Willem v. P. als kapi-
tein ov0r een0 compagnie voetknechten van 113
hoofden, in plaats van wijlen den Heer van do

‘Merwe.  Hij was luitenant bij die comp. Eed 27
Maart. (D.)

1592.12 Dec. Comm. voor Johan v. P., gediend heb-
bende onder het nu gecasseerde Stolbergsche  regi-
ment, als kapitein ov0r eene comp. voetknechten
van 160 hoofden, in dienst van den Staat. (D. en E.)

KORTE MEDEDEELINGEN.

De eerste Plettenberg’s in Nederland.
Ten vervolge van cl0 in k. 242 over deze familie ge-

dane mededeelingen,  kan ik daaraan de ondervolgende
toevoegen, welk0 van belang kunnen zijn bij de samen-
stelling van een volledige genealogie van dit geslacht.

Blijkens de protocollen van notaris J. van Heemskerk
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1694 on 1595. Hopman P. als huwelijksgetuige vermeld
te Bergen-op-Zoom, 26 Nov. 1694, 3 Juni en 21
act. 1695.

1594. Sergeant-majoor P., vermeld  op den forte van de
Wercke. (B.  blz .  402) .

1695.19 Nov. De comp. van kapitein P. te Gorinchem.
(Trouwboek.)

1698.4 Oct. De vaandrig P. vermeld als peter bij eene
doopaangifte te Bergen-op-Zoom.

1599.2 Nov. Comm. voor Olivier Serlambrechts als kapt.
van eene  comp. voetknechten van 113 hoofden, in

plaats van Johan v. P. zu Leenhausen, die op zijn
verzoek was ontslagen. (D.)

1600. Kapt. P. overleden vóór 10 Oct. 1600, fort Wer-
ckendam. (B. blz. 374.)

1608. Ondertr. 19 Oct. 1608, att. gegeven 23 Oct. d.a.v.,
Nicolaas de Voocht,  doctoy  in de rechten, zoon
van den burgemeester Johan d. V., en joffer Hes-
ter v. Pa, dr. van kapt. Wilh~elm  v. P. (Trouwboek
Arnhem.)

1 613.4 Oct. Patent om de comp. van den overleden
kapt. v. P., van Bredevoort te lichten en binnen
Kampen te brengen. (A. VI-131.)

1 620. 22 ‘Juli. Jor. Willem P. aangesteld tot kapt. over
de comp. van Willenz v. P. Doet den volgenden dag
de eed. (Voor de handteekeningen  zie het Eedboek.)

1 622.24 Maart. Ingeschreven, gehuwd 7 April d.a.v.,
Jonckor Reynhout v. P., luitenant van kapt. Benoist
en joff. Catharina Charlos. T: Parentes Sponsae.
(Trouwboek Nijmegen)

1623. 6 Juli. Jacqueline Delen, weduwe van Jr. \C’illem
v. P., in leven kapt., wonende te Gorinchem, bepaalt
dat dadelijk na haar dood zullen ontvangen: Wil-
lem en Philips  Voochd, haar dochterskinderen, elk
fl. lOO.-, Elisabeth Hoorns, haar dochterskind
fl. 200.-,  Willemina, Sara en Lucretia, haar doch-
terskinderen elk fl. 1 OO.-, Jeancke Delen, haar zus-
ter fl. lOO.-,  de huisarmen fl. 300.-,  Jr. CVilZem v.
P., haar zoon, twee zilveren schalen, op een De Ge-
rechtigheid en op de andere De Liefde, een kope-
ren vijzel, waarop zijn naam, een dozijn tinnen
schotelen en een dozijn tinnen taillioeren, een en
ander bij wijze van prelegnat. (Notaris H. van der
Muyr te #orinchem.)

162ö. 26 Jan. Reynout v. P. aangesteld tot kapt. over
de comp. van wijlen Willem v. P. Eed volgenden
dag. (C.)

1633.10 Sept. Johan  v. P. aangesteld tot kapt. over de
comp. van wijlen Berent  Ruffia. Eed 14 Sept. (C.)

1638.8 April. Op acte van Zijne Hoogheid van den 6den
dezer, fiat commissie voor \j’illem P. als kapt., in
de plaats van Johan v. P., die zijne comp. gesteld
had in handen van Zijne Hoogheid. (C.)

V A N  RONONDT.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bolten-van Voorst. Voor mij ligt een brief gedateerd
Leiden 2 Sept. 1684 door Catharina  Bolteqa  (ex matre
Johanna van Voorst) gericht tot een Sinjeur Pan Voorst
te Utrecht ,,woonende  op de gansemarkt op een hoek
van een straet”. Dit schrijven is verzegeld geweest met
een afdruk in rood lak van een cachet waarvan het

2 8 0

wapen vertoont een aan een strik hangend gedeeld
schild met a. drie kepers (dus het blazoen der adellijke
?‘nn Voors t en ) ,  6. een hart liggende op 2 pijlen el&
sautoir, alles overtopt  door een driebladerige kroon
:dus in hoofdzaak het wapen Bolten,  zooals dit is af-
gebeeld in Navorscher 1856, bijblad LXXXVII).

Nu woonde er  reeds in 1620 op de Ganzenmarkt
hoek Schoutensteeg een Lucas Willemsx.  vat&  Voorst,
goudsmid en juwelier, die 1669 overleed en wiens zoon
Eduard  (1638-1694) vermoedelijk  de geadresseerde van
den brief zal wezen. Doch deze personen behoorden tot
het geslacht Von Toorst  dat eela ram als wapen voerde,
en later opging in dat vau Valz Beest.

Is deze alliantie Bolten-vcrn  Poorst van elders bekend of
eene Van Yoorst-Bolten, waarop de gravure eerder wijst?

De inhoud van den brief luidt als volgt:

Kosijn en nicht van Voorst ick laet UE weete  als
dat ick een dochter ben van Johanna vall  Voorst die
binne viane gewoont  heeft en woon nouw tegenwoor-
dich binne lyde ick weet niet of UE becent  is dat hier
te lant is gecooma een soon Johannis  van Voorst d e
soon van Anthooni  van Voorst, broeder van Johanna
van Poorst  en dcse kosijn van  Voors t  heef t  op  mi jn
versocht  dat ick UE een brief sende  souyde of gbij
sooveel gelieft te doen en sende aen hem een briefgo
hoe nae dat ghijluyde toch van sijn geslacht bent want
hij  daer seer  naer voor langht  omdat  ghij meede  v a n
de van Yoorste  ben, hij heeft mijn gevracht maer ick
heft hem daer geen onderrechtingh van doen hoe nae
dat ghijluyde vant geslacht bent maer heb mijn moeder
wel hoore zegge dat ghij nae vrinde ben. Vorders soe is
mijn neef va9a  Voorst sijn versoek of UE dat eens ge-
lieft te scrijven aen hem soo ghij scrijft soo scrijft aen
een boeckebinder woonende op de caemer, hierop ons
kosijn hem verlaete  sal en wachte ten eerste bescheyt
want hij soekt sijn vrinde op om vrindtschap meede te
houwdo,  niet meer, dan den heer bevoole door last van
mijn kosijn.

(get.) Catharina Bolten,
dochter van Johanna van Voorst.

V. X G. W .

Bosschaert. Wie waren de grootouders van Jacoba
Bosschaert,  dr. van Jacob en Cornelia  de la Ba,ssecour  2
Zij is te Vlissingen gedoopt den 29.11.1724 en huwde
Mr. Jalz van der Heim, burgemeester van Schiedam.

Hilversum. H. W. M. R OELANTS .

Bouts. (XLII, 82, 160). Fred& Bouts en Qzjsberta
Mensbier  huwden te Delft Juli 1767. Ziehier hun in-
teekening te A’dam:

(D TB 601-f”  30) 8 July 17’67 dese personen zijn
alhier op de acte van Adriaan van der Lely en J. des
Tombe Mr. Commissarissen te Delft ingetekent : Fredrik
Bouts J. M. woont alhier in de Warmoesstraat en @is-
berta Mensbier  J .  D. woont tot  Delft .  Deze geboden
gaan voort.  In margine: Delft; acte verleent, den 24
Juli 1757 om tot Delft te trouwen.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Buisson (du). Blijkens een Woudrichemsche schepen-
acte van 2 Juli 1646 verkreeg Juffr. Maria Pagemans,
weduwe van wijlen kapitein Du Buisson,  bij de deeling
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v a n in het land v a n  Altena  ge legen  goederen  van
wijlen hare ouders Jo= Uldrich  11’agemans  e n  J u f f r .
Naria Loonis (eene familie uit Oost-Vlaanderen) een
stuk lands ter grootte van 6 morgen ,  genaamd he t
Reigerbosch, in den ban van Andel  en Giessen.

Deze weduwe is allicht de moeder geweest van Joffr.
Loysa du Buisson, die in Febr. 1649, komende uit An-
del, als lidmaat der Hervormde Kerk te Heusden werd
ingeschreven. Zij was 20 Mei 1646 te ‘s-Gravenhage
in ondertrouw opgenomen, en sedert gehuwd, met Peter
de Witte, een militair.

Maar wie was de kapitein du Baisson,  die met Maria
Wagemans  gehuwd was ? Aaugezien hij in 1646 niet
meer in leven was, kan hij niet dezelfde zijn als de
kapitein Charles  du B~~isson,  die ik in 1660 aantrof,
noch als de gereformeerde kapitein Louis du Buisson,
die in 1662 voorkomt.

‘S-íh”. B. v .  B .

Bystra-Sabé. Wie waren de ouders van Jacoba Sabé,
geb. . . . . , overleden te Utrecht den 26~ton Jul i  1822.
Zij was gehuwd met Hendrik Byxtra te .Utrecht.

Hilversum. H. W. M. RO E L A N T S.

Dorp (van)-Backx. (XLII, 17, 84). Zie voor deze
kwartieren Wapcnheraut E@ jaarg. 440, waar echter
Cortzelia  Backx  ten onrechte aan een vroegeren P e t e r
van Dorp als echtgenoot0  wordt aangewezen. De kwar-
tieren zijn dan te lezen: 1.6.3.6.2.7.4.8.

R. P. M. v. W.

Geesink-Wansink. Te Deventer is den 16don Decem-
ber 1761 gedoopt A,rend Geesistk, zoon van Albert  en
W i l l e m i n a  Wansink.  Is er iets van deze geslachten
bekend 3

Hilversum. H. W. M. ROELANTS.

Glymes-Bergen. (XLTI, 347). Cornelis van Bergen,
heer van Zevenbergen, overleed in 1609. Hij was het
negende kind van Jan 111 van Qlymes, heer van Ber-
gen op Zoom en Margaretha de Saint-Simon.  Zie een
korte biografie van dezen Cornelis volgens de beste ge-
gevens in Oud Bergen, opgenomen in jrg. 1924 van
het jaarboek van den Nederl. Oudh. Bond. Bij zijne
eohtgenoote Naria  vun Zevenbergen had h% : 10 Maxi-
miliaan,  gehuwd met Anna van der Gracht  en zonder
kinderen overleden omstreeks 1622; zijn  weduwe her-
t r o u w t  Awtoine  de Croy  ; 20 Leonard, ongehuwd over-
leden in 1633; 3” Cornelis, in 1638 bisschop van Luik;
40 Margaretha, gehuwd met Floris van Egmont, m e t
huwelijksvoorwaarden opgemaakt 12 Oct. 1600 (R. A.
‘s-Gravenhage :
60 Maria,

Commissie van Breda n.  298 f  36);
overl. omstreeks 1637, gehuwd met Louis

de Ligne ; Go ,de jongste dochter wierdt abdisse”,  zegt
de Rouck en wel in de abdij Ter Kameren  bij Brussel.
Haar naam was Elisabeth. Zij overleed in de abdij 23
Sept. 1666, na van 1612 tot 1640 de abdij bestuurd
te hebben. Goethals kent van Cornelis slechts éen na-
t uurlij  ken zoon : Hendrik van Berger,, overl. in 1636,
nalatende Cornelis, Maria en Joanna.

1\~illemstad. G. C. A. JUTEN.

Cioublet. Volgens do door wijlen Jhr. C. P. L. van
Kinschot  in ons Maandblad gepubliceerde genealogie
van het geslacht de Viry zou de in 1646 te Gorinchem

begraven kapitein Quillaume  de Viry driemaal gehuwd
ziin geweest. 1” in 1698 met Juliana Doublet, van wie
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h$ Gen k inderen  had , 2~ met Juliana Maria Palm,
die hem twee zoons en drie dochters schonk, en 30 in
1644 met Maria van Leyderl  gezd van Leeuwen. (Xx111,
311).

Dit is niet geheel juist. Voor zoover  ik kon nagaan
is genoemde de Viry noch met eene Doublet noch met
eene Palm gehuwd. Zijne kinderen waren geboren uit
zijn huwelijk met Juliana Maria Boublet,  dochter van
Roelant Doublet,  dien ik in 1097 vond als kapitein en
majoor der stad Woudrichem, en Ida Palm, die in 1607
zijne weduwe was.

Behalve Juliana Maria werden uit het huwelijk Gou-
blet-Palm nog twee dochters geboren:

1’). Anna Qoublet,  gehuwd met Mr. Qideon von Son-
?‘6t?V&, predikant te Woudrichem en later te Delft.

2”. A g n e t a  ralburg  CSoublet.  In eene acte van 17
Juni 1648, voor schepenen van Gorinchem verleden en
waarin de kinderen de Viry gezamenlijk worden ver-
meld als gerechtigd tot de helft harer  na la tenschap ,
wordt zij genoemd Joffr. Angneta Valburch GLoubledh
geseyt van Steenbergen.

Op 21 Febr. 1607 gaf Ds. Sonnevelt, mede namens
zijne schoonmoeder, zijne sahoonzuster Agneta Walburg
Goublet, zijnen zwager en alle andere bloedvrienden
van genoemde schoonzuster, ten overstaan van schepe-
nen van Woudrichem volmacht aan David Hasenloff,
sergeant onder de compagnie van kapitein Viry, om
zekere aangelegenheden in het land van Brunswijk  in
orde te brengen.

Kan wellicht een onzer lezers iets meer omtrent dit
geslacht Goublet mededeelen?

‘s-Qr. B. v. B.

Haesbaert-von Weder.  (XLII, 133). Robert von IVei-
ler, raad van den Keurvorst van Brandenburg, huwde
Catharina Engels, dochter van Coenraad Engels, koop-
man te Keulen, aldaar overleden 1660, en van Beertruyd
Laarman. Zij hadden 7 kinderen, waarvan o. a. Cfeertruyd
Margaretlza  von N’eiler, geboren te Cleef  1 Januari 1633,
overl. te Frankfurt a/M 22 November 1689, gehuwd 26
November 1663 te Keulen met Harmanus Meisterlin, geb.
te Rothenburg in Hessen 16 Sept. 1629, over].  16 Aug.
1684, zoon van Jonas Meisterlin, geb. 22 Aug. 1686, overl.
29 Juni 1661, die 1616 huwde met DrusianaSalomé  Wachs-
muth, geb. 29 April 1689, overl. te Kreuznach 28 Maart
1670, en Adam Coenraad von meiler,  koopman te Keulen,
aldaar overl. 1718, huwde Anna Wilt; uit dit huwelijk
2 zoons en 6 dochters, waarvan Sara Helena ‘von Weiler
te Keulen op 27 Maart 1702 trouwde met Mr. J o h a n
Martin Haesbaert, burgemeester van Cleef, geb. 21 Maart
1666, overl. te Cleef 14 Maart 1742. Vijf kinderen t.w.:

1. Maria Agnes Haesbaert, geb. te Cleef 1706, overl.
9 Mei 1727, huwde 28 Dec. 1726 Casparus Jacobus
Wever, Preuss. Justiz- und Hofgerichtssekretaer, geb.,
1693, overl. 17 Jan. 1729.

2. Susanna  Catharina Haesbaert,  geb. te Cleef  14 Feb.
1709, aldaar overl. 29 Oct. 1784, trouwde te Cleef 3
Nov. 1730 Frederik Willem Rappard, geb. te Cleef  7
Mei 1699, ontvanger te Cleef, aldaar overl. 1 April 1768,
zoon van Cferhard Rapperd ZZG Aldenhoff, geb. te Wezel
6 April 1663, Kon. Pruis. rentmeester van het Ambt
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Cleef, overl. te Cleef  12 Mei 1707, en van diens eerste
vrouw Murgaretha  de ‘Vrijer, geb. te Calcar 12 Juli 1660,
overl. te Cleef  11 December 1702.

,’ 3. Coenraad Robert HaesOuert,  geb. 17 Juni 1711,
overl. 17 Aug. 1759, Geheim Regoeringsraad  van Clecf
en Marksland, gehuwd 1741 met Eleonora Sophia Wil-
helmina Rappard, geb. te Cleef  26 Oct. 1720, overl. 13
Sept. 1789, dochter van Hendrik Wilhelm  Rappard zu
Aldenhoff, Geheimraad des Konings van Pruisen, geb.
te Cleef  6 Oct. 1681 en aldaar overl. 12 Juli 1747, en
v a n  Susanna  ïl4aria Terschmitten,  g e b .  1  J u l i  1 6 8 8 ,
overl. te Cleef  21 Oct. 1741, met wie hij getrouwd was
op 22 Oct. 1707.

4. Anna Oeertruyd  Haesbaert (ten onrechte somtijds
vermeld als Anna H. of als Agnes Geertruyd H.) geb.
te Cleef 1 Dec. 1714, over].  22 Juni 1764, huwde 20
Nov. 1735 Casimir Alexander van Rappard, geb. te Cleef
11 Oct. 1709, Kon. Pruis. Krijgs- en Domeinraad, ovcrl.
te Cleef 20 Juli 1760, broeder van de sub 3 genoemde
Eleonora S. W. Rappard.

6. Wilhelmina Petronella Helena Haesbaert, geb. Ja-
nuari 1717, overl. te Zutphen 17 Oct. 1771, trouwde
10 in September 1739 met Christiaen Freudenberg,  Ge-
heimraad en Advocaat-fiscaal te Cleef,  overl. 1742, en
20 op 3 Dec. 1747 met Barthold Hendrik  Lulofs,  rech-
terlijk ambtenaar te Zutphen, aldaar overl. 16 Nov. 1786.

Semarang. E.  W.  DE FLINES.

Hooft. Kan iemand inlichtingen geven omtrent H a n s
Hendricks Hooft, geboren vóór 1660, gestorven in 1720,
gewoond hebbende te Zwolle en in 1674 gehuwd met
Hendrikje Alberts  Kampho$‘?
Is bekend wie de kinderen zijn van H e n d r i k  Ioenys-

sen Hooft, gewoond hebbende te Zwolle en gestorven
vóór 2 Febr. 1660, waarschijnlijk de vader van f l a n s
Hendriks Hooft voornoemd 3
‘sBravenhage. H. A. HOOFT.

Linde (van der). Lambertus van der Linde, van Wijhe
in Overijssel, ondertr. ‘s Hage 14 Febr. 1766 (tr. ‘s Hage
N. K. 28 April 1766) met Grerarda  Jacoba van bwinden.
Hij ondertr. 20 22 April 1770 (tr. N. K. 6 Mei 1770)
als wedr  van Wijhe in Overijssel met Calharina Niessen,
j. d. van Heerlen, Lande van Valkenburg.

Ondanks de zeer gewaardeerde hulp van den Heer
Rijksarchivaris in Overijssel werd de doop van Lam-
bertus vart  der Linde in de doopboeken van Wijhe niet
gevonden. Echter bestaat de mogelijkheid dat hij ge-
doopt werd in de jaren 1738-36, waarvan de doop-
boeken ontbreken.

-Wel komen kinderen voor van Roelof valz der Linde
en Jannechien Kleis, en van Willem Lammers van der
Linde en J’anna Teunis van Olst.

Bezit een mijner medeleden misschien aanteekeningen
over dit geslacht, waaruit de afstamming van Lamber-
lus v. d. L. valt  op te maken?

Helmond. Ir. J. G. KA M.

Mare1 (van der). (XLII, 249). Oovert  Hendricxse
v a n  Maerle,  getr. met Gerrityell  Cierrils,  18-3 1662 WO-
nende  te ‘s Hage, voert ,,3 voge ls” .  Helmteeken: een
vogel met zijwaarts gestrekte vleugels. Naast het helm-
teeken  de letters 0. H. (dus zeker zijn wapen). Aldus

2 8 4

is dit wapen te vinden in één der protocollen van No-
taris  C. van Rijp te ‘s Hage.

Dit zal  zeker wel dezelfde zijn als de door van
Rhede van der Kloot in zijne aanteekeningen  be t r .
regeeringsfamilies te ‘s Hage pag. 36 genoemde Oovert
vare &arle (ook VCU~  Afaarle),  in 1664 Regent van het
Dol- en Pesthuis aldaar, en getr. met GerriGe  de Groot.
Ter zelfder  plaatse vermeldt hij nog Hendrik van Maarle,
in 1680 vroedschap van ‘s Hage, getr. met Catharina
van Schagen.

In dit verband verwijzen wij naar het Alg. Nederl.
Familieblad 1886, pag. 286, waar vermeld wordt, dat
Gocert van Maerle 24-3 1673  begraven  word t  in  de
Kloosterkerk te ‘s Hage, nalatende eene  weduwe Gew$je
v a n  ïUaerZo(sic)  en dat zijn zoon Marcelis van Maerle,
Med. Doet. aldaar, in dit zelfde graf begraven wordt
13-7 1678, als weduwe nalatende Maria van Stapelen,
die later hertr. met Mr. Pieter Bucherius.

Medaert  van Maerle, 7-6. 1488 Drossaa rd  en  S tad -
houder van de Iconen van de heerli jkheid Altena,
voer t  een  gehee l  ander  wapen  n l . :  ,gevierendeeld:
1 en 1%‘: 3  v i j fpun t ige  s te r ren  (kunnen  ook  b loemen
zijn, wat platgedrukt); 11 en’ 111: . . . . . onduidelijk,
mogelijk 3 kruipende dieren als insekten. Helmteeken:
. . . . . onduidelijk, mogelijk een uitkomend dier. Rand-
schrift: de naam, dus zeker zijn wapen. Aldus voor-
komende op zijn zegel aan charter van Altena.

In de trouwboeken te Maassluis vonden wij verder :
LysOeth  van. der Mdarl Pjietersdr., j. d. in de Goutsteen
(buurt te Maassluis), trouwt 1-6 1693 met Cent Schal-
ken, j. m. van der Made. Trijntje Leenderts van der
Marel, j. d. op de Zuitdijk te Maassluis, trouwt 12-3 1684
met  J a c o b u s  valt der Meer wedr.  van Hester Jacobs
Holleman, wonende op de Haven aldaar. Manitje  Pieiers
van der Narel, j. d. in de Goutsteen, trouwt met J a n
Jansen  Poreest,  j. m . tot Hellevoetsluis, attestatie op
Schipluy 20-6 1683. Cornelis Pietemx.  van der Maarl,
j. m. van Maassluis, trouwt met Jannetje  Jans Coppert,
j. d. van Maasland, attestatie op Maasland 20-12 1682.
H e n d r i k  Jansz. van der Marel, j. m. op de Zuitvliet
trouwt met Maerlje Isaax,  j. d. in de St. Aechtenstraat
aldaar, attestatie op Schipluy  11-4 1682. Maertjen Leen-
detx van der Marei, j. d. van Maasland, trouwt aldaar
16-6 1669 met Hendrick  G’ornelisse van Schage+a,  j. m .
van  Sch iedam,  en  J a n  Jansz. ‘va.n de,* Marel, wedr.  in
de  Bones t raa t ,  trouwt aldaar  18-12 1667 met  Adri-
ae/rtie Janedr , j. d. aldaar.

DO G. BU R.

Marel  (van der). (XLII, 249). Pieter van  der Maarl
deed 11 Oct. 1727 te Vlaardingen de poortereed; hij
kwam uit Delft.

Gedoopt werden te Vlaardingen :
26 Sept. 1707 ïllaertje,  vader Cornelis Jansz.  v. d. M.,

m o e d e r  Lysbet  Leeaderts Middelhuysen.
21 Febr. 1734 Annetje, vader Pzter Pluine v. d. M.,

moeder Qeertje JacoOs va?a  der Spek.
8 Jan. 1736 Annetje en Marytje, vader en moeder idem.
26 Mei 1737 Pleun,  vader en moeder idem.
4 Nov. 1739 Plem,  vader en moeder idem.
13 Mei 1742 _iinria,  vader en moeder idem.
9 Maart 1796 Corlaelis (geb. datum), vader Arie v. d.

M. en Dirkje Post.
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27 Feb. 1798 Willem (id.), vader en moeder idem.
20 Oct. 1800 Jannetje  [id.), vader en moeder idem.
Ondertrouwd zijn te Vlaardingen :
8 Sept. 1714 Ariaantje Cornelis v. d. M., j. d. te

Vlaardinger Ambacht en Ary Jorisse Groen, j. m. te
Vlaardinger Ambacht.

24 Oct. 1794 Ary v. d. M., j. m. te Zouteveen en
Dirkje Post, j. d. te Vlaardinger Ambacht.

19 April 1705 Cornelis  Jansse v. d. M., j. m. en Lys-
betlï  Leenderts Middelhuysen, beiden wonende te Vìaar-
dinger Ambacht.

17 Maart 1736 Hilletie  Cornelisdr. v. d. M., j d. te
Vrijenban en Jacob  Leeuderts  Dycxhoorn, j. m. te Vlaar-
dinger Ambacht.

27  Febr .  1605  Maertgen Pìeters Maerel, wed. te
Vlaardinger Ambacht, en Jan .Jacobs  Karel, j. m. te
Schipluy.

26 April 1793 Lueinsje  v. d. M., j. d. en Arg van
Gaaten,  j. m., beiden te Vlaardinger Ambacht.

Begraven werden te Vlaardingen :
December 169ö  een kind van Heyndrick Maerl.
10 Juni 1737 eeu kind van Pieter Pleune  van der

Marels.
1 Juni 1736 een kind van idem.
28 April 1736 een kind van idem. ,
8 Juni 1734 een kind van idem.

Vlaardingen. M. C. SIGAL JR.

Meerdink.  (XLII, 261). In regel 16, 39, 41 en 49 v.
b. is sprake van ,,kopvruchten”. Men leze hiervoor:
,, hopvruch ten”.

Nassau (van). (XLI, 301). De juffr. Adriana, Johanna
ende Cornelia van Nassau gezusters als erfgenamen
van juffrouwe Oeertruyt  van Nassau haar zalige zuster
machtigen Mr. Meyndert Barnarts in de oude Munte
te Bergen o/Z. om te beschikken over hun renten aldaar.
Protocol Not. v. d. Wuert, Leiden 9-6-1683.

R. P. M. v. W.

Nijmegen (van)-Stiermans. (XLII, 184, 2ö2).  De lak-
afdrukken van Gerard van Nijmegen, 10-6 1798 te
Rotterdam, en van Maartje Kuyper wed. van Elias van
Nijmegen, 17-9 1801 te Rotterdam, vertoonen als wapen
een St. Antonieskruk (waaromtrent zie Rietstap’s Hand-
boek der Wapenkunde pag. 116). Zij zijn te vinden in
de protocollen van den Rotterdamschen notaris 1. Valeton.

In 2 collecties wapenteekeningen vonden wij de kleuren
te zijn: de kruk rood op gouden veld.

Uit Wapenheraut 1918 pag. 392 blijkt, dat de in
kolom 262 genoemde Jacomina vun Nijmegen, geb. te
Rotterdam 10-10 1768, getrouwd is met Taco Scheltema,
dat zij 26-11 1826 overlijdt en te Velp is begraven.

Zie voor het verband met van Nemegen Schonegevel
Maandbl. XxX1,  362; XXXVII, 299, 336.

Van een geslacht van Nimwegen - dat een geheel
ander wapen voerde - vindt men de genealogie in
Maandbl. XXV, 164; zie ook XXVI, 29, 30; XXVII,
29, 124.

Doc. BUR.

Nijmegen (van)-Stiermans. (XLII, 184, 262). Door
H. van der Pot werden in 1736 de volgende regelen

gewijd ,,op de
van Nemegen

afbeeldingen van mijnen vriend Dionys

Stiermans  door
en zijne echtgenoote, Mejuffrouwe Sara
hem geschilderd” :
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De schilderkunst nam verw, palet en kunstpenseel
Heeft die, met dezen doek, aan Dionys gegeven,

. Toen hij het wezen van zijn Sara op ‘t paneel,
Met al de trekken van haar stille ziel, deed leven:
,,Nymegen  (sprak ze) maal U bij Uwe Echtgenoot,
,Zoo tarten Kunst en Trouw en Godvrucht hier den

[Dood !
V. M. G. W.

Oever (van Convent ten). Gegevens gevraagd over
dit geslacht waarvan leden hebben gewoond te Rotter-
dam en te ‘s-Hertogenbosch.

Hilversum. H. W. M. RO E L A N T S.

Oostdijck. (XLII, 252). Het bij  Smallegange opgege-
ven wapen is vermoedelijk eene vinding van dezen op
genealogisch en heraldisch gebied weinig betrouwbaren
schrijver. Het schijnt ontleend aan het Zuid-Neder-
landsche geslacht d’oultre, waarmede de Oostdijcks,
voor zoover  mij bekend, in geenerlei familieverband
stonden.

Margaretha Oostdìjck,  die 2 Jan. 1666 te Goes over-
leed als weduwe van den Goeschen burgemeester i&t-
th@s  van der Strate?a,  voerde blijkens het bekende hand-
schrift van den Heer Rethaan Macaré drie kepers ver-
zegeld van 3 St. Jacobsschelpen, 2 en 1. Ook dit wapen
is niet hetzelfde als dat hetwelk voorkomt op het por-
tret van Nicolaes  Michielsa. Oostdijck, die tusschen 1692
en 1626 bij herhaling schepen van Goes was ; maar
eenige overeenkomst is er wel en het verschil zou des-
noods op rekening van een onduidelijke afteekening
kunnen worden gesteld. Het is mij niet bekend, welk
f amilieverband er tusschen Margaretha en Nicolaes
bestond.

Ook het wapen van VB~ der Straten bij Smallegange
is niet dat van het Goesche geslacht van dien naam.
Dit voerde oorspronkelijk in rood *een zilveren griffi-
oen, later gevierendeeld met het wapen Beringen (in
zilver drie roode palen en een blauw schildhoofd be-
laden met 2 zilveren rozen).

‘S- Gr. B. v. B.

Oostdijck (XLII, 262). In de Bibl. van het Zeeuws&
Genootschap van Wetenschappen te Middelburg bevindt
zich een Album Amicorum, getiteld: Leges collegii
Zelandici in celebri Academia Lugd. Bat.

Hierin is het wapen van Nicolaes  Oostdijck, 1619 te
Goes, ob. in 1630 te Vlissingen, te vinden. Dit wapen
komt, voor zoover de wapenfiguren betreft, overeen met
het door vrager omschrevene, de kleuren echter zijn
anders, nl. : het veld rood, anker zilver en schelpen
goud, de engel in het helmteeken geheel zilver, dus
niet als in het Arm. Gen. In een M.S. genealogie
van der Goes evenwel vonden wij het wapen van
Petronella Christina Oostdijk, de vrouw van Theodorus
Il’illem  de Bye, met het anker en de schelpen zwart
en het veld zilver.

DOG. BUR.

Orisandt-van Gils.  (XLII, 124, 166). Eens genealogie
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0. werd gepubliceerd in Taxandria XVII, 49,206. Ver-
beteringen v. Gils-Fiers a. p. blz. 208 n. 1.

11’. G. J .

Pabst-van Meteren.  Wie waren de ouders van Geel-ge
Adam Pabst, die & 1760 huwde met Beiia vun Meteren  ?

Hilversum. H. W. M. ROELANTS.

Schutstal. (XLII, 94). Huw. int. A’dam : Den 20 Juli
1719 C. a. v. ht0ldt6s TToltelm, van A., oud 23 j;har,
op de Egelantiersgraft, ouders doot, geasst. met Fran-
cois Lebleu, & Al& Schutstad, van A., oud. 23 Jare, op
de Heeregraft ,  ouders doot,  geasst .  met haar voogt
Gera rd  van  Ruster.  In margine:  acte verleent den 6
Aug. 1719 om alhier in de Walekork te trouwen.

D. T. B. 564-f” 19. Den 29 Juny 1726 C. ~1. v. Jan
Schutstal, van A., oud 22 jaar, op de Zeedijk, ouders
doot, geasst. met zijn voogt Gerrit van Ruster & EL&
sabeth Go&@, van A., oud 18 jaar, woont als voorn,
geasst. met haar vader Michiel Godijn.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Vladeracken (van). Bestaat or ecne  genealogie van
het Alkmaarsche geslacht v. v.? Zoo ja, waar?

‘s- Gr. B. v. T. P.

Vos(.sius).  Wie waren de ouders van Reinerus Vos(sius),
student te Utrecht 1652, afkomstig uit Bommel2

H. H. v. S. V.

Onbekende wapens. (XL& 255). Het wapen met
de zilveren pentalpha in rood is van de familio (Imbert)
de Martines  (zie de alliantie met Slicher  in Adelsarch.
1900, p. 294), dat met het schaap en den leeuw van
de familie de Vriendt. Een alliantie-wapen, goheel  over-
eenkomende met de beschrijving van den vrager en
blijkbaar met hetzelfde cachet afgedrukt, vonden wij
op een lossen lakafdruk met de namen de ïldartines  en
de Vriendt eronder:

Dat het eerstgen. wapen inderdaad de &lartines  is,
vonden wij in verschillende origineel0  bronnen be-
vestigd. Zoo o a. op het testament van Guillaume Eran-
çois Imbert de Martines, getr. met Jeanne  Georgette 1 itia
Amadea Eckhardt,  die 30-9 1780 te Lochem ,testeeren;
en verder in verschil lende notarieel0  protocollen op
lakafdrukken van Jacques  Imbert de Martines, 14-4
1764 te Rotterdam, afkomstig uit Leiden, wiens broeder
Joseph predikant te Zierikzee is.

De bovengen. Jeanne  G. T. A. Eekhad  vonden w;j
als weduwe van den Kapitein ter Zee Guillaume Fr.
2. de Marti~~es  en wonende te ‘s-Hage  6-3 1789, voerende
een alliantie-wapen, wa.arvan  het ma,nnelijk  schild de
pentalpha in rood vertoont en het vrouwelijk schild
het bekende geschuinde wapen Edthardt  ; 1-8 1782 vonden
wij hen nog getrouwd, wonende te Rotterdam. Later
is zij hertrouwd met Mr. Abraham Daniel  Guicherit
advocaat te ‘s-Hnge  en komt zij als zoodanig 27-9 1795
voor. Volgens het Alg. Nederl. Familieblad 1886, pag
87, is zij dan ook begraven in hot graf va.n de familie
Guicherit in de Kloosterkerk te ‘s-Hage  en wel 30-15
1793, in welk graf eveneens begraven zijn 11-11 1793 A r
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zoldus  Cornelis  de Martines  en 29-1 1794 Jeanne Louise
5%cillemine  de Martines.

Het verband tusschen de Martines  en de V r i e n d 2
lebben wij niet gevonden; de eenige ons bekende van
len naam de Vriendt is Johanna de Priendt, get,r. met
Christoffel  del Corne!  19-7 1663 te Zierikzee wonende.

Doc. BUR.

Onbekend wapen. A. Ten huize van de familie van
ler Laan te St. Anna Parochie (Fr.) zijn een zestal
mdo porseloinen wandborden aanwezig, oorspronkelijk
leel uitmakende van een eetservies en vermoedelijk
ilateerende  va#n + 1700. Allen vertoonen hetzelfde alli-
antiowapen te weten :

Het mannelijk schild : in blauw een rechterschuin-
balk van zwart beladen met 3 vogeltjes van zilver elk
geplaatst op een grasgrond, de vogeltjes overtopt  door
4 blauwe (wolkjes?), de balk vergezeld van 2 gouden
klaverblaadjes een boven en een beneden den balk.

Het vrouwel$  schild vertoont:  in zwart  3 gouden
ballen (besanten) 2 en 1.

Beide schilden vereenigd onder een aanzienden en ge-
kroonden helm. Helmteeken: een naar R,. gewende uit-
komende roede leeuw, dito getongd en genageld. Dek-
kleeden:  R. goud en blauw; L. goud en zwart.

Vermoedelijk zijn de borden afkomstig van een fa-
milie van der  W’erflf)  en is het niet onwuarschijnlijk
dat ze van uit de provincie Groningen in Friesland
zijn gekomen.

Vrage: Welke geslachten voerden de hierboven be-
schreven wapens en met welke all iantie hebben we
hier te doen?

Amersfoort. N IEUWENKAMP.

Onbekend wapen. B. Een oud cachet vertoont, om-
geven door liefdeknoopen (of een weduwenkoord?) en
gedekt door een burgerkroon, de wapens Eckhardt  en
het volgende: gevierendeeld: 1 en 4 van goud(?) met
een keper van rood, beladen met drie.. . . en vergezeld
van drie wassenaars (hoorns?) van ? ; 2 en 3 van
zilver met drie vijfbladen van 2

B. v. D. v. H.

INHOUD 1924, N”.  9.

Bostuursberichten. - De Collectie-Wakker, door Jhr. Mr. Dr. E.
A. van Beresteyn. - Dr. Gerard van Swicten en zijn voorgeslacht,
door W. J. J. C. Bijleveld. - De afstamming van het later Middel-
burgsche geslacht van Hneel  te Cleve,  door W. Wijnaendts  van
Resandt.  - IIet  geslacht Pédy, door H. H. van Dam. - Familie-
aanteelreningcn  Rombonts, Arminius, Renel  e. n., mcdegedceld door
Ir. D. W. van Dam van Ilekcndorp.  (Vervolg). - Korto mededeelingen:
De eerste Plettonberg’s in Nederland. - Vragen en antwoorden:
Boltcn-van Voorst; Bosschnert; Bouts  ; Boisson (dn) ; Bystra-Sabé;
Dorp (van)-Backs; Gccsink-Wsnsink;  Glymes-Bergen ; Goublet; Haes-
baert-von XVeiler;  IIooft;  Linde (van der); Mare1 (van der); Meer-
dink; N:msnu  (van); Nijmegen (van)-Stiermans; Oever (van Convent
ten); Oostdij&; Orisandt-van Gils; Pabst-van Meteren; Schutstal;
Vladernclreu  (van); Vos(sins).  - Onbekende wapens.

110 Ne(i.  Iloek-  en SteendrukkerU,  voorh. H. L. SMITS.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de

leden van het Genootsahsp gratis toegezonden.
Bijdragen, aorrespondentie  betreffende de redactie 1

van het  Maandblad en opgaven van adresverandering
gelieve men te riahten tot den r e d a a t e u r Mr. TH.
R. VALCK LUCASSEN,  huize  .,fipwmheide”,  Driebts-gen.  1

De jaarlQksohe oontribntie voor het lidmaatsohap 1
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘s-Gravenhage,
die de wekelijkeohe portefeuille ontvangen, f15.-.
Voor niet-leden is het Maandblad verkrdgbaar
tegen een abonnementspri$  van f lO.- per jaargang.

r

Correspondentie betreffende het Genootsahap ge-
lieve men te riohten tot den B e o r e t a r i 8 Mr. 1. J.

! TEOYASSEN  B THUESSINH  VAN  DEB  HOOP, Nieuwe laan
, 9, ‘s-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelgksohe portefeuille, zoomede aanvragen

( om exemplaren van vroeger versohenen  Maandbla-
den, tot den bibliotheoarie A.P. M. A. STOSX
DE GBAVE,  Prins Mauritslaan 44,  ‘s-Uravenhqe.

De Bibliotheek is WXI~  de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 uur.

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

---~~ __1
No. 1 0 . XLII” Jaargang. October 1924.

BESTUURSBERICHTEN.
Tot lid zijn benoemd:

Jhr. Mr. G. W. VAN DER D O E S  . . . ‘ s -Gravenhage .
Adv. en Proc. Nassaulaan 2.

H. E. ENTHOVEN  . . . . . . . . Baarn.
Z&%gsweg  6.

Jhr. Mr. RH . F~ITK . . . . . . . ‘dlrauenhaae.
Lid Hooge Raad der Ned. Laan 1). Meerdemoort”98.

Jhr. Mr. A. VAN DER G OES VAN N ATERS B a a r n .
Adv. en Proc. Emmalaan  10.

Mr. Ta. C. G ONSALVES . . . . . . ‘s-Qracenhage.
Adv. en Proc. Jul. ‘u.  Stolberglaan  7 .

J. H. VAN HEEK . . . . . . . . Lonneker.
Jhr .  0. V A N  S U C H T E L E N  V A N  D E  HAERE  Rijsenbwg.

Oud-Burgem. h. ,,NijmdaE”.
P. G. F. H. M. A. VERMAST  . . . . Utrecht.

Off. V. Gez. 1’ kl. Kon. Ned. Marine. Pieter Saenredamstr.  14.
J. J. V R I E B E N D O R P  VAN RENESSE  . . . Renesse (Zeel . ) .

Slot Moermond.

Adreswijzigingen.
J. L. VAN B IJLERT . . . . . . . . Delft.

Vermeeratraat 12.
H. V A N  W I C K E V O O R T  C R O M M E L I N  V A N

B ERKENRODE . . . . . . . . . Cairo (Egypte).
6 Sharia  Wabour El Miah.

Mr. 8. P. VAN SCEILF~AARDE  . . . . Arnhem. .
Koningstraat 10.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Jhr. Mr. Rh. Feit h e. a. Genealogie van de familie

Feith. ‘s-Gravenhage 1924, n. i. d. h.
(Beschenk van ‘Jhr. Mr. Rh. Fe&).

Ons Oud-Bestuurslid Dr. H. G. A. Obreen te Brussel
stelt de laatste exemplaren van zijne bekende Geschie-
denis van het Geslacht van W a s s e n a e r  s p e c i a a l
voor de Leden van het Genootschap beschikbaar tegen
den sterk verminderden prijs van f lO.-  met portokosten.

-  1

Aanvragen te richten tot den Heer W. J. J. C. -Bij  leveld,
Oegstgeesterlaan 4, Leiden.

De eerste generaties van der Capelle&
door J. D. WACSTJER.

In het archief van den Hoogen Raad van Adel be-
vindt zich, onder meer handschrift,en,  afkomstig van
van Spaen,  een inkomstenlijst  van het Stift Xanten.
Bij deze op perkament geschreven lijst behooren drie
fragmentlijsten op papier geschreven. Het derde, be-
vattende acten van 1391 tot 1470, komt voor het doel
dat men op het oog heeft, niet in aanmerking l).

Lijst N 0. 1 vangt aldus aan :
In nomine domini  amen, dan volgt:
Het est littera decime in Byslich bene renduata,

waarop inkomsten, die gevonden worden onder ver-
schillende plaatsen.

Zoo onder Eylo: Item relicta quondam Johannis de
Capella de bonis quondam Volcqviin de Lo II vasa tri-
tici I maldra ordei et I maldra avene.

Item relicta Johannis  de Capella de bonis Mabilie
111 vasa trit. I maldra ordei et I maldra avene.

Item eadem de proprio  suo. vas ordei. De hys negat
solvere vas trit. 11 vasa ordei et vas avene.

Ex Merwich et de Laks
Item relicta quondam Johannis  de Capella de bonis

ter Wengen 1 mal. tritici. 11 vasa ordei et I mal. avene.

In No. 2 vinden wij :
In Merwich
It. Wilhelmus de Bernevelt  de bonis Gerlaci de Ca-

pella 111 vasa trit. VII scepel avene I maldra ordei.
In Veltwich
It Theodorus Bernardi de Capella colonus Henri&

~~
‘) Wij zullen onder No. 1 verstaan de perkamenten lijst,, onder

N’. 2 en 8 de eerste twee papieren lijsten.
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de Zevenar 111 step. tritici  I maldra ordei VIIII  soepe l
avene et 11 vasa pise.

In Loe
It. Bernardus de Capella colonus Johannis de Ca-

pella 1111  vasa trit. 11 vasa ordei et I maldra avene.
Idem de bonis Mabilie 111 vasa trit. I maldra  ordei et
1 mal. avene.

It. in Merwich de bonis ter Wengen  1111 vasa trit.
II vasa ordei et 11x1  vasa avene.

It. Johannes Schagt  colonus Johannis de Capella v
step. trit. VI step. ordei VIII  step.  avene.

In No. 3 worden deze Capellen’s gevonden:
Sequitur de bonis in Capolla de quibus nichil recepi

et dicunt per nichil tenontur dominis Xantensibus.
It. decima minuta VII  mare monete Berkensis. (Daar-

onder met een lateren hand:)
It Conigundys Joh. de Capella in Wesalia
Secundum  Johannes etiam Thidericus fily sui
It Cunigundis is eyn alder moeder Gapellen.

Tot welk jaar moet No. 1 gebracht worden? Een
jaartal komt er niet in voor; we moeten dus zieu het
jaar te bepalen naar personen in de lijst genoemd en
waarvan we wel weten wanneer ze leefden. .

Zoo vinden wij: In Honepol: Theodericus de Vorst.
Deze persoon was knaap in 1310 en ridder in 1320,
1334, 1336. (Kindlinger Volmestein, 244 en 300 en Dr.
Il-gen Quellen n” 32.)

Ex Viscel:  Conradus colonus Wilhelmi de Brabant.
Willem van Brabant burger v. Wesel 1289 (Dr Ilgen
Quellen no 19) en Stephan van Wischel verkoopt 1289
tiend in Apeldoren a a n  Wilhelm van Brabant  (D’
Scholten. Wissel und Grieth, p. 176).

In parochia  Apeldoren : dns Theodericus quondam
de Monement miles. Hij  was 129ö gestorven (Beiträge
Gesch. Niederrhein. 13 Band. 1898).

De lijst No. 1 is dus na 1296 en vóór 1320 vervaar-
digd, want in 1295 was Th. de Monement dood en Th.
de Vorst - in de lijst nog geen ridder - wordt in
1320 als zoodanig vermeld. Wij zulìen nu aannemen
dat No. 1 dateert van k 1310 en constateeren tevens
dat toen geleefd heeft de weduwe van Johan uan der
Capelleia.

De lijst No. 2 moet na No. 1 gedateerd worden, want
Wilhelmus de Brabant en Johannes de Mer in No. 1
vermeld, komen op No. 2 met “quondam” voor. Dan
hebben wij nog deze inschrijving: Census recipienda
in Reys. It Scholaticus  de Reys de Witenhorst 14 den.
quondam Wolterus de Tylia. It. Henricus de Witten-
horst frater suus.

Dr Scholten’s Wissel und Grieth p. 197 heeft:
Albert und Diotrich von Witenhorst 1313 chorisooii

im Reesor Stift. Dietrich, inzwischen Scholaster ge-
worden, schenkt 1329 Seine neben dem Hause seines
Bruders, des Klerikers Heinrich, gelegene Behausung
an dat Stift .  L\jst No. 2 is alzoo kort na No. 1 ge-
schreven en wordt nu gedateerd van + 1329.

No. 2 heeft een Joharlnes de Capella,  die met Ber-
nardus de Cappella goed bezit, dat op lijst NO. 1 be-
hoorde aan de weduwe van Johannes de Capelia, na-
melijk de bons Mabilie en de bona ter Wengen.
W a a r  nu in de stamreeks der Cleefsche Capellen’s
steeds de oudste zoon en leenvervolger Johan heet,

mogen wij gerust aannemen, dat Johan van No. 1 de
vader is van Johan op No. 2.

De stamreeks in Adelsboek 1919 kan dus nu een
generatie hooger  worden opgevoerd en zal moeten luiden:

1. Johannes de Capella is dood -+1310. Zi jne
vrouw overleeft hem.

11.  Johannes de Capella, gemeld &1329, 1341 .
Schepen van Wesel 1344 en is dood 9 Jan. 1349.

111.  Gerlach van  de r  Cape l l en .

Zoo even zeide ik dat de Cleefsche Capellen’s steeds
als oudsten zoon een Johan hadden, hetgeen moge
blijken uit dit expo&.

1. Johan v. d. C. is dood -& 1310.
-

11. Johan  iTdza9‘
.-
DI. Johan;T  1377.

tr.. . . . . is d. 1384.

-
Gerlach.

IV. Johan Elizabet Jutte Emessa
is dood 1384 tr. Thomas geestelijke tr. Dirk
tr. Cunigunde v. Amelong te Wesel uppen  Dyke.
Egeren

hertr. Gerit uppen Hamme
i-

V. Johan Dirk
ob. 1442
tr. le. . . . . Ransdorp

20 Ydeke . . . . .
ob. 1444.

NP----
20 bed

VI. Johan
ob. 1470
tr. Jutte v. Brierien

ob. 1470.

6Ì. J o h a n
- .

is dood 1519
tr. Mechteld v. Calcum gend Luchtmar

enz.

Lijst  No. 3 eu wel het gedeelte met de jongere
hand heeft : ,,Cuuigundis  is eyn alder moeder Cappellen”.
Die hand is dus van vóór 1470, want in dat jaar stierf
Johan (6e generatie) wiens grootmoeder Cunigundis was.

Johan (6” gen.) is in alle genealogieën bekend als
gehuwd te zijn met Ydeke van der Wooningen,  de erfd’
van Wonung (gemeente Möllen en kreis Ruhrort, vroeger
in kerspel Gotterswickerham en ambt Dinslaken).
Mijns inziens is de familienaam van Ida tot nu toe niet
kunnen vastgesteld worden; in 7 actes die ik van haar
ken heet ze alleen Ydekc. Onder die actes behooren  de
pauselijke vergunning om een draagbaar altaar te mogen
hebben en de stichtingsbrief van Marienvrede. Haar graf-
steen in de Dominikanerkerk te Wesel heeft: 1444
23 Dec. Ide sijn huisvrou,  terwijl haar man heet Johan
van der Capellen  van der Woningen.

Reeds was mijn twijfel over Ida’s familienaam wakker
geworden door een los papier in het Archief van der
Capellen, waar de vrouw van Johan (3de gen.) Woning
genoemd werd, doch werd mijn vermoeden zeer ver-
sterkt bij het ontleden van de kwartieren waarmede
de deken Thomas. van Nijkerken  in de 5. Janskerk  te
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Utrecht lb66 werd begraven (Zie hieromtrent 67” Nav.
200 en 6% Nav. 64).

De kwartieren van zijne moeder Clara  Amelonck waren :

Amelonck
Horst gend Stade
Capellen
Galen
Steek
Beussem?  (vermoedelijk Barich)
Wonung
Randwijck.

Men verkrijgt  hieruit : een Amelonck trouwt eene
Capellen, wier moeder IVonung  heette. Alzoo  J o h a n
(3de  gen.) trouwde eene lvo?zu!ng.

V a n  Spaen zegt dat Icla van  der  Wonyngen  eene
dochter was van Arndt can der Woningen ridder.

Men vindt in 1327 ,,Arnoldum  van der Wanecgen
armigerum judicium seculare  in Gotersvich” (Dr Ilgen.
Herzogtum Kleve. Zweiter  Band. Quellen  ni’ 39), in 1353
deze belending ,sitam in parrochia de Goterswick inter
terram domine van der Wonyngen in uno latere” (DrIlgen
idem no 84), in  1368  Arnd t  von  der  Wohnung  de
jongere richter van Dinslaken en Götterswick (Di Ilgen
Herzogtum Kleve. Erster  Band p. 276 und 290) en 1374
Arnd van der Wahningen en zijn zoon Johan verkoopen
land in Luesbrucker veld aan Arnd van Hystvelt,  zulks
geschiedde voor het gericht te Walsum, terwijl Arnd v. d. W.
zegelt: doorneden met in de bovenste helft een dwars-
balk (Inventare der nichtstaatl ichen Archive,  Kreis
Warendorf, Archiv Wohnung, no 6).

Van Spaen geeft de beleeningen  met Wonung, door
hem getrokken uit de Cleefsche archieven. Zij luiden:

Johan van der Wonung,
Derk op den Bycke beleend met een deel van

den have te Wonung, als Johan van der Wonung
dat te leen hield 1404.

Transporteert den hof bij Woning an J o h a n
van der Capellen, die daarmet be leend  word t
en daaraan tugt sijn wijf Ide 1410.

Johan van der Capelle,1 tocht sijn wijf Jutte
van Brienen an Wonung 1443.

In geen der actes betreffende Johan (3de gen.) komt
het goed Wonung voor. Wel komt do naam voor als
zijnde een goed in het bezit zijner  kinderen. Deze acte
welke gevonden wordt in Inventare der nichtstaatlichen
Archive, Kreis Warendorf, Archiv Wohnung n” 39, luidt
in regestvorm : Dirk uppera  Dyke zu Wesel und Elsekeq
Witwe  Xaes Amelonx, vertragen sich wegen des Hofes
Wonynghen, welcher  zu einem Teil  Leibgewinn, zu
einem Teil eigen und zu einem ‘Teil Lehen von dem
Grafen  von der Mark sei, also dasz jeder dia Halbscheid
des  Hofes  behalte.  Dirck musz  sich be lehnen  l a s sen .
Die  Kos ten  stehen  beide. Elae  war m i t  W o h n u n g e n
beleibzuchtet 1400.

Uit al het voorgaande komen wij dan tot het besluit
d a t  W o n u n g  v a n  Arndi va,)t  der \t’onupag  g e k o m e n
is aan zijn zoon Johan en dat het, Arndt’s dochter, de
vrouw van Johan van der Gapellen  (3de  gen.), vóór haar
broeder overleden zijnde, na den dood van dien broeder
gekomen is aan hare vrouwelijke kinderen. Eerst na den
verkoop van 1410 aan Johan van der Capell,eq%  (De gen.) is
Wonung in het daadwerkelijk bezit der mannelijke Capel-
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len’s geraakt. Eene erfdochter Sophia van der Capeltepz
heeft eindelijk door haar huwelijk 1608 met Johan von
Dornick het huis Wonung in dit geslacht gebracht.

I_~

Gegevens omtrent de familie van
Mr. Rombout Hoogerbeets,

vermaard pensionaris van Leiden,
medegedeeld door W. J. J. C. B IJLEVELD.

Door aankoop kwam ik in het bezit  van eenige
genealogische aanteekeningen  betreffende het geslacht
van Steynemolen, waarvan letterlijk afschrift volgt. Het
begin 170 eeuw’sch ll. s. stond ik aan Leiden’s gemeente-
archief af.

A f c o m s t e  ende m a g e n  v a n  S t e y n e m o l e n .

Di t  hebben  gewees t  v ie r  gebroeders:  Jan, S e g e r ,
Godevaert, ende  Egerick van Steynemolen.

J a n  ‘van Steyraemolen  hadde  getrouwt Joffrouw 30-
hanna Vertuijcke  vader ende  moeder  van

ddriae?z  van Steynemolen hadde  getrouwt Jo&. Catha-
rina Sampions,  dochter van Willem Sampio?as  ende
Joffr. Lijsbet Hellemans, vader ende moeder van : Wil-
lem can Steynemolen, hadden ook een dochter Ltjsbet
van Steynemoien die hadde eenen man Jan de Bruyne,
van een moeder [met] Heer Peter priester, cappetlaen  inde
collegiale kercke van St. Rombout der Stede van Mechelen
sbisdoms van Camerijcke ende  _Michiel  de Bruyne. De
voorn. heer Peter de Bruyne  heeft den 12en Meert 1660
gemachtigt van de erfgenamen van wijlen Mr. R o m b o u t
van Steynemolen en JofIrouw  Luytgaerde Sapadelijn  ver-
tocht aan Gijsbrecht de Keersmakere de helft van om-
trent 16 bunderen  landts onder de parochie van Lippeloo
geheeten  t Hoff ter Heyen bij looto toegevallen Jo&.
Machtelt  van Steynemolen waeraf de wederhelft0  hadde
Joffr. Maria  Sarens  bagijne op t groot bagijnhof  bij
ende buyten der voorn. Stede van Mechelen, blyckende
bij de coopcedulle daer van voor Notaris ende getuygen
gepasseert.

Willem ‘van  Steynemolen hadde  getrouwt Joffrouw
Barbara van der Heyden dr. van Joffr. ,lohan~aa  van
Hochyn en Heindrick van der Heyden ende  hadden een
soon Mr. Rombout van Steynemolen, secretaris van den
Hove van Hollandt  ende een doohter geheeten  Joffrouw
Anna van Steynemolera,  Bagyne.

Mr. Rombout  van Steyraemolen  in sijn leven secretaris
van den Hove van Hollant was een geleert  man in
Grecis et Latinis wel ervaeren, heeft ex Greco getrans-
lateert  onde uytgegeven  Trac ta tum Lucian i  de  non
c.redendo c a l u m n i a e  ende dat aen h’icolaum Everardi
president van den Grooten Raedt te Meohelen en die
de Institutie van den Hove van Hollant  heeft gemaeckt,
gedediceert  ende zijnder  begeerte privatim noch jong-
man wesende  sijnen soonen geinstitueert ,  alsuyt de
poëmata van Joannes Secundus is  te sien onde is ge-
sturven  tot Mechelen daer hij van geboortich was den
leY Septembris  1 6 4 1  out o m t r e n t  60 jaeren, l i e t  to t
voocht  na over sijne kinderen Heer Corne l ius  Musius
Pater van St. Aechten  Clooster te Delft, die mede een
geleert  man was ende  op zijn 72 jaeren Ao 1670 in de
troublen te Leyden met de voeten omhoogh en het
hooft  om laegh opgehangen den 10 December deur
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wiens raedt den president Nicolaus  Everardi de Mid-
delburgo dede  eenen  soon Joanem Secundum  noemen
tot onderscheyt  van noch een die hij hadde,  die ouder
ende van den selven naeme was. De voorn. Mr. R. van
Steynemolen hadde getrouwt Joffr. Luytgard Sandelyn,
dochter van Pieter Adriaensx ende  Joffr. AIaria C’ornelis
Jacobsdr. ,  die een van 10 was, wiens vader A d r i a e n
Pietersz  Sandelìn in sijn leven ambachtsheer van San-
delijn  16 kinderen hadde, die alle tot staet waren ge-
comen  of uytgehylict aen die een staet hadden ende
hadde  32 kindskinderen bij zijn leven; lach 1) op haer
18 jaeren van haer eerste kindt inde craem doen de
Geldersen  d e n  H a e c h  ende oock haer dae r  s$ in  de
craem lach plonderden  ; haer man was te Delft  tot
Heer CorneEius Musius gevlucht ende sij sturf ultimo
J u l i j  1 6 6 7  out 46 jaeren en leyt in den Haeg i n d e
Groote Kerck begraven, hebben geprocreeerdt elf kinderen

dit3
1.

2.

3.

4.

6.

6.

hier met h;e descendenten &volghen.
Barharn  die gebooren is den 2%” February 1628
ende getrouwt  geweest met Chrisloplzel  van der Hey-
den, Stadtholder van de Rentmr. van Bewesterschelt
(die overleden is in februario 1666) ende namaels
met Mr. Cornelis  van Muyden, ad+ voor den Hove
van Holl., bij wien sij geprocrieert heeft een kindt
genaemt  Rombout  waarvan sij in de craem is ge-
storven ende  de voors. Rombout is na beyde  over-
leden.
Pieter is gebooren den 1 on April 1629 ende  onge-
hijlickt  gesturven.
Naria  is gebooren den 6 Maert 1630 ende getrouwt
geweest met Mr. Joost van Huyckesloot, advocaet
ende nae Schout van Hoorn, hebben geproceeerdt
1. Maria die gebooren is den 280” December 1662

ende ongehijlickt gesturven.
2. Rombout is geboren den 12en  Augusti 1666 en

binnen ‘s jaers gesturven.
3. Johanna die gebooren is den 26en November 1666.
4. Luytgard is gebooren 2”* Novembris 1660 heeft

getrouwt Joris So&et,  0n nage la ten  een  soon
Philips Sorbet.

6. ,Jacob is geboren den 13”n Novembris 1664 ende
gesturven, ‘s daechs  voor St. Laurents.

Anthonia gebooren den 6 Juni 1632 en ongehijlickt
gesturven.
Willem is geboren den 60” Septembris 1633 ende
op sijn 9 jaeren gesturven.
Joffr. Machtelt  is gebooren den 28ea Augustus 1634
op St. Augustijnsdach heeft getrouwt Mr. D ì r c k
Hogerbeets, Doctor in de Medicijnen, Outburgemr.
ende vroetschap  t o t  H o o r n ;  sij i s  in  den  Heere
ontslapen den 24en Martij  1689 out wesende 64
jaeren ende tot Hoorn inde groote kerck begraven,
hebben te samen geprocreeerdt
1. Luytgard die overleden is.
2. D Heer ende Mr. Rombout Hogerbeets, doctor  in

de Rechten, eersten Raedt in den Hoogen  Rade
van Holl. ende Raedt ende Pensionaris van de
Stadt ende Secretaris van de Heersn  Curateurs
van Leyden is na een stricte  sevenjarige gevanc-
kenisse ophet  Huys ter Weer bij Wassenaer den
7en Septembris 1626 godtsalichl. in den Heere

1) N.B. Juffr. Lysbet S. Bd. 3. Cornelia  heeft getrouwt Mr. Johan van Cootwzjck,

7.

8.
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on ts laepen  hadde  getrouwt Joffrouw Hillegond
Wensen, die op het Huys ende fort van Loevesteyn
den 198”  Octobris 1620 godtsalichl. in den Heere
is ontslapen, hebben geprocreeert:
1. Joffr. Machtelt Hogerheets  is getrouwt (Raad-

huis Leiden 16 Dec. 1622) met Mr. Dirck b4odé,
Dr. in beydeu Rech ten ,  Samelaer  van  den
Stiohtsen Leckendijck bovensdams ende raedt
ordinaris in den Hove provinoiael te Utrecht,
hebben kinderen, Hillegond,  Rombouten Walterus.

2. Jofir. Josìna Hogerbeets  die den 21en Januarij
1632 van een haestigen  ende vehementen doot
godtsalichlijck in den Heere is ontslapen.

314. Adriaen en Bnthonis Hogerbeets seer  jong ge-
storven.

5. Mr. Adriaen Hogerbeets, Dr. in de Rechten.
6. Joffr. Maria Hogerbeets is getrouwt met Jor.

Andries Saddol in .sijn leven cappiteyn ende
lieutenant colonel van het oude Regiment der
Schotten ten dienste  deser Vereenichde Neder-
landen, die godtsalichl. in den Heere  ontslapen
is te Utrecht den 20en  M a e r t  1 6 4 0  n a d e n
ouden  stijl.

7. Joffrouw Johanna Hogerbeets is getrouwt met
Mr .  W i l l e m  v a n  D a m ,  licentiaet  in beyde
Rechten,  inde jaeren  1636, 1636 en 1637 Bur-
gemeester der Stadt Amersfoort,hebbenkinderen
Rombout ende  Digna van Dam.

8. Joffrouw Chriatina Hogerbeets.
3. Heindrick  is overleden.
4. Joanna  is overleden.
6. Luytgard is in den jare 1632 godtsalichl. in den

Heere ontslapen, heeft getrouwt Gerbrant Jansz
Schoft ,  Schepen der Stadt Hoorn in de iaeren
1603 en 1604, ende, in den jare 1606 overleden,
hebben geprocreeert twee dochters, Machtelt die
met Pieter Claesz  Groot, Schepen der staat Hoorn
getrouwt is en hebben kinderen ende  Reinolda
Schaft.

Joris is gebooren den 11 on October 1036 heeft ge-
trouwt Joffr. Isabeau Vierlinck, dochter van den
Rentmr.  van Steenbergen ende hebben te samen
gehad t
112.  Joris, Rombout die gestorven sijn.
3. Lucretìa.
4. Emeren tia.
616. II’illem  ende Catharina sijn overleden.
A n n a  is geboren den 16en Novembris  1636 heeft
getrouwt Mr. Heindrick  van Medenblìck,  advocaa t
voor den Hove van Utrecht die d’inst(r)uctie  aldaer
mede heeft helpen instellen, hebben geprocreeerdt
1. Luytgard die overleden is.
2. Barbara heeft getrouwt Mr. Maerten ,van der

Meer, Advt. voor den Hove van Utr. ende daerbij
geprocreeerdt Josìna van der Meer ongehtilickt
gesturven ende  Mr. Johan van der Meer m e d e
advt. voor den selven Hove van Utrecht is ge-
trouwt met Joffrouw Amalìe  Muët van Bruyssel,
haer vader was oorspronckel.  uyt Burgundien
ende haer moeder is Absalom  mede van Bruyssel
maer oorspronckel van Loeven afgecomen,  ende
hebben kinderen.
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9.

10.

l l .

ridder van Hierusalem ende advt. voor den Hove
van Utrecht ende zonder kinder  na te laten ge-
sturven.

4. Heer Rombout van Medenblick S. S. Theolog-
Licent. et R. E. presbyter.

6. Maria heeft getrouwt Johan van der Meer, broeder
van den voorn. Mr. Maerten van der Meer ende
daerbij  geprocreeert Mr. Folpert van der Meer
geestelijck,  rlnna  Josina ende  ITeindrick  van der
Meer.

C a t h a r i n a  is geboren den 3en Junij 1638 hadde
getrouwt Mr. Egbert van Jaersuelt advooaet ende
hij is gestorven secretaris van den Briele, heeft
daer na getrouwt Mr. Servaes T’ersteyn,  Raedt ende
Pensionaris  der stede Briele ende Raedt in den
Hove provinciael  van Hollandt ende  sonder kinderen
na te laten gesturven.
Cornelia  is  geboren den 26 Febraarij 1639 en op
de 3 weeken overleden.
Joanna is geboren den 17en Februari 1640.

Ende  dese  met  ha re  consoorten sijn gecomen  v a n
haren ouden vader Jnn ‘van Steynemolen, als uyt den
eersten staeck.

Janus Dousa,
zijn vrouw en kinderen,

volgens zijn eigenhandige aanteekeningen,  bewaard in
het archief van het huis Offem,

medegedeeld door W. M. C. REC)T.

Johan vau d. Does ende  va(u) Noortwijk,  Hoge Heem-
raad  van  Rhijnland, metsg.s  Reg(iste)rm(eerste)r  d e r
Graaflikheyd van Holl(an)d en(de)  Heer tot Noortwijk
en(de)  Kattendijk ten tijde van het twede en(de)  laatste
besluyt van Leyden met voorgaende autorisatie van
zijn Princ(elyk)e  Ex(cellen)tie  als over de(n) stede voor-
n(oem)d  als Superintendent gesteld beneffens J. Jacob
van der Does zijnen neve  en(de)  medebroeder, als beyde
g e l y k e l y k e n  t e  s a m e n  ende elx als p(erso)naal  gesur-
rogeerd ïn plaatse van Dirk van Bronkhorst omtrent
zes weken voor ‘t ontzet, aan de gave Gods gestorven

ende
Jonkvr. Elisabeth van Zuyle(n), dochter ‘s Heren Dirks

van Zu?ylen Ridder, moeder van X11  kinderen; werde
geboren Ao 1646 den 13 Novemb(er) op eenen  vrijdag
smorgens  t u s s c h e n  t w e  ende dri  uren: Hadde v o o r
hare gevaders Frederik van Zuylen van Hermelen, Joffr.
Elisabeth Turcx huysvrouwe Bernds  van den Bongaard,
Joffr. Clair van Renes huysvrou van Henrik van Raephorst.

[ K i n d e r e n : ]
1. Jan van d. Does. en(de)  van Noortwijk, de rechte

Leenvolger als d’alderoudste van twaalven, Ao 1671
den 16 Januaar, ‘s morgens tusschen acht ende negen
uren op eenen  dingsdag binnen Noortwijk geboren.
Zijn Peters waren de Here van Zuylen, Adr iaan
van d.  Does,  de Vrou van Helmond. Hij is on-
g e t r o u w d  g e s t o r v e n  l).

2. Jonkvr. Annu  va(n) Noortwijk, des woensdags op
Mey-avond A0 lb72 s m o r g e n s  t u s s c h e n  t w e  ende

1) Het gespatieerd gedrukte is kennelijk later aan de memorie t,oe-
gevoegd. W. M. C. R.

\

dri uren ter wereld gekome(  Heeft tot Peten ge-
hadt de Vrou van Assendelf, Joncfr. van Linden,
Heer Jan van Zulen ende Jor Caspar van Eus-
s u m ,  H e e r  v a n  N i i u w e n o o r d ,  C o l o n n e 1  e n -
( d e )  D r o s s a r d  t o t  C o e v e r d e n .

3. Joris van d. Does alzulx genoemd naar zijnen Pete
den Here van Noielle,  doen ter t i jd Gouverneur
over den Stede van.. . . als bij den zelven beneffens
Will(em)  van Treslong  geheven, geboren op den 6
Martii op eenen vrijdag  des avonds tusschen 1X en-
(de)  X uren A0 1674 .  S te r f  onge t rouwd.

4. Noch een Dochter in d’uyterste benaudheyd  der be-
legering0  gedragen, oorzake dat dezelve (hoewel
voldragen) dood ter wereld gebracht is geweest op
den 18 Decemb(er)  Ao 16’74 op eenen dynsdag.

5. Steven van d. Does op eenen manendag  de(n) 2
Januaar  Ao 1576, smorgens omtrent een quarti ir
voor iij uren geboren. Heeft tot zijn Peters gehadt
Henrik van d.  Does en Aarnd van Duvenvoorde
ende J o f f r .  A n n a  v a n  Eussum, z u s t e r  v a n
d e n  H e e r  v a n  N i i u w e n o o r d .

6. Frans van d. Does en(de) van Nienrode op eenen
dynsdag de(n) V Martii Ao 1677 savend  omtren t
een quartiir voor vijf uren geboren, van wiin mijn
gevaders geweest  zi jn Jacob van d.  Does,  ende
Aalbrech t  van  Raaphors t  end  e Anna van Ba -
tenburg.

7. Warmer van ct. Does op eenen woensdag den 13
August.  Ao 1678 des avonds omtrent een quartiir
voor zes uren. Heeft tot Peters gehadt Jan van Ma-
tenes van Lis beneffens  Joncfrou Marie van Zulen.
I s  o p  z e e  g e s t o r v e n .

8. Jonkvr. Janna van d. Does 16 Aug. Ao 79 op een
zonnendag voor den middag omtrent half elf uren.
Haar Peten waren Niklaas van Zulen, Joncfr. van
Rossem, Joncfr. van Merwe. 1 s in d en Haag ge-
s t o r v e n .

9, Dierik van d.  Does en(de) van Zden [op eenen
donderdag den 3 Nov. Ae 1680 savonds omtrent
acht uren binnen Utrecht geb(oren)  in de huysinge
van Valkenaar bij de Wittovrouwenbrugge, wiins
Peters waren de Vrou van Zulen met J(onker)  Klaas
ende Heer  Jan  van  Zulen haar  twe  zonen]  Hr .
v a n  B e r g e s t e y n  e t c .  C o m p a r e r e n d e  t e r
vergadering0  v a n  d e  H e r e n  E d e l e n  en(de)
Ridderschappe ‘s L a n d s  v a n  U t r e c h t

Ende V r o u w e  G e e r t r u y d  v a ( n )  Reede to t
N e d e r h o r s t .

10. Josina van d. Does, geboren op een saterdag den
29 Sept. A”. 1682 snamiddags  omtrent een quartiir
na dri uren binnen Leyden, de Peters zijn geweest
Justus Lipsius, Joncfr.  Marie van Zulen, Joncf r .
Mar ie  van  de r  Does .  Jong  ges to rven  to t  Ley-
d e n .

11 Jacob van d. Does op eenen saterdag  de(n) 19 Mey
A” 1684 des middernachts  t u s s c h e n  t w a a l f  en(de)
een ure, geboren binnen Leyden, van wiin ik voor
Comperen  gehadt hebbe Pieter van d. Does, Joffr.
Buys met haren zoon Cornelis Buys. 0 p zee ‘ge -
s t o r v e n  o n d e r  S t .  H e l e n a .

12. Noch een knechtje binne(n)  Noordwijk aflijvig ge-
worden na den vijfden dag z$nder  geboortenisse,
welk was Ao 1686 op den 14 Januaar tot Leyden.
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Het bovenstaande vormt een goede aanvulling en
verbetering op de genealogie van der Does in het
Jaarb. van den Ned. Adel. Den heer J. Kloos te Noord-
wijk-binnen, die mij de gelegenheid verschafte het
mede te deelen,  mijn hartelijken dank!

~~

Geslacht Bouwensch,
door R. W. N. KE Y S E R.

In No. 8 van dezen jaargang worden door Dr.  T.
Halbertsma gegevens gevraagd betreffende het Tielsche
geslacht Bouwensch, ter aansluiting van eenige door
hem medegedeelde genealogische fragmenten. Dit geeft
mij aanleiding mijne aanteekeningen  over dit geslacht,
die tevens een antwoord op zijn
lezers van het Maandblad aan te

Op 21 Sept. 1690 compareert
Tiel Bou wetz Peterss.

29 Nov. 1699. Bouwen Peterss.
Vrouwe Broderschap  tot Tyell.

vraag inhouden, den
bieden.

voor Schepenen van

deken van onse Lieve

24 April 1601. Gerrit Jacobss. vendidit Bouwe% Po-
terss.  huijs e n hoffstadt met zijn toebehoren staende
binnen Tyel in de Weerstraet ab una Agnes van Aelst
ab altera Harman van Langhevelt.

In 1602, ‘3 en ‘4 wordt Bouwen Peterss. vermeld bij
de verpachting der generale middelen onder Tyel en
S a n d w i j c k  a l s  principael  pechter voor de art. Wulle
Laken en Gtolde  en Silveren Zaken.

19 Jan. 1606. Bouwen Peterss. als borg voor Mr.
Jorien Jorienss. urewerckmaecker, wonende tot Inggen.
(Deze had het uurwerk der St. Maartenskerk hersteld
en was nu aansprakelijk voor den goeden gang er van).

Bouwe,z  Peterss. WLS gehuwd met Maria de Leeuw. Hij
overleed 26 Sept. anno 1630 en zij 13 Maart 1635;
beiden werden onder één zerk in de St. Maartenskerk
te Tiel begraven.

Trouwboek Tiel (1613-1667).  Ingeschreven 30 Juli,
getrouwd 21 Augs. 1614 Derck Conzeliss.  (van Gesper-
den) Joncgesel  van ViJageningen  ende Belyken Bouwen
Peters. dochter van Tyell Jongedochter. Testes : Corne-
lis Dercksa. en Bouwe,n  Petersx.  Uit dit huwelijk is ge-
boren een zoon Joharz,  die op 26 Oct. 1638 te Leiden
werd ingeschreven als student in de Rechten, 22 jaar oud.

13 Oct .  1641.  Jolaan  van Gesperden  de r  Rech ten
Doctor, Jongman van Wageningen is borger  geworden
en heeft Eed gedaan (Burgerboek Tiel). Uit het testa-
ment, dat hij 16 Dec. 1641 voor Schepenen van Tiel
maakte,  bli jkt  dat zijne ooms van m o e d e r s z i j d e
waren A.dri’aen  Bouwens, Cornelis Antoniss. Vdents tiu-
cretaris n. u. Maria  Bouwens en Gerrit Adriaens d e
Yrede n. u. Anna Bouwens.

Ingeschreven te Tiel op 22 Juli 1627 Cornelis An-
thonzss. Udents en Maria Boudew$‘ns,  beiden van Tiel.
Hun kinderen waren: Sibilla, ged. 26 Mei 1628, An-
thonius,  ged. 26 April 1629, Baudewijn,  ged. 7 Dec.
1631, ïli2arin, ged. 4 Dec. 1632, Anthonis, ged. 20 Mrt.
1635 en Belia  JPiZmincr,  ged. 26 Mrt. 1641.

16 Augustus 1623 ingeschreven te Tiel Jan Diricks
weduwn. van Ieuntjen  Diricks en Anneke B0uwen.s  jd.,
Beoden  van Tiel , waaruit  Dirick,  ged. 28 J a n . 1627,
Jan, ged. 27 Jan. 1628, Belyke, ged. 16 Feb. 1630 en
Boudewijn, ged. 7 Dec. 1631.
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Op 17 April 1636 wordt zij in eene  Schepenacte van
I‘. vermeld als zijne weduwe en op 1 Mei 1641 staan
in het trouwboek van T. ingeschreven Gerrit Adriaens
de Vrede j. g. van Soelen en Anna  Bouwens wede  van
Johan Di,ricks,  Beijden  tot Tiel. Conf. 16 Mei. Hij was
DP 29 April 1641 Burger van T. geworden. Uit dit
2de huwelijk: Teuntgen, ged. op 24 Dec. 1642. In 1661
en 1666 wordt zij weer genoemd als weduwe van den
Gasthuysmeester 8. Adr. de vreede.

Den 20gten  Oct. 1627 te Tiel ingeschreven en 13 Nov.
d. a. v. te Tiel getrouwd Adriaen  Bouwdewi$s  en Heyltge
Cterrits  (oan den Bergh), die de volgende kinderen heb-
ben gehad: Gerrit, ged. 31 Mrt. 1629 en gestorven vóór
Cferrit,  ged. 29 Jan, 1630, Bouwen, ged. 11 April 1631,
Beertien,  ged. 7 Oct.  1632 en Bertjen, ged.  11 Feb.
1634.

Hendrik van den Bergh, Oudt Borgemr.  van Tiel,
verklaart 16 Juli 1636 van Schepenen van T., dat de
kinderen van sijn overleden nicht Heylke Gerits sal. bij
Adriaen Bouwens, Borgem’., met name Bed  en Boude-
wijn Bouwens, in haer moeders plaats zullen treden,
alsof die nog in leven ware.

Adriaen Bouwers heeft van 1631-1664 onafgebro-
ken ,als Schepen of als Burgemeester deel uitgemaakt
van de regeering der stad Tiel. Op 24 Januari 1667
bepaalt hij, dat de helfte zijner nalatenschap komt aan
sijn soon Dr. Gerard Bouwens, Borgemr., en de andere
helfte aen de kinderen van sijncn anderen soon D*.
Boudewijn Bouwens, bij Joffr. Theodora van Li& de
Jeude ehelijk  verweokt,  met uitsluit ing van derselver
Vaeder.

Ingeschreven 17 Dec. 1664 en getrouwd 1 Jan. 1666
te Tiel Boudewijra  Bouwens van Lienden, der beyden
Rechten Doctor ende  Maiioor deser Stadt, J. M., met
Theodora  van Li& de Jeude,  J. D., beyden  van Tyel.
Zij was eeuo dochter van Cornelis cala Lidt de Jeude
en Anna W$+zands  vara Resant. Van 1666 tot 1666 in-
clusief is hij Schepen van Za.ndwijk  geweest. Uit dit
huwelijk werden geboren en te Tiel gedoopt 7 Nov.
1666 i’or?aelius en 13 Oct. 1669 Helepza  ,7o?zanna.

Ingeschreven te Tiel 14 Augs. 1687 Cor?lelis  Bouwens,
J. M., woonagtig tot Drumpt, met Lucretia  va?a Eeuwik
(Ewijck),  Wede van  wi j len  Luytenant  Prnncois Huet,
woonagtig alhier.

De gewezen Vaandrig Cornelis Bouwens, weduwnaar,
krijgt 7 Juli 1694 attestatie van Tiel en trouwt 17 Juli
d.a.v. met juffer Bdrinna  van Lith de Jende.

Op Requeste van Cornelis  Bouwens en Adriana van
Lith de Jeude zijnde  Susters en Broeders kinderen haere
Huwelijkxproclamatiën  op permissie van den Hove Pro-
vintiaal  hebbende laet,en  gaan, heeft de Lantschap in
het Huwelijk tasschen de Supplianten ingegaan, ge-
dispenseert 28 Nov. 1694.

Op 20, 21 en 22 April 1702 werd voor hem te Tiel
ge lu id .  Zijne  zus te r Helena Johanna maakte voor
Schepenen van Zandwijk  28 April 1731 een laatste testa-
ment, waarin zij bepaalde, dat het accoord of maeckinge
vroeger gemaeckt en opgerigt met wijlen den Heere
Willem Adriaan Bouwens, tot Rhenen, van kracht bleef.
Het testament werd geopend 27 Juni 1731, en op 1,
2 en 3 Juli 1731 werd voor haar te Tiel geluid.

De andere zoon van Burgem*  Adriaen  Bvuweras,
Gerrit of Berart,  werd 16 Sept. 1649 te Tiel ingeschreven
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met Margarita van Lith de Jeude, j.d., beyden  van Tiel.
Conf. 2 Oct. d.a.v.

. Zij was eveneens dr. van Colzelis can Lith de Jeude
en Anna H’Zjnands  van Resartt.

In 1655 promoveerde hij tot Doctor in de Rechten
en trad in ‘t zelfde jaar in zìjns vaders plaats in de
regeering  van Tiel, in 1675, ‘76 en ‘77 heet hij out-
fanger Generael  des Nijmeegsohen Quartiers. Volgens
Rink in zijne Beschrijving van Tiel werd hij in 1672
met Albert van Lith de Jeude afgevaardigd naar de
Ridderschap bij het naderen der Fransche legers.

Tusschen 27 Sept. en 30 Sept. 1680 overleed hij te
Tiel, zijne weduwe tusschen 5 Oct. 1682 en 6 Feb. lti83.

Zij hebben de volgende kinderen laten doopen:
Johannes ,  die volgt, Cornelis ,  ged. 6 Febr. 16ó2,

j- vóór Cornelis, ged. 2 Deo. 1653, jong t, Helena, ged.
3 Juli 1665, die volgt, Cor/lelis,  ged.  29 Oct .  1656,
overleden te Tiel  als kapitein,  weynige dagen vóór
5 Juli 1690 en Joharzna  Sibilla, ged. 16 Sept. 1669.

Helena Bouwens werd 10 Maart 1678 te Tiel ten
huwelijk ingeschreven met Johan de Qelder, advocaat,
wonende tot Dordrecht. Reeds in ‘t zelfde jaar werd
hij Rentm’  van fijn Excell. den Heere Grave van Waldeck
te Culemborg, In welke plaats van dit eoltpaar  gedoopt
werden 22 Dec. 1678 Johan Adriaen en 1 Juni 1684
Qerrit  Arnout.

Op 24 Sept. 1685 consenteert Johan de Qelder in de
scheijdinge van voors. sijno Huysvrou in bed en taeffel.

Johan(nes)  Bouwens, boven genoemd, te Tiel gedoopt
27 Dec. 1650,  werd reeds in 1671 Capiteyn bij een der
Compagniëu  t e  Voe t ,  ghelicht vo lgens  Haar  Hoog
Mogenden  Resolutie van 7 Maart 1671 tot versterckinge
van de Oude Comp. (Zie over hem Valkenier ‘t Verwerd
Europa D 1 blz. 480, Rink Beschrijving van Tiel, blz. 80
en 81. Montanus en Verwey D 1 blz. 207 en 208, in
Bosscha ,,Neerlands Heldendaden te land” Nederlands
Vernede r ing  in  1672  110  deel blz. 56 en R. P. van
den Bosch, Neerlands verleden uit steen en beeld).

Ondertrouwd te Arnhem op 11 Maart 1676 de Heer J a n
Bouwens,  Capiteyn onder het Regiment van den Heer
Graaf van Stierum, generaal-majoor de la Bataille, en
Juffrou Paulina Elizabeth  van Yirxeler,  wed. van den
Heer Advocaat Mafthijs  Veere. Attesta.tie gegeven.

Huissen, 10 Jan. 1677 gedoopt een Dochtertjen  van
Johan Bauwensch en Paulina Eliskbeth  van Vincelaer,
Echteluyden, en is hetselve  genoemt  Anna Geertruit;
t e s t e s  benevens  den  Vader  Gerardt Bouwensch, Ont-
fanger des Nimmeogschen Quartiers en Stadt Tiel ,
ïUargareta  val1 Lit de Jeude, en A l e t t a  uaI&  Vincelaer  ;

en in Feb. 1678 een soon genaemt Willem Adriaen,
die volgt.

Het huwelijk tusschen Johan Bouwensch en Pauli~aa
Elisabeth van Vinceler werd 30 Sept. 1682 door het
Hof van Gelderland gesepareerd verklaard ten opzichte
van tafel, bedde en goederen, eu van de maritale macht
ontslagen, in overeenstemming met een extract uit het
accoord, door beide belanghebbenden onderteekend  en
aan genoemd Hof overgegeven.

Volgens R. P. van den Bosch, Neerlands Verleden
uit steen en beeld, is Jan Bouwens, Capitein, 11 Juni
1691 overleden en is hij te Edam begraven geworden,

Willem Adriaan Bouwensch, boven genoemd, in 1698
student in de Rechten, Kanunnik van St. Marie te Utrecht,
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24 Maart 1699 lid van St. Lucas te Arnhem, promo-
veerde tot J. U. Dr. in $700, deed zijne belijdenis te
Huissen 10 Juni 1700 en vestigde zich blijkens het
lidmatenboek in ‘t laatst van dit jaar te Arnhem, waar
hij den loden Juli 1702 tot burger werd aangenomen.
Van
deel

1703-1708 maakte hij als Schepen en Burgemr.
uit  van de stadsregeering. Aan de twisten der

Oude en Nieuwe Plooi in Gelderland heeft hij als voor-
stander der laatstgenoemde een werkzaam aandeel ge-
nomen (zie hierover Wagenaar, Vaderl. Historie Dl. 17
blz. 141-143, 240-243, 300-304;  Kok, Vaderl. Woor-
denboek, art. Bouwens; de Chalmot Biogr. Woorden-
boek Dl. 4 blz. 346-352;  Geldersche  Volksalm. 1880,
blz. 100, Knuttel, Catalogus op de jaren 1703-1708;
Bijdragen van Gelre  X1, 1908). Tengevolge van de af-
wijzende beschikking door de Landschap van Gelderland
genomen op ‘t request van W. A. Bouwensch en D. R.
van Bassenn,  versoekende annulatie van de sententie bij
het Hoff Provinciaal en geadjungeerde Regtegeleerden
op den 15 February 1708 tegen haar gepronuntieert,
hebben beiden de vlucht genomen, de eerste naar Rhenen,
de ander naar Tiel.

Protocolle  van Opdrachten, Wageningen (1702-1730).
Ter eeren Godts, tot vermeerderinge  des Menschelijken
Geslaghts is een wettelijck  houwelijok beraemt  en ge-
slooten op navolgende conditiën  tusschen den Heere
Iliillem Adriaen Bouwensch, der rechten Doctor, oudt
Burgermr. der stad Arnhem en hoogheymraad des
Ampts Overbetuwe, toecomende  Bruydegom, geassisteerd
met den Here Gijsbert  t?an Issem,  oud  burge rmees te r
v a n  Waegeningen, i n  desen sijn WelEd.  g e c o r e a  de-
dinghsvrindt ter eender, Ende  Joffrouwe Jacoba  Kupius,
toecomende Bruyt, in deesen geassisteert met durselver
Schoonbroeder den Heere Jacob  Adolph Brassurt,  Cornet
in het Regement van den Here van Ginckel, haar Ed.
dedinghsvrind en geassumeerde momboir, en met den
Here ffer-ard  van Zwol& Raadt der Stadt Rhenen, des-
selfs Testamentaire momboir ter  andere zijde enzv.
Beteekent  binnen Rheonen  op den 20 November 1711.
Geregistreerd te Waegeningen 19 Dec. 1711. Het huwelijk
werd te Rhenen voltrokken, ,,eerstdaags”  na. 5 Dec. 1711.

Mevrouw Bouwenscl~ geb. Kupius overleed te Rhenen
waarschijnlijk in 1722,  want  op 21 Jan.  1723 stel t
IVillem  Adraaan Bouwensch  volgens acte voor den notaris
Wilhem Verway en get.uigen  te Utrecht gepasseert, tot
toesiende voogt over de minder.jare  kinderen uit sijn
WelEd.  huwelgk  met vrouwe ,Jacobn  Cupins in leven
Egteluyden, aan den Eerw. Heer Frederik Christiaegz
Coets, Praedikant te Arnhem. Deze verklaart op 27 Aug.
1729 sich dien last niet te willen onttrecken  wegens s.ijn
nauwe bloedverwantschap met die voorn. minderjarlge
kinderen. Het waren er 4, een zoon en drie dochters.

W. A. Bouwen& is te Rhenen overleden vóór 28 April
1731, de Heer Dirk  (Jan Dam, Rigter teommeren,  werd
administreerend voogd. De nagelaten kinderen, toen
nog drie in getal, richtten 31 Maart 1741 een magescheid
op tor verdeeling  der nalatenschap,  waarbij  de zoon
II’illem Adriaan o,a. bezitter werd van ,,een Huysinge
en Erve met Hoff en Schuijr staende  binnen de Stadt
Rheenen  in de lange Heeren  Straad”, thans genummerd
52154.

De 2 dochters waren Paulina Elisabeth, geb. 30 Juni
1717,  en geh.  met De. Johannes Men,so,  predikant te
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Bunnik en Johanna Christina, eveneens geb 30 Juni
1717, geh. met Hendrik Menso,  Raad in de Vroedschap,
Schepen en Burgemeester van Rhenen.

Willem Adriaan Bouwensch, voornoemd, werd 6 Oct.
1712 te Rhenen gedoopt, trad in militairen dienst en
was bij zijn huwelijk 16 Aug. 1739 te Venlo met A l i d a
Adriana Menso,  dr. van Ds. Menso  Johannes M., predi-
kant te Kesteren, en Hendrina Suyck,  geboortig van
Utrecht, gedoopt te Kesteren 2 Jan. 1718, Vaandrig.

In 1742 was hij  ouderl ing,  1744-‘48  Raad in de
Vroedschap, 22 Febr. 1749 Schepen te Rhenen, doch
komt later niet meer voor in de Naamregisters van de
Heeren der Regeerìng. (Zie over Bouwensch en Menso,
Mi P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en
Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit. de kerken
der prov. Utrecht, ter plaatse Rhenen.) Uit dit huwelijk
zijn geweest:

1. IC’ilZem  Adriaan Bouwensch, die 20 Sept. 1768 als
student in de Medicijnen werd ingeschreven te Harcler-
wijk, 26 Dec. 1764 als candìdaat M. en 28 Dec. 1764
promoveerde aldaar tot Dr Med. Hij vestigde zich als
practiseerend geneesheer te  Amste rdam en  i s  daar
overleden.

2. Xenso  Johannes Bouwensch, geb. te Rhenen, Vendrig
17 Aug. 1766, Lieut. Quartiermeester 2 Jan. 1782, als
hoedanig hij nog voorkomt in 1791, doch niet meer in
boekje 1794. Hij huwde Lumina cfey,  dr. va’n Adrianus
en Lumina Byvanck, ged. te Hattem 27 Jan. 1717, en
kreeg bij haar de volgende kinderen:

a. Willem Adriaan Bouwensch, ged. te Deventer 6 Sept.
1779, officier, gehuwd met Josina Louisa Tulleken, aan-
gegeven als overleden 16 Sept. 1807 te ‘s-Gravenhage
en begraven in de Kloosterkerk.  Zij woonden  Spui
Q 110. Hij maakte als luitenant bij het 330  Regiment
d’Infanterìe  légère Napoleon’s tocht naar Rusland mee
en is den 17 NOP.  1812 gesneuveld te Krasnoë, nabij
Smolensko.

b. Lumina Adriana Bouwensch, ged. 11 Maart 1781
te Deventer, is 9 NOP.  1811 te Twello gehuwd met
Jan Justinus Keyser, geb. 3 Mei 1788 te Arnhem, als
zoon van Ru@er  Reinier,  Opperkoopman O.I. C., Heer
van Clarenbeek,  en Hester Josina de Jong (van Ceylon).
Uit dit huwelijk zijn geweest 2 zoons en 4 dochters.

c. Alida Adriana Bouwensch, ongehuwd overl. 16
Feb. 1849 te Voorst bij Zutfen.

d. Carolina  Louisa Theodora Charlotta  Bouwensch,
geh. met cf. van, Olst,  tabakshandelaar te Groningen,
waaruit twee dochters: Neelije  en L u m i n a .

e. _Menso  Johannes, die volgt.
f. Geertruida  Maria, ged. 14 Maart 1790 te Arnhem.
g. Elisabeth Constantia Johanna, ged. 20 Mei 1792

te Arnhem. Bij den doop was de vader afwezig en stond
als getuige Johanna Cornelia Menso  geb. van de Graaff,
Zij is omstreeks 1816 gehuwd met J. U. Dr. Jacobus
Philippus van Medenbach Wakker, Burgemeester en
Notaris te Watergraafsmeer. Uit dit huwelijk zijn zes
dochters geboren, van welke een gehuwd met Re+
Johnson, de overige zijn ongeh. overleden.

Menso  Johannes Bouwensch, voornoemd, was geb.
10 Feb.  1788 te Arnhem. Ook bij  dezen doop was
de vader afwezig; als getuige stond toen Ceert ru ida
Maria Bey, een zuster van de moeder. Deze zoon werd
21 Mei 1802 aangesteld als kadet bij het 22” Bataillon

.
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Infanterie de Ligne, gedestineerd voor Kaap de Goede
Hoop. Geëmbarkeerd ter Reede van Texel op het trans-
portschip de Alida Theodora den ben Dec. 1802 en aan-
gekomen te K. d. g. H. in Maart 1803. Op 26 Maart
1805 volgde zijne benoeming tot 2” Luitenant. Bij de
capitulatie van het 22” Battaillon, na de inname van
K. d. G. H. door de Engelschen op den Ben Jan. 1806,
embarkeerde hij 28 Feb. 1806 op het transportschip de
S i r  Jo l rn  Borliswarren  en werd b$ de  aankomst  in
Nederland ingelijfd bij het 70 Rog. Inf. van ligne den
12 Aug. 1806. Dit regiment werd in ‘t laatst van 1810
te Haarlem georganiseerd tot het 1240 Fransche Inf.
Reg. van lìgne. Bij de vereenigìng van ons land  met
Frankrijk werd de Luit@ B. overgeplaatst bij het 112e
Regt. Inf. en kwam langs den Rijn en over de Alpen-
passen op 4 Maart 1811 in zijn garnizoen te Livorno
aan. In de jaren 1806, ‘7 en ‘8 maakte hij de veld-
tochten in Pruisen mee, in 1809 was hij in Zeeland
en in 1812/13  behoorde hij  tot  de Groote Armee in
Rusland, en nam deel aan de veldslagen bij Lützen,
Bautzen en de Kalzbach, tot hij ten laatste op 23 Aug.
1813 bij  de affaire van Goldberg  door een musket-
kogel in de rechter borst en arm gewond werd. Den
17 NOP.  1814 werd hij  met honorable démissie uit
den Fanschen dienst ontslagen, ‘t volgende jaar ging
hij over bij het Ned. Indische leger. Korten tijd voor
zijn vertrek naar O.I. was hij te Amersfoort gehuwd
(in ‘t voorjaar van 1817) met Margarelha  Suyck,  geb.
aldaar 22 Febr. 1793 en er overleden 20 Sept. 1828,
dr. van Cornelis Suyck en Alida Emerentia van Bemmel.
In O.I. was hij in 1819 bij den opstand van Celebes
en heeft  zich 21 Aug. bij de affaire van Beba op
Celebes dermate onderscheiden, dat  hij  den 3”” Juli
1820 btj besluit van Z.M. den Koning benoemd werd
tot Ridder 4~ kl. van de Militaire Willemsorde. In 1825
gedurende den Javaoorlog was hij Commandant van
Djokjakarta, welke plaats door Diepo Negoro werd in-
gesloten; bij besluit van Z.M. werd hij 27 Juni 1828
begiftigd met de Java Medaille. Inmiddels was hij be-
vorderd geworden tot kapitein, niet lang na de laatste
onderscheiding werd hij op verzoek eervol uit den dienst
ontslagen, waarna hij met zijn gezin repatrieerde. Den
13den  NOV.  1830 werd hij op verzoek geplaatst bij het
70 Bataillon 2” Afd. Geldersche  Schutterij, gccomman-
deerd door den majoor Baron Schimmelpennìnck van
der Oye en maakte in Augs. 1831 den Tiendaagschen
Veldtocht mee, 5 April 1832 ontving hij daarvoor het
Metalen Kruis.

Den  Baton Maart 1844 sloot hij te Groningen zijn
tweede huwelijk met Helena Breroo, geb. 21 Januari
1800, overleden in April 1885 te Voorst, weduwe van
Ds. Melchior Ct,emer  Jacobszn., predikant te Groningen.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geweest. Van Twello,
waar hij in 1842 woonde, verhuisde hij naar ,,Akker-
oord”, aan den Rijksstraatweg te Voorst, waar hQ den
212mten  Mei 1864 overleed.

De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren:
I . Johanna Antoinetta Margaretha Bouwensch, geb.

te Makassar 7 Mei 1820, gehuwd Mei 1864 te Delfzijl
met haar neef Abraham Willem Constantijn Keyser, geb.
te Deventer 26 April 1814, zn. van Jan Justinus Keyser
en Lumina Adriana Bouwensch, dd@  weduwnaar van
Frouwke Sterenberg, dr. van Renger Nicolaas, Burgemr.
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van Bierum,  en Geertje  Wier& Wiertsema. Deze dochter
overleed te Wijhe in ‘t laatst van Oct. 1874.

2. Karel Elias Willem, die volgt.
3. Menso Johannes Bouwensch, geb. 1822 of ‘23, O.I.

ambtenaar, ongeh. overl. 18 Jan. 1865 te Gendringen.
4. Alida  Lumina Emerentia Adriana Bouwenech, geb.

te Amersfoort 13 Dec. 1827, overl. te Sneek 8 Juli
1896, gehuwd te Voorst 27 Juli 1860 met J o h a n n e s
Gerardus  St rootman,  Iste Lui++. Infanterie, geb. te
‘s-Hertogenbosch 29 Mei 1824, zn. van Johannes btroot-
man en Maria F,rclncisca  Verkuylen, overl. te Groningen
21 April 1887, als majoor der Inf., provinciaal adjudant
in Friesland. Uit dit huwelijk 2 zoons en 2 dochters.
(Zie Ned. Patr., jnarg. 1918, art. Strootman).

Karel Elias Willem BolLweìasch,  voornoemd, werd ge-
boren te Makassar 21 April 1821, bezocht de M. A.
te Breda, ging als luitenant der Genie naar O.-I., waar
hij deelnam aan den oorlog op Bali en ten slotte  be-
vorderd werd tot kapt. ingenieur. Hij huwde 28 Jan.
1857 te Soerabaja Ctrtharina  \I’ilhelmina  Bergholz, geb.
te Passoeroean 30 Mei 1836, dr. van Johannes Alex-
ander en Johanun  Wilhelmina Brouwer en kreeg bij
haar de volgende kinderen:

1. Caroli?aa  Elixa Wilhelmi~zu  B o u w e n s c h ,  geb .  t e
Wil lem 1 op Java 19 Sept. 1866, overl. te ‘s-Graven-
hage 18 April 1885.

2. Karel Willem, die volgt.
3. Victor Bouwensch, geb. te Buitenzorg in 1872 en

aldaar overleden in ‘74.
K, E. W. Bouwensch overleed te ‘s-Gravenhage 18

April 1894.
De zoon Karel Willem BozLwensch  zag hot levens-

licht te Buitenzorg 28 Maart 1870, ontving aan de K.
M. A. te Breda zijne opleiding tot officier der infan-
terie en is thans regimentscommandant, lnitenant-kolo-
nel, te Harderwijk. Hij huwde 9 Oct. 1894 te Bergen
op Zoom met A?atoinetta  Johanna van Alphen de Veer,
geb. te Vucht 19 Feb. 1873, dr. van Hendrik en Adriana
Johanna von der Beek. Zij hebben 2 zoons: Karel Wil-
lem, geb. te Bergen op Zoom 12 Sept. 1895 en Adria-
ws Johannes, geb. te id. 21 Juni 1897.

Iets over de kwartieren van

Hugo de Groot, .

door M. G. W~LDEIY~AN.

In Maandblad XLII, 229 is sprake van het wapen
van Jaia  de Groot ,,zoals  het van den groote Hugo in
de Delfse  Nieuwe Kerk hangt”.  Daarmede  is dus be-
doeld de ,, Wapenkasse” van Hugo de Groot o. a. afge-
beeld in Timareten’s Verzameling van Gedenkstukken
in Nederland en vertoonend het hoofdwapen Cornets
met de kwartieren:

Cornets v. Overschie
Heemskerck v. Adrichem
de Groot v. der Dussela
van Alphen 0. Woerd

Wanneer wij evenwel de kwartieren van ‘t Delftsch
orakel uitwerken, komen wij tot de conclusie, dat de
moederlijke stamdeelen onjuist zijn voorgesteld. (Zie
het staatje in kol. 307--308.)

Heemskerck Borre
de Groot v. der Dussen
van Alphen Coorn.

Het is niet aan te nemen, dat men bij het ontwerpen
der rouwkas niet zou hebben geweten, dat Aeltje  van
Overschie is gesproten uit het eerste huwel i jk  haars
vaders en niet uit het tweede met Anna van Adrichem.
Genoegzaam is het bekend, dat onze voorouders ten
opzichte van de versiering van grafsteenen en kwartier-
borden er dikwijls een ruim geweten op na hielden,
doch het is wel een zonderlinge speling van het nood-
lot, dat eene dergelijke verfraaiing of wat men als ZOO-
danig aanmerkte - en hoe onnoodig! -het graf moest
sieren van den grooten  Vaderlander, wiens eenvoud en
afkeer van alle praal  en opsmuk algemeen bekend
waren en door verschillende feiten genoegzaam zijn te
bewijzen.

De nwapenkasse”, welke bij ‘t verschijnen van Tima-
reten’s werk 1777 nog aanwezig bleek, zal in 1781
bij de plaatsing van ‘t bekende monument verwijderd
zijn.

Wij laten hier volgen de tot heden niet gepubliceerde
acte van huweliiksvoorwaarden  van 16.12.1681 tusschen
Jnn Huygensz  de Groot en Aeltgeja Franckens Overschie
waaruit duidelijk blijkt, dat zij eene dochter was v a n
Aclriana  Adriaetas  (Borre) en niet van A n n a  Adriaens
(v. Adrichem), zooals ook in Nederl. Adelsboek, jg.
1913, p. 118 nog ten onrechte vermeld wordt.

De in de acte voorkomende broeder van de bruid
Pieter Erafzckensz.  Overschie huwde eene Sasbout.  Van
een kind uit  dit  huwelijk hing een rouwbord  in de
Nieuwe Kerk met de kwartieren:

Ollerschie Sasbout
Borre de Groot
Dusseu Dussen
Coorn Wissen

en het onderschrift ,Pieter van Overschie, obiit  5 NOV.
1660”:  - [Vgl.  Alg. Ned. Fam. bl. 1884, No. 77. -1

De acte van huw. voorw. voorn. komt voor in een
band behoorende tot de aanwinsten Alg. Rijksarchief
1890 en luidt aldus:

Wy Heyndrick Aemsz. van der Burch en(de)  Jacob Euw(ou)t
Bruynsz. van der Dussen scepenen in Delff oirconden dat voir
ODS  en(de)  Mr. Arent  van der Meer Vranckesz.  Secretarisder-
selver stede gecomen en(de)  gecompareert zin Jan Hugensz
de Groot toecomende bruydegom geassocieert met Willem Jansz.
van Heemskercke zijn oem als speciale procuratie hebbende van
Elsken Jansdr. zijn suster (des voorsz. bruydegoms moeder) en(de)
Mr. Cornelis Huygensz. de Groot syn broeder gepasseert voor
Willem Claesz. van Oudevliet openbaar notaris tot Leyden wesende,
deselve procuratie van date den XVIen  dach Decembris Anno
XVC  een en(de)  tachtich bij ons scepenen gesien gehandelt ende
gelesen, en(de)  Joncker Abraha(m)  v a n  Almonde  @jn  SCOOD

b r o e d e r  en(de) naeste vrunde(n)  t e r  eenre,  Ende AeZtgen
_Z%ancken&  Ouerschie  toecornende bruyt bQ believen en(de)  goet-
duncken van Pieter Franchm~  Overs&ie hair broeder en(de) hair
oomen en(de)  voochden als Jan Reyersz. van der Burch en(de)
Claes Ad(riae)nsz.  van Adrichem ter andere zijden te kennen
ghevende hoe dat vergaderen souden in den echtelicken staet
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de voorsz.  Mr.  Jan de Groot ende Aeltgen Franckendr.  onder
huwelicxe voorwairden hier nabeschreven. Te weten dat Jan
Hugeszoon de Groot tot subsydie van dezen huwelicke brengen-
(de) es alle alsulcke landen renten en(de) andere goederen als
breder verclaert en(de) gespecificeert staet in zeeckere cedule
bij forme van Inventaris overgelevert en(de)  by Elsgen Jansdr
mitsgaders Jan Hugesz. de Groot en(de)  zijn broeder en(de)
naeste vrienden onder hantteykent waertegens dat die voichden
van Aeltgen Francendr Overschie tot subsidie van dezen
huwelicken brengende zijn alle alsulcke parcelen van landen
renten inschulden en(de)  andere goederen als hair doer tover-
lyden van Frans F’ietersz. Overschie za: hair vader aeubestorren
en(de)  by cavelinge op de Weescamer  deser stede angecavelt zon,
mitsgaders alle alsulcke parueelen van landen, renten inschulden
als hair doirt overlijden van Adriana Adriaensdr haer
m o e der mitsgaders Baertge Corssendr. haer bestemoeder anbe-
sterven znn als noch met hair broeders en(de)  suster int gemeen
wesende. Sljn vorder huwelicxe voorwairden da.tten scheyden  van
den bedde en(de)  een van beyden de voorsz.  conthoralen deser
werelt overlijdende kint ofte kinderen bij malkanderen geproduceert
achterlatende ofte gheen achterlatende dat in alsulcken gevallen
die lancxtleven(de) na hem ofte hair nemen en(de)  behouden
zal alle tgunt by denzelren tot desen  huwelicke gebracht is
en(de)  gunt den boel van zijnder  ofte haerder zijde by besterffe-
nisse staende huwelick  opgecomen  sa.1 zijn ofte die wairde
van dijen mitsgaders die cleederen clijnodien en(de)  al het
geene tot des selves lijfve behoerende es wair tegens tv(oo)rsz
kint ofte kinderen ofte die erffgeuamen  vanden eersten over-
leden nae hem nemen en(de)  behouden sullen alle tgunt by den-
selven tot dezen huwelicke gebracht en(de)  tgundt staen
huwelick van dijen8 sijde  den boel bij besterffenisse opgecomen
zal zijn ofte die wairde van dijen mitsgaders die clederen  cleij-
nodien en(de)  alle tgunt, tot deszelves lijfve behoort sal hebben
en(de)  wes  den boel verveneitert oft,e v(er)achtert zal zijn, zal bij
den lancxstlevenden sen deen zijde en(de)  die kinderen ofte
erffgenamen van den eersten overleden aen dander zijde gedeelt
ofte gedraegen worden halff en(de) halff, Ende indijen .Tan
Hugesz. de Groot dezer wereldt overlijdt voor Aeltgen Frans-
sen Overschie zonder kindt ofte kinderen bij hair geproduceert,
achter te laten zal Aelt,,oen Francendr wt Jan Hugesz. de Groots
gereetste goederen volgen tot een duwarie die somme van’twee duy-
sent car. pu(ldens) tot twintich stuvers den gulden eens. - Voorts
soe heeft Willem .Janrz. van Heemskerck wt trachte van zün  VOOWZ.
procuratie die hij heeft van zijn suster Elsgen .Tausdr  overgegeven
en(de)  gheeft over mits desen  dat oft geboerde dat Jan Huygens
voor Elsgen Jansdr zijn moeder quame te overlgden  kindt ofte /

kinderen bij malcanderen geprocreert achterlatende dat indien
gevalle  tzelve kindt ofte kinderen mede erff ven en(de)  succederen
sullen in alle d’v(oor)sz.  ELsgen Jans goederen in wat plaetse
lie oeck gelegen zijn in die plaatse van hoeren overleden vader
in alle manieren oft hij noch in levende lijve waere en(de)  OP
de stoel sat nair trecht van scependom  Ende sullen de goeden
den kinderen zulcx  bij representatie opgecomen mitsgaders alle
die goeden bij voorsz.  contrahenten ten huwelicke gebracht ofte
staende huwelicke aenbestorven erven en(de)  snccedereu  van
tene kinde op den anderen en(de) van den laetsten over-
lidende wedercomen en(de)  gaen sen die zijde van daer die
gecomen  sullen sijn na schependoms recht, zijn voorts voorwairden
voort huwelick oeck bedongen en(de)  voorsproken daaf die ~oorsz.
Jan Hwgesz. de Grort z@n gestadige habitatie en(de) residentie
houden sul bimeu  tleser  stede van Delf ende hem exerceren mette
coopmanscap. - Actum den XVZ”” decembris 1581.
&e+.)  H. v. Burch 1581, Jacob Ewout Bruinsz., A. rand.

Familie-aanteekeningen Rombouts, Arminius,
Reael e. a.,

medegedeeld door Ir. D. W. V A N  D AM VAN HEBENDORP,

(Vmo!g  van XLII, ‘277.)

( C . )  D i t  z i j n  oenige Particulariteyten  geco-
pieert  u y t  e e n  g e s c h r e v e n  b o e k  v a n  m i j n

O u d o o m  Daniel  A r m i n i u s  (111,  8 ) .

Anno 1627 zijn wij na Leyden van Utrecht met er
woon gegaan om mijne  Studien te vervolgen.

Anno 1631 den 31 October is mijn Neeff Egbertus
Sebastiani (de Zoon van mijn Neeff Sebastiaan  Egberfs,
in zijn Leven Burgemeester van Amsterdam, en zeer
vermaerd Doctor Medicina) dezer weereld aan een Con-
tinueele koortse overleden, hij maekte mijn zijn kleederen
en lijmaed.

Anno 1633 den 7 Juny ben ik gepromoveert.
Anno 1633 den 17 July is onse Neeff Jacob de Bruyn

uyt Oostindien gecoomen.
Anno 1626 heeft m\jn Oom Bartholorneus  Reael b i j

de Heeren  van de Admiraliteyd verkregen dat mijn Neeff
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Andries Pruppenagel  tot sijn assistent soude sijn op het
Penningmeesters Comptoir mits genietende  f 400.

Anno 1625 heeft Oom Laurents Reael het Exploict
met Jonker Willem gedaan.

Anno 1628 des Nagts tusschen den 7 en 8 January
Nieuwe Stijl strande mijn Oom Laurents Reael op ‘t
Rif van Schagen en quam den sen aen Land, is naer
Weenen  gevoert,  alwaer hij wel 8 of 9 maenden  ge -
vangen bleeff.

Anno 1603 is mijn Vader Jacobus Arminius tot Leyden
op den 10 July Doctor Theologie gemaakt, zijn promotor
was Do. Gomarus, zijne Opponenten waren Do. Bertius,
Festus Hommius, Nicolaus  Grevinkhovius en Dr. Crucius.

Anno 1608 den 28 Maert is mijn Oom Laurents Reael
gepromoveert Doctor Juris.

Anno 1611 is mijn Oom Laurents Reael na Oostindien
gegaen voor Commandeur over drie schepen.

Anno 1613 is  hij  Gouverneur van de Molucques,
Banda en Amboina geworden 30 jaren oud zijnde.

Anno. . . . is hij Generael  van Oostindien geworden
eu verdiende 330 guldens ter maend  in de plaets van
Gerard Reynst’.

Anno 1630 wierd hi j  Raed en Schepen en 1636
Scholarcha.

Anno 1637 den 22 October des Ochtends ten 4 uuren
is hij deser wereld overleden, een Man eoo teer van
Conscientie  als men weynig vind, op den dag vanzijn
geboorte int 69” Jaer van sijn Ouderdom.

Pieter en Claes Paeuw, twee halve broeders van mijn
moeders beste Moeder.

Van Pieíer Paauw waren vier voorkinderen geteeld
bij Marie Laurens, Ouwe Ja.n Laurens8 Spiegels Suster:
le Doctor Pieter Paauw, 2” Jan Paauw, 38 Adriaen
Paauw ende 40 Dieuwer Paauw.

Dese Pieter Pna.uw  trouwde voor zijn tweede vrouw
Dieuwer Jacobs (mijn bestevaers Laurens Jacobs Reaals
zuster) en kreegh daer twee zoonen  bij, Wybrand  e n
Agbert Paauw ; van deze Egbert Paauw is nogh een zoon
genaemt Jan Paarrw onse Neef tot Haerlem.

Dese Dieuwer Jacobs mijn bestevaers zuster hadde
twee voorkinderen bi Egbest  Meyndertsz.  (die in de
troebelen in zijn stoel onthoofd wierd, dood zijnde)
met Name Doctor Sebastiaan Egberts en Jacob Bgberts,
de Vader van Nigtje Dieuwertje  van Buren, wiens Man
overleden is en een Zoontje heeft.

Wybrand Paauw liet na Pieter Paauw, onse Ne&‘,
die nu aen de Professor Schrevelius dogter  getrouwt is,
en Janneke Paauw, die anno. . . . overleden is.

Anno 1626 int begin van Sept’ember  is onse Neeff
Jacob de Bruyn aangenomen voor a.ssistent  naer Persien
of Suratten en soude  verdienen f 16 per maendt.

Anno 1617 is onse Nigt Dieuwertje Jacobs getrouwt
sen  Mijndert van Buren, *

Anno 1629 den 4 Janua,ry is mijn Oom Laurens Reael
uyt zijn gevangenisse  tot Weenen  bij  den Keyzer ont-
slagen.

Harmen Jacobsz., mijn Vaders Va.der, was tot Oude-
water een Messemaker:  hij  trouwde een dogter  die
heete Engeltje Jacobs. Deze hadde  twee susters, Cfeerlje
Jacobs (die ik nog seer wel gekent  hebbe) en NeelGe
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Jacobs, en een Broeder Jan Jacobsz die tot Dordrecht
een tinnegieter was; dese Jan Jacobsz hadde  een Zoon
genaemt Jacob de Wilde, nu tegenwoordig nog int
Leven, is een Oud Capiteyn. Dese Jacob de Wilde heeft
zekere Vicarye mijn Vader met geweld, ja met het
mesjen  afgedwongen.

Anno 1611 is Oom Bartholomeus Reael uyt Muscovien
gekomen, als wanneer zijn Broeder Laurents Reael de
Reyse  naer  Oostindien hadae aengenomen,  twelk hij
qualijk  nam.

Anno 1617, den 28 September heeft Jan Pietersz.
Reael Ontfanger verlooren aen de Pest zijn oudste dogter
;Maria,  nalatende ses kinderen en dese was aen Augustz$n
Vytenbogaerd getrouwt.

Heer Jan Claesz.  ,can Leyden, mijn Vaders Oud Oom,
legt in de Kerk tot Oudewater begraven, op zijn graf
staan drie Posthoorens.

CD.)  Memor ie  wegens  de  Fami l ie  van  de  Reaalen
a a n g e t e e k e n t  d o o r  M r .  J a c o b u s  A r m i n i u s

(1)

w

(IIIj

(IV, 4).

Jacob Laurentsz., mijn over-over-bestevaer van
Vaderszijde, geboren tot Amsterdam alhier in de
Nes, was een Schipper, wierd van Engelse Roovers
op Zee dood geschooten;  de quetzuur was door
het hoofdt.

Dese liet na twee kinderen, als Laurents Jacobse,
mijn over-bestevaer (naderhand genaemt Laurens
Jacabsz. Reaal, Schepen en Raad deser  Stede) en
Dieuroer  Jacobsz.  (deze trouwde aan Egbert Meyn-
dertsz., namaals in den Jare 1668 alhier, in de
gevankenisse dood zijnde, door de Bloedraat ont-
halst, en op het ellendige Kerkhof aan de Nieuwe
Kerk begraven.

Desselfs Zoon Dr. Sebastiaan Egberts is daer na
alhier in den Jare  1693 Schepen geworden,  in
den Jare 1602 Raad, en in den Jare  1606 Burge-
meester.

De Voornoemde Laurens Jacobsz. troutvde  Geertje
Pietersz, die een dogter  was van Pieter Meewisz.
en teelden tesamen  dese navolgende kinderen :

Tot Amsterdam geboren :
1. Pietertje, dood, den 18 December 1669.
2. Magteld, den 11 Mey 1661.
3. Dieuwertje, den 19 October 1662.
4. Jacob, dood, den 28 Augusty 1664.
6. Jacob, den 19 September 1666.
Tot Embden, in de troebelen aldaer gevlugt
6. Pieter, den 8 Augusty 1667.
7. Lysbeih, den 22 Augusty 1669.
8. Immetje, den 8 Maart 1572.
9. Maritje,  den 16 December 1673.
Tot Hoorn:

10. Aefien,  den 16 Maart 1676.
11. Bartholomeus, den 12 Augusty 1677.
Tot Amsterdam :

12. Een dood den 26 Mey 1681.
13. Laurens, den 22 October 1683.

2. Magteld,  is geweest de moeder van de v a n
M arkens.



3.
4.

6.
7.

8.
9.

10.
l l .

13.
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Diewer,  de moeder van de Prippelnagels.
Jacob was Secretaris van de Ed. Mogende Raden
ter Admiraliteyd alhier.
Pieter is in Oostindien Jongman gestorven.
Lysbeth is mijn Vaders Moeder geweest, de
Vrouw van de Professor Arminius.
Immetje was de Moeder van Nigt Eva de Bru,yn.
Marifje was de Moeder van Neeff  Jacob Vrees,
in zijn Leven Substituyt Schout.
Aefjen is Vrijster gestorven.
Bartholomeus  is ongetrouwt gestorven, was Pen-
ning-Meester van de Admiraliteyd alhier.
L a u r e n s  is geweest Generaal van India en
namaels hier Schepen en Raad, ook Bewind-
hebber van de Oostindische Compagnie.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Dr. Gerard van Swieten.
(XLII, 261 e.v.)

Het belangrijke opstel van dhr. Bijleveld over de
voorouders van dezen beroemden geneesheer lokte mij
uit, onze aanteekeningen over deze Leidsche familie
eens door te zien.

Nu blijkt mij, dat de Weensche Jezuieten wel eenige
reden hadden den Leidschen geneesheer van Jansenisti-
sche gevoelens te verdenken.

In het  doopregister  der Leidsche Jansenisten, dat
doorgewerkt is van 1680 tot 1723, staat ingeschreven
vooreerst het kerkelijk huwelijk zijner ouders:

26 Nov. 1697: solemni matrimonio junxi Thomam
van iswieten,  c o gn at u m me u m, cum Elisabetha  Loo,
presentibus patruo Petro Loo ejusque uxore et Lamberto
van Swieten, notario.

Wellicht zal het niet moeilijk vallen na te gaan, wie
deze priester was. Hij noemt zich hier uitdrukkel@k
een bloedverwant van Thomas van Swieten.

Uit datzelfde register vind ik de doopinschrijvingen
van slechts twee kinderen:

19 Nov. 1698: baptisavi filium Thomae van Swieten
et Elisabete Loo, nomine CSerarcluna, patrinis Gerardo
Loo et Catharina van Berckenrode:

Als dus de dokter 7 Mei 1700 gedoopt is, dan zal
het eerste kind uit het huwelijk vroeg gestorven zijn.

16 Oot. 1701: baptisavi infantem Ihomae van fiwieten-
Loo : patrinis Petro Loo et Catharina van Berckenrode.

Over den geneesheer, vóór zijn vertrek naar Weenen,
staan eenige bijzonderheden vermeld in de Bijdragen
voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem XXV :
176 e. v.

Uit het huwelijk van Gerard  van Swieten en Catha-
rins van Berckenrode  werden in de kerk aan de Bakker-
steeg gedoopt:

1. Thomas, 3 Aug. 1662.
2. Philippus, 28 Aug. í664.
3. Gerardus,  21 Mei 1667.
4. Joannes, 17 Februari 1669.

RE D. TAXANDRIA .

Door onzen Redacteur welwillend in staat gesteld
kennis te nemen van het bovenstaande, kan ik hier
het volgende aan toevoegen.

1
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De Redactie van Taxandria heeft volkomen gelijk.
Den dag na ziin huwelijk voor Haarlem’s magistraat,
liet de notaris “Thomas “van Swieten zijn huw&jk  in:
zegenen ten huize van en door zijnen neef, den be-
kenden geestelijke, provicaris en geschiedkundige, Jr.
Hugo Franciscus van Heussen.  Het was drie en een
half jaar sinds deze laatste begonnen was, geregeld
eenige getrouwen om zich te vergaderen in zijn mooi
ingerichte huiskapel. Het is eene  teere en moeilijk uit
te maken zaak of wij van Heussen reeds in dien tijd
Jansenist kunnen noemen; deze plaats is er ook niet
toe geschikt. M.i. heeft de familieband den notaris voor
zijn huwelijk en den doop van zijn oudste kind gedreven
naar ,de mooist ingerichte kerk” der R.C.en te Leiden ;
heeft wellicht de notarieel0  practijk, die een te vriend
houden der andere partij gebood, gemaakt, dat de ge-
neesheer bij de Jesuiten gedoopt werd? Aan dien doop
behoeft niet getwijfeld te worden, ook niet na boven-
vermelden doop van Gerardus  in 1698, want 6 Maart
1699 is aangegeven in de klasse II (f 16) het kind van
notaris Thomas van Swieten en het is begraven in de
Hooglandsche Kerk tusschen 28 Febr. en 7 Maart van
dat jaar.

Het officieele  afschrift van de doopacte van Dr. Ge-
rard van Swieten uit  de registers van de kerk der
Eerw. Paters Jesuiten te Leiden, luidt volgens mede-
deeling van ons medelid E. L. van Swieten, woordelijk
als volgt:

A n n o  a  C h r i s t o  nato M i l l e s s i m o  Septin-
g e n t e s i m o  D i e  S e p t i m a  May, B a p t i z a t u s  est
G e r a r d u s  f i l ius  Legi t imus  T h o m a e  v a n  Swie-
t e n  e t  Eliznbethae L o o ;  s u s c e p e r u n t  Philip-
p u s  v a n  S w i e t e n  e t  C a t h a r i n a  v a n  Bercken-
r o d e , n o m i n e  C a t h a r i n a e  L o o ,  i t a  constat
e x  r e g i s t r o  B a p t i s m a l i  o l i m  S t a t i o n i s  Socie-
t a t i s  J e s u  L u g d u n i  B a t a v o r u m .

Q u o d  a t t e s t o r
( w . g )  P e t r u s  B a e t o n s  Missi.

D a t u m  L u g d u n i  B a t a v o r u m  1 4  januarij. d
BIJLE VELD.

Taems-Merens.
Volgens de aanteekeningen in het Archief der Familie

Merens  hertrouwde Joost Jan Taems (van Hoorn) in het
jaar 1629 met lmme Jans, dochter van Jan Martesz.
Merens (van Amsterdam) en Geert Andries Boelelas.

In eerste huwelijk was Joost Jan Taems gehuwd met
Lubberich  Willenas  Beretnnt  ( v a n  H a a r l e m ) ,  d i e  v ó ó r
December 1524 in het kraambed overleed, hem nala-
tende twee zoons, waarvan de oudste in 1622 geboren
werd en de jongste in 1634.

Laatstgenoemde, Willem Maertsz.  geheeten, werd ver-
moord, zooals de aanteekeningen luiden l):

. . . . de jongste was Wiltem  Maerisa.  g e b .  1 6 2 4 ,
,,wlerd  v ó ó r  A”. 1646 op straet in ‘t aensien van syn
,vader verraderlyck doorsteecken, nog ongetrout synde

de  moordenaer  met syn vader  in  de  veerman
neens synde verstack  hem onder syn susters kleeren”,
van welken moord ik thans in de zgn. ,,Poortersrolle”
van Hoorn, die zich op het Rijksarchief in de Provin-

1) Zie ook Maandbl. XXX (1912):  k. 616.
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cie Noord-Holland bevindt, de volgende bevestiging
heb gevonden

26 Juli 1642. Simon Huych in den name van Joest Jan
Taemszoen beclaechde Arys Lambertszoen
hoe hy vechtenderhandt van den leven
t e r  d o o t  gebracht  h e e f t  eenen \\:illem
Joestzoen de zoon% van Joest vorscreven,
concluderende dat hy daeran verbuert
heeft  zyn lyf  ende soe die voorscreven
Aerys  nyet gecomen  is in de rechteende
hem die saicke verantwoert tegens zyn
party%  soe is hy tot deser instantie vel-
lich gewesen ende  voort uutgestelt  om
o v e r  X1111  d a g e n  w e d e r  verdaecht  te
werden den selfden beclaechde de schout
van wegen Keiserlycke Majesteit mede
als boven.

31 Juli 1542.

6 Sept. 1642.

Arendsen  Hein. (XLII, 203 e. v.). Ter aanvulling der
genealogie Arendsen  Hein kan worden medegedeeld, dat
van àen sub II20 genoemden, doch niet verder aangedui-
den *Jan Frederik Hein nog de overlijdensannonce bestaat;
het lak daarop vertoont het wapen : den kraanvogel (her.)
links en den kandelaar met kaars (her.) rechts. Uit die
annonce blijkt, dat Jan Frederik Rein geboren werd in
1729. Hij  was Richter der Heerli jkheid Almelo en
overleed den 17 November 1783,  ‘s avonds ,,op een
allerjammerlijkste wijze door het omvallen van deszelfs
Rijtuig”. De annonce wordt onderteekend,  uit aller naam,
door zijnen broeder C. A. W. Hein.

H. MIJNSSEN .

Simon Huych in den name van Joest Jan
Taemsxoen beclaechde Arys Lanbertszoen,
dat hy van tleven ter doot gebracht  heeft
Willem Joests zoen, concluderende dat hy
daeran verbeurt heeft zyn lyf ende  goeden
ende hy bleef vellich voor den anderen
rechtdach.

Actum den 1X Augusti presentes Jan
Dirckxn. Huycker, Walraven  Jansz.,  Jan
Jansz.  ende  Anthonis Dirckzn Verduyn.

Achtervolgende zekere voorgaende clach-
ten by Simon Huych als gemachticht van
Joost Jan Taems zoen gedaen op Arys
Lambertszoen, dat hy van tleven ter doot
gebracht  heeft eenen  Willem Joest zoen
de soone van Joest voors. nemende con-
clusie dat hy daeran verbuert heeft zijn
ly f ende goeden geconfisqueert  tot profyt
van den K. Mt.

Ende alsoe de voornoemde Arys Lam-
bertszoen tot geen rechtdagen hem be-
teykent gecompareert en is geweest ende
hem verantwoert soe wysen scepenen  voor
recht, dat de voors. Arys Lambertszoen
soe hy tot genen rechtdagen gecompareert
en heeft verbuert heeft uut saioken als
boven zyn lyf ende zyn goeden geconfìs-
queert tot Keysers profyt ende dat nae-
volgende previlegien deser  stede.

A. MERENS.

Blank (de)-van Westeringh. (XXXIX). Ged. Tiel
6 Mei 1798: Rijk de Blank, zn. van Willem de Blank
Otio’zn. en Gerarda Post.

Geha  Tiel 14131  Dec. 1797: Willem de Blank Otto’zn
en Gerrarda Post.

Ged. Tiel 6 Jan. 1770: Willem de Blank, zn. van
Otto en Rijkje van Haarlem.

Ged. Tiel 30 Mrt. 1776: Gerarda Post, dr. van J o -
hannes en Willemijnlje  de Gist.

Onder tr. Tiel 16 April 1766 : Otto de Blank, van Tiel,
en Rijkje van Haarlem, att. Drumpt 7 Mei 176ti.

Ged. Tiel 17 Aug. 1730: Otto de Blank, zn. van Hen-
drik de Blonk en l!&abeìh Smeulen.

Te Tiel zijn gedoopt 3 Johannes Post, die allen in
aanmerking kunnen komen. Wie de juiste is zal dus
op andere wijze moeten worden uitgemaakt.

1. Johannes Post, ged. 2 Sept. 1746, zn. van Gerrit
Post en Marie Proost , geh. Tiel 6121 Jan. 1742,
hij v. Tiel, zij v. Wamel.
Ook hier is twijfel nl. ik vond 2 #errit Post.
a. ged. Tiel 19 Jan. 1701, zn. v. Gerrit Post eg
Hendrit,a  von der Mast.
b. ged. Tiel 19 Mei 1704, zn. v. Pieter Post en
Johanna Versteeg.

11. Johannes Post, ged. Tiel. 24 Jan. 1740, zn. van
Adrianus PoAt  (zn. v. Johannes en Gijsberlje van
der Heyden.,  ged. Tiel 16 Mei 1703) en Geertruy
Huybers.

* ILI. Johannes Post, ged. Tiel 31 Mei 1744, zn. van
Willem Post (zn. v. Gerrit Post en Eendrina van
der Mast, ged. Tiel 28 Oct. 1704) en Jenneke
Willems.

Aanvraag van de overlijdensdatums van Rzjkje  van
Haarlem, Johannes Post en JVillena$jnije  de Gist op de
secretarie te Tiel, indien zij na 1.812  zi jn overleden,
zal wellicht de voorouders verder kunnen doen opvoe-
ren en aantoonen welke Joh. Post de juiste is.

Drutejl. C. W. VAN DA M.

BOUVY. Weet iemand waar en wanneer is geboren:
Geurdina Bouvy, overleden te Zutphen 1802 als weduwe
van Sander van Sittert (zn. van David en Anna Pauwels)
en wie hare ouders waren?

Zij behoorde tot den Doopsgezinden godsdienst.
Bestaat er eene volledige genealogie van het geslacht

Bouvy ?
Harlingera. H. FONTEIN.

Buisson (du). (XLII, 280). Uit het lidmatenboek der
Hervormde Kerk te Heusden is mij gebleken, dat Muria
Il’agemans  (bij de inschrijving genoemd Maria du Buynson)
op 1 Juni 1652, komende van Andel,  te Heusden lidmaat
werd, tegelijk met Maria Kniphuysen, eveneens uitAnde1.
Deze laatste was naar alle waarschijnlijkheid eene dochter
van eerstgenoemde ; zij heette Mary Anraa  du Buisson
en was weduwe van Jo= Christoffei  Kniphuysen. Zij hertr.
te Heusden 11 Sept. 1663 met Jo= Thomas Crisp, luitenant
van kapitein Whitepol en weduwnaar van Mary Peters;
hij werd in Aug. 1664 eveneens lidmaat te Heusden
en vertrok later met zijn tweede vrouw naar Breda.

Maria Wagemans, wier vader ritmeester was geweest,



woonde later in den Haag. Ik vond haar in verschillende
a&.ea vermeld, maar steeds als weduwe van kapitein du
Buisson,  zonder dat diens doopnaam wordt genoemd.

'S-G?-. B. v. B.

Entens van Mentheda. (XLIE, 121, 161). Dat Bauck
va11 Martena de vrouw zou zijn geweest vau den be-
faamden Watergeus Barth,old  Enterts  van Mentheda i s
reeds weinig waarschijnlijk alleen wegens het feit, dat
hare ouders eerst in 1666 in het huwelijk traden en
zij  dus bij  den dood van den Watergeus hoogstens
16 jaar kan zijn geweest.

Maar als vaststaande mag worden aangenomen, dat
Bauck gehuwd was met Evert Elitens van Mentheda.
De kwartieren van dezen Evert  waren bli jkens het
grafmonument van zijn kleinzoon Duce  Martena can
Burmania  (j- 1692):

Entens Panser
Dulcken Canter.

Zijn dqfe kwartieren juist, dan kan Evert ook niet,
zooals Te Water zegt, een zoon van den Watergeus zijn
geweest. Diens moeder toch was Emerentia van Holdings.

Er zijn mij uit denzelfden  tijd nog twee Evert’s uit
het geslacht Entens bekend: 10 een broeder van den
Watergeus, overleden vóór 1664, 20 Evert Enten!, griet-
man van Doniawerstal ,  wiens weduwe Catharzna  ‘van
R e n n o y  in 16’77 te Idskenhuizen woonde. (Vgl. Na-
vorscher 1891, blz. 313). Geen van beiden kan de ge-
vraagde zijn.

Ik herhaal dus mijn vraag: wie waren de ouders van
Evert Entens, in 1698 gehuwd met Bauck van Martena?

Uit Navorscher 1890, blz. 372, blijkt mij, dat zelfs
het wapen van het geslacht Entens zeer verschil lend
wordt opgegeven. Is er geen onzer  Gron ingsche  ge-
schiedvorschers die dienaangaande zekerheid kan geven?

‘s-cfr. B. v. B.

Fortuyn Harreman. Hoe is het wapen dezer familie,
waartoe behoorde Arievza  Diderika Fortuyjh  Harreman
(1819-1867),  dochter van Dirk en Conzelia Vcllekoop
en getr. met Frederik Hendrik van Iterson?

Utrecht. J. VAN L E E U W E N.

Glymes-Bergen.  (XL& 281). Abusievelijk vermeldde
ik t. a. p., regel 26 v. o. Jan LU valx Qlllmes  als vader
van Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen. Dit
moet zijn: Jan 11 van Csl.

Willemstad. G. C. A. JUTEN.

Hengel (van). (XLII, 163). Een ander der tien kin-
deren van Steven Jan van Hengeb,  geb. 1669, overl.
1763, en Dora Maria van Boekholt, geb. 1667, overl.
1763, was Jacobus van Hengel, geb. te Winterswijk,
die aldaar trouwde 7 Dec.  1727 met Mtirgaretha  Teil-
kink; hun kind Elisabeth van Hengel, geb. te Winters-
wijk 12 Aug. 1731, huwde in Augustus 1762 met J a n
van Soelen, geb. te Lienden in de Betuwe in 1728,
overl. te Amsterdam. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waar-
van de oudste: Arent Johannes van Soelen,  geb.  te
Amsterdam 1763, overl. aldaar 1820, huwde 10 in 1786
met Cornelia  Maria Schagert,  geb. 1762, over& 1796,
en 20 met A l e i d a  Jannet van Dijk, geb. te Oostza&n
1 Nov. 1763. Uit het eerste huwelijk stamt de familie

Schagen van Soelen, thans bijna uitgestorven, terwijl
le tak van Dijk can Soelen nog voortbloeit iti Zuid-Afrika.

Semarang. E. W. DE FLINES.

Hoof(t)man.  Is de familie Hooftman,  voorkomende
in Elias, Deel  1, bladz. 603, dezelfde als de familie
Hoofman  te Haarlem, waarvan o. a. lid was: Marga-
retha Greertruida  Hoofman, geb. 11 Sept. 1773 te Haar-
lem, overl. 6 Mrt. 1807; tr. 1 Dec. 1793 Mr. P i e t e r
Nicolaas Quarles van Ufford, geb. te den Haag 13 No-
vember 1767, overl. 21 April 1834?

Noemt die familie zich ook wel: Eychelberggd.  Hoof-
man ?

Huis ter Heide. H. MIJNSSEN.

Huygen. Wie kan het ontbrekende aanvullen? Gerrit
Frederik Huygen, geb. te.. . . do.. . ., ritmeester O.I.L.,
i_ a. b. van een zeilschip ter hoogte van Mauritius 24
Jan. 1868, zoon van.. . . en ,.. . ., huwt Batavia 2 Juli
1861 Aletta Johanna Barkey Wolf. Welk wapen voer-
de hij?
Z e i s t . M. WO L F  VAN GEEELSDIJK.

Jansen. Jelle  Ipes (of Ypes) Jansen, geboren omstreeks
1800, was koopvaardijkapitein op de groote vaart. 11$
kan geboren zijn in Friesland (Burum) of Emden (Oost
E’riesland). Is iets omtrent hem of zijne nakomelingen
bekend ?

V lrum. R. VAN D E L L E N.

Lange (de)-Brousson ; Heymeriks-Brousson. (XL,
286). Uit het huwelijk van Pieter de Lange en Hendrika
J o h a n n a  M a r i a  Elagelberta  Broussola  vond ik zonder
getuigen te A’dam Zuiderkcrk gedoopt:

1. l’aarlje, geb. 30 Jan., ged. 24 Febr. 1808.
2. Pieter, geb. 11 Aug., ged. 3 Sept. 1809.
Barend Heymeriks, zn. van Jan Lucas en Alida Koster,

trouwt te Nijmegen in 1810 met Oeertruyda  Brousso?a.
Zie hun inteekening  te A’dam: (D. T. B. 659 f” 148) Den
14”” Bloeimaand 1810: Barend Heymeriks op de Amstel
bij de Paardenstraat, en Geertruyda Brousson te Ni!-
megen zijn alhier op acte van B. J. B~~OUSSO~L,  secretaris
te Nijmegen, ingeteekend.  I. m. : Nijmegen. - Zij lieten
doopen  in de Zuiderkerk te A’dam:

Jan Lucas, geb. 6 Juli, ged. 31 Juli 1811, getuigo
Alida Koster wed. Jala Lucas He,qmeriks.

A’dam. M r .  H. F. WIJNMAN.

Leeuwen (van). (XLII, 123, 164). Poorterboek A’dam
7 April 1731 : Wijjaalad  vaja Leeuwen, timmerman, soon
v a n  AbrnAam  Jansz. van Leeuweq  schuyermaker en
poorter, is een ingeboren poorter.

Slechts de volgende Abraham can Leeuwen - on@+
twijteld  niet de juiste - was ie A’dam te  v inden:
(D T B 624-fo 160). Inget. 2 July 1696 Abrnham v. L.,
van A.,  juwelier, oud 26 jaaren  op de Uytrecht,sohe
straet ,  ouders doot,  geassistoert  met si.jn oom Alatota!/
van Leeuwela,  en Joha?a?aa  Rijckers, v. A , oud 26 jaeren,
als voorn, ouders doot, geassisteert met haer voogden
Jan Verhul en Jacob de Braa.f.

Over Johanna,  dr. van Hermanus  Rijckers, wonend
in het huis de Graver in de Utrechtschestraat, zie het
art. van W. M. C. Regt in Jaarboek  A m s t e l o d a m u m
1921, blz. 22.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.
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Leeuwen(van)-van Dieden.  (XL&  362; XLII, 22,
66). Hieronder volge het resultaat van een door mij in
de kerkelijke en gerechtelijke archieven van Nederhemert,
Well, Bruchem en elders ingesteld onderzoek naar het
voorgeslacht van het echtpaar Gijsbert van Leeuwen X
Adriana van Dieden, ouders van Gerrit van Leeuwen,
die 16 Mei 1’791 te Herwijnen huwde met Engelina de
Koek,  waaruit o.a. Aart de Koek  ran Leeuwen (Maandbl.
XXXV-1917-kk.  246-246) .

Gijsbert van Leeuwen, voornoemd, was geb. te Neder-
hemert en ged. te Wel1 9 Nov. 1727; hij huwde te
Nederhemert 6 Dec. 1762 Adriana van Dieden  (zie
hieronder). Zijne ouders waren :
Gerr i t  van  Leeuwen ,  geb.  Nederhemert  & 1700,
schepen aldaar in 1766, 1767, 1760, tr. Nederhemert
6 Mei 1726 met Fycke Craey, geb. Nederhemert, dr.
van Gijsbert Jansz. Craey (Craye), schepen van Neder-
hemert  1687 en bewoner van het  huis ,de Steenen
Camer” aan de N.z. van de Maas aldaar, en C o r n e l i a
[Craey]. Genoemde Gijsbert Jansz. Craey was een broeder
van Huybert Jansz. Craey, schout te Zuilichem, en werd
19 Febr. 1643 te Wel1 ged. als zoon van Jan Gijsbertsz.
Craey,  die 8 Dec. 1633 te Wel1 gehuwd was met &aike
Hendricks, j.d. van Kerkwijk, overl. vóór 7 Oct. 1664.
Gijsbert Jansz.  Craey over].  vóór 17 Febr. 1726, op welken
datum de magescheid tusschen zijne erfgenamen plaats
had, waarbij aan zijne bovengenoemde dochter Fyclce
he t  l and  ,de Vyzen” onder  Aa ls t  en  ,den Bisschops-
hoff” onder Nederhemert werd toebedeeld.

Gerrit van Leeuwen, voornoemd, was een zoon van:
Marcelis vaut Leeuwen (zoon van Cornelis  van Zeeuwe,,,

geb. +- 1640, die waarsohijnlijk  reeds te Nederhemert
woonde en naar wien het onderzoek wordt voortgezet) en
Uaria Petersdr. van den Dungen. Laatstgeuoemde houdt
als weduwe scheiding met hare kinderen 9 Mei 1736
en testeert Nederhemert 10 Ang. 1736.

Adriana van Dieden, voornoemd, was geb. te Neder-
hemert 16 Jan. 1730 als dochter van A d r i u e n  v a n
Dieden,  vermeld als schepen van Nederhemert 1733,
schout aldaar 1740, overl. vóór 27 Aug. 1749, die, na
ondertr. op 17 Juni 172s als j.m. van Nederhemert, te
Wel1 huwde met zQne volle nicht naria & auritz  (Mauriszl,
ged.  Wel1 26 Maart 1702, lidmaat aldaar 3 April 1722,
dochter van Peter Joosten  Nauritz ges. Loenen, sec re -
taris van Well, ged. Bruchem 3 Nov. 1667, en van
Rachel Schilders, uit Vlijmen.  Maria Mauritz is in 1701
her t rouwd met  Vyve? Vos Cor?zelisz.,  met wien zij 27
Dec. 1763 te Nederhemert testeert. Haar broeder Johan
F e r d i n a n d  Maurits wordt vermeld als secretaris van
Nederhemert 1740  en collecteur der Verpondingen aldaar
1744 1).

A d r i a e n  uan  Dieden, voornoemd, was de zoon uit
het tweede huwelijk van Geraert  vm Dieden, s chepen
van Nederhemert 1681, 1689, I 698, president-schepen
aldaar 1690, die in 1716 te Zuilichem testeerde. Laatst-
genoemde was een zoon van Gerrit van Dieden, schout
van Nederhemert, overl. vóór 19 April 1679, en huwde
als wedr. van Ariken Jans LYI~ Hedickhuysen, Bruchem
26 Febr. 1693 met Adriana Joosten Mauritz (zuster

1) Zie over deze familie Mauritr:  Wapenher. 1916, p. 510-513,
alwaar Johan B’erdinand  Mauritz  en zijn vader Peter Muur& gen&
Loenen rentmeesters genoemd worden van de barones van Lichter-
velde, vrouwe van Ammerzoden.
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van Peter voorn.) ,  ged. Bruchem 18 Oct. 1657, test.
als  weduwe te Zuil ichem 9 Jan.  1721, dochter van
Joost Petersx. Mauritx  l), secretaris van Bruchem, overl.
12 April 1684, die, als wedr. van Adriaelake?a A.erts van
Tij&,  3 Jan. 1666 te Wol1  huwde met Maria Loenen,
ged. Wel1 24 Oct. 1630, dr. van F’ete?  Jansz.  Loenen
en Gijsberta Jansz.  en zuster van Jala  Loenen, s c h o u t
van Wel1 en Ammerzoden.

Druten. C. W. VAN DA M.

Linde (van der). (XLII, 283). Uitgebreide gegevens
over het Overijselsche geslacht van der Linde bezit de
heer G. ‘W. van der Linde, inspecteur der Onderlinge
Boeren Brand Waarborg Mij. te Heino (O.), station Laag
Zuthem.

Amersfoort. NIEUWENKAMP .

Linderen  (van). Zonder eenige nadere aanduiding
t rof  ik  aan : ,Ja?a  vaga Linderen  trouwt M a r g a r e t h a
vun  Zijll”.  Wapen J. van L.: 3 lelies (1-2) van rood
op een veld van goud.

Kan iemand mij ook inlichten omtrent datum en
plaats van voorzegd huwelijk 2

Rotterdam. CORNS.  J. LELS.

Mast (van der). Wat is er met zekerheid bekend
aangaande het voorgeslacht van Hugo van der Mast,
secretaris  van den gouverneur Charles Morgan van
Bergen op Zoom, later auditeur, fiscaal der stad B. o. Z.,
getr. 10 -& 1608 met Cor+zelia  van den Berghe en 2”
te B. o. Z. + 1626 met Wilhelmina ‘s-Graeuwega?  Waar
werd Hu,qoT*an  der Mast geboren ?

Waar is eene  genealogie te vinden van het Dordtsche
geslacht van der Mast voerende: gedwarsbalkt van goud
en rood va.n acht stukken, de vier roode balken beladen
met 10 zilveren klaverbladen 4, 3, 2, l? Bestaat er
verwantschap tusschen deze familie en het geslacht
rail Damassche, hetzelfde wapen voerende ? In België
werd blijkens officieele acten de naam van der Mast
verbasterd tot ,,Dermasse”.

Utrecht. B. BOOQAART.

Meerdink.  (XLII, 164). De Kolonel der art. b. d.
Meerdink en zijn broeder, de Rijksontvanger te Rotter-
dam, voeren als wapen (zonder aanduiding van kleuren):
doorsneden: 1 een duif staande op de snijlijn m. e. druiven-
tros i. d. bek; 11 een merk of monogram samengesteld
uit de let,ters L. P. 1M.  Ht. de duif met druiventros.

Giqaneken. STEENKAJIP.

Menninck. (XLII, 23, 222, 262). Commera 2Clenning
Duyst, gehuwd met Fralaçois  Spiering is blijkbaar een doch-
ter van den Watergeus geweest. Met de jaren komt het
ten minste uit. Maar dat laatste geldt niet voor A d r i a n a
Menniax Adriaensdl ., gehuwd met Hendrik Lintlagen.
Dat huwelijk toch Z O U  hebben plaats  gehad in 1623
en in 1628 werd daaruit eene  dochter geboren (in 1646
gehuwd met Arent van der Dussen) ; hoe kan dan Adriana
eene  dochter zijn geweest uit het in elk geval vóór

1) Waarschijnlijk een zoon van Peter Mauris,  schepen  van Zuili.
chem 1637 en 1639. (Wapenher. 1916, p. 416).
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1666 gesloten huwelijk van Adriaen Menninck  en Jo-
hanna Duyst van Voorhout? 1)

Waar behoorde deze familie Lintlage  thuis? Als
wapen voerde zij een paardekop en -hals van keel in
een veld van goud. Maar ik vond haar nergens anders
vermeld.

,s&%. B. v. B.

Pipardus-Pipard. (XL, 86, 125, 166, 289). Volgens
de fiches der Bibl. Wall. te Leiden ondertrouwde te
Middelburg 10 April 1608 ,,Daniël Pipurt fils de Jas-
par natif a Anvers” met ,Appolonie Beque fille de Sa-
muelle  native de Middelburg”. Dit is de latere ds. Da-
niël Pipardus, in 1609 predikant te Kampen. - Jaspar
Pipard vinden we terug in de Kron. Hist. Genootschap
dl. VIII blz. 27: “Vrijgeleide door Leycester verleend
aan 136 ter zake der hervorming emigrerende familien
uit Antwerpen naar Middelburg, 22 Aug. 1686”; daar
worden o. a. vermeld ,Jaspar  Pipar,  sa femme, sa soeur
et enfants”. Ongetwijfeld wordt deze zuster genoemd
in de volgende acte uit de Huw. Reg. der Waalsche
Kerk te A’dam:

Du 6 de Novembre 1688 Guillaume  Ze Potlre 2) fils de
Lieoin natif de Renay, caffatier  demeurant sur le Zee-
diek et Anne Pippar  fille de Baltasar,  natifve de Tem-
pleuve demeurante a Midelbourg. In margine: achevé
a Midelbourg.

De familie Pipard was dus afkomstig uit Templeuve
bij Doornik; opmerkelijk is wat het H. S-Borger ver-
meldt van ds. Daniel Pipardus, n.1. dat hq was ,,ge-
sproten uit het adellijk huis van Pipert of het Fran-
sche le Pipere, gelegen niet ver van Doornik in Vlaan-
deren”. Heeft dit adellijk geslacht werkelijk bestaan?

A’dam. M R . H. F. WIJNMAN.

Praal. In + 1660 woonde in Holland een familie
Praal (Prael).  In welke streek komt deze familienaam
nog voor?

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Salini&es.  (XLI, 131, 166). Anne Salinières, ondertr.
A’dam 26 Mei 1731 Daniël Paul, ged. A’dam 6 Juli
1692, begr. A’dam 23 Jan. 1764, zn. van Louis Paul,
koopman, en Jeanne  Brousson.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

i3
Siccama. Hendrik Jans Siccama, geb. te Engwierum

April 1764, overleden onder Oostwoude 7 Juni 1823,
lid van den Raad der Grietenije Kollumerland, was ge-
huwd met Aedske Aedsges Teenstra.

Zijn vader was Jan Hendriks Siccama, commies o.a.
te Engwierum. (Gehuwd met Ditje.. . .)

Kan iemand mij inlichtingen verschaffen omtrent de
voorzaten van deze Siccama’s? Waren zij nakomelingen
van Jan Siccama, die in 1669 te Bolsward gedoopt
werd? Welk was hun wapen?

V lrum. R. V A N  D E L L E N.

i) Dat zij eene dochter van den Watergeus geweest zon  eijo,  is door
het Doc. Bur. dan ook niet beweerd. Wel wordt zij in kol. 252
voor een afstammeling vao dezen gehouden en wordt t. a.p. tevens
vermeld, dat haar door v. d. Lely eenzelfde wapen wordt toegekend
als aan Comrnera  hfsnning  Duyst, bovengenoemd. Red.

9) Volgens de Huw. int. in D. T. B. 762-f0  69 (Extra-ordinair
Reg.) was de bruidegom omtrent 28 jaar oud en hadden de ouders
van beide partijen toestemming tot het huwelijk gegeven.

_
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Vorstheuvel  la Brand. Gevraagd worden genealo-
gische gegevens, eventueel wapen, van deze familie.

ti trecht. J. V A N  L E E U W E N.

_

Onbekend wapen. (XLH, 288, A.) Het mannelijk
schild vertoont het wapen van de familie van Aliella,
dat men o. a. in het Arm. Gen. - hoewel niet zeer
nauwkeurig - kan beschreven vinden.

Bij Ferwerda zoowel als in een 18de eeuwsch wapen-
boek vond ik dit wapen geteekend zooals het op de
borden voorkomt, nl. de vogels op grond en wolken
er boven, doch in beide bronnen is de schuinbalk niet
zwart, doch goud.

Het vrouwelijk wapen, vertoonende in zwart, 3 gouden
penningen, kan ik niet vaststellen. Is het wellicht Doys,
welke familie zulk een wapen voert en waarvan leden
ook in Friesland gevestigd waren?

Rotterdam. R. T. M U S C H A R T.

Onbekend wapen, (XLII, 288, B.) Het gevraagde
wapen is van de familie van der Aar de Sterke, voe-
rende : gevierendeeld, 1 en IV : in goud een rooden  keper,
beladen met 3 sterren en vergezeld van 3 wassenaars,
11 en 111: in zilver 3 rozen. ‘Aldus vond ik het op een
alliantie-wapen, waarvan het mannelijk schild het wapen
E c k h a r d t  v e r t o o n t .

Het kwartier met den keper is dat van de familie
de Sterke, sooals ik het vond voor Mr. Arnoldus de Sterke,
ambachtsheer van Esselijkerwoude, in 1746 wonende
te Leiden. Zijn wassenaars zijn echter volgens zijn lakaf-
druk gezichtswassenaars.

Iheodoor van der Aar de Sterke, 6-7 1768 te Leiden,
voert het aldus gevierendeelde wapen beladen met een
hartschild, waarin het wapen van de heerlijkheid Esse-
lijkerwoude, zijnde in blauw een zilveren dwarsbalk,
vergezeld van 3 zilveren wassenaars.

Rotterdam. R. T. M U S C H A R T.

Onbekende wapens. (XLTI, 266, 287). Zie voor de
alliantie de Vriendt-de  Martines  Wapenheraut 1906, p.
374.

B. v. D. v. H.
~-
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De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. QHITS.



Dit blad versoh+t  maandelijks en wordt sande
leden van het Qenootsohap gratis toegezonden.

Bijdregen,oorrespondentie  betreffende de redactie
van het Maandblad en opgeven van adresverandering
gelieve men te riohten tot den r B d a o t e u r Mr. TE.
B. VALCK LUCAIISEN,  huize ,,Spmmtide”,  Driebergen.,

De jsulgksohe  contributie voor het lidmaatsohap
bedrsagt  flO.-

I
en voor de leden te ‘s-Qravenbage,

die de wekelfjkeohe  portefeuille orltoangen,  f15.-.  1
Voor niet-leden ia het Maandblad verkrijgbaar!
tegeneen abonnementepr@van  /lO.- per jaargang.

Correspondentie betreffende het Genootschap ge-
lieve men te riohten tot den s e o r e t a r i E Mr. 1. J.
THOMASSEN  B THUESSINK  VAN DEB HOOP, Nieuwe laan
9, ‘~Graztenhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksohe portefeuille, eoomede  aanvragen
om exemplaren van vroeger vereohenen  Maandbla-
den, tot den bibliotheoaris A. P.M. A. STOBM
DB GRAVE, Prins Mazvritslam  44, ‘&raemniLqe.

De Bibliotheek ie voor de leden geopend iederen ’
Maandag van 3-6 uur.

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

~-__.._~_-.
No. ll. XLIP Jaargang. November 1924.

BESTUURSBERICHTEW.
Maandelijksche Bijeenkomst.

caris van het Genootschap het op prijs stellen, zooveel
mogelijk .mededeeling te ontvangen van de aanwezig-
heid van genealogieën, in handschrift of gedrukt, zoo-
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Woutersz., pas toor  van Wassenaar  en  genea-
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De oudste generaties van het
Rotterdamsche regeerjngsgeslacht  Gevers,

door Mr. T H . R. VALCK L U C A S S E N .

Tot lid is benoemd :
Jhr. Dr. C. 0. W. F. VAN VREDENBURCH . Brussel.
Buitengew. Gez. en Gevolm.  ‘din. Lambedmontstraat.

Adreswijzigingen.
M .  R. H. CALMEYER . Lho’ngn  (Atie1b)
Ir. 8. J. DOMIS . , 1 : : : 1 1 A~osa  (.Gc.).

E. W. V A N  O R S O Y  DE FLINES
Postfach 11615.

.  .  Semnrang  (Java).

W. F. ‘&A,,AN  . . . . . . . . Velr, (0,.
p./a. Koloniale Bank.

,:De  ‘Kiapbrug”
8. C. baron VAN H EERDT . . . . . ‘s-Gravenhaae.

Nassau-Zuìlslastei~straalY11
H. W. M. J. NIEUWXNKAMP  . . . . utrecht.

Wserdsingel  Ibis  0.2
M r .  A .  A .  F .  W. VAN EOMONDT . . . ‘s-Qrave~ahage.

Hoogwerflaan  15
W. STortx. . . . . . . . . . . Delden.

Het Genootschap is in ruil getreden met ,Z ei t-
s c h r i f t  für k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e  u n d  b i o l o -
gische Familienkunde“. Red. Willy Hornschuch,
Schorndorf (Wurtemberg).

Documentatie-Bureau.
(Sectie 1).

Ten behoeve van de documentatie zou de Bibliothe,

Het mag thans wel als algemeen bekend worden ver-
ondersteld, dat hetgeen Rietstap  in 1883 in zijn Wapen-
boek van den Nederlandschen Adel over de afkomst van
het geslacht Bevers te berde bracht, iederen redelijken
grondslag miste. Deze bekwame heraldicus, die echter op
genealogisch gebied zonder critiek placht te aanvaarden,
wat hem door belanghebbenden werd voorgezet, liet de
stamreeks dezer familie aanvangen met Karel Oevers,
geb. in 1496, die een telg geweest zou zijn van een
adellijk Fransch geslacht, Cueillette  de Gèvres geheeten,
welks goederen, in de Brie Champenoise aan de oevers
van de Ourcq gelegen, door het huwelijk eener erfdochter
in het begin der 16”  eeuw overgingen in het bezit der
Potier’s, de latere hertogen van Gèvres. Genoemde Karel
zou dan de vader geweest zijn van den schepen van
Schieland Abraham Paulzcs  Gevers  en de grootvader van
Jan Gevers, kommandant van de schutterij te Rotterdam,
die zich eene afstammelinge uit een oud Silezisch ge-
slacht, Maria Xysse, tot gade koos en bij haar de vader
werd van Paulzrs  Gevers, van wien het geheele huidige
geslacht afstamt.

Ook Nederland’s Adelsboek trad aanvankelijk in Riet-
stap’s spoor. Zelfs wist het in jaarg. 1904 te vertellen,
dat de familie Gevers ,nog in het begin der 18~ eeuw
goederen bezat in de buurt van Meaux, nl. in het dorp
Gèvres en in de buurt van het ch&teau  de Gèvres”,
maar deze suggestieve mededeeling verdween weer in
jaarg. 1910, om plaats te maken voor de bloote ver-
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melding van het feit, dat het geslacht ,volgens  over-
levering” uit Gèvres in Artois afkomstig was. In jaarg:
1913 &rdt eindelijk het verband met Gèvres - waar-
voor trouwens nimmer eenige schijn vah bewijs was aan-
gevoerd - losgelaten, doch overigens de stamreeks,
aanvangende met bovengenoemden Karel Qetiers, onver-
anderd gehandhaafd.

Maar ook deze stamreeks zou niet lang onaangevochten
blijven. Nog in 1913 verscheen in De Wapenheraut, 1691
17” jaarg., p. 314 e.v.,  van de bekwame hand van Mr. R.
Bylsma een artikel: ,De afstamming der Rotterdamsche
Regeeringsgeslachten Gevers en Deynoot”, hetwelk, op
grond van authentieke stukken uit het Oud-Archief van
Rotterdam, tot de conclusie leidde:

10 dat Jan Gevers, de vader van Paulus Gevers (hier
boven genoemd), niet een zoon was van een waarschijnlijk
gefingeerden  Abraham Paulus Gevers, maar een zekeren
Heudriclc  Gevers tot vader gehad moest hebben, daar
h i j  in  de  hem be t re f fende  ac ten  s teeds  a l s  . Ja?%
H en d 1’ i c x: z Gev(ajerts  of alleen met het patronymicum
Jan H endricxz v o o r k o m t ;

20 dat zijn vrouw niet Maria Nysse heette, maar Jo-
syna Cornelisdr. vare Exel  (Axel 3) ; en

30 dat deze Jan Gevers, die in de genealogieën als
kommandant der Rotterdamsche schutterij te boek staat,
evenals zijn meergenoemde zoon Pouwel  Jansz.  Gevers
(Geverts,  v. d. Geverts) te dier stede het beroep uit-
oefende van ,,caersmaecker” en ,vettewarier”.

Waar Jan Hendriczz. Gevers vandaan kwam bleef
vooralsnog een open vraag. Zijn naam evenals die zijner
vrouw deden Mr. Bylsma destijds vermoeden, dat hij uit
de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was.

Het lag dan ook voor de hand, dat zoowel Nederl.
Adelsboek 1920 als ons medelid A, J. Bicker  Caarten,
toen hij in jaarg. 1921 Van dit Maandblad eene  vol-
ledige genealogie Gevers het licht deed zien, de stam-
reeks lieten aanvangen met Jan Hendricxz.  Gevers, VBE

wien bekend was, dat hij omstreeks 1660 geboren moes1
zijn. Dit deed ook de vrij wel gelijkluidende genealogie
Gevers, welke kort daarna in Ned. Patriciaat 19ti1/2:
verscheen.

Aan het slot van laatstgenoemd artikel trof men echte]
eenige belangrijke aanvullingen aan, die de Redactit
eerst ontving, toen de genealogie zelf reeds gezet ma!
en waarin aangaande de afkomst der familie Gevers eer
geheel nieuw perspectief geopend werd.

Volgens deze nieuwe vondsten dan, was Jan H e n
dricxz. Gevers afkomstig uit het ten 0. van Venlo 11
Opper-Gelder  gelegen stadje Wachtend on k en eer
zoon van Hendriclc Gevers, die 14 Aug. 1667 aldaar ah
schout wordt vermeld. Hij zou deze plaats in 1588 ver
laten hebben, nadat zij door den graaf van Mansfelc
voor de Spanjaarden veroverd was en de Roomsch-Ca,
tholieke godsdienst er weer met gestrengheid was. in
gevoerd, en zich daarna te Rotterdam hebben gevestigd
alwaar een zuster zijner vrouw woonachtig was. Voort!
vermeldden bedoelde aanvullingen, dat in eene  oorkonde
d.d. 24 Mei 1611 berustende in het Staatsarchief tc
Düsseldorf, een Dkck  Qecers  als schepen van Straeler
(bij Wachtendonk) voorkomt, wiens zegel reeds de lelie
het bekende wapenbeeld der latere Rotterdamsche G e
vers’en,  vertoont.

Intusschen blijken de nasporingen in Duitschland me

ver te zijn voortgezet. Door bemiddeling van de Re-
lactie van Nederland’s  Adelsboek ontvingen wij van
hr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot te ‘s-Gravenhage eenige
,anteekeningen  betreffende de oudste generaties van zijn
ceslacht, met bestemming voor het Maandblad, welke
gegevens ook tot basis dienden voor de gewijzigde stam-
neeks Gevers, zooals deze in Nederland% Adelsboek
.926 zal worden opgenomen. Ten einde herhalingen
#e vermijden, laten wij van deze aanteekeningen  onver-
neld,  hetgeen reeds elders werd gepubliceerd;  over
le oudste generaties,  die,  op grond van het laatste
mderzoek  wederom met één vermeerderd werden, be-
lelzen  zij het volgende :

,Hermen Gece1.t  1) i n  1631  gekozen  to t  schou t  t e
,Straelen.  Hg 2, en zijne vrouw A n n a  komen in ver-
,schillende  oorkonden voor.

,,Zijn zoon Hendrix Gevert was scholtis (schout) te
,Wachtendonk.  In oorkonden van 1680,1663,1666,  1667
,wordt  h\j en zijne vrouw Anna herhaaldelijk genoemd.

,De schout Hendrick  Gecerts  met de schepenen Wolter
,,Kerst,gens  en Jan Herps  deed op den 14 Augustus 1667
,,een belangrijke uitspraak over tiendrecht 3).

,,Hendrick  Ger:erts 4) overleed tusschen 1668-1670;
,,zijne vrouw in 1680. Hendrix Gevers had één zoon en
,,2 dochters:  Jan Hendrixz” Gevers (die later in Rot-
,,terdam kwam), geboren in 1660 5) en twee dochters
,, Elisabeth en Anna.

,,Elisaheth  was te Wachtendonk gehuwd met Staels 6).
,, Jan Heyndrixz” Ger-ers was gehuwd met Josina Cor-

,nelisdr. van Exel, geboortig van Antwerpen.
n Haar zuster Clara  Cornelisd“  van Exel 7) was gehuwd

,met Jan Gysb?echts  Vermyen,  wedr  afkomstig uit Turn-
,,hout,  woonde in Rotterdam, van beroep vettewarier
,en brandewijnbrander. Hlijkens haar trouwakte, Her-
,,vormde Kerk te Rotterdam 18 Mei 1690, was zij ge-
,,boortig van Antwerpen”.

Verder geeft Jhr. Gevers Deynoot nog de namen van
eenige personen, wier familiebetrekking tot de boven-
genoemden nog niet kon worden vastgesteld, t.w. Derick
Gevert, schepen te Straelen 24 Mei 1611 8); Zwe(de)r(us)
Gevairtz, vicecureit te St.raelen  6 Juli 1626 9); Herman
Gevartz, gildemeester van de St. Quirijnsbroederschap
te Straelen 30 April 1647 10); Reiner Gevartz, ,Stathel-
der” te Wachtendonk 28 April 1669 il).

1) .Straelener Schöffenprotokoll (1530-1686) fol. 7~ in Verwnhrung
bei Herrn  Op de Hip in Straelen.”

2) .Straelen. Behandigungsprotokoll  (1533-1673)“.
8) ,,Tiondboek van het huis Wachtendonk (1612-1794) fol. 43”.

Staatsarchief Diisse!dorf. Geldern,  Amt Wachtendonk, n’. 10”.
4) .Oorkonde  van G Maart 1571, waarin genoemd wordt A n n a

Geverts  nagelat,en  huisvrouw Henrich Gwarts  en haar jongste dochter
Anna. Behandigungsbuch von Wachtendonk 1560-1603.”

5) ,,Zijne  geboorte blijkt uit een aote voor Notaris 1. Simon%
Rotterdam, van 21 Jan. 1609, luidende dat Jan Hentirzn.  &vert8
was  acht en vijftig jaar.”

s) ,,StaeZs,  een bekende familie in Wachtendonk; men vindt een
kfatthias Staels  burgemeester van Wachtendonk a”. 1673.”

7) “Boedelinventaris  16 Juni 1599 Rotterdam; daarin wordt ge-
sproken van een rentebrief op een huis in Antwerpen.”

*) Staatsarch. Düsseldorf. Depots.  Wochtendonk, No. 7.
0) Staatsarch. Düsseldorf. Depos. Wachtondonk, No.  9. Een andere

Sweder Gewrts, burger van Straelen, wordt ,vermeld  in een acte van
3 Juni 1596 (b. d. Hr. Op de Hip te Straelen).

10)  Staatsaroh. Düsseldorf. Depos.  Wachtendonk, N”. 13.
1,) Behandigungsbuch von Waohtendonk 1560-1603, ff. 56, 83,

95” 99. Deze  belangrijke bron bevindt zich in het bezit van den
hee: R. Verhuwen  te Hüls b. Krefeld.
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Hoewel wij de juistheid van het hierboven medege-
deelde niet in twijfel wenschten te trekken, richtten wij
toch tot Jhr. Gevers Deynoot het verzoek de door hem eerst

J

aangegeven filiatie nader met bewijzen te willen toe-
1588’  WAchtendonk  heet te hebben verlaten.

lichten, aan welk verzoek deze met groote welwillend-
Dit laatste zou slechts dan geen verwondering behoeven

heid voldeed door een dertigtai regesten en afschriften
tewekken,wanneerJalzHencEri~xz.Geoersòfreedslangvoor

van acten, berustende in het Staatsarchief te Düsseldorf
1688-wellichtreedsinzijnvroegejeugd-uitdezestadwas

en bij eenige particulieren te Straelen en te Hüls bij
weggetrokken òf wanneer hij geen zoon was van den

Krefeld, ter onzer beschikking te stellen.
schout Henrick Gecers en zijn herkomst uit Wachten-

In de ons toegezonden stukken komen bovengenoemde
donk derhalve op onjuiste veronderstellingen was ge-

Eenrick  Gevers (Qeverts,  Gevertz, Gevart,z,  Geffers) en zijn
baseerd.

vrouw Anna voorheteerst te Wachtendonkvoorin1660l;).
Daar het ons toegezonden bewijsmateriaal ons op dit

In acten van 1663-1067  13) wordt hij tevens als schout
punt in den steek liet, drong zich de vraag naar voren,

van Wachtendonk vermeld, het laatst op 14Aug. lb67 14),
waarop dan wel de wetenschap berustte, dat Jan Hen-
dricxz.

toen hij volgens bovenstaande mededeelingen een be-
Gevers uit Wachtendonk afkomstig was. Nu

langrijke uitspraak over tiendrecht zou hebben gedaan.
vonden wij reeds in de genealogie Gevers van den heer

Dit laatste moet echter op eene vergissing berusten
Bicker Caarten deze plaats eénmaal  met name vermeld en

, , wel als de geboorteplaats van Hendrick, den oudsten
aangezien de hierop betrekking hebbende acte slechts / zoon van het echtpaar Gevers-van Excl. De conclusie
melding maakt van een eenvoudige rechtshandeling, 1 lag voor de hand, dat wanneer de zoon in Wa(chten-
waartoe de schout Henrick Gevers ambtshalve zijne me- 1 donk geboren was,
dewerking verleende. Hij moet vóór 31 Sept. 1069  over- 1

zijn ouders ook aldaar gewoond

leden zijn,
moesten hebben. Van de andere kinderen dezer echte-

op welken datum gesproken wordt van
he t  be l endend  e r f  van  Anjaa  Gec.ertz  witwe  des z.

lieden was de geboorteplaats onbekend.
De heer Bicker Caarten geeft over dezen oudsten

scholtesz Hen&& Gevartz  l5). In hetzelfde verband wordt ! zoon -
zij nog genoemd 4 Jan. 1680.  Van belang is nog, dat

vrijwel eensluidend overgenomen in Ned.

uit een acte van 28 Sept. 1663 blijkt, dat ,,der eirsame
Patriciaat -. het volgende:

und achtpare  Henrich Gevertz”, schout te Wachtendonk, ,,Hendrick  Jansz. Gevers, geb. Wachtendonk . . . ., st.
,,in vurleden tijden” schout te Grevenbroich (ten ,,Dordrecht vóór 21 Jan. 1667, tr. Delft 6 Aug. 1608
2. W. van Düsseldorf) geweest is 1 6).

Van zijne kinderen wordt in eene acte van 6 ,Maart
i ,als j.m. geb. Wachtendonk (bij Crefeld), wonende Riet-

,veld Delft, caffa-(zijdetijk-)werker,  Hillegont  Cornelisdr.,

1671 Anna uitdrukkelijk als zijn jongste dochter ver- ,j. d. wonende ‘Rietveld Delft, geb. Delft. . . ., st. . . . .

meld 17). Uit inschrijvingen in het Behandigungsbuch ,,In de boedelinvent,aris  van zijn moeder 18 Jan. 1627
van Wachtendonk l 8), betreff’ende den eigendom van den ,,wordt gesproken van de kinderen van Henrick Jansz.
Hoevenshoff aldaar, blijkt verder, dat deze Anna Gevers ~~~~~~~~~~~  tot D o rd r e c h t” -
- nog in 1687 ,,die jonge” bijgenaamd, waaruit zou kun-
nen worden afgeleid, dat op dat tijdstip hare gelijk- In de hierboven genoemde ,,aanvullingen” in Ned. Pa-

namige moeder nog leefde - ecne zuster Elisabeth Stalsz triciaat wordt de naam van Hendrick’s vrouw verbeterd in

had, die vóór 11 April 1689 overleed. Uit dezelfde inschrij- Hillegont Al a r c e 1 is dr. Berkenbosch en tevens medege-

vingen viel o. i. verder af te leiden, dat de man van deze deeld,  dat hij te Dordrecht 6 Jan. 1616 hertrouwde met

Elisabeth Jan Sta& of Staels heette en dat deze vóór ! Jos n en Adriaensdr. van den Broeke, geb. te Zeven-y 9
3 Maart 1687 overleed, nalatende een zoon Helarick. bergen. Uit zijn eerste huwelijk zou een kind geboren

Een derde dochter van den schout Henrick Gevers 1 zijn, dat 16 Dec. 1621 nog in leven was, terwijl uit zin

was waarschijnlijk Mergenn Cevertz,  2 Juli 1670 vermeld tweeden echt in Dec. 1617 te Dordrecht een zoon A?.ien

als vrouw van Jeronimus van der Burgh 19).  Blijkens een gedoopt werd.

acte van 11 Juli 1684 O.S. zo) waren de erfgenamen van Een te Dordrecht ingesteld onderzoek leerde ons,

Henrìck Gevartz der zeit scholteiss  zzc Wachte~adu?zck  op dat Hendrick Jansz. Gevers aldaar overleden moet

dat tijdstip in een proces gewikkeld met den Heer van zijn in 1621. In het Memoriaal der Weeskamer over dat

Walbeck over zekere voorwaarden verbonden aan den jaar troffen wij aan :

koop door laatstgenoemde - vele jaren tevoren - van fol. 64”: Dynsdach den XXX Novemb. XVFXXI  Registr.

het goed ,,die Grotendonck”. Hierbij riepen Joha?zrh Sta& de clausule van voechdye ende seclusie uit testa-

(Staels) en Je,.onimus  woqa  der Borg (van der Burgh) - ment van Henrick Jansz. v. d. Ghevers keers-

dus blijkbaar de beide schoonzoons van Henrick Gevers maeker ende Josinke Ariens wede v. d. vsz.
- zekeren Quirein Custers als getuige op. Van een zoon Gevers verclaerde te nomineeren tot medevoecht

Jun - den later in Rotterdam wonenden sta.mvader der haeren oem Melchior v. d. Brouck die sy aennam
te sullen verwillighen om met haer eerstdaechs
boven te comen ende met eenen nopende ‘t
v o o r k i n t te tracteren.

fol. 66. Donderdach den 11 Decembris XVFXXI: Jo-
syna Ariens v. d. Brouck  wed. wijlen Henrick
Jansz. u. d. Gevers,  geassisteert met Melchior
v. d. Brouck haeren oom, exhibeert staet ende

1’) Oork. b. R. Verhuwen  te Hüls  b. Krefeld.
1s) Behand.b. Wachtend. 1560-1603, ff. 64v,  67v, 71v,  $13.
14) Lehnprotokoll d. H. Wachtendonk 1612-1794, f. 43~.
15)  Behand.b.  Wachtend. 1560-1603, f. 92.
la) Schöffenprotokoll von Wachtendonk 1557-1564, f. 196 (i. b. v

R. Verhuwen  te Hüls b. Krefeld).
17) Behand.b.  Wachtend. 1560-1603, f. 110~.
18) Behand.b.  Waohtend. 1560 -1603, f. 37~.
10) Oork. b. R. Verhuwen  te Hiils  b. Krefeld.
?“)  Sohöffenprot. Waohtend. 1578-1635, f. 94~.

11) Wel komt te 8 tr sel en op 9 Dec. 1575 een Johan Geve&  voor.
(Behand. Prot.  Straelen 1533-1673, f. 33, ten stadhuize aldaar).
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Inventaris, verclaert
ende oprecht te zijn_

den zelven deuchdelijck
ende haer  te houden äen

t Lantrecht,  renuncierende  ‘t voordeel haer  bij
t e s tament  ende codicille  van haren vsz. man
gemaeckt.
Donderdach den XVI Decemb. XVIcXXI:  Is
gepasseert vertichtinghe bij forme van Trans-
actie tusschen Josina Asiens v. d. Brouck  ter
eenre ende Marcelis Berckenbosch als groot-
v a d er m at e r n e 1 ter andere zijden roerende
de vaderlycke goederen van t wee ski n t van
Henri& Janszoen  v. d. Qecers. _ __ . .

fol. 74.

Uit bovenstaande acten valt dus te leeren, dat Henrick
Jansz. Gevers inderdaad twee malen gehuwd was en dat
hij uit zijn eerste huwelijk een voorkind  had, waarvan de
grootvader van moederszijde Marcelis  Berkenbosch heette.
Dit klopt echter niet met de mededeeling, dat Henrick’s
eerste vrouw Hillegont Gornelisdr. genaamd was. Inder-
daad vermeldt het Delftsche Trouwregister No. 103, dat
o p  6 Aug. 1608 door ds. Albertus het huwelijk werd
ingezegend van ,,Hendr-iclc  Govaerts, j. R., caffawr, ge-
booren  van Wachtendonck, wonende int rietveld,  en
Hillegont  Corn.e  lisdr., j. d., mede aldaar”. De conclusie
lag dus voor de hand, dat de Delftsche Hendrick Govaerts
en de Dordtsche Henrick Jalzsz.  (v. d.) Gevers verschillende
personen waren, zoodat men ten onrechte in Ned. Patri-
ciaat den naam van de vrouw van eerstgenoemde, Hille-
gont Cornelisdr., tot Hillegont Marcelisdr. Berkenbosch
had vervormd. Dit wordt bevestigd door den vondst van
het w er kel ijk e eerste huwelijk van den Dordtschen
Henrick Jansz (v. d.) Gevers in het Huwelijksproclama-
tieboek van de Aug. Kerk te Dordrecht 1604-1618:

den XXII July 1610:
Henric Jansz. Gevaerts van Rotterdam, aldaer wonende,

schoenmaker, en
Ann eken Morcelis  van Berke/lbosch  dr., van Dordrecht.
(Ter zijde:) Getrouwt  den 16 Sug. 1610.
De proclamatie van dit huwelijk te Rotterdam luidde:
Hendrick Jaijs Geevaerts, j on g g e s e 1 van R o t t e r -

dam, wonende in de Kipstraet, en
Ann e r’c e 11 Marcelis  van Berckenbosch, jongedochter van

Dordrecht, wonende aldaar.
Zonder twijfel  hebben wij hier dus te doen met

Hendrick, den zoon van het echtpaar Gevers-van Exel,
die, toen hij in 1610 te Dordrecht huwde, nog jong-
gezel was en bij zijne ouders in hun huis ,Het root
Scharlaecken” in de Kipstraat  te Rotterdam zal hebben
ingewoond 22). D e uit Wachtendonk gekomen Hejldrick
Govaerts to Delft - niet Hendrick Jan S E. G. - was
dus ten onrechte in de genealogie Gevers ingelijfd. Daar-
mee verviel hij als schakel tusschen de Rottordamsche
Gevers’en en wachtendonk  2 3).

22)  Uit het huwelijk van Hendrick Jansz. Gevers en Anneken  Marcelis
van Berckenbosch werden te Dordrecht drie kinderen gedoopt. Twee
stierven blijkbaar kort na de geboorte, aangezien hunne namen in
het Doooboek  niet ziin  ingevuld (Mei 1Gll en Juli 1613). Het derde,
Johannes-  Gevers, ged: Juli 1612; zal het _voorkint” zijn geweest,
waarvan hierboven sprake is. Voor dezen  en zijn halfbroeder Arien
traden hunne aanbehuwde ooms Jan Gerritsz.  de Vries, caersmaker, en
Sebastiaen Jansz..  cleermaker  nu vettewaricr.  als curatoren op in de
goederen, hun ajugekomen  van hunne grootmoeder Josyna Co&elisdr.
van Excl.  wed. Jan Hendrzcar. Gevers. (Voogdijb. Rotterd. dd. 18
Jan. 162i).

*s) Dat Paulus, de tweede zoon van Jan Hendricxz.  Gevers, uit wien
het latere geslaoht  stamt, ook te Wachtendonk geboren zou zijn -
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Wij mogen niet verhelen, dat wij na het voorafgaande
eenigseins sceptisch gestemd waren tegenover de beweerde
herkomst uit Wachtendonk, toen ons uit het genealogische
materiaal,  dat Mr. R. Bylsma tot bouwstof gediend
heeft voor zijn bekend werk ,,Rotterdams  Welvaren
1660-  1660” en door deze gedeponeerd is ten gemeente-
archieve te Rotterdam, een tweetal notarieel0  acten be-
kend werden, waaruit het verband met Wachtendonk
en den aldaar resideerenden schout Henrick Gevers we 1
op afdoende wijze bleek. De belangrijkste, voorkomende
in het protocol van Not. Nicolaas Vogel te Rotterdam,
Reg. Nr. 20, acte 61, luidt in hoofdzaak als volgt:

Op huyden den XIXen  Martii XVIc zess  en dertich compa-
reerden etc. Pauls Jansz  Gevers, Cathalyntgen Cabbelliau  weduwe
ende boedelhoutster wjjlen Salomon Jansz  Gevers, geadsisteert
met mijn notaris als haren gecoren  voocht  in desen, Jan de Vries
getrout hebbende Anneken  Gevers ende Bastiaen Jansz  getrout
hebbende CatBalba Gevers, alle kinderen van Jan Hewdrixsz
Gevers ende sulox elcx erffgenamen ab intestato voor een gerecht
thiende paert in den boedel ende  goederen nagelaten bij Anna
Gevers,  hare moeye ende voornoemde vaders suster
zaliger gedachten overleden tot W achtend on c q in Ge 1 d er-
1 an d t, naer de rechten vande  successie van erffenisse in den-
selven lande aldaer geobserveert, alle burgeren ende poortersse
binnen dese voorsegde stadt wonende, rnu notario ende getuygen
zoo deselve mij notario affirmeerden wel bekent ende verclaer-
den dat zyluyden comparanten met Hendrick Staels  h e ur 1 u y d e r
cousiju zone van Elisabet Gevers die een suster was
van de v o oruo em d e Anna Gevers, haerluyder comparan-
ten overleden moeye zaliger, wonende tot Wachtendoncq (naer
dat sy heurluyden hadde verthoont den staet ende inventaris
van de voorsegde boedel ende goederen bU de voornoemde heur-
luyder moeye zaliger metter doodt geruymt ende naergelaten
ende de rekeninge van alles mes daervan bu vercoopinge es
gerendeert ende gecomen, mitsgaders noch van te comen  ende
te ontfangeu staet) hebben gerekent, geliquideert, vereffent ende
gecontraheert van alles wes heurluyden comparanten over heur-
luyder voorsegde erffenisse in den voorsegde boedel ende goederen
van heurluyder voornoemde moeye zaliger in eeniger wijse com-
peteerende was, ende dat syluyden daervan deur handen van
den voornoemden Hendrick Staels haren neve tot heurluyder ge-
noegen ende contentement ten vollen voldaen en betaelt zUn,
den eersten penning metten lesten, sonder daeraen t heurluyder
prouffijte  yets ter werelt te reserveren ofte behouden, maer al-
les te laten ten prouffijte  ende  behoeve van den voorsegden haren
neve die zyluydeu comparanten  derhalve bij desen absolutelyck
ende  onwederroepelyck transporteeren ende overdragen alles wes
na desen  bevonden soude mogen werden dat henrluyden verders
ofte meerders aen de voorsegde erffenisse soude mogen compe-
teren ofte t,oecomen  tsij van goederen, baten ende  prouffijten
bij den voorsegde  boedel na desen  noch soude  mogen op ende
aencornen, doende mits dien etc. etc. etc.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen dese voorsegde  stadt
Rotterdam ter presentie van llieronimus  Woutersz van Rofshoeck,
coperslnger,  ende  Jan Roelantsz., mede coperslager, gebuyren van
den voornoemden de Vries, als getuygen hiertoe versocht 2 “).

(w.g.) POUWELS .JANSZ G EVERS, CATERYNNA CABELJAUS,  JAN DEVRIES,
RASTYAEN JANSEN, HENRICE  STAEL,  JERONIMUS WOUTERSZ
ROTSIIOECK, JAN ROELOFSEN.
Quod testor: N. VOGEL,  Notrs.  1636.

zooals de Red. van Ned. Pat,riciaat  in Jaarg. 1921/22, p. 171 mede-
deelt - is volkomen uit de lucht gegrepen. In geen enkele acte
wordt bij als geboort,ig  van Waohtendonk vermeld.

14) In een op denzelfden dag voor denzelfden notaris en getuigen
gepasseerde acte geeft Hendràck  Staels “wonende binnen der stede
Wachtendonk, oud LVI jaren oft daerontrent”, ten verzoeke van
de comparanten, bovengenoemd, een uiteenzetting van de in Wach-
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Zoowel Henrick  Staels, boven genoemd, als zijne moe
der _.?Slisabeth  Gevers en hare zuster Anna,  de erflaat
ster, leerden wij hierboven uit het Wachtendonkscht
bewijsmateriaal van Jhr. Gevers Degnoot reeds kennen__.
Hiermede stond voor ons vast, dat “Jan Hendricxz  ‘Ge.
vers een broeder was van Elzsabeth  en A n n a  en bijge,
velg een zoon van den schout van Wachtendonk helz.
riek Gevers. Hij za l  d ie  p laa t s  r eeds  jong  hebber
verlaten en elders - misschien te Antwerpen - me1
Josyna Cornelisdr.  van Exel gehuwd zijn, wier zustel
Clara aldaar geboren was.

B e s c h o u w e n  wij thans hetgeen hierboven over df
ouders van den schout Henri&  Gevers werd medege.
deeld. De geachte inzender noemde hem een zoon van
Bermen Gevert,  die in 1531 tot schout van Straelen
werd verkozen en met zijn vrouw Anna in verschillende
oorkonden zou voorkomen. In het overgelegde bewijs-
materiaal wordt inderdaad meermalen - echter zonder
vermelding van echtgenoote  - van eeu Herman  Gevari
(Gevartz, Gevertz) te Straelen gewag gemaakt; in 1530,
1631 en 1649 als schepenz5),  in 1537 en 1509 als ge-
tuigozs), in 1547 als gildemeester van de St. Quirijns-
broederschap2’).  Waarschijnlijk hebben we hier steeds
met denzelfden persoon te doen. Van een schout Her-
man Gevert is echter nergens sprake en aangezien de
acte,  waarnaar Jhr.  Gevers Deynoot voor dit schout-
schap verwijst, hem uitdrukkelijk als s c 11 epen doet
kennen, moet deze mededeeling op eene  vergissing be-
rusten. Met den schepen Hermnn Gevert mag o.i. echter
niet  vereenzelvigd worden de Hermen  Geuertz,  die in
een ongedateerde acte uit  het midden der 160 eeuw
met zijc huisvrouw Anna voorkomt en - vermoedelijk
ter onderscheiding van zijn naamgenoot - met den toe-
naam Grulhus wordt aa,ngeduid2s).  Dit springt te meer
in het oog, wanneer men Hermen Gevartz genantt Gruit-
huisz  nog op 25 NOV.  1588 als dedingsvriend te Straelen
een huwelijkscontract ziet onderteekenenzg).

Uit geen enkele acte bleek ons, dat de Wachtendonk-
sche schout Benrick Gevers een zoon was van den Strae-
lenschen schepen Hermen  Gemert,  noch van liermen Ge-
vertz  gen. Gruthus en diens vrouw A?a,,a, welk echtpaar
tronwens  tot zijn eigen generatie zal hebbeu behoord.
Voorloopig is de afstamming der Wachtendonksche
Gevers’en van hunne naamgenooten te Strnelen  dan ook
onbewezen. Wel wordt in 1633 zonder eenig verband
een Henri&  Gevert te Straelen vermeld so), maar dat
hij met den Wachtendonkschen schout identiek zou zijn,
zouden wij niet durven beweren. Intusschen beho’eft
deze ontstentenis van bewijs aan de waarschijnlijkheid
Bener verwantschap  tusschen  de  Straelensch’e
Wachtendonksche Gevers’en niet in den weg te sta:
Hiermede komen wij van zelf op het belangrijke ge-

tendonk geldende rechten en wetten inzake collaterale successie.
Hieruit blijkt, dat de kinderen der vooroverleden broeders en zusters
der comparanten niet bij representatie tot de nalatenschap hunner
oud-tante Anna &vers medegerechtigd zijn. Uit dezo acto  blijkt tevens
dat Hendrick  StaeL ecne  gehuwde znster  Margarieta  had, die op dal
tijdstip reeds, met achterlating van kinderen, was overleden.

15)  Sohöffenprot. Straelen (b. d. Hr. Op de Hip ald.), 1530-1636,
ff. 7v, 9; oork. stadh. Straelen 11 Nov. 1549.

16)  Behand. Prot. Straelen 1533-1673, ff. 172, 195.
27) Staetsarch. Düsseldorf. Depos.  Wachtendonk. w. 13.
‘6) Behand. Prot. Straelen. 1533--1673, f. 9.
10)  Oork. Straelen. (Truhe im Kirchtum).
JO)  Schöffenprot.  Straelen 1530-1636, f. 32.
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Het zegel van Derick Gecert  nu heeft als wapen: e e n
heraldische  lelie vergezeld in dela rechterbovenhoek  van een
ster. Dit is in de eerste plaats van belang, omdat -
cooals men weet - een zilveren heraldische lelie in een
Dlauw veld het wapen is van het Rotterdamsche geslacht
Jevers. De heraldische lelie is in het ten 0. van onze
provincie Limburg gelegen deel der Pruisische Run-
?roviocie een inheemsche wapenfiguur.  Zoo voerden
verschillendeadellijkegeslachten,wier  bakermatjuistinde
Inmiddellijke  omgeving van Straelen gelegen was, een
mkelvoudige  heraldische lelie in hun wapen. Van deze
loemen  wij, om bij enkele voorbeelden te blijven, de
Eyll’s  (in blauw een gouden lelie), de Kriechenbeck’s  (in
.ood een zilveren lelie), de Vossem’s (in zwart een zilveren
elie) en de Il’achtendonk’s  (in goud een roode lelie).
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Nu behoeft het feit, dat ook Derick Gevert met een lelie
:egelde  nog niet te worden opgevat als een besliste aan-
vijzing,  dat hij tot een dier geslachten in familiebetrekking
tond. Vele toch zijn de voorbeelden van leenmannen, die
.an hun leenheer, van schepenen, die aan hun stad een of
neer figuren van hun wapen ontleenden. Bij den schepen
3erick  Gevert kan zijn ambtelijke verhouding tot Straelen
chter  op de vorming van zijn wapen geen invloed hebben
;ehad, aangezien in dat geval de Straelensche pijl (oud-
1011. strael), die b.v. in het zegel van zijn collega
‘elgrum op ter Stralen herkenbaar is, in zijn blazoen niet
ntbroken zou hebben. Hetgeen zou kunnen doen ver-
loeden, dat Derick Gevert in eenige familierelatie ge-
taan heett  tot een der lelie-voerende adellijke geslachten
it de omgeving van Straelen, is eerder het feit, dat hij die
3lie  voerde vergezeld van een ster in den rechterboven-
oek van het schild. De aldus geplaatste - meestal
-puntige - ster toch, was een in deze streek niet
elden voorkomende breuk, waarmede jongere zonen
ier adellijke geslachten het vaderlijk wapen wijzigden.
;oo troffen wij b.v. de lelie, met de ster als breuk, aan
n een bepaalden tak van de Heeren van Wachtendonk,
:tammende  uit Gadert of Goedert z;an ll’achtendonk,  een
ongeren  zoon van Arnold 11, heer van Wachtendonk
In stichter van de Grefrathsche linie van dit geslacht 31).
leze  zegelde aldus in 1343 en nog in 1364 32). Zijn
rier zonen Johaiin, Wolter,  Sweder en Reynert bezegelden~_~.

01) Zie: E. v. Oidtman. Genealogie der Herren  v. Wachtendonk (in
ïederrh. Gerchichtsfr. 1882).
al) De Raadt, So. Arm., IV, p. 185,
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geven - hierboven reeds medegedeeld - dat in het
Diisseldorfsche Staatsarchief, Depositum Wachtendonk,
onder No. 7 een oorkonde bewaard wordt van 24 Mei 1611
betreffende de overdrachtvan een stuk land OnderStraelen,
welke door de schepenen Derick Gevert en Pelgrum op te,
Straten, alsmede door den Spitalier Otto van Aeyr, namens
het Godshuis te Siegburg als ,,gronther”,  met hun zegels
werd bekrachtigd. Deze drie zegelszijn  - volgens mede-
deeling  van den Staatsarchivaris te Düsseldorf - zeer
beschadigd. Aangezien Otto vala  Aeyr  in de oorkonde
uerklaart  zijn eigen zegel ,,v ur a n  desen  brieff” t e
hangen, mag echter worden aangenomen, dat het tweede
zegel - waarvan het randschrift niet meer met zekerheid
te ontleden is - dat van Berick Gevert is, die als schepen
in de acte het eerst genoemd wordt, en dit te gereeder,
waar het randschrift van het derde zegel volgens ge-
noemden archivaris nog duidelijke overblijfselen vertoont
van den naam van Pelgrum op ter Straten.
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in 1410 de huwelijksvoorwaarden tusschen Johanna, erf-
vrouwe van Wachtendonk, en Willem bastaard van
Gulik ss), de drie eersten  met de lelie en de ster (van
Reynert is de breuk niet meer herkenbaar). Wanneer
men daarbij let op de in dezen tak der Wachtendonk’s
voorkomende voornamen als Sloeder  en Rep,& - ook
bij de Stralensch-  Wachtendonksche  Gevers’en niet on-
bekend - dan laat zich de veronderstelling suggeree-
ren, dat Derick  C?ever~t  misschien tot  deze Wachten-
donk’s  in eenig verband gestaan kan hebben, zij het
ook door bastaardij. Want dat hij  in dat geval uit
echten bedde  gesproten zou zijn, lijkt ons Bn van weg0
het standsverschil  èn door het wegvallen van den
adellijken  geslachtsnaam op zijn minst onwaarschlj’n-
lijk. Intussohen  dient bij een dergelijken - wellicht
gewaagden - gedachtengang ook de mogelijkheid van
samenhang met een der andere lelie-voerende geslachten
uit de omgeving van Straelen  niet uit het oog verloren
te worden. Zoo zegeldo  Scelaert ,uan Krieckenbeke i n
1 3 5 7  eveneens  met, de lelie en de ster als breuk 34);
dit deden ook leden van het geslacht van Vossem (Vois-
he im)  3s), terwijl voor een afstamming uit Eyll,  z o u
kunnen pleiten, dat dit geslacht zijn (gouden) lelie
evenals de Rotterdamsche Gevers’en voerde in een
blauw schild. Maar dit ‘laatste argument heeft slechts
dan waarde, wanneer vast staat, dat de familie Gevers,
toen zij de zoogen.  Fransche  lelie als wapenfiguur (weder)
aannam, deze niet willekeurig in het daarbij passend
azuren veld geplaatst heeft.

He t  i s  toch  on ju i s t ,  da t  he t  wapen  der  Rotter-
damsche Gevers’en i m m 0 r de zilveren lelie was in een
blauw veld, zooals Rietstap ons in zijn Wapenboek van
den Nederlandschen Adel weet mede te deelen.  Die
continuiteit  heeft niet bestaan. De zerk van het graf
Trans No. 19 in de Groote Kerk te Rotterdam, waar-
onder het stoffelijk overschot rustte vanden  uit Wachten-
donk afkomstigen Jan Hendricxz. Gevers,  draagt tot op-
schrift: ,, Hier leit begraven Jan Haindryckxso  . . Gevers
is ghesto .  . . . den.. . . Augustus.  . . . 0” 36) en daar-
onder een manswapenschild, waarin niet - zooals men
verwachten zou - de lelie, maar een huismerk, ge-
flankeerd door de’ hoofdletters 1 en G, geplaatst is.

Het wapen met de lelie zal waarschijnlijk hier te lande
eerst gebezigd zijn nadat de familie in de laatst0 helft
der 17e eeuw  zitting gekregen had in de regeering  van
Rotterdam. Wel is waar deelt Rietstap ons t.a.p. - met
verwijzing naar Scheffer’s  Roterodamum Illustratum -
mede, dat dit wapen met het jaartal 1637 voorkwam
op den ingang van het voormalige Huis Crooswijck bij
Rotterdam; men zou echter verkeerd doen hieruit af te
leiden, dat het inderdaad reedsin  dat jaar bedoelden ingang
sierde. In 1637 is wel de poort door den toenmaligen
eigenaar van Crooswijck, den Rotterdamschen  brouwer
Allard van der Duyn, gebouwd, het wapenschild Gevers
zal er echter - samen met dat van Deynoot - ruim een
eeuw later op zijn aangebracht, nadat Crooswijck in het
bezit dar familie Gevers was overgegaan 37).

88)  De Raadt, Sc. Arm., IV, p, 185.
84) De Raadt, Sc. Arm., 11, p. 281.
15) Meded. v. Exc. E. v. Oidtman te Wiesbaden.
8s) Zie ook: Naandbl. XXXIX-1921-k.  242.
$7) Zie Nxv. 1877, p, 584, alwaar gezegd wordt, dat Crooswijck in

1829 reeds gedurende ongeveer twee eeuwen aan de familie Gevers

uit 1511 en he t meer dan anderhalve eeuw later
door de Rotterdamsche Gevers’en te voeren wapen be-
staat, slechts een toevallige is, die wellicht haar ontstaan
te danken heeft aan de omstandigheid, dat laatstge-
noemden  he t  l e l i e -wapen  overnamen van  de  s tad
Wachtendonk ss), de bakermat van hun geslacht? Of
deed een gevoel voor traditie het wapen met het huis-
merk verwerpen, toen men - al of niet terecht - tot
de overtuiging was gekomen, dat de lelie oudere rechten
had? Dit gevoel voor traditie was dan niet m00r aanwezig,
toen men de herkomst uit Artois met de daaraan verbon-
den aanzienlijke  pretentiën in de plaats stelde van de
eervolle afstamming uit Opper-Gelder, die - zooals wij
zagen - aan de eerste generaties in Holland zeer goed be-
kend was, maar daarna dermate aan de vergetelheid werd
prijs gegeven, dat zij thans eerst dank zg de ijverige
bemoeiïngen  van Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en
anderen weder kon worden nagespoord.

Wellicht brengt een voortgezet onderzoek naar de
onmiddellijke  voorouders van den schout van Wachten-
donk Henrick  Gevers,  den thans bewezen stamvader der
familie, nog eenmaal het antwoord op bovenstaande
vragen. Dat dit  onderzoek dan echter in de eerste
plaats over Grevenbroich zal moeten worden geleid, de
plaats waar Henrick Gevers - zooals wij hierboven
zagen - het schoutambt bekleedde alvorens in ge-
li jke betrekking in Wachtendonk werkzaam te zijn,
ligt voor de hand.

Het geslacht Heldewier,
door H. H. VAN D A M.

I n l e i d i n g .

Goenszins wil ik beweren, dat ik met het onderstaande
0011  volledig0 geslachtslijst Heldewier lever, integendeel
er is nog een groot materiaal aanwezig, dat ik niet
vermocht aan te sluiten. In de Jaarboekjes Nederland’s
Adelsbock  en Nederlnnd’s Patriciaat wordt de stamreeks
aangovangen met _Michiel  Heldewiel*,  geboren in 1663.
Dank zij mijne nasporingen in België vermocht ik de
filiatie op te voeren tot diens over-grootvader J e a n
lieldewier, terwijl mijne navorschingen in Duitschland
nog  vee l  - tot nog toe onbekends - aan ‘t licht
mochten brengon.

In Nederland putte ik uit verschillende archieven en
controleerde voor zoover  mij doenlijk de reeds bekend0
gegevens. Het uitgebreide bewijsmateriaal, dat aan deze
genealogie ten grondslag ligt, zal door mij aan den
Hoogen  Raad van Adel te ‘s-Gravenhage ter plaatsing
in zijn archief worden aangeboden. De inschrijvingen
uit do kerkelijk0 archieven uit Frankfort a/d Main  ont-
ving ik van den Heer Dr. Alex. Dietz aldaar, die uit
Keulen van den Keulschen archivaris Prof. Dr. Keussen,
terwijl Dr. Ad. v. den Velden te Weimar mij de Ha-

zou hebben behoord! Dezelfde twijfelachtige bron geeft als stamvader
van het geslacht een Pieter Abraham Gevere,  geb. te Rotterdam in
1436 en aldaar overl. 1499.

88)  Reeds hot oudst bekende zegel dier stad (1489) vertoont de
lelie van de Hoeren van Waohtendonk. (Zie Dr. Bernhard Endrulat,
Niederrheinisohe  Stadtesiegel,  p. 39, Taf. X1.)
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nau’sche verschafte l). De Heer D. G. van Epen te ‘s-Gra-
venhage was mij behulpzaam bij de redigeoring,  contro-
leering en rangschikking.

W a p e n .
Volgens het handschrift LaisnB ,Généalogies bourgeoi-

ses”, Tome 11, berustende in de Bibliothèque communale
te Bergen in Henegouwen, is het wapen Heldewier :
de gueules à la fasce d’or, accompagnée  en- chef de trois
merlettes d’or et en pointe de deux giures  d’or.

De tak te Hanau voerde : Doorsneden: 1 drie l.ogels
naast elkander ; 11 twee kronkelende palingen, faasgewijze
boten  elkander geplaatst. Volgens Macco eu enkele andere
aanwijzingen zouden de vogels zwart in zilver, de pa-
lingen goud in zwart zijn.

Volgens een opgave uit Bergen zou de Amsterdnmsche
tak voeren: De sable  à un limaçon, sans copuille,  d’or,
posé en fasce, CILL  chef d’argent, charyé de trois  oiscaux
de gueules.

De Nederlandsche familie voert: Doorsneden:  1 in
rood een gouden leeuw; 11 in groeu een gemetselde fon-
tein met zeshoekig bekke,l lTaq2  goud, Gt den top waarL’un  twee
waterstralen van natuurlijke kleur springen, die rechts en
links in het bekkeu rlallela  “). Helmteeken : een ui\komellde
gouden leeuw.  Dekkleeden: goud en rood. Schildhouders :
twee omziende gouden leeuwen. Wapenspreuk  : PIETAS

ANTE OMNIA.

G e n e a l o g i e .

1. Jeclla Heldewier 3), le père, t tusschon 1534 en 1664,
tr. CSermaine  de Béhault, i_ na 16bL

Uit dit huwelijk 4):
1. Jean,  volgt 11 A.
2. 2LTicolas,  volgt IIbis  B.
3. Jannette  Heldewier.
4. Agnes fleldewier.

A.
11. Jeala  Heldewier, le fils,  seigneur de Pierrefontaine,

koopman te Mons (Bergen in Henegouwen), + vóór 1564,
begi. ,,au chimetier de St. Margu&e”,  tr. 1” Narguérite
du Roelx,  i_ vóór 1639 5); tr. 20 Philipote Lebrun, dr. /
van Jasaart  Lebrun. Zii testeerde als wed. te Mons )
(Henegoiwen) 8 April 1676 6).

Uit het e’erste huwelijk 7):
1. Francoys,  volgt III.
2. Jafanette Heldewier, tr. tusschen 4 Juni 1560 en 28

Febr. 1660 Henri tke Buzegnies 8).

1) Vele gegevens mocht ik ontleenen aan Dr. Alex Diets, Frank-
furter Handelsgeschiohte, een ware bron voor uitgeweken oorapronke-
lijk Nederlandsche geslachten.

3) Zeer waarschijnlijk is deze fontein het wapenbeeld der heerlijk-
heid Pierrefontaine; de Nedetlandsohe  takken toch spruiten uit Jean
&$dew&r,  Ze. fils, (generatie 11). den eeraten  heer vau Pierrefontaine,
terwijl de tak (hier onder vermeld onder B), spruitende uit Wcolas
Heldewier, broeder van Jean, volgens de grafzerken te Hanau  on
Frankfort het oudere wapen met de palingen bleef voeren.

3) De naam wordt in oude acten op verachillendo  wijzen gespeld:
d e  Heldwiere,  Heldewiere,  ffelduwere, H e l d e w e r e ,  Helduyer,  Heldewyr,
Heldewim  enz, welke laatste spel1 ng de blijvende geweest is en der-
halve door mij voor alle leden uniform gebezigd werd.

4) Arch. de I’Et.  Mons. Arch. comm.  Mons. Massarderie. Comvtes, ~~~~~~-  ~ ~~
1536-37, f’. 73 vnO. Saint-Rcmy 1537.

6) Arch. de 1’Et. Uons. Greffe de Mons. Enfants mineurs. Rec. 5,
P. ‘191 vsO, 13 Jan. 1539.

6) Arch. Comm. Tournai. Farde 1575.
T) Arch. del’Et. Mons. Etatsde EIainaut.  Aides et Subsides. Comptes

Reo.  1201, fo. 23 vaO,  15 Maart 1554.
8) Aroh. de 1’Et.  Mons. Hommes  de fiefd.  4 Juni 1560,
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Uit het tweede huwelijk 7):
3. Agnes Heldewieri  vermoedelijk overleden voor 1676,

aangezien zij niet wordt vermeld in het testament harer
moeder.

111.  Françoys Heldewier, Sr. de Pierrefontaine, in 1660
nog koopman te Mons, later te Antwerpen 1689, week
uit naar Sedan O), begr. Frankfort a/d Main 3 Febr. 1616,
tr. A n n e  Malapert,  geb. Valenciennes, + nà 16 . . , dr.
van Philippe, Sr. du Bois et de Buissières, en I”rançoise
Joly.

Uit dit huwelijk:
1. Jegalre Heldewier, geb. in 1561 l”), vermeld als wed.

met haar broeder illichiel in een ongeteekende  acte uit
het begin der 178  eeuw ll), tr. Philippe Dutrieu.  Zij
testeerde als wed. 18 Jan. 1621, met codicil van 11
Febr. 1621 12).

2. Nichiel,  volgt IV.
3. Cfodemard  Heldewier, vermeld als broeder van Jenne

Heldewier in haar testament van 18 JBn, 1621, tr. N.
N., uit wie een zoon, diep in hetzelfde testament als
Jezuiet wordt vermeld. Het is niet onmogelgk,  dat hij
en zijo zoon onvermeld bleven in de voormelde onge-
teekende  17e-eeuwsche  acte, wijl hij blijkbaar Roomsch-
Catholiek gebleven of wederom geworden was en als
zoodanig onterfd was.

IV. Michiel Heldewier, Sr. de Pierrefontaine Is). Vol-
gens fam. aant. geb. Nons in 1663, zou tot den Herv.
godsdienst zijn overgegaan en uitgeweken z1Jn 14). Hi
was zijdelakenkoopman en deed zeer groote zaken,
woonde eerst te Aken, werd leerling bij zijn lateren
schoonvader, den aanzienltiken  Keulschen koopman An-
ton de Mauregnault, bezocht voor deze de Frankforter
Mis (Vergl. Alexander Dietz, Frankfurter Handelsge-
schichte, 11, blz. 60) en werd te Frankfort  a/d M. 12
Sept. 1620 begraven. Hij was gehuwd met Philippine
de d/lauregnault,  geb. Mons in 1667 1 “), begr. Frank-
fort ajd N. 21 Juni 1622, dr. van A n t o n  en J o h a n n a
des En fan ts.

Uit dit huwelijk:
1. Abraham, volgt V.
2. Sara Heldewier, geb. in 1598, -i_  10 Nov. 1686, tr.

in 1624 Johnlalaes  Japin,  geb. Aken, zn. van J o h a n n e s
Japin.  (Vergl. Macco, Beiträge, 111, 33%).

3. Isaäc, volgt Vbis.
4. Jacpues Heldewier, ged. Keulen 31 Maart 1601.
6. David Heldewier, ged. Frankfort a/d N. 28 Dec. 1602.

~--
0) Vermoedelijk is hij identiek met Franr  Heldetuier  “von  Bergen

in Hennegau, niederliindischer  Kauffmann” en E’ranz  Heldewier, burger
der Stad Keulen 6 Juli 1598 sinds 15 maanden. (Vergl. Brievenboek
der stad Keulen.)

10~ Arch. de 1’Et.  Mons. Greffe de Mons. Emancipations. Rec.
1574-1619, p. 50, 2 Jan. 1589.

11) Arch. de 1’Et. M o n s .  Aroh. civ. Avis de père et de mère.
Nouvelle fardc. Avis  de père  et do mère de François Helduyer, sei-
gneur de Pierrefontaine et d’Anne  Natapert.  Zonder datum. 16..

1’) Arch.  de I’Et. Mons. Arch.  civ. Test,. Rer. no. 14 (1614-1625).
18) Voor zijn identiteit met den Frankfortschen koopman NVichieZ

Heldewim bestaat voldoende aanwijzing: 1” door de acte (vermeld in
noot ll), waarin Michiel Heldewier’s annstaande zwager Abraham Mau-
.regnauZt  te Keulen als .mambour”  genoemd wordt; 2” doordat bij
den doop van Michiel’s zoon David te Frankfort in 1602 Nicolaas
Malapert’s  huisvrouw Maria als doopgetuige fungeert.

1’) M.i. was reeds zijn vader Fran~ois  uitgeweken.
‘5) Volgens fam. aant.
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6. Esther Heldewier l 6), tr. Frankfort a/d M. 18 Aug.
1623 Daniel  Buirette, vermoedelijk zn. van Frans Jacob
en Anna Estrellin.

7. Philippine Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 1 Jan.
1606, tr. Frankfort a/d M. 1 Nov. 1631 Anlhon Mertens,
geb. Antwerpen, goudsmid, zn. van Anthon en N.N.

. de Neufville.
8. Anthoni Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 18 Mei

1606, begr. Frankfort a/d M. 30 Juli 1610.
9. M i c h i e l  Aeldezuier,  ged. Frankfort a/d M. 6 Jan.

1608, begr. Frankfort a/d M. 6 Jan. 1608.
10. Constantia Heldewier, ged. Frankfort a/d Main  1

Juli 1610, begr. Frankfort a/d M. 6 Jan. 1614.

V. Abraham Heldewier, geb. 9 Febr. 1693 1 7), zijde-
lakenkoopman te Frankfort  a/d M., j- 31 Oct., begr.
Frankfort a/d MI. 4 Nov. 1657, tr. 10. Frankfort a/d M.
19 Febr. 1616 Xzria; du Fay, geb. 6 Jan., ged. Frank-
fort a/d M. 16 Jan. 1699, begr. Frankfort a/d M. 7 Mei
1646, dr. van. Jacob 18)  en Suaanne Mahieu; tr. 2”.
Frankfort a/d M. 9 Febr. 1647 Anna Maria Polzinger,
wed. van Mr. Johann Meissnls,  begr.  Frankfort a/d
M. 27 Maart 1660.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, volgt VI.
2. Abraham Heldewier, geb. Frankfort a/d M. 13 Juli

1620, begr. Frankfort a/d M. 30 Juli 1622.
3. Joha9zn.  (Hans) Jacob, volgt VIbis.
4. Isaac, volgt VIter.
6. Maria Heldewier,  ged. Frankfort a/d M. 17 April

1628, tr. Franktort a/d M. 31 Aug. 1647 Joha9zn  Fre-
neau,  ged. Frankfort a/d M. 18 Nov. 1621, zijdehandelaar,
begr .  F rankfor t  a/d M. 6 Juli 1663, zn. van Joha9zn
en Anna  de Blécourt en wedr.  van Maria  con  Erke l .
(Vergl. Gesch. van den Velde oder von den Velden,
IIIer Nachtrag, blz. 6.)

6. J’usanna Heldewier ,  geb. Frankfort  a/d M. 26
Maart 1630.

7. Franciscus, volgt VIquater.
8. Johanna Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 1Aug.  1633.

VL Jacob Heldewier, heer van Ophoven,  ged. Frank-
fort a/d M. 2 Sept. 1617, sohepen  en raad te Maastricht
o.a. 1659, regent Weeshuis 1671, i_ (vermoedelijk te
Maastricht  of  omgeving) 9 Dec.  1692,  tr .  (ondertr .
Maastricht 14 Aug. 1644) Sara (de) Buirette, geb. Weiden
(Rijnprov.) 29 April 1628, dr. van Jacob  en A n n a
Seulin 19).

Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharinn  Heldewier, geb. Maastricht 23

Juni 1646, + vóór 1691, tr. Maastricht 31 Juli 1667
Jan de Eamars, ged. Frankfort a/d Main 29 Juli 1641,
koopman te  Frankfor t  a/d Main, zn. van J a c o b  e n
Barbara  Pergens. Hij hertr. Hanau 4 Febr. 1691 Char-
lotte Juliana Faus.

2. Abraham, volgt VII.

16) Doopaote niet gevonden, doch in haar huwelijksinschrijving
wordt zij als dochter van wijlen ï%chieZ  Heldewier  genoemd.

17) Volgens fam. sant.
18) Jacob du Fay wm  een aanzienlijk koopman in wol. Vergl.

Frankfurter Handelsgeschichte, 11,  blz: 279 en Fraokf. BlUter f.
Familiengesohichte, IV, blz. 68.

10) Ned. Adelsboek en Nederl. Patr. geven haar abusievelijk tot
ouders Jacob en Catharina de Famars. VerEl.  Macco. Aaohener Wap-
pen u. genealogien, 1, blz. 65.
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3. Lysbidt Heldewier, ged. Maastricht 12 Juli 1648,
begr.  Maastr icht  (Janskerk,  koor)  26 Jul i  1730,  t r .
Maastricht 24 Juni 1674 Dr. med. Jan Ghysen,  geb.
Maastricht,regentweeshuis  1684, burgemr.vanMaastricht,
t vóór 1730.

4. Johannes Danyel Heldewier, ged. Maastricht 2 Juni
1660.

5. Sara Heldewier, ge& Maastricht 6 Sept. 1661, re-
gentes Weeshuis 1671.

6. Johannes Jacobus, volgt VIIbis.
7. Johanna Maria Heldewier, ged. Maastrioht 16

April 1666.
8.. Geertruyt  Heldewier, geb. Maastricht 31 Juli 1668.
9. Esther Heldewier, ged. Maastricht 29 Oct., 1660, t

Utrecht 2 Feb. 1724, tr. Maastricht 1 Mei 1686 Mr.
Willem de Pesters, heer van Cattenbroek, geb. Maastricht
6 Aug. 1669, griffier van den Hove van Utrecht, ge-
comm.  ter Staten-Generaal, t Utrecht 11 Dec. 1736,
zn. van Johan en Maria Ghyse9a.

10. Michiel Heldewier, ged. Maastricht 27 Aug. 1663.

VII. Abraham Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 21 Jan.
1647, bankier, raad te Maastricht, tr. Maastricht 4 Feb.
1680 Johanna Arnolda van Leeuwen, ged. Nijmegen 9
Jan. 1669, dr. van Jacob en Gerardu Walbeeck.

Uit dit huwelijk:
1. Abraham Heldewier, ged. Maastricht 20 Dec. 1680.
2. Xctra Elisabeth Heldewier, geb. Maastricht, tr. Maas-

tricht (Walekerk) 26 Feb. 1712 Boudew$a  Willem vun
Sordtelande  2 O), geb. ‘s-Gravenhage, majoor reg. lt.-gen.
v. Soutelande 18 Juni 1706, maakte den slag van ‘I’a-
nieres  mede (11 Sept. 1709), luit.-kol. tit. 28 Sept. 1709,
luit.-kol. effectief 24 Oct. 1710, kol. 20 Dec. 1716,
tevens belast met het commando over het reg. van 1_
kol. Jacot, commandeur van Hulst 24 Aug. 1723, bri-
gadier 11 Maart 1767, t_ vóór 19 Nov. 1728.

3. Johnnnu Jacoba Reldewier, begr. Maastricht 16 Mei
1744, tr. Maastricht in 1722 Jean Racdolph  (de) Stìtrler  2 ‘),
ged. Bern 18 April L676, kap. 13 Juni I 716, majoor 1726,
luit.-kol. 12 Mei 1732, kol. 18 Juni 1737, brigadier 1742, .
luit.-gen. 16 Nov. 1747, demissie 21 Mei 1766, i_ 17 Juli,
begr.  Maastricht (graf Heldewier) 19 Juli 1767, zn. van
Jea9a  Rodolphe en Rosine Stiirler.

4. Sara Qerarda Heldewier, geb. Maastricht 4 Feb.
1684, begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 16 Juni 1743,
tr. Neerbosch 8 Nov. 1711 Antonis  Yos, ged. Nijmegen
18 Aug. 1682, secr. van Nijmegen 1711-64, t 16 Juli,
begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 19 Juli 1764, zn. van
Peter en Catharina Leeuwe92s.

6. Mr. Johan Willem Heldewier, geb. 2 Dec., ged. Maas-
tricht 14 Dec. 1687, schepen van Maastricht o.a. 1726,
27, landraad van Valkenburg, gezworen raad enz., begr.
Maastricht (St. Janskerk) 9 Juli 1763, tr. Nijmegen (St.
Stevenskerk) 26 Dec. 1726 fferarda vos, ged. Nijmegen
23 Jan. 1684, begr. Maastricht 28 April 1768, dr. van
Peter en Catharina Leeuwe9zs.

6. Jan. Pieter Heldewier, ged. Maastricht 8 Dec. 1688.
7. Elisabeth Heldewier,  geb. Maastricht Sept. 1690.
8. Johanna Hester Heldewier, geb. 23 Maart 1692, j-

21 April, begr. Maastricht (St. Janskerk) 26 April 1776,
tr. Willem Benjamin de Guy,  geb. in 1689, kap. 26 Sept._

10)  Vergl. De Navorscher XVI, blz. 110.
21) Vergl. Geneal.  aant. v. d. familie de Stürler, blz. 33.
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1704, majoor 13 April 1716, luit.-kol. 18 Oct. 1723,
kol. 7 April 1733, commandeur van ‘s-Hertogenbosch
1737, gen.-majoor 1 Jan. 1742, luit.-generaal 16 Mei
1747, diende in het reg. Waas, later in dat van Male-
prade, wien hij in 1733 opvolgde, f- 22 Jan. 1766.

9. Johan Adolph, volgt VIII.
10. Qerrit  Heldewier, geb. Maastricht 12 Juli 1697.
ll. Covert Heldewier, tweeling met den voorgaande.

VIII. Johan Adolph Heldewier, ged. Maastricht 14 g
1696, luit. 21 Mei 1718, kap. -28  Aug. 1733, luit.-kol.
tit. 1 Jan. 1748, hij diende in het reg. Hobbe van Aylva,
t Brussel 7 Sept. 1764, tr. Maastricht (Walekerk) 16 Feb.
1737 Judith Halkeft  22), geb. Mons in 1712 *3), f in
1804, dr. van Charles eu Margaretha Corbeth.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cerarda  Heldewier, ged. Maastricht 8 Juni

1738, f Maastricht 24 Juli 1811, tr. Maastricht 13 Oct.
1760 Mr. Huybert Aemilius van Panhuys, geb. Maas-
tricht 4 Juli 1730, schepen en raad van Maastricht,
commissaris van H. H. M. bij den Brabantschen ge-
rechte, drossaard van Dalem en Rolduc, _F Maastricht
4 April 1793, zn. van Mr. Hendrik Aemilius en Josina
Aemilìa Chatcelt.

2. Charles Heldewier, geb. 16 April, ged. Maastricht
(Walekerk) 16 April 1740, vendrig (Guardes van Hol-
land) 14 Nov. 1769, 2” luit 1766, le luit. 8 April 1770,
kap. (reg. v. Bylandt) 23 Mei 1772, majoor 23 Aug.
1773, luit.-kol. 8 Juli 1779, f in 1780.

3. Jean Willem, volgt 1X.
4. Abraham Heldewier, ged. Maastricht (Walekerk)

11 April 1741.
6. Arnolda Elisnbeth Heldewier, geb. 22 Dec., ged.

Maastricht (Walekerk) 23 Dec. 1742, tr. Maastricht (Wale-
kerk) 16 Febr. 1766 Jean Antoine Chrétieu  de Salve de
Bruneton, geb. 12 Oct. 1744, ged. Galle (Ceylon) 20
Febr. 1746, luit. bij de mariniers 6 Aug. 1763, kap.
6 Mei 1768, luit.-kol. van de armée 16 Feb. 1780, ver-
kreeg zijn demissie 30 Mei 1792, aanvankelijk diende
hij in het reg. de Salve, later onder diens opvolger
Douglas, _F Parijs in 1802, zn. van Pierre de Subve  en
Johanna Catharina ilileyers.

1X. Mr. Jan \C’ìllem  Beldetuier, geb. 9 April, ged.
Maastricht (Walekerk) 11 April 1741, schepen van Val-
kenburg (L.) o.a. 1762, gezw. raad en schepen van Maas-
tricht 1760-94, drossaard van Valkenburg, vice-schout
van Heerlen, ontv.-gener. van het land van ‘s-Hertogen-
radeed), tHeer en, h. Mesenbroek 23 Oct. 1819, tr Maas-1
tricht (Walekerk) 2 April 1769 Jeanne  Sebiila  (de) Vi-
gnon, geb. 26 Sept., ged. Maastricht 27 Sept. 1760, dr.
van Johan Jacob en Maria &ngdalena  Guitton.

Uit dit huwelijk 25):
1. Qisbert  Adrien Jean Heldewier, geb. 6 Oct., ged.

Maastricht (Walekerk) 8 Oct. 1770.
2. Marie Caroline Heldewier, geb. 19 Mei, ged. Maas-

$3) Zie over het geslacht Halkett:  Burke, Landed Gentry 1906.
‘8) Fam. aant. Doopinschrijving niet gevonden.
$4) Als curiosum zij hier vermeld, dat hij in 1779 solliciteerde naar

het rentambt van Maastricht; hi verkreeg hot evenwel niet omdat
hij geweigerd had bQ te dragen tot den aankoop van een paar
.handsohoenen” ten behoeve van den Hertog van Brunswijk-Lunen-
burg, den politieken Sohinderhannes!

35) Behalve de hier vermelde vijftien kinderen zouden er nog vijf
andere jong gestorven kinderen geweest zin.
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xicht  (Walekerk) 20 Mei 1771, tr. (ondertr. Maastricht
22 Febr. 1802) Johan Antoon Christìaan van Panhuys,
zeb. in 1769, lid van de Staten-Generaal, oud-adj. pres.
raad van financiën in Ned.-Indië, ridder Nederl. Leeuw,
zn. van Mr. Huybert Aemilìus en Johanna Qerarda Hei-
lewier.

3. Elisabeth Wilhelmina Heldewier, geb. 11 Aug.,
ged. Maastricht (Walekerk) 13 Aug. 1772, Ir. Maas-
tricht (Walekerk) 26 April 1791 Pieter Duvelaar van
Campen, geb. Batavia 1 Dec. 1768, comm.-generaal over
de middelen te water in Friesland, ontvanger te Ber-
gen-op-Zoom 1808, later entreposeur van het vrijhan-
dels-entrepot te Middelburg, f- Middelburg 26 Maart 1847,
zn. van Jacob en Cornelìa Petronella  Poelman.  Hij hertr.
Breda in Nov. 1816  Maria Elìsabetil  de Meyer.

4. Franco Jocob  Jean Heldewier, geb. 11 Aug., ged.
Maastricht (Walekerk) 12 Aug. 1773.

6. Cfuillaume  Adolf Heldewier, geb. en ged. Maastricht
(Walekerk) 27 Nov. 1774.

6. Julie Reldewier, geb. 22 Mei, ged. Maastricht (Wa-
Lekerk) 23 Mei 1776, + Maastricht 8 Maart 1867.

7. Lzlcie Heldewier, geb. 17 Nov., ged. Maastricht (Wa-
lekerk) 18 Nov. 1778, tr. 4 Sept. 1800 Mr. Willem Fre-
derik van Panhuys, geb. Maastricht in 1776, -f Batavia
10 Jan. 1817.

8 Charles Heldewier, geb. 7 Maart, ged. Maastricht
(Walekerk) 9 Maart 1780, tr. Sara Cox, i_ nit 1830 (woonde
1830 te Huy),  dr. van Mr. Laurens en Anna Maria
Dubbels en wed. van . . . . Ramadier de Lormette.

9. Quillaume Emìle Heldewier, geb. 29 Mei, ged. Maas-
tricht (Walekerk) 30 Mei 1782.

10. Louise Heldewier, geb. 26 Aug., ged. Maastricht
(Walekerk) 26 Aug. 1784, -f Batavia in 1869, tr. Mr.
* . . . Bosch, lid Hooge Raad (?) te Batavia.

11. Sara Antoinette Heldewìer, geb. 1.1 Juni, ged. Maas-
tricht (Walekerk) 16 Juni 1786, tr. N. N. Stuavt.

12. Eduard Jacques  Heldewier, geb. 10 April, ged.
Maastricht (Walekerk) 13 April 1788.

13. Qijsbert Charles Heldewier Vìgnon, volgt X.
14. Henri Guìllaume  Heldewier, geb., ged. Maastricht

(Watekerk)  3 Oct. 1790.
16. Julie Elisabeth Heldewier, geb. 8 Dec., ged. Maas-

tricht (Walekerk) 12 Dec. 1793.
16. Angelique Lucie  Charlotle Heldewier, geb. 22 Maart,

ged. Maastricht (Walekerk) 26 Maart 1797.

X. Gijsbert Charles Heldewier Pìgnon, geb. 1789, kap.-
ter-zee, comm. van Z. M. oorlogsbrik ,de Valk”, j- Pa-
ramaribo 6 Nov. 1831 s6), tr. Curaçao 30 Dec. 1829 DO-
rothea Elisabeth Juttìng, geb. Curaçao 1 Febr. 1804, f-
Curaçao 13 Juli 1886, dr. van Theodorus en Geertruìda
de Veer.

Uit dit huwelijk:

X1. Mr. Johan Willem Heldewier Vignon, geb. Am-
sterdam 26 Dec. 1830, lid van den raad van bestuur
van Curaçao, f Curaçao 31 Juli 1893, tr. Lemmer 4
Sept. 1806 Jkvr. Henrìette Conradille  Waubert de Pui-
seau,  geb. Lemmer 21 Sept. 1836, I_ Curaçao 26 Sept.
1916, dr. van Jhr. Jenla Lozcìs  Theodore  en El isabeth
Christine van Qenderen.

Uit dit huwelijk:
~~

‘6) Met zijn  schip in de lucht gevlogen.
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1. Theodorus  Heldewier Vignon, geb. Curagao 16 Juni
1866.

2. Hekette  Elisabeth Christinu Heldewier Vignon, geb.
Curaçao 29 Sept. 1867.

3. Gz$sbert  Adriaan Carei, volgt X11.
4. Jean Louis Theodore, volgt XIIbis.

‘X11. Qijsbert  Adriaatl  Carel  Heldewier Vignon, geb .
Curapao 3 Mei 1869, eigenaer eener plantage, tr. Cu-
raçao 23 Dec. 1896 An.nu Maria Daal, geb. Curagao
8 Aug. 1869, dr. van Mattheus en Virginia  Jacobs.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem  Heldewier  Vignon,  geb.  Curaçao 16

Nov. - 1896.
2. Theodor Matthiaa Heldewier Yignon, geb. Curagao

1 Jan. 1898.
3. Jean Louis Heldewier Vigtlon,  geb. Curaçao 14

Febr. 1900.
4. ìKargaretha  Elisabeth Heldewier Viglzon, geb. Cu-

raçao 20 Mei 1902.
6. Marie Virginia Heldewier Vignon, geb. Curapao 3

Jan. 1904.
6. Henri Conrad Heldewier Viguorl, geb. Curaçao 4

Jan. 1907.

XIIbis. Jean Conrad Theodore Heldewier Vignon, geb.
Curacao 18 Dec. 1864, koopman, eigenaar eener  pian-
tage, tr. Curacao 30 April 1888 Henriette Daal, g e b .
Curaçao 24 Juni 1864, dr. van Matthias en V i r g i n i a
Jacobs.

Uit dit huwelijk:
1. Henriette Wilhelmine Heldewier Vignon, geb. Curagao

16 Aug. 1897.
2. Jan Kllem  Heldewier Vignon, geb. Curaqao  29 April

18. .
3. Matthias Gerard Heldewier Vignon, geb. Curacao

4 Dec. 1906.

VIIbis.  Johannes Jacobus Heldewier, ged. Maastricht
30 Maart 1663, kap. over de comp. van den luit.-kol.
Markies de Redret 8 Feb. 1687, begr. Naastricht (Wale-
kerk) 27 Jan. 1736, tr. (onclertr.’ Nijmegen 11 April 1686)
Antonetta Leeuwens, ged. Nijmegen 18 Aug. 1661, dr.
van J a c o b  en Cferarda  Talz  Walbeeclc.  2 ‘)

Uit dit. huwelijk:
1. Sara Elisabeth HeLdewier, ged. Maastricht (Wale-

kerk) 29 Sept. 1686.
2. Jean Jacpues  Heldewier, ged. Maastricht (Walekerk)

20 Juni 1688.
3. Abraham Heldewier, ged. Maastricht (Walekerk) 20

Oct. 1689.
4 Jean Heldewier, ged. Maastricht (Walekerk) 21 Aug.

1691.
6. Johanna Jacoba Heldewier, ged. Maastricht (Wale-

kerk) 27 Maart 1696.

VI bis. Johan (Hans)  Jacob Heldewier, ged. Frank-
fort a/d N. 17 Nov. 1622,  begr.  Frankfort  a/d M. 2 7
Naart 1673, tr. Mülheim a/d R. (oudertr. Keulen 6 Mei
1664)  Johanna de Lespik, -f Frankfort a/d N. 7 Nov.
1684, dr. van Johan en Johanna de Mauregnault.

37) Wellicht identiek met de op 11 Dec. 1719 in do Janskerk  te
Masstrioht begraven ,,Mevr.  Heldewier Jansvrouw” (Eoor, in de
familiekelder).

Uit dit huwelijk:
1. Abraham Heldewier, begr. Frankfort a/d M. 26

Sept. 1606.
2. Daniel Heldewier, ged. Frankfort ald M. 11 April

1668.
3. Johan Jacob Heldewier,  Eed. Frankfort a/d M. 16_

Aug. 1660.
4. Anna Heldewier. Eed. Frankfort ald N. 24 Juli 1663.
6. Johanna Maria’ geldewier,  ged. ‘Frankfort a/d N.

8 Jan. 1666, tr. Frankfort a/d N. 13 Dec. 1684 Johann
Matthias von Merian, ged. 13 Dec. 1669, kanunnik te
Halberstadt, + 4 Mei 17 16,  zn. van Matthias von Merian.

VI ter. Isaäc Heldewier, ged. Frankfort a/d N. 9 Oct.
1625, vermoedelijk dezelfde als Isaäc  Heldewier, koop-
man te Worms, wiens zoon:

VII. Jacob Heldewier, geb. Worms (1) 27 Febr. 1666,
,,Handelsmann”  te Worms, + Frankfort a/d M. 6 Dec.
1726, tr. 10 te Frankfort a/d M. Chathcrrina  (le Blon Í’);
tr 40 Frankenthal 16 Maart 1681 Esther van Roomen,
ged. Frankenthal28 Febr. 1667, begr. Frankfort a/d N.
16 Mei 1707, dr. van Hendrik en Maria Herf.

Uit het tweede huwelijk:
1. Sara Maria Heldewier, ged. Warms 30 Dec. 1684,

tr. Frankfort a/d N. 26 Feb. 1716 Peter Abraham Per-
ret, ,,Handelsmann”, zn. van Johann  Perret.

2. Peter Holdewier, volgt VITI.
3. Franz Heldewier, ged. Frankfort a/d N. 1 Dec. 1692.
4. Ma.ria  Elisabeth Heldewier, ged. Frankfort a/d M.

4 Feb. 1694.
6. Szumwa  Maria Heldewier, ged. Frankfort a/d M.

28 Mei 1696.

VIII. Peter Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 7 Sept.
1689, koopman, begr. Frankfort a/d M. 11 Jan. 1732,
tr. 6 Juli 1729 Johanna Maria Lang, dr. van Hermann
Lang.

Uit dit huwelijk:
1. Helena Heldewier,  ged. Frankfort aìd M. 6 Juli

1730, begr. Frankfort a/d M. 7 Sept. 1’760.
2. Herwha~a  Heldewier, ged.  Frankfort a/d N. 2 Sept.

1731, begr. Frankfort a/d M. S Oct. 1731.
-c

VIquater.  .Franciscus Heldewier,  ged. Frankfort a/d
M. 3 Jan. 1632, vaandrig in Statendienst onder kap.
v. Coehoorn, later kap. in de comp. van kap. Rurstel,
tr. Maastricht 23 Jan. 1661 Eva run Dalem.

Uit dit huwelijk:
1. Mattheus Heldewier, geb. Maastricht 10 Dec. 1661.
2. Johanna Mciria  Heldewier, geb. Maastricht 7 Juli

1663.
3. Abraham Heldewier, geb. Maastricht 9 Sept. 1666.
4. Suzanna Catharka Heldewier, geb. Maastricht 9

Nov. 1667, i_ na 1707, tr. Maastricht-2 Juni 1694 Ds.
Nathanicl \C’alrar;eu, geb. Vlijmen in 1664, pred. te
Helmond, t na 1707, zn. van Ds. Berhardus  Walrauen,
pred. te Vlijmen en Ootierdina  Schilders.

6. Fransoys Heldewier, geb. Maastricht 30 Mei 1670.
6. Arnoldus Heldewier, geb. Maastricht 7 Aug. 1672.

Vbis. lsaac Heldewier, geb. Frankfort a/d M. om-
streeks 1600, eerst werkzaam op ‘t kantoor van Abraham
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de Mauregnault te Keulen ze), later lakenhandelaar te
Frankfort a/d M., begr. Frankfort a/d M. 2 April 1638,
tr. Keulen 24 Juni 1627  Aiana Hesleau,  geb. 24 Nov.,
ged. Keulen 13 Dec. 1602, i_ Keulen 10 Juni 1651, dr.
van Daniel,  heer van Beaufort en Maria Heldewier.

Uit dit huwelijk:
1. Daniel Heldewier, geb. 7 Nov. 1628.
2. Abraham, volgt VI.
3. Baria  Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 6 Nov.

1631, f Keulen 27 Jan. 1658.
4. Peter Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 7 April 1633.
6. Constantia Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 20

Nov. 1634, t Utrecht in 1713.
6. Dnniel Heldewier, ged. Frankfort a/d M. 9 Mei 1637.

Vl. Abraham Heldewier, geb. 21 Mei, ged. Frankfort
a/d M. 27 Mei 1630, koopman te Amsterdam, 1_ Utrecht
8 Sept. 1717, tr. 10 27 $$ 1662 A n n a  Bosman, i_ 6
Maart 1670 dr. van Jacob en Josyna de Penijn; tc. 20.
Amsterdam 28 Feb. 1673 Agneta de Hulìer, geb. Rot-
terdam in 1646 2g), f Utrecht 19 Feb. 1723, dr. van
Gautier 0x1 Helena Warmondt.

Uit het eerste huwelijk:
1. Daniel Heldewier, geb. in lSS+, t 6 Mei 1727.
2. Anna Maria Heldewier, geb. Amsterdam in 1668,

t_ 12 Mei 1759, tr. Middelburg 7 Juni 1708 Reinier  uun
de bande, geb. Amsterdam 1668, ontv. van het Colla-
teraal, secr. van de Weeskamer te Middelburg, begr.
Middelburg 24 Oct. 1710.

Uit het twoode huwelijk:
3. Michiel, volgt VIL
4. Helena Catherina  Heldewier, geb. in 1675, j- 28 Jan.

1716.
5. Willem Heldewier, geb. in 1677, notaris en sccre-

taris te Curaçao, t in 1726.
6. Jacoba Heldewier, geb. in 1681, t Leiden in 1727
7. Agneta Heldewier, geb. in 1683, i_ Utrecht in 1727
8. Cortstantia Heldewier, geb. in 1690.

VIL Michiel Heldewier, geb. Amsterdam 16 Dec. 1673,
koopman te Aleppo, thesaurier van de Holl. natie te
Aleppo, t_ Leiden 28 Juni 1768, tr. Leiden 23 Sopt.
1761 Jncoba Möller,  geb. Leiden 28 Dec. 1685, j-
Leiden 22 Sept. 1780, dr. van Ds. Johannes en W’il-
helmina  de Hulter.

Uit dit huwelijk:

VIII. Mr. Jean Abraham IC’ilheLm  Heldewier, geb. 5 Juli,
ged. Leiden (Pieterskerk) 7 Juli 1724,  adv. voor den
Hove van Holland, kapt. burgerwacht, + Leiden 31 Maart
1769, tr. ‘s-Gravenhage (Kloosterkerk) 4 Maart 1744
Nurtinn  Pat$z, geb. 2 1 Feb., geh. Vlaardingen 25 Feb.
1720, $ Leiden 27 Jan. 1797, dr. van Ds., Dnniel e n
Corlrelia  van Wolfswinkel.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobn  Kornelict  Constal&x  Heldepwier, ged. Leiden

(Pieterskerk) 30 Juli 1751, f jong.
2.’ Daniel 1Clichiel  Gzjsbregt,  volgt 1X.
3. Constantia ll~ilhelmina  &nrtinn  Heldewier, geb. 5

Maart, ged. Leiden (Pieterskerk) 9 Maart 1766, t Mid-

- 1

/

9*) Hij kreeg als zoodanig  14 Aug. 1623 een paspoort. (Briafbuch
der Stadt Cöln).

*o) Vo lgens  trouwaote, haar doopinschriving  werd  evenwel  t e
Rotterdam niet gevonden, wel die van andere kinderen harer ouders.
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lelburg 23 Dec. 1826, tr. Leiden 9 Juli 1771 Gerard
yan Citters. geb. 1 Feb.. ged. Vlissingen (Walekerk) 4
Feb. 1742, burgem. van Middelburg, t_ 31 Juli, begr.
Middelburg (Oosterkerk) 6 Aug. 1800, zn. van Cornelis
3n Anna Qhristi?ta  de Bjye.

4. Johanna Comeliu Jacoba Heldewier, geb. 10 Jan.,
ged. Leiden (Pietersk erk) 19 Jan. 1757, t 18 Dec., begr.
Rotterdam 22 Dec. 1808, tr. Leiden Oct. 1777 Hermnn
Bichon, ged. Rotterdam 6 Feb. 1743, comm. v. h. Water-
recht 1768, 69, bewindh. W. 1. C., j- Rotterdam 16 Feb.
1820, zn. van Jean en Jacoba Cotharinu  Engerhoet.

IS. Mr. Daniel  Michiel  Gijabregt  Heldewier, geb. 21
Maart, ged. Leiden (Pieterskerk) 23 Maart 1753, veer-
tigraad o.a. 1786, burgem. van Leiden 1810-22, lid prov.
staten van Z.-Holland 1822, ridder Nederl.  Leeuw, t
Leiden 13 April 1822, tr. (huw. contract Sedan 27 Nov.
1788) 30) Charlotte Catharina Colc,  vrouwe van Est en
Opijnen, geb. Zalt-Bommel 8 Oct. 1763, t Leiden 17
Dec. 1819, dr. van Mr. Lalcrens en Anna Maria Dubbels.

Uit dit huwelijk:
1. Albert IVilhelm  Laurens Xartinus, volgt X.
2. Jeanne  Antoinette Constante  Justine Heldewier, geb.

7 Maart, ged. Leiden (Walekerk) 9 April 1794, f Parijs
19 Maart 1863.

3. Charles Daniel,  volgt Xbis.
4. Mr. Pierre Jacques Heldewier, geb. Leiden (Wale-

kerk) 3 Juli 1803, t Parijs 13 April 1876.

‘X. Jhr. Mr. Albert I;liilhelm  Laurens Martinus  Helde-
wier, geb. Charleville (dep. Ardennen) 27 Dec. 1791, ge-
zant van Nederland te Karlsruhe 1826-28, dan zaak-
gelastigde aan ‘t Hof van Sardinië te Turijn 1829-183 .,
commandeur Nederl.  Leeuw, verheven in den Nederl.
Adel bij  K. B. van 3 Aug. 1836, n” 1, i_ ‘s-Gravenhage
18 Nov. 1870, tr. Middelburg 13 Aug. 1824 Johanna
Jacoba Maria Slicher, geb. Middelburg 3 April 1800,
hofdame der Koningin, t ‘s-Gravenhage 12 Juni 1861,
dr. van A d r i a a n  Kasper  Kornelis  en @ilhelmirna  Cor-
nelia van den Brande, vrouwe van Westhoven, Domburg
en Bath.

Uit dit huwelijk:
1. Jkvr. Carolina Charlotte Suzanna 1Yilheltnina  Hel-

dezcier,  geb. Karlsruhe 29 Mei 1826, + Turijn 10 Juli
1894, tr. Turijn 28 April 1846 Luigi graaf Pioln  Caselli,
geb. Alexandrië in 1819, staatsraad, t Rome, zn. van
Antonio Pioln  en N. N. Case&.

2. Jkvr. Albertina Gijsberta *Jeanne Marie Heldelcier,
geb. Karlsruhe 12 April 1828,, hofdame van Koningin
Sophie, -/+ Brussel 12 Nov. 1907, tr. ‘s-Gravenhage 22
Jan. 1869 Amedée Eduard Augustijn Ghislain baron
Pijcke,  geb. Gent 4 Juni 1824, gezant van België te
Rome, senator te Brussel, 5_ Brussel 21 Nov. 1898, zn. van
baron dzhgt&e  Frafzçois  Ghislain eu Pazclil,e  &arie Ghis-
/airje Limnander de Xieucc.enhove.

3. Jhr. Mnurice Louis Jocques  Maria  Antoine  Helde-
Hier, geb. Turijn 13 Oct. 1829, minister-resident te Rome
1862, te Constantinopel 1872, te Madrid 1878-80, com-
mandeur Nederl. Leeuw, ridder Eikenkroon, + Madrid
31 Dec. 1880, tr. Florence 12 Oot. 1871 A. :G.  Belle de
Cunisse, -f na 1880, wed. van Hilayre  d’dndré.

(0)  Het origineele contract in het bezit van Mevrouw Heldewier
geb. Hasselman  to Velp (G.).
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4. Jkvr. Etvire Heldewier,  geb. Turijn 18 Oct. 1835,
i_ ‘s-Gravenhage 28 Sept. 1876, tr. ‘s-Gravenhage 20
Nov. 1866 Mr; Buguste Charles Constant Gatnier, geb.
Brussel 16 Aug. 1836, buitengewoon gezant en gevolm.
minister van België te Parijs, zn. van Etienne on Anne
Catherina Constante  Le Clercq  SI).

( S l o t  v o l g t ) .

De afstamming van het geslacht
van Lidth de Jeude,

door P. M. VAN W A L C H R E N.

Het artikel van den heer J. P. de Man (kol. 43 e. v.) gaf
mij aanleiding het loofsignaat van Drie1 nog eens grondig
te onderzoeken en ik slaagde erin, talrijke acten te vin-
den, waarin de afstammelingen van den stamvader Saris
of Sander voorkomen, zoodat het mogelijk is hun on-
derling verband vast te stellen. Allereerst bleek, dat in
het schema in kol. 44 aangegeven, een generatie moest
ingevoegd worden, waardoor de geboorte van den stam-
vader niet ver van f 1460 zal komen te staan en hij
dus niet met S’alzder  van Hemert ,  kol. 81, zal zijn te
vereenzelvigen. Trouwens de de Joede’s, zoowel als de
van Lidth’s waren reeds vroeg in Zalt-Bommel  geves-
tigd en de heer Beckering  Vinckers, die het necrologium
van den St. Maartenskerk te Z-B. bewerkt, was zoo wel-
willend mij een opgava van talrijke naamgenooten te
zenden, zonder dat echter nader verband gelegd kon
worden.

Loofsignaat Driel. 25% 1684. Magescheid tusschen
Geertken  en Barbara  Dirck  Ffoncken dochteren en
Dirck Fforxk de jonge, met hem Dirck Fonck zijn vader
eenerzijds  en Ariëa  Cornelisz, Jacob Cornelisz, Jan van
Lith Cornelisz en Jan Cornelisz gebroeders anderzijds. De
3 eersten doen afstand ten behoeve der gebroeders va,n
alle rechten hun aanbeërfd van hun broeder Cornel i s
Cornelisz, voor zoover  zij in zin goederen verstorven
zijn en vrijwaren hen voor alle pretensen en geschillen,
die voorzegde Dirck Fonck en zijn kinderen bij Jen-
neken  Jan ‘van Lith dr. verkregen op de voorkinderen
voorzegd mochten hebben. Zij zullen o.a. Dirck Fonck
schadeloos houden van thijns-dijk-en ander geld aange-
komen van Cornelis .Jan Saersz en Jenneke des alden
Jan van Lith dr. echteluiden in oir leven.

idem 26-2-1583. Dirck Fonck Dirckss verklaart dat
Cornelis Hendriks molenaar op de Kyvitsnaemse molen
een rente heeft gevest gehad aan des alden Jan Saersz
erven namentlijk Cornelisz of Jan de Juede en dat hij
van wege  zQn huisvrouw de thijns ontvangen heeft;
dat bQ leven van Jenneken zijn huisvrouw deze gelost
noch gekweten is en dat de brief in de scheiding van
hem en zijn huisvrouw kinderen gebleven is.

idem 17-1-1683 Johan van Lith Cornelisx ende  Jacob
Corneliez  gebroeders verkoopen elk hun gerechte & deel
van huys en hof aan de Uitwijcksche straat, waar J a n
Jan Cornelisz en Arien Cornelisz elk ook een & deel van

-hebben en waar Jan Cornelisz voorz. op woont.
idem 27-6-1608 een thijns als Jan van Lith a” 16 16 des

81) Uit dit huwelijk een zoon: Eugene  Albert Barnier, geb. ‘s-Gra-
venhage  12 Maart 1868, die bi Kon. Besluit van 13 Maart 1891 in
België vergunning verkreeg zioh te noemen: aarnier-Heldewier.
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Woensdachs na den heyligen sonnendach als men sin-
get in de heilige kercken,  aan Ghijsbert van Gent ge-
looft heeft, en een die Jan cah Lith 1529  dinsdaghs
nae St. Martensdach gelooft heeft uit 8 morgen op ten
Eanlart.

idem 17-8-1608 Jan van Lith Cornelisz verkoopt z$n
gerech te  14 deel van een tamp land groot 8 morgen
gend de Eanlart.

idem 9-6-1607  Peter de Ghìer verkoopt een thijns als
Jan van Lith op den 22 aton Maart 1508 gelooft heeft
Jan Hermen  de Byensoon ad opus Agnees nagelaten we-
duwe Hermans  de Bye.

idem 16-1-1608 Jan Cornelis Jan Zaersx  gent 1’an Lith
verkoopt een morgen land zooals hem dat van A r i e n
Cornelisz zijn z broeder aanbestorven is. Jan van Lidt
de Jonge, de zoon van Jan 2;a.n Lidt Jan Zaerszen, is
kooper.

idem 26-1-1608 Jan van Lith de Joode  Jan Zaers soen
als man en momber sijns wijfs Hanrick Arien  de Veers dr.

idem 6-1 1608 een schuldbrief, zoo die van Z. Arien
Cornetist  Zaersz  at Bommel heergecomen is, Jan van
Lith Cornelisz sijnen  oom.

idem 3- lO- 1606 Jara Corneliszgenaempt van Lith, schrijn-
werker, heeft uit zijn huwelijk met Berde1 Loy de Cocks
dr. 3 kinderen, Loy JIII~SZ,  Jenneken Jans geh. met
Arie,, Roelofs  en Cornelis Jansz.

Dingsignaat 21-8-1681.
Jan van Liih Jans RIS volmacht van Cornelis IJarw

sijn broeder en als voogd van &Iarihen Jansz  onmundig
nagelaten kind voldoet Peter de Gier Petersz zijn zwager .
volgens de huwel. voorw. aangegaan met Hresken, zijn
zuster.

idem 24-1-1682. Jan van Lith en G’ornelis  de Joede
erfgen.  van Heesken  Jans oir suster.

idem 24-4-1682. Peter de Ghier Pelersz op Jan Jan
Saersz geuaamt van Lith, wiens zuster Heesken  nu af-
gestorven is.

idem 23-4-1683. Peter de Ghier Petersx ter eener en
Johan vau Lith Jansz voor hemzelf en als momber
over Ot Claest  nagelaten kinde  en Jan Brantsz als vol-
mechtich Cornelis Jansz  de Juede mit Hillebraradt  de
Ghier Dircksz als bloetverwant  ter andere zijde verzoeken
schepenen van Drie1 een uitspraak over misverstand
nopens tocht en hylixnotule tusschen Bersken Jan Saer-
zendr., echte huisvrouw Peter de Gier P. in haar leven,
en Peter de Ghier gemaakt en opgericht.

idem 1684 (blz. 38 b ) Jan van Lith Cornelisa  om coip
te hebben op Hendrick  Ariënst als bruiker  van de goede-
ren Ariën Jan Saersz voor ontwaring na luyt des mage-
acheids onder voorsz.  Jan ca?a Lith als tutor uxoris
berustend.

idem 20-9-1686. 2 thijnsbrieven een van 6 gld jaarlix
en den anderen van 2 gld gelooft beyde  op Cornelis
.Tan Zaersz de 5 gld uit Cornelis Jan Zaersz  huis en
hoff dateert 1544, de 2 gld uit 7 hondt lant genaamt
de gousacker dateert a” 44.

idem 1-10-1690  een brief voor schepenen te Drie1 in
lb48 Claes  Corstenss  en Cornelis Jan Zaersseu.

Uit de voorafgaande akten laat zich het volgend
overzicht samenstellen :
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S ari s (van Lith of de Jocdc)

AgueeTSaersen
-+-

Jan Saersen C o r n e l i s  Saorsen
X Herman de  Bye Alden Jan Saerse

i_ voor 22-3-1558 Jan Saersz de Jued
Jan Saersen van Lith ld-

Cornelis Jan Saerse de Juede Jan Jan :”
-----_

Arren Arien  Cornel is  Saersz
Schepen van Drie1  1548, i_ voor 1570 Saersz  Jan Saersz

X J e n n e k c
t voor 1608

van Lith, dr. van Alden Jan van Lith (1515)
Zij X 20 Dirok Fonok en $ voor 25-2-1584

$ v66r
31-3-1584

Ariz
- - -

J a c o b Jan van Lith C o r n e l i s  J a n  C o r n e l i s z Heeske
Cornel isz  Cornel isz Cornel isz

Merryke  C o r n e l i s  Jaiev;tokfth
de Juede

+ voor
Cornelisz denkelijk gehuwd $ voor 24-1-1582 + vó6r

schrijnwerker $ vcór met een dr. van X 1584 Jan Saersz
15-1-1608 X f 1580 Berde1 1584 zijn oom Ariën Peter de X

Qhier  Petersz c?Zt Hanriakde Cock

Ia bovens taand  schema i s  ech te r  Arien Comelise.
Saersr geen oom (zie hierb. schuldbr. ö-l-1608),  maar
een neef van Jan Cornelisz, hoewel in generatie met
diens ouders gehjk staande. Dat hij dus oom genoemd
kan ziju is niet onmogelijk. Hij zou ook een oom van
moederszijde kunnen zijn, maar  de  namen ~4riën en
Comelis  maken het verleidelijk hem hier een plaats aan
te wijzen.

Aangaande de samenvoeging der namen van Lith e n
de Joede geeft ook het bovenstaande geen licht. Waar
op de zerk met het wapen de Juede het opschrift luidt
Jan Saersen van Lith, moet do oorsprong der verwis-
seling van de beide namen hooger op liggen. Het ver-
band met de tegenwoordige van Lidth de Jeude’s is echter
niet gevonden, want Jan van Lith de Joode  is getrouwd
met Eanrick de Vecrsdr.,  terwijl ik in het loofsignaat
22-4-1610 nog vermeld vond *Jau van Lith de Joede
als man en momber zijner huisvrouw Neellcega  ll.outers.
De opgave in Adelsboek 1916 is dus niet juist.

Bij de beschrijving der grafzerken te Drie1 (Wapen-
heraut) door den heer Bloys v. Treslong  Prins komen
2 zerken voor met wapens bij  welke het  2de en qde
kwartier achtereenvolgens een vos en 3 palen van vair
vertoonen. Het schij.nt  mij toe, dat dit geen gevieren-
deelde maar gecombmeerde  wapens zijn en de 2de helft
he t  wapen  de Jeude te zien geeft. Ze zijn van: late
Egen Dircks en Christina Jnnsdr. t 18-11-1617 en 2de
de huysvrouw van Steyns Diercksen f 1643. Ik vond
de eersten terug in een akte betreffende Egen  Dirck
Egen Andriesn, mombor  z i jne r  hu i svrouw &ttj?z J a n
Claesz,  en hem herhaaldelijk als schepen van Driel.

De herkomst van het geslacht
Groen van Prinsterer,

door W. A. V A N  R I J N.

In De Wapenheraut van 1909 verscheen een artikel
over bovengenoemd geslacht van den heer M. G. Wil-
deman, dat eenigszins uitgebreider en vollediger was dan
dat in hetzelfde ttjdschrift  van 1899 van den heer W.
Wijnaendts  van Resandt,  doch dat het geslacht niet
verder opvoerde dan tot Pieter Qerritsz  Groen, die ge-
huwd was met Christina Prinsters en te Delft woonde.

In zijn inleiding schreef de heer Wildeman o. a.:
,,Door een te Delft ingesteld onderzoek is mij geble-

,,ken, dat van den in dat fragment (n.1.  van den heer
r WBnaendts) genoemden stamvader Pieter Groen  niets
naders is te vinden.”

Cl aesz de Veers dr.

Hoewel ik niet mocht twijfelen aan de kunde op
genealogisch gebied van beide genoemde heeren,  achtte
Ik het belangrijk genoeg nog eens een onderzoek in
te stellen.

Dat onderzoek bracht zoowel de herkomst van Pieter
Groen als die zijner (tweede) echtgenoote  Christinu
Prinsters  aan het licht.

Het trouwboek te Delft bevat de volgende inschriving  :
(ondertr.) ,, 12 Oct. 1662 Pieter CSerritsz  Groen, silver-

,,smith,  wedr. aen de Broerhuijslaen en Christina Prin-
,ster j. d. tot Leijden, att. geg. op Leijden  26 Oct. 1652.”

De inschijving  te Leiden luidt:
.,,aenget.  den 108  Octob. 1662 Pieter Genitsz.  Groen,

,silversmit  w e d r . Jelijna van der Hiel wonende tot
,,Delff, vergeseltschap met den Heer Anthonis Prs. van
,,Dieningen  schepen, met Christina Prinster  Jongedr.
,van Amsterdam, wonende opt Rapenburgh vergs. met
,Marijtje Wijmot haer suster m e d e  aldaer.”

Uit het bovenstaande blijkt, dat Pieter Berritss.  Groen
reeds eerder gehuwd geweest was met Je@na van de?
Hiel en de registers te Delft bevatten ook deze inschrij-
ving :

(ondertr.) ,18 Nov. 1646 Pieter Groene, silversmith
,j. m. sen de Verwersdijck  en Jelina van der H$el j. d .
,, mede aldaer.”

Doordat de akten niet vermeldden vanwaar Pieter
Groen herkomstig was, moest dit op andere wijze wor-
den opgespoord.

Uit zijn eerste huwelijk werd te Delft (N. K.) 22 Juli
1646 een zoon Gerrit  gedoopt, waarbij o. a. als doopge-
tuige optrad L+jsbeth van Houweningera en daar de eerste
dochter uit zijn huwelijk Elisabeth heette (ged. 0. K.
28 Oct. 1648), achtte ik het waarschijnlijk hier met Pie-
ter Groen’s moeder te doen te hebben.

Nu weet ieder, die eenigszins op genealogisch gebied
georiënteerd is ,  dat  Gorinchem de bakermat is  van
het geslacht un?a Houweninge.

Voor mij bracht deze aanwijzing het gewenschte SUC-
ces. De huwelijksregisters te Gorinchem bevatten ZOOW~~
de iaschrijving  van het eerste huwelijk van Pieter als
die zijner ouders.

(ondertr.) ,18 Nov. 1646 Pieter Groene silversmit
,j. m. van ‘s Gravenhage ende  Jelina van der HZje j. d .
,,van Gorinchem, beijde woonende tot Delft, met att. nae
,,Delft 2 Dec. 1646.

,lO Maart 1624 Gerrit Heijndricksz.  Groen j. g. van
,, H e u s d en, wonende Gorcum en L&sabethgen  Pieters
,van Houweninge j. d. van Gorcum,  getr. op att. van
,, Werckendam.”
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De vader van Pieter stierf voor 13 Aug. 1637, want
op dien dag compareerde te ‘s-Gravenhage voor den
notaris Hiob de Vos en zekere getuigen : ,d Eerbare
,,Lijsbeth  va.n Houweniwgen, wed. wijlen Gerrit Groen,
,,won. in Hage ende bekende en verclaerde sen (den)
,,Eersamen Heijndrick  Ferijn,  si lversmit ,  woonende  me-
,,de alhr. in Hage, besteet  te hebben gel .  s\j doet bij
,desen  haeren  soon Pieter @roeq voor den tijt van ses
,achtereenvolgende  *Jaeren, ingegaen  siinde  den eersten
,,Meije  lestleden ende exp i re rende  den  ee r s t en  Meij
,XVc  drie ende v e e r t i c h  toecomende,  omme  te leeren
,het ambacht van Silversmeden,”  enz.

Uit het ,,Rekenboeck  van de Gout-smeden” te Delft
1646 teekende  ik aan:

,Noch  o n t f a n g e n  v a n  Pieler  @roe12  de somme  v a n
,achtien  gul. sprutende  wt oorsacken van dat hij hier
,,mester gepasseert is, dus f 18-0-0.

Hij was gezworene van het gilde 1660, 1663, 1666
en 1668; zijn zoon Antony  1681, 1682, 1684, 1685, 1696
en 1699 en deken 1687, 1688 en 1698.

In een noot, op blz. 45 schrijft de heer Wildeman:
,Zijn doop, huwelijk en overlijden zijn te Delft niet

,,te vinden. De beer Wijnaendts  laat hem geboren wor-
,den omstreeks 1630, en stelt zijn overlijden op 1669.
,,Het h. s. Van Prinsterer  geeft  het t i jdstip van zijn
,dood nog nauwkeuriger aan, nl. 13 Aug. 1669” en:
,,Het echtpaar moet nà Febr. 1667 Delft hebben ver-
,laten” en verder: ,Christina  Prinsters van wie ook geen
,epoor  in de Delftsche registers voorkomt kan bij haar
,,zoon Johannes Groen, pred. t,e Heerjansdam en Kyf-
,hoek  in 1704 overleden zijn.”

Dat de heer Wildeman werkelijk gezocht heeft meen
ik ernstig te moeten betwijfelen, want de registers der
Nieuwe Kerk te Delft vermelden beider begraven :

,, 16 Aug. 1669. Pieter Groen aen de Broer-huijslaen.”
,Den 22 Juny 1704 Chris t ina  Rinsters  wed. van

,,Pieter Groen  sen de Broerhuijslaen in de Gouwe kop,
,,in de kerck, 3 Meerderjarige, 14 Dragers.”

Christinu  Prinsters  werd gedoopt te Amsterdam (N.K.)
22 Maart 1626. Haar ouders Jan Jeronimusz  Prinster
en Christina Pieters ondertrouwden te Amsterdam 22
Oct. 1626. Blijkens de ondertrouwacte was haar vader
bontwerker, toen 27 j. oud en geboortig van Noronburgh.
Haar moeder was van Leiden en wed. van Jan Jaspers.

Ik beoogde slechts in breede trekken aan te toonen,
dat het Delftsche archief meer gegevens bevat van
het echtpaar Groen-Prinsters dan tot heden bekend
was en wees den weg waarin verder onderzoek kon
plaats hebben.

_~__ .~~_~~.
KORTE MEDEDEELINGEN.

De eerste Plettenberg’s in Nederland.
(XLII, 242 B .V .; 277 e.v.)

Uit archiefnummer  : Holland 2606, berustende op het
Algemeen Rij ksarchief, blij kt nog het navolgende :

1696. 6 Mei. Binnen Oostende zijn gehouden o.a. de
compagnie van kapt. P. uit Woudrichem.

1696. gemonsterd te Hemert de comp. van kap. P.,
ook nog het volgende jaar.

1598. 12 Dec. De comp. van kapt. W. v. P. gemon-
sterd in een der plaatsen Heusden, Hemert of Doveren.
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1602. 26 Oct. Lijst der compien  die voor Dordrecht
beschreven zijn, om van daar naar Oosteijnde  gezonden
te worden, o. R. de comp. van P. uit Doverenen  Heec-
huisen.

1603. 24 Maart. De comp. van kapt. W. v. P. in
garnizoen te Heusden.

1604. 23 Aug. Gemonsterd int leger voor Sluijs, o.a.
de comp. van kapt. P.

1604. Op 6 Oct. en 16 Dec. De comp. van kapt. P.
in garnizo’en te Ysendijk,  eveneens op 3 Jan. 1607. Op
26 Sept. 1610 te Bredevoort.

1607. De comp. van kapt. W. v. P. gerepatrieerd op
Gelderland.

1609. midden. De comp. van kap. W. v. P. gemon-
sterd te Doveren.

VAN RoMONDT.

Hieronymus van Ysselt. (XL& 14&--153,193-196).
In  he t  Kerkeboek  v a n  d e  H e r v o r m d  e g e m e e n t e
te Scherpenaeel  - thans berustende op het Rijksarchief
te Arnhem - vindt men de twee volgende acten over
bovengenoemden van Ysselt:

Hieroqmzcs  van Ysselt toe IJsselt, woonendo toe Ysselt
en Elisabeth Clara  Blethzc~aal  met attestatie van Wouden-
bergh,  opgeroepen 15, 22, 29 Dec. 1695, gctrout tot
Woudenbergh  den 29 Dec . ,  hebbende  h ie r  vandaan
daerna toe attestatie verleent.

Hervormd gedoopt te  Scherpenzeel  6 Juni  1697 :
ElizaOeth  n/lu,ria  CharEotte,  dochter van Hicronyjnus  van
Ysselt  tot Ysselt  en Elieabeth  Clal*a Blethlc?aal,  peet:
J u d i t h  Gijsels  vm Lier, w e d u w e  Valentinus, peoter :
C7tarles  Amilia  ion WartensleOe+a,  o v e r s t e  v a n  e e n
regiment krijgsknechten.

w.  w.  v .  R.

Janus Dousa, zijn vrouw en kinderen. (XLII, 297-9).
Ter voorkoming van verwarring blijkt een kleine ver-
duidelijking van den tekst gewenscht te zijn. De ge-
spatieerd gedrukte toevoegingen, geplaatst achter de
namen der onder n”. 2, 6, 6, 9 genoemde kinderen en
beginnende met : end e . . . . vermelden de namen der
e c h t g en o o t e n en dus niet die van peten dier kinderen,

Adelsgunst. Bij K. 13. van 22 October 1924, No. 48,
is Nicolaas de Vicq, werktuigkundig ingenieur, laatst
hoofd-ingenieur, chef van het Stoomwezen in Nederl.-
Indië, wonende te Nieuw-Amsterdam, op zijn verzoek
met al  zijne wettige. zoo mannelijke als vrouwelijke
nakomelingen in den Nederlandschen Adel verheven
met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw.

VRAGEN EN .ANTWOORDEN._.___~~_.._ ~~
Hoorn (van). Paridon van Hoorn is in 1662 in

Holland geboren. Omstreeks 1600 trok hij met zijn
broeder Beren& van Hoona  naar Zweden. Door Koning
Gustaaf Adolf werd Paridon  als Zweedsch Gezant naar
Holland afgevaardigd om hier de bemiddeling in te
roepen in den oorlog tusschen Zweden en Denemarken.

Volgens de gegevens van een kleinzoon van Paridon
was  zijn overgrootvader,  dus de vader van Paridon,
kapitem  op het Admiraliteitsschip ,Het Klaverblad”.

De beide broeders Paridon  en Beren& van  H o o r n
hebben in 1603 te Amsterdam eene akte onderteekend.
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Wapen: op een blauw veld een gouden hoorn en een
zilveren klaverblad.

Qevraagd,  wie de ouders en voorouders van deze
valk  Hoorn’e  waren, of waar ik iets omtrent deze broeders
kan vinden.

Rotterdam. CORN.  3. LRLs.

Huygen. (XLH, 316). Volgens het officiers-boek folio
No. 1232  (Depart. van Koloniën) was Gerrit Freder ik
H u y g e n  geb. te Haarlem 3 Nov. 1817 als zoon van
Adrianus F,rederik Huygetl  en Maria van Egmojld.  Hij
over leed  a. b. van het zeilschip ,,Vier  gezusters” ter
hoogte van Mauritius 24 Jan. 1868.

‘s- ar. K. A. v. D. G. S.

Meerdink.  (XLII, 164, 222, 260, 285, 318). Het
wapen, in het bezit van de op blz. 318 genoemde heeren,
is niet, zooals de heer Steenkamp mededeelde, dat van
het geslacht Meerdink, doch van de familie Muller of
Stutius  Muller. Immers de grootmoeder van moeders-
zijde van genoemde heeren  was N e v r o u w  Simons-
Statius Nuller, door wie het cachet in de familie Neer-
dink kwam.

Bovendien deelde de heer R. T. Muschart wien ik
een lakafdruk van bedoeld wapen toezond, mij mede, dat
dit geslacht Muller, waartoe  geestelijken cu notarissen
behoorden, uit Duitschland afkomstig was; de mede-
deeling omtrent dit wapen ontving de heer Noschart
van den heer Nr.  Joan Mul le r ,  Sec re ta r i s  van  den
Octrooiraad, die tot dit geslacht LNuller behoort. Volgens
deze zou het monogram, samengesteld uit  de letters
L. P. N. V. T. S. beteekenen: Lucerna pedibus meis
verbum tuum sit.

Vlaardingen. I& C. SIGAL  JR.

Merckens-Kroon. .Maiihias  Dalliel  Merckens, geb.
1740, zou omstreeks 177314  te TJ tree h t gehuwd zijn
met Helena Petronella  Kroon (Croon), geb. 1760. Kan
iemand mij. den juisten huwelijksdatum en de namen
der wederzgdsche ouders opgeven? Het oudste mij be-
kende kind uit dit huwelijk werd 17 Mei 1776 te Köln-
Nülheim geboren.

Berlijn-Steglitz. H. F. N ACCO.

Oever (van Convent ten). (XLII, 286). Hendrik ten
Oeuer  tr. Catharina Maalstede of Mahlstede (weduwe
Pieter van Convent??).

Hieruit:
Ds. Hendrik Hieronimus ten Oetier,  geb. Amsterdam

9 Febr. 1746, t ‘s-Hertogenbosch 2 Mei 1826, tr. Mariina
Mickenschrijver, begr .

Hieruit :
‘s-Hertogenbosch 16 Nov. 1786.

Nr. Hendrik Chrisliaan  van Convent ten Oever,  geb.
Woerden 11 Oct. 1785, i_ ‘s-Hertogenbosch 12 Maart 1860,
President Rechtbank aldaar, tr. Cfeertruidn  Zerbruggen,
geb. Utrecht 31 Aug. 1786, t Rotterdam 21 Dec. 1857,
dochter van Jacobus en van Elisabeth Oostermuat 1).

Hieruit:
1”. Nr. Hendrik JUS van Convent ten Oever, g e b .

Utrecht  10 Jul i  1805,  t Rotterdam 9 Aug. 1882, tr.
8 Aug. 1834 W i l h e l m i n a  Johnnjaa  van Marie, geb.
Rotterdam 28 Dec. 1797, t aldaar 16 Mei 1873, dr. v.
M artims en Wilhelmina Johanna Roering.

1) Alle mededeelingen  omtrent de voorouders ven GeertruhJa
Terbruggen zullen op prijs morden gesteld.
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20. Chrìstìna  Adriana Lucretia  Catharina van Convent
ten Oecer, geb. ‘s-Hertogenbosch 1 Nov. 1816,t  ‘s-Gra-
venhage  1’L Jan. 1879, te ‘s-Hertogenbosch 20 Mei 1840
Matthijs Pieter Ketelccar,  assuradeur te Rotterdam, geb.
aldaar 27 Juli 1811, -/- ‘s-Gravenhage 24 Juni  1890,
zoon van Johannes en Chrìstìna  Johanna Bonte. (Naar
aanteekeningen,  welke echter niet werden gecontroleerd.)

‘S-í&-. v. D. H.

Ris. Gevraagd worden ouders, z. m. grootouders van
Hendrik Qerritsz. Ris (wat was hg ?), gedoopt 24 Maart
1636 te Enkhuizen, getrouwd met Elisabeth Gerritsdr.
Vzsscher.

A. D. P .  N. G.

Siccama. (XLII, 319). De gegevens van den Heer v.
D. zijn voor verbetering vatbaar. Jan Hendriks ( m e t
den naam Siccama  vond ik hem nergens) was school-
meester  te  Engwierum van minstens 1748 tot  1780
en huwde aldaar 26 Febr. 1748 met Dirtseu Jans,  ged.
te Ee 3 Sept. 1719 als dochter van Ja11 Goslings,  school-
meester en dorpsrechter aldaar, en van Tr@ntie  Eelses.
Zij lieten te Engwierum doopen  : Jan 30 Nrt. 1749, Lis-
kjen 18 Oct. 1760, Lisljen  12 Dec. 1751, Hendrik 28
Apr. 1704, Goslìng 6 Sept. 1766, Antony  3 Sept. 1768,
Trijnije  27 Nrt. 1761 en Sijtse 20 Mei 1764.

Hendrik Jans Siccama was schoolmeester en organist
te Oudkerk  van minstens 1780 tot 1802. Hij huwde er
14 Nei 1780 met Aedske Aedsges Posthuma van Wester-
geest, die 7 April 1768 te Oudwoude werd geboren als
dochter van Aetsge Durks  en Barber Martens en 2 NO V.
1783 te Oudkerk  op belijdenis gedoopt. Uit dit huwe-
lijk: Dirtsen, geb./ged. 11 Jan.123 Febr. 1783, A e s g e
geb./ged. 19 Sept.123 Oct. 1786, Aesge geb /ged. 3 Nrt./
22 Apr. 1787, Jan geb./ged.  30 Juni/10  Aug 1788, en
Berber geb./ged.  24 Juni/22 Juli 1792, allen te Oudkerk.

Antony  Jans Siccama  was schoolmeester en dorps-
rechter te Engwierum van 1783 tot 1792; daarna com-
mies op de Nieuwe Sijlen. 2 Febr. 1783 huwde hij in
zijn geboorteplaats met Anfje Doedes  aldaar en verwekte
bij haar: Dirtsen geb./ged.  21 Juni/18  Juli 1784, Cornelia
geb./ged.  30  Jan./18  F e b .  1 7 8 7 ,  Sielcke geb./ged.  2 2
Nrt./l9 April 1789, Jan geb./ged.  30 Juni/15  Juli 1792,
Doede  geb./ged. 3/1ö Mrt. 1795, Janna  en Doetje geb./ged.
6 Febr./1 1 Nrt. 1798 en Ba&jen  geb./ged. 1/20 Juli 1800.

Hoewel ik de herkomst van Jan Hendriks vooralsnog
niet heb kunnen nagaan (te Engwierum is hij niet ge-
doopt), vermoed ik, dat hij verwant is aan de in Tietjerk-
steradeel voorkomende i&ccama’e.  Zoo vond ik : Cornelis
Jalas Siccama,  d ie  21 Nrt .  1676 te  Roodkerk  h u w d e
met Auck  Doutces,  op welken datum zij beiden en hunne
kinderen .Jun, geb. l ti67/68,  en Albert, geb. 1670/71,  toen
tevens gewettigd, gedoopt werden, terwijl zij 18 April
1680 lieten doopen: Artck  geb. 1676 en Tietie. - Jan
Jansel, Siccama,  met zijn vrouw Atatie W$sis  op bel&
denis  gedoopt te Oenkerk 21 Nov. 1669, liet aldaar
doopen:  Jan 26 Febr. 1672 en &ijtse  16 Nrt. 1674 en
te Oudkerk  A~ck  18 Juli 1676 en Jan 12 Nov. 1676. -
Jetle Jans Sicma  van Roodkerk  huwt 13 Febr .  1681
met Froukje Jans van Oudkerk.

Leeulrarden. A. L. HEERMA VAN V o s s .

Slochem  (van). Is iemand ook het wapen bekend
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van de familie va% Slochem, die uit Duitschla.nd af-
komstig zou zijn ?

‘s-Gravenhage. J. J. V~BTEEIM QZN.

Stachouwer. (XLII, 254). Testament van Jacob en
Jan Stachhouwer, gebroeders, 1618. Not. Bruining, A’dam.

Renkum. P. M. VAN WA~CHREN.

Zeeridder. Gevraagd de voorzaten en het wapen van
Ayatha Zeeridder, dochter van Nicolaas en Lucia
Sybrandsdr.  Doen, geb. te Hoorn 4 Juni 1731, f- aldaar
28 Oct. 1780; gehuwd te Woglum 25 Juli 1751 met
Ivillem Hendrik van Voss.

Leeuwarden. A. L. HEERMA  VAN Voss.’
_

Kwartieren gevraagd. Voor het uitwerken van graf-
schriften e.d. in Noordhollandsche kerken zou o.d.g.
gaarne de kwartieren weten van:

1. Isabella  van Tienen X Nanning van Veen en +
Alkmaar, begr. 85-4-1681. (4 kw.)

2. lhomas van Egmond van der N., begr. Alkmaar
1-10-1675,  zn. van Cornelis en Elisabeth van Cro-
nenburg. (8 kw.)

3. Cornelis. van Teylingen, i_ begr. Alkmaar 7-6-1681.
(4 kw.)

4. Susanna  van Lanschot,  geb. 20-3-1644, i_ Alkmaar
30-3-1683, dr. van Philip en Rachel Southolm.
(4 kw.)

5. Cfijsberta  van Veen, ged. Alkmaar 29-9-1652, t
begr. ald. 17-12-1682. (4 kw.)

Van Peen Van’ Tienen
Van Foreest ?

6. Mr. Adrianus Coetenburgh, begr. Alkmaar 27 Maart
1687. (4 kw.)

7. Jacob van Oudesteyn, luit. kol., begr. a. v. 25--10-
1688. (4 kw.)

Van Oudesteyn Calf
Raephorst ?

8. Machleld van Foreest, wede. Jr. Gerard  van Egmond
2,. d. N., begr. Alkmaar 2-10-1721. (8 kw.)

Van Foreest Van Foreest
Van Segwaert Van Sonnevelt
Van Egmond v. d. N. Van Hattum
Fan Wenssen ?

9. Maria van Houten, wede. Celdolf  van Pladerackera,
-I_ begr. 23-4-1726 Alkmaar. (4 kw.)

10. Maria Jacoba de Blois van Qinderdeuren, vrouw van
Jacob Kien, begr. Alkmaar 16-2-1723. (4 kw.)

De Blois vara cf. Courtera
Menton ?

ll. Machteld Coorra,  X Mr. Jacob van Oudesteyn, eerder
wede. Philips 2wb der Qhiessen, begr. Alkmaar 6-
12- 1734. (4 kw.) (Zie Elias bl. 733.)

Coorn Vara(den)Heuvel.
? ?

12. Oualther  Christoffel van Lanschot, begr. Alkmaar
16-12-1741. (4 kw.)

13. Anthonie Cornelis d’dssonvidle,  begr. a. v. 28-3-
1742. (4 kw.)

14. Constantia Wilhelmina van Hesse, begr. a. v. 2-11-
1747. (16 kw.)

15. Johanna Geertruida le Chastelain, begr. a. v. 23-4--
1771. (4 kw.)
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16. Mr. Jan Govert  de Mey, begr. a.v. 12-6-1782.
(4 kw.)

De Mey Du Bois
Backer ?

17.  Wilhelmina Cornelia du Bois, wede. Mr. Jan Fred.
de Mey, begr. a. v. 19-7-1782. (4 kw.)

18. Elisabeth van Foreest, begr. a. v. 30-10-1782.
(4 kw.)

Vermoedelijk : Vara  Foreest de Vries
Sweers Nootdland.

19. Maria Elisabeth d’dssonville,  begr. a.. v. 22-3.-1790.
(4 kw.)

20. Op de tombe van Hercules van Foreest, t_ A
17 Dec. 1793, bevinden zich 8 kwartieren n

.lkmaar
1 *. . Gala

Foreest, Sweers, van Foreest, Merens  en de Vries,
Noordland, bonk, vara Neck.
Weet iemand wie de ouders zijn van Jacola de Vries,
de vrouw van Nanning  van Foreest en wie hare groot-
ouders zijn, behoorende dus tot de geslachten Noord-
land, Sonk en van Neck?  Volgens Ned. Adelsboek
waren hare ouders Hercules en Maria Sorack  ; vol-
gens de tombe zou hare grootmoeder Sonck  heeten.

21. Mr. Hendrik Druyff, pres. Hoogen  Raad, begr. a. v.
25-11-1690.  (4 kw.)

22. Mevrouw Speyart geb. Ramp, begr. a.v. 30-4-
1693 (4 kw.)

Ramp Panser
Van Sonnevelt ?

23. Jkvr. Elisabeth van Foreest, begr. a. v. 30-10-
1782. (4 kw.)

Van Foreest Crap
De Vries 9

‘s-Cr. B. v. T. P.

Onbekend wapen. (XLII, 288, 320, A.) Dank zi,i  de
door den Heer M. verstrekte gegevens kan nu met vrij
groote zekerheid worden vastgesteld, dat het hier be-
treft de volgende alliantie : Henricus Wiardus rara  Altena,
uit Oost-Friesland, vaandrig 25 April 1730. luitenant
13 Mrt 1734, griffier i./d. Hove van Friesland 1739-1746,
volmacht ten landsdage o.a. 1748, grietman van Tiet-
jerksteradeel 1752 en raad ter admiraliteit, + Bergum
13 Dec. 1771 oud 62 jaar, huwde - als weduwnaar
van Johanna Hillegonda van Glinstra  (+ 29 Oct. 1748),
met wie hij Febr. 1733 te Schettens getrouwd was -
te Bergum 12 Aug. 1753 met Anncr  Cntharina Dozjs,
ged. te Jelsum 7 Mei 1702 en t aldaar Aug. 1780,
weduwe van Samuel de Lannoy van Leeuwarden, ge-
committeerde ten lsndsdage, met wien zij 8 Juni 1721
te Jelsum in eerste huwelijk was vereenigd.

Leeu u*arden. A. L. HEERMA  VAN Vosr.
~_

INHOUD 1924, No. ll.
Bestuursberiohten. - De oudste generaties van het Rotterdamsche

regeeringsgeslacht Gevers, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. - Het
geslacht Heldewier, door H. H. van Dam. - De afstamming van
het  ges lacht  van  Lidth de Jeude, door P. M. van Walchren. -
De herkomst van het geslacht Groen van Prinsterer. door W. A. van
Rijn. - Korte mededeëlingen  : De eerste Plettenberg’s in Nederland ;
Hieronymus van Ysselt ; Janus Dousa,  zijn vrouw en kinderen ;
Adelsgunst. - Vragen en antwoorden : Hoorn (van) ; Huygen ; Meer-
diok ; Merckens-Kroon; Oever (van Convent ten) ; Ris ; Siccama;
Slochem (van) ; Staohouwer ; Xeeridder. - Kwartieren gevraagd ;
Onbekend wapen.

D E  N E D. B O E K- E N  STEE~DRUKKEEUJ,  V/H H. L . SYITS.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad versohijnt  maandelijke en wordt aande

leden van het Genootaohap  gratis toegezonden.
Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie

van  het Maandblad en opgaven van adreaverandering
gelieve men te riohten  tot den re d a o t e u r Mr. TH.
R. VALCX LUCASSEN, huize  ,,S~wmheide”, Driebergen.

De jaarlijksohe  contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘e-Gravenhage,
die de wekelijkaohe  portefeuille ontvangen, f 15.-.
Voor niet-leden ia het Maandblad verkrijgbaar
tegeneen sbonnementsprgs  van ilO.- per jaargang.

i(-___-----___---_--  .._~ ~~~ ..~___Y,

h_-_ Y
Correspondentie betreffende het Genootsohap ge-

lieve men te richten tot den B e o r e t a r i s Mr. 1. J.
THOMASSEN  b TEUESSINE  VAN DEB HO O P, Nieuwe laan
9, ‘dhwvenhage,  en die betreffende de Bibliotheek,
en de wekelijkaohe portefeuille, eoomede  aanvragen !

! om exemplaren van vroeger versohenen  Maandbla-  /
, den, tot den bibliotheoaris  A. P. M. A. STOBM,
i DE G R A V E, i+hs Mmwitslaa~~  44, ‘s-ChaoreniLage.

De Bibliothesk is voor de leden geopend iederen  ’
i Maandag van 3-6 uur.

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

~-~~

N”. 12. XLII”  Jaargang. December 1924.

BESTUURSBERICHTEB.
Adreswijzigingen.

C .  J .  V A N  D U S S E L D O R P  . . . . . ‘s-Qruvenhoge.
Nieuwe Parklaan  2.

0. F. E. GONGORYI’  . . . . . . I)avos-Platz.
Sporthotel Rhatia.

Jhr .  Mr.  D.  J .  P.  H O E U F F T  . . . ‘s-Gratienhage.
Willem de Zwijgerlaan  11:

C. A. H IEBENDAAL . . . . . . Horssen.
M r .  F .  F .  b a r o n  D E  SMETH  . . . Schoonhove~z.

Havenplein 7.
L. H. S TOLK . . . . . . . . Amsterdam.

Rozengracht 62~

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden te’s-Gravenhage van den Heer W. F. Loudon,
sedert 1913 gewoon lid van het Genootschap.

Van Cuyck met het rad,
door Jhr. Mr. F. B E E L A E R T S  VAN B L O K L A N D.

Van de verschillende geslachten die den. naam van
Cuyok hebben gevoerd, zijn er twee te Heusden ge-
vestigd geweest.

Het meest bekende van die twee geslachten is dat
hetwelk drie palen van vair voerde en een schildhoofà
waarin een barensteel, waarvan de drie hangers elk me1
twee of drie liggende blokjes zijn beladen. Over dil
geslacht, waartoe o.a. behoorde Johan run Cuyck, Heel
van Herpt, die als medestander van Prins Willem var
Oranje in 1672 deel had aan den opstand in Zeeland
komt in De Wapenheraut van iSIS/ eene  studie VOOI

van ons medelid den Heer J. F. van Nieuwkuyk. 01
volledigheid maakt die studie terecht geen aanspraak
evenmin trouwens als hetgeon hieronder volgt.

Het geslacht waarmede wij ons thans willen bezig
houden, voerde: in rood drie palon  van vair en een gou
den schildhoofd beladen met cun roo.l rad; helmteeken

’ 1
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let rad tusschen een antieke vlucht van goud en rood.
Omtrent den oorsprong van dit geslacht heb ik geen

gegevens aangetroffen, zoodat ik ook niet kan mede-
leelen of er tusschen dit geslacht en dat van den Heer
van Herpt genealogische samenhang heeft bestaan. Voor
zoodanigen samenhang bestaat geen aanwijzing. De
van Cuyck’s met het rad waren in het midden der zes-
tiende eeuw nog niet tot hetzelfde aanzien gekomen
als die met den barensteel, die reeds sedert de helft
der vijftiende eeuw te Heusden iu de regeering zaten
en later veelal met het praedicaat van jonker worden
vermeld.

1. De oudst bekende van het thans behandelde geslacht
was Adrinen Mr. Jn?asz.  siergijn, die in 1636 een huis in
de Hoogstraat te Heusden kocht. Het feit, dat niet hij
maar zijn vader als Mr. wordt aangeduid, leidt tot de
onderstelling dat het zijn vader was die het beroep van
chirurgijn uitoefende. Over Adriaen is overigens niets
bekend.‘) Zijne weduwe EeEtgeq die, volgens eene  aan-
teekening  welker  juistheid ik niet kon vaststellen, tot
de familie Ketelner zou hebben behoord,  hertrouwde
met Jan Jc(nsz., uit Babilonienbroek, die de stamvader
was  van  he t  Heusdensche  ges lach t  valz dela Brouck;
doch zY overleefde ook dezen tweeden echtgenoot, dien
ik in 1567 voor het laatst vermeld vond. “) Op 7 Juni
1674 kocht zij nog 11 hont lands te Luttelherpt onder
Hedikhuizen; doch spoedig daa,rop  moet zij overleden
zijn,  want op 13 Jan. 1676 gingen de vbf kinderen
uit hare beide huwelijken overeenkomsten aan inzake
de verdeeliog harer nalatenschap. Naar het door haar
bewoonde huis komt zij in sommige akten voor als
-~~

1) Hij is blijkbaar spoedig  na 1535 overleden. In het oudste kohicrvnn
den loden  penning, van 1544, komt het hnis niet meer te zijnen name
voor. Wel vermeldt dat kohier een Adriaen Jansz..  maar deze moet
een ander ziju geweest’, daar hij negen jaar later werd opgevolgd door
de erken  van Jan Adriaene. De Adnaen van Kuyck  die in het kohier
voorkomt was Adriaen Geritse.  v. C. uit het geslacht met den barensteel.

4) Bliikcns  het kohier van den 10”“”  penning vnn 1561 was Jan
Jansz.  van B:~L>ylonicnblocck  toen reeds  overleden.
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,,Eeltgen  Jans in den Voetbooch”, waarbij het onzeke r
i s  o f  ,,Jans” ziet  op haren vader dan wel op haar
tweeden echtgenoot.

Uit h a a r  eerste huwelijk had zij twee zoons: Jart,
die volgt onder 11, en Adriaen, die volgt onder IIbis.

11.  Jan Adriaensz. (van Cu;yck)  verkreeg in 1676 uit
de nalatenschap zijner moeder o.a. 2 morgen onder
Oudheusden en 4 hont onder Hedikhuizen. Meer is er
niet omtrent hem bekend. Vermoedelijk is hij in de eerste
maanden van 1676 overleden. Naar alle waarschijnlijk-
heid is hij dezelfde als Jan Adriaensz. wiens weduwe
Jutken W’iltem  van Oortsdr. in 1687 wordt vermeld; zij
was eene  dochter van Willem Adriaensz. van Oort, wiens
broeder Henrick van Oort in 1699 den hieronder vol-
genden Adriaen Jansz. ,,zijn nevel’ noemt.

Hij liet twee kinderen na:
1. Adriaen, die volgt onder 111.
2. Ccctelijn, gehuwd met Jan Willemss. Loockermans.

Deze was geboren omstreeks 1062  uit het huwelijk van
Willem Vrancken Loockermans en E’mmekcn  Aertsdr.
EIij  was eerst gehuwd geweest met Claesken Ketelaer,
daarna met Heyltgen Floris&-.  Herhaaldelijk komt hij
in de Heusdensche stadsrekeningen voor als pachter van
stadsaccijnzen; in 1690 en 1610 was hij hoofdman der
jonge schutters of kloveniers en gedurende vele jaren
bekleedde hij den post van luitenant-majoor der stad.
Na Catelijn van Cuyck’s dood hertrouwde hij in 1604
met Margaretha van Garneren. (Vgl. Mbl. XX, 96).

111. A.driaen  Jansz. van Cuyck, geb. 1664, was graan-
handelaar en commies van den ontvanger der gesste-
lijke goederen te Heusden. Hij komt achtereenvolgens
voor als hoofdman der oude schutters (1098, ‘99, 1601,
‘11, ‘13) en van het gilde van St. Cecilia (1698, ‘99,
1612), gasthuismeestcr (1699, lG04-‘6),  weesmeester
(1603, ‘6- ‘13), schepen (1610, ‘12, ‘lö, ‘18)  en burge-
meester (1611, ‘17). Gedurende een reeks van Jaren
was hij, blijkens de stadsrekeningen, belast met de re-
geling van het speelwerk van het uurwerk ten stad-
huize. In de godsdienstige twisten, welke in de jaren
1617 en ‘18 de stad Heusden fel beroerden, hield hij
de zijde der Remonstranten en het is wel daaraan toe
te schrijven, dat hij na 1618 niet meer tot schepen of
burgemeester werd verkozen. Hij overleed 13 April
1641 en werd den 2laten dier maand in de kerk be-
graven onder een zerk, waarop zijn wapen, gedeeld met
dat zi jner echtgenoote. was uitgehouwen. Die echtge-
noote, Heyltje Cornelisdr.  van der Verwen, uit Gorinchem,
overleefde hem en komt nog voor in 1644.

Zij hadden de volgende kinderen:
1. Judith, tr. 1613 Johan Carzoyeta,  geb. te Heusden om-

streeks 1088, zoon van Hendrick Jansz.  Canoyen e n
Sophia Peters&.  Hij was zijdekramer en bekleedde even-
als zijn vaderde ambten van burgemeester (1628,‘40,‘63)
en schepen (1636,‘37,‘39,‘41,‘43  en ‘44) zijner geboor-
testad. Zij testeerde als weduwe in 1666.

2. Jenneken,, tr. 6 Aug. 1626 Hendrick Jansx. van der
Ameydefa,  uit Gorinchem. ZQ woonden te Heusden
tot omstreeks 1636, toen zij metterwoon naar Gorin-
chem vertrokken, waar hij in 1648 en ‘60 schepen
was; ook bekleedde hij er nog in 1669 het ambt van
penningmeester.

3. Mr. Cornelis,  die in de rechten studeerde en na de
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reductie van ‘s-Hertogenbosch schepen (1631,‘34,‘37
en ‘40), secretaris en griffier dier stad werd. Later
was hij raadsheer in den Raad van Brabant en fis-
caal van dien Raad te ‘s-Gravenhage. Hij overleed
omstreeks 1668 on was tweemaal gehuwd : 10 in 1629
(ondertr. den Haag 2 Dec.) met Paulina  van Andel
Antho?a+$sdr,  die omstreeks 1662 overleed, 20 1664
(ondertr. den Haag 30 Nov.) met IValburch  vnw der
Wel, weduwe van Mr. Pieler  Pauw.

4. Maria, gehuwd met Hendrick Jansz. vall  Genderen,
procureur voor de vierschaar van Heusden. Zij tes-
teerden 10 Sept. 16% en vielen spoedig daarop ten
offer aan de hevige pestziekte die in dat jaar de stad
teisterde. Hendrick werd 28 Sept., Maria 30 Oct. 1626
begraven.

5. C’athalina,  tr. o m s t r e e k s  1626 Erajas van Hoybroeck,
zoon van Willem en WIL Catharina  van Hullenberch.
Zìj werd 16 Au,.m 1664 te Heusden begraven; hij over-
leed aldaar 16 Nov. ld69. L

6. Heyltje,  later genaamd Helelia,  geb. omstreeks 1698,
tr .  te  Heusden 20 Nov.  1631 Jasper van Baletz.  In
1661 vertrok zij met attestatie naar Giesson-Nieuw-
kerk, waar zij in 1664 nog als weduwe woonachtig was.

IIbis.  Adriaeja  Adriaenst.  (van Cuyck) dreef een laken-
handel en was in 1570 hoofdman der kloveniers en in
1678 en ‘79 schepen van Heusden. Hij overleed in den
winter van 1679 op ‘80. Uit zijn huwelijk met M a r i a ,
dochter van Dirck Jacobsz.  van Veen en Claeskell  Ja)&r.,
die hem vele jaren overleefde, had hij  de volgende
kinderen :
1. Heylwig, geb.  in 1666,  trouwde met Christofel de

Cock van Kerckwijck,  zoon van Adriaen en van Mar-
garetha val Gasteren. Hij was geb. omstreeks 15ti6
en in 1688 poorter van Heusden geworden, woonde
daarna korten tijd te Qorinchem, doch kwam in 1691
terug te Heusden, waar hij een brouwerij had en een
lakenhandel dreef. In 1696 was hij hoofdman der klo-
veniers, in 1699 gasthuismeester en in 1600 schepen.
Hij leefde nog in Jan. 1601, maar was in Maart 1602
reeds overleden. In 1603 hertrouwde zijne weduwe
met Sebastiaen Beelaerts, geb. te Heusden 28 Maart
1678 uit het huwelijk van den burgemeester G e r a r d
Beelaerts  en J u d i t h  can Gfamerega. H i j  was  burge -
meester en president-schepen van Heusden en hoog-
heemraad- van den Hoogen  Maasdgk en overleed 12
April  1655, na hertrouwd te zijn met J o h a n n a  d e
Qraef.  Heylwig van Cuyck was 6 Jan. 1628 te Heus-
den overleden en den loden dier maand in de kerk
aldaar begraven.

2. Adriana, tr. lö92 Willem Qerctrdsz.  Verhoutnert, een
Bosschenaar, die op dat oogenblik te Dordrecht woon-
de, maar in 1694 poorter van Heusden werd, waar
hij eene brouwerij had. Hij hertrouwde in 1600 met
A n n a  Kuysten Niclaesdr., die evenals hg te ‘s-Her-
togenbosch geboren was, doch bij haar huwe1ij.k te
Dordrecht woonde, waarheen haar vader was ultge-
weken  Verhoutaert  WRS  in 1606, ‘13, ‘17 en ‘20  sche-
pen van Heusden en overleed in Jan. 1620, Jvaarna
zijne weduwe hertrouwde met haren zwager Da~~g~?la~a
Adriae?asz.  valz  Cuyck.

3. Dingmat,, die volgt onder 111.
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U.I.  Dingman Adrinensz. van Cuyck 3)r geb. omstreeks
1574, was eigenaar eener  brouwerij te Heusden en was
achtereenvolgens burgemeester (1606, ‘10, ‘16, ‘20 en ‘24),
schepen (1611, ‘13, ‘18, ‘19, ‘21, ‘25, ‘27-‘29),  hoofd-
man der oude schutters (1.617) en van het gilde van
St. Cecilia (1617-‘18).  In 1603 trad hij in het huwe-
lijk met Cathalina,  dochter van den Gorinchomschen
burgemeester Wouter Matthijsz. oan Neercassel en van
Maria Cornelisdr.  van der Ver,wen.  Nadat zij 26 Aug. 1620
was overleden, hertrouwde hij, als weduwnaar met acht
kinderen, op 7 Juni 1626 met Anna Euysten, de weduwe
van zijn hierbovengenoemden zwager I%‘&em  Verhoutaert.
Evenals zijne zwagers Verhoutaert en Beelaerts behoorde
Dingman  Adriaensz. in de kerkelijke twisten tot de
ijverige aanhangers van Voetius. Hij overleed 14 Juni
1637 en werd in de kerk te Heusden begraven.

Uit het eerste huwelijk werden geboren:
1. Adviaen,  die volgt onder IV.
2. Adriana, die in 1630 tot lidmaat der Hervormde Kerk

werd aangenomen, tr. 20 Oct. lti37  A4artinus  Lydius,
predikant eerst te Aalburg,  vervolgens te Heusden
(1634-‘47)  en later te Breda, waar hij in 1655 ovor-
leed. Zij hertr. 16 Aug. 1663 Ludov~us  a Renesse,
insgelijks predikant te Breda (1638) en hoogleeraar
in de theologie, overleden in 1671.

3. Alida, tot lidmaat te Heusden aangmiomen in 1633,
tr. te Amsterdam Juli 164_ Ihaiel Hespel,  uit Vlis-
singen. Hi,j overleed in het laatst van 1631, waarna
zijne weduwe uit Amsterdam naar Breda vertrok. 4)

4. Cathalina, werd lidma.at in 1637 en leefde nog 27 Dec.
1646, toen zij met Adriaen, Cornelis en de echt-
genooben van Alida en Adriana voor notaris J. van
de Ven te Amsterdam volmacht gaf in zako den ver-
koop van land te Dalem uit den boedel hunner groot-
moeder van Neercassel.

6. Maria, begr. te Heusden 14 Aug. 1636.
6. Dirck,  die in 1642 en ‘44 vermeld wordt als te Danzig

wonende.
7. Cornelis, die volgt onder IVbis.
8. Dinia,  ged. 12 April 1619, joug gestorven.
9. Anna, ged. 31 Juli 1620, begr. 18 Aug. 1636.

IV. Adrinen van ~ayck,  geb. to Heusden  in  1610 ,
werd buskruithandelaar en buskruitfabrikant te Amstor-
dam, waar hij ook korkmoeuter  der Zuiderkerk (1662)
en luitenant der burgerij (1660) was, terwijl hi,j tevens
den post van equipagemeester der Amsterdamsche ad-
miraliteit verkreeg. Hij tr. te Amsterdam 19 Nov. 1644
Hillegonda  Reaei, god. nldaa,r N. K. 23 Febr. 1616,
dochter van don schepen Repier Reaei en Mapia Oetgens.
Adriaen werd 1 April 1670, zijne weduwe 11 Mei 1675
in de Z. K. te Amsterdam begraven.

Hun werden geboren:
l.ìMaria,  geb. to Amsterdam en god. W. K. 29 Sept.

1646, tr. 26 Juni 1674 Nicolaas Schuyt,  ged. to Amstor-
dam 14 Jan. 1638, zoon van Arent Sch~yt  en Johanna
de Steur. Hij was koopman te Amsterdam en overleed
17 Nov. 1690.

2. Reynier, die volgt ondor V.

J, Evenals zijn vader en zijn oom  wordt hij meestal vermeld zonde]
toenaam. Ook zijn handteckeniu g lnidt eenvoudig: Dingman Adriaensz

“) Bij haar vertrek, op 25 April 1652, gaf zij volmacht arm harer
neef Pieter Six en haren zwager Samuel Heyel.
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3. Dingman,  geb. omstreeks 1648, ondertr. t,e Amster-
dam, waar hij toen op de Heerengracht  woonde, 30
Nov. 1679 _Margrita  Swart, geb. te Amsterdam om-
streeks 1661.

4. Cathalina, ged. te Amsterdam Z. K 4 Dec. 1660. 5)
6. Alida, ged. te Amsterdam 0. K. 18 Aug. 1652, begr.

aldaar Z. K. 25 Maart 1705.
6. Adriaen, ged. te Amsterdam Z. K. 2 Maart 1664.

V. Reynier van Cuyck, geb. te Amsterdam en ged.
\V. K. 7 Maart 164’7, zette de buskruitzaken zijns vaders
voort en gaf daaraan verdere uitbreiding. Hij tr. te
Amstelveen 2 April 1675 Christina Benningh, geb. 1657,
begr. Z. K. te Amsterdam 21 Mei 1703, dochter van
IJsbrand  Benniragh  e n  Pranciscn Rensi.  Rey+x  v a n
Cuyck, die in 1668 vaandrig der burgerij en in 1693
kerkmeester der N. K. was, werd 6 Dec. 1703 in de
2. K. begraven. Zijn buskruitfabriek bij Muiden ging
na zijn dood over aan de firma Lijnslager & van Kuyck.

Hij had vier kinderen:
1. Ma&c, st’. ongehuwd.
2. Adriaan,  st. ongehuwd, begr. 2. K. te Amsterdam

29 Nov. 1729.
3. Hillegonda, geb. te Amsterdam en ged. Z. K. 24 Oct.

1688, tr. aldaar 1710 Frans  Heshuysen.
4. Christina, ged. te Amsterdam Z.K. 24 Mei 1693, tr. 26

Maart  1713 .iiichiel  vara  ilriarselis,  geb. 6 Dec. 1684,
st. 14 Juli 1723, begr. te Heemstede, kapitein ter
zee, zoon van Fraraçois van MaTselis,  Heer van Hooger-
Smilde, en Adriana Pauw. Zijne weduwe hertrouwde
19 Aug. 1731 Jacob  Faas, geb. 16 Dec. 1684, st. 31
Dec. 1740, hoogheemraad van de Beemster, heemraad
en schepen van de Watergraafsmeer, weduwnaar van
Atalza Alewiijn  en zoon van Nicolaas Faas en M a r i a
Reaeb.  Zij overleefde ook dozen tweeden man en
stierf 24 Jan. 1768.

IVbis.  Corrlelis  vuqa Cayck,  geb. te Heusdcm,  v e s t i g d e
zich eveneens te Amsterdam, waar hij 6 Nov. 1648 tot
poorter werd aangenomen en te zamen met zijn hier-
boven genoemden broeder Adriaen buskruithandolaar
werd.  Reeds te Amsterdam wonende, op de Wester-
markt, tr. hij te Heusden 17 Juni 1642 Alida va?a  de?a
Brouck, ged.  aldaar 27 Jan.  1620, dochter v a n  d e n
Heusdenschen burgemeester  Joha?a  vcoa  den Brouck e n
van Anlaa  van Gellecom.  Hij werd 17 Nov. 1663 in de
N. K. te Amsterdam begraven.

Zij waren a0 ouders van:
1. Johannes, die volgt onder V.
2. Dingman,  ged. te Amsterdam 20 Aug. 1648, leefde

nog in 1670.

V. tJohanraes  van CII~C~,  ged. te Amsterdam 6 Dec.
1643, st. 9 Sopt. 1724. Uit ~$11 huwelijk mot Afana
Bakker had hij twee kinderen:

1. Christiam, geb. 1674, tr. 1”. t e  Amste rdam 28
Maart 1709 Cathari~aa  de Rog, geb. 1677, 20. te Am-
s te rdam 6 Maart 1716 S a r a  M a r i a  Wolters,  geb. te
Amsterdam omstreeks 1689, dochter van Steven Wolters
en Aletta &aria Triz).

2. Chrisiina,  gehuwd met c7an  3&ller.

5) Is zij misschien dezelfde als Cathnrina van Cuyck, van Amsterdam,
die 1 April 1676 te Ginneken in het huwelijk trad met Leendert Cor-
nelisz. van  Erffrentelzl  Bij den doop van hun zoon Michiel in 1679 te
Breda was Alida van Cuyck getuige.
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De Groningsche burgemeester Mr. GtXrtt  SWarttlf
en zijn geslacht,

door Mr. P. C. BLOYS  VAN TRESLONCS  PR I N S.

Mr.  Geertt  S’wartte,  die 28 Febr. 1603 te Lingen in
Westphalen werd geboren en 24 Maart 1666 te Gro-
ningen overleed, was in zijn tijd een groot geleerde en
een man van veel aanzien; hij studeerde aan verschil-
lende universiteiten o. a. te Osnabrück, te Bremen,  waar
hij 24 April 1622 arriveerde en 93 April ltU3  bij zgn
vertrek een loflijke verklaring ontving, welke in het
archief der familie de Savornin Lohrnan bewaard wordt.

V a n  Bremen  ging hij naar Leiden en vandaar via
Engeland naar Orleans, waar hij assessor werd van de
,Noble  et illustre  nation d’illlemagne  establie en l’uni-
versit8 d’orléans”, van welke instelling hij op 9 llecem-
ber 1632 een bul ontving, waarvan ik den merkwaar-
digen inhoud hier doe volgen:

Nous Procureur, Receveur, Assesseur, et Bibliothecaires de
la Noble et Illustre Nation d’ Allemagne  establie en l’uuiversité
d’ Orléans. A tous ceux qui ces présentes lettres  verront, Salut.
Scavoir faisons Que comme ainsy soit que de tout temps noz
devanciers ayent observé cette lauduble cout.ume,  d’honnorer des
charges et dignitez de leurs Républiques ceux qui par leurs
genereuses actions s’ estoient rendus recommandables, tant pour
l’ornement et gloire de leur patrie, que pour le proffict et gran-
deur d’icelle, Nous a leur exemple, animez de mesme Zele, et
voulants entretenir une sy saincte coustume, apres avoir veu et
exactement uonsidéré les bons debvoirs reudus a nostre Natign,
par vertueux et prudent homme,  Gerard Swarts docteur en l’un
et l’autre  droil, nostre cher compatriote,  inscript  et immatriculé
dans le livre de nostre Nation;  aux yeux de laquelle il s’est
rendu tellement recommandable  pour sa prudhommie, doctrine,
constante et fidélité, qu’un chascun d’entre  neus la entierement
chery et honuoré, apres  avoir gousté sa deuce conversation, et
s’est  faict desirer estant absent de ceux mesmes  qui avoient
seulement ouy parler de ses mérites. Ce qui a suffisamment
paru en son olfice  de conseiller de notre dicte Nation durant lequel
elle a amplement recongnu, combien  ses sages conseils luy ont
esté necessaires pour sa conservation et splendeur; comme ainsy
durant sa charge et office d’ Assesseur en icelle, de laquelle
charge (quoy q;e du tout penible) il s’est  sy dignement  aciuitté
durant le Dlein tours  d’icelle, aue ses actes rendent un veritable
tesmoignaie  de sa singulike  ieptu  et dextérité d’esprit inimitable.
Nous en pourrions dire davantage si nous en parlions en son
absente, mais ticcommodant nostre stil aveG l’humble modestie
de celuy duqukl UOUJ  parlons, nous nous contenterons seulement
de dire pour le présent ces deux ‘mots qu’il a fsict voir durant
tout le temps qu’il a conversé avec nous, acte de Boni wiri  et
Boni civis. Et partant  pour toutes- ces bonnes et meures con-
siderations et une infmité d’autres a ce nous mouvants, Nous le
recommandons a toutes gens d’honneur et avons dict et declaré,
disons et declarons par ces mesmes  presentes, qu’il doibt jouir
et user comme nous de tous et chascuns les privilèges  Royaux
donnez et octroyez a nostre Nation  par la clemente et libéralité
des anciens Roys de france tres chrestiens, et de na.gueres con-
firmez par sa magest6  Louis treizieme, a present regnant, verifiez
par la tour de parlement, leus et publiez au chastelet, d’ Orleans
qui sant,  tels qu’en vertu d’iceux il est permis  au dict sieur
Swarts  de porter espée, pongnard et pistolet pour la deffence de
se personne, qu’il  est exempt, de touq  tribut,s et peapes payables
tnht, par eau que par terre, qu’il luy est permis  (au cas qu’il
decede  en ce royaume) de disposer de tous ses biens meubles et
les laisser et donlIer à qui bon luy semblera  par testament OU
nutremenl, nonostant que par droict d’nubeine ilz deussent,  ap-
partenir au Roy. Enfin que par tout le royaume de france, il
ne peut ny doibt estre pris prisonnier, ny mis a aucune ranson,
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au subiect de quelque guerre que ce soit, civile ou estrangere,
quand mesme  il seroit  subiect  du prince ou seigneur ennemy,
ny estre recherché, ny molest8  en aucun faqon  pour le faict
de sa religion.  Toutes lesquelles choses estant ainsy portées et
contenues par noz lettres de privileges a nous donnez et octroyez
comme dkt est, Nouu supplions tous lecteurs des presentes  qu’au
susdict aieur Swarts,  ilz prestent  main forte et assistance a ce
qu’il puisse iouir plainement et paisiblement de tous les dicts
droiots et privileges, selon le desir et intention du Roy, lequel
veut aussy que ces presentes sign6es de la main d’un notaire
Royal soyent  de mcsme force et authorité que l’original, quoy
faisant, ilx obligeront tnnt le dict sieur que tous ceux de nostre
nation, d’estre de plus en plus a toute la france  et principale-
ment, a Sa Magesté  les tres humbles et nffectionnez serviteurs.
Et a fin-que foy soit d’autitut  plus volontiers  adioustée  a tout,es
ces choses  dessus diutes, nous avons signé les presentes de nos
seings et R icelles faict ulettre le sceau de nostre  nation le neu-
fiesme jour de Decernbre  mi1  six uens trente deux.

(w. g ) CIIRISTIANUS  RANTZO~IUU,  Dns in Bredenberg Wig
Lindavitz J. N. 0. P.

HENRICUS VAN DEIN  VAEKEN  (?), J. N. G-. Quaestor.
PBILIPPKJS  HAENZEL,  J. SJ. L. J. N. G. Assessor.
FHANCISCUS  VILTSUICT,  J. N. 0. Bibliothecaris.
P. DE VERNOY,  ljelga J. N. C. Bibliothecaris.

Les pr [~ésentesl signées par moy no re royal aa chastelet  d’orleans
l’an et jour que dèssous  le requerant  des ;tict,s sieurs susnommez.

(w. g.) LEROY. (?)

[Copie naar het, origineel in het familie.archief rle Savornin
Lokan.]

In 1633 promoveerde hij te Orleans tot doctor juris
na een ,publica  disputatio «de Jurisdictione»“.  Van Or-
leans vertrok hij via Parijs naar Groningen, waar hij
op 22 September 1633 huwde met Helena Reneman,
dochter van den militiecommissaris en ontvanger der
Ommelanden Johannes en Witzia  Drlethema.  Daarna was
hij van 1634-1662 advocaat te Groningen en werd hij
op 8 Febr. 1652 tot raadsheer dier stad gekozen: welk
ambt  hij ook waarnam in het jaar 1653; in de jaren
1663, 60, 63 en 64 was hij curator der academie te
Groningen, 6 Jan. 1653 werd hij directeur der W. 1.
compagnie, voorts assessor van de Hooftmannenkamer ;
in de jaren 1684, 67, 68, 61, 62 en 65 was hij lid der
Hooge Justitiekamer uit de stad, op 9 Febr. 1635 werd
hij tot burgemeester van Groningen gekozen.

Als raadsheer legde Gerhard Bwartte  den eersten steen
van de Nieuwe kerk te Groningen, zooals blijkt uit het
opschrift boven een ingang dier kerk:

CJnius veri Dei gloriae Honori cultui
Senatus populusque Groningianus
erexit  consecravit dedicavit

hoc templum
cujus prima fundamenta posuere Die 7imo Juny

Anno roparatao salutis MDCLX
nobilissimi amplissimi consules

Adolph  Louwens
Alla&  Aldringa

Johan Conders
Gerhard Swartte.

Hij word begraven op het lage koor in de Martini-
kerk te Groningen onder een zerk, waarop:

De Heer Gerhardus Swartte
Borgermeester in Groningen
in den Heere gerust den 24 Maart 1665.

Na zijn dood werd hij in een zoogenaamd programma



verheerlijkt. Een afschrift van het origineel bevindt
zich o.a. in het f’amiliearchief  de Savornin Lohman.

Na zijn overlijden verscheen een treurzang van de
hand van E. T. Tuydema S.S. minist. candidatus en
gedrukt te Groningen bij  Frans Bronckhorst, Ordinaris
Stadts Boeck-Drucker,  A n n o  1606.

Zijne weduwe Helelia Reneman overleed te Groningen
31 Aug. 1679 van Zaterdag op Zondagnacht circa 12
uur en werd mede op het lage koor in de Martinikerk
aldaar begraven in een kelder, dien zij 18 April 1670
had gekocht en welkc  het nummer 6 draagt.

De portretten in olieverf van Mr. G. Swadte en H e -
lena Rejaemalt bevinden zich iu de collectie de Savor-
nin Lohman.

Van hetgeen gedurende zijn huwelijk  was voorgevallen
nopens do geboorte en het overlijden zijner kinderen
hield h\j een ,subnotatie” aan, geplaatst onder eenex-
tract  uit de aanteekeningen van zijn vader Jacob Swartte.

Deze aantaekeningen,  welke in originali mede in het
bezit vau de familie do Savornin Lohman zijn, volgen
hieronder :

E x t r a c t  u i t  m i j n S a h l .  v a d e r  ,7acoO S w a r t t e
s u b n o t a t i e , a l s m e d e  m i j n s  b e s t e  v a d e r s
e n  b e s t e  m o d e r s .

Sic loquitur .  Anno Dni 1601 den 22 Aug.
stylo veteri is mijn moeder sahl.  Cfeeske  Swartte
anders genoompt Xzaeers met goeden verstands ende
gotsaliglijck in den Heeren entslapen binnen Li n-
g o n  out’ jaeren.

Wegens  de  Spaensche  tyrannie ende p e r s e -
cutie van de gereformeerden, is mijn sahl. vader,
Geerdte  Swarlte  de oude, mijn broeder Geertt Swartte
neffens mij Jacob. S’wartte  genootdrungen geworden
Lingen te verlaeten ende  onsere  wooningegenohmen
binnen Hagelunae (alwaer destijds de reformeer-
den haer  publijcque  exercitie mochten doen) mede-
nehmende  onsere  susters kindje A e l t j e n  bij H .
ïblettinck  in egte geprocreërt ; In Hagelunae is mijn
sahl. vader tanq in exilio krank geworden ende
gestorven ao 1608 den 6 July stylo veteri doe hij
out was 84 jaeren.

Anno 1607 den 4 Febr. stylo novo is mijn sone
Hendrik Swartte (inquit Jacob Swartte) in den
Heere ontslaepen
o l t  10 weeken.

omtrent 11 uhren ‘s middags

AO Dïïi 1600 d. 29 May hebbe ick Jacob Swartte
olt ‘15 jaeren  mijn vrouwe All?l(h  Cloppenborgh ter
ohe genoomen olt 18 jaeren  ende is de copulatie
geschied binnen L in g en in ecclesia reformata.

A”. 1601 is mijn erste sone J o h a n  g e b o o r e n
den 11 Augusti des mergens ten twee uhre.

A”. 1603 acht  dagen vóor Vastelavent oude
stijle,  sijndc den 28 February is mijn tweedesone
geboren, gedoopt Geertt Swartte.

Ao. 1608 acht dagen vóor Pinxsteren is mijn
dochter Geeske gebooren ombtrent 12 Uhre voor
middernacht.

S u b n o t a t i e  v a n t  ghene i n  m i j n e n  E h e s t a n t
v o o r g e v a l l e n  n o o p e n d e  d e  g e b o o r t e  ende
a f s t e r v i n g  m i j n e r  kinder.

Den 22 Septemb. 1633 bin ick Gerh. Swartte met
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m$n huisf. Helena Reneman getrouwet in 8. Mar-
tinlkerke binnen G r o n i n g en.

Ao 1635 den 24 Juny stylo v. op donnerdach
tussen 3 a 4 uhre nae de middach is mijn erste
sone binnen Groningen geboren woonende ter tijde
in de Swa,ensstraat in commìjs  Otto Engelb: behu-
singe ; is den 29 daeraanvolgende ten doop gehou-
den van vrouw Johanna Verrutia huisfrouwe van
de heer Br.Sc Schoonenb: ende is genoompt worden
Jacob nae mijn sahl. vaders naeme.

Au 1637 den 16 Febr. stylo loei omtrent 10 uhre
voor de middach is mijn tweede sone gebohren,
ende is gedoopt worden met de nahme Johannes
nae mijn sahl. broeder naemei  dit was een fray
kint van leeden, robust ende Ingenieus, heft ge-
levet  6 jaeren ende an de pockjes  geraeckende  ende
daerin verblijvende siek 14 dagen is den 6 Nov.
1643 (sijnde gewest Maendag tussen 6 en 6 uhre
nae de middach) rustelyck in den Heere  ontslae-
pen; ook den 12 November begraeven in S. Mar-
tinikerk voor het choor  daer een blauwe steen op
leyt met numero -

Ao 1638 den 26 November stylo veter. is mijn
darde eone gebooren, ombtrent 3 uhre nae de middach
op Sondach  ; is ter doope gehouden van vrouw
Eissinghe  consulis  Eissingy uxore,  ende  is genoompt
worden met den naem Hendrick.

AO 1641 den lesten Marty op Woensdach tussen
10 a 11 uhre voor den middach is mijn vierde kint
gebooren int huis ant markt ende  is gedoopt worden
nae haer  z. bestemoder It’ytzia.

Ao 1643 den 11 Decemb. is mijn 1. huisfr. ont-
bonden van haer  vijfde kint tussen 6 a 6 uhre des
avents hetwelck  een sone wederomme sijnde is ter
doop gehouden ende Johannes genoompt in plaets
van sijn voorige verstorven broeder.

A0 1646 den 4 Novemb. tussen 6 a 7 uhre
nae de middach is mijn huisfr. in de kraem geco-
men van een jonge dochter, dewelke  in partu is
gebleven ende eenige  dagen daernae in S. Martini-
kerk is begraven bij sijn sahl. broeder Johannes .

Uit deze aanteekeningen en het Groningsch archief
laat zich de volgende genealogie samenstellen.

1. Geertt Slcartte  de oude, raadsheer en burgem. te
Lingen, t_ Hagelunae 6 Juli 1608 0. S. oud 84 jaar, X
Geeske Sneers, j- Lingen 22 Aug 1601 0. S. oud 54 jaar.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes S’u;artte.
2. Hendrik Swartte, mogelijk is hij;de pred. in het Oldampt,

vermeld 1596.
3. Alegunda Szcartte.
4. Jacobus, volgt 11.
6. Geertt &Gartte de jonge.

11. Jacobus Slc;artte,  geb. Lingen in 1676, X aldaar
in de Ned. Herv. Kerk 29 Mei l(iOO  Anna Cloppenborgh,
dr. van Gerhardus  en Cornebia Cremers.

Uit dit huwelijk:
1. Johan Swnrtte,  geb. te Lingen 11 Aug. 1601, werd

predikant bij de Engelsche gemeente te Zwolle, na
aldaar 3 jaar geweest te zijn, vertrok hij als pred. naar
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Hlokzijl,  vanwaar hij werd beroepen naar de Eng.
gemeente te Amsterdam. Dit beroep verviel echter door
zijn dood. Hij was gehuwd mot Johrnna Haud~r~[i~s],
dr. van den Zutphenschen predikant I~ilheln~~ls.

2. Geert &oartte,  volgt 111.
3. Hendrik Suxzrtte,  geb. Lingen in Nov. 1606, + Hage-

lunae 9 Feb. 1607 S. N.
4. Geeske Swartte, geb. Lingen S dageu vóór Pinksteren

1608, X 10, H. Mettinck en 20 N. N. Scuttorf.

111. Mr. Geert  Smartte (zie hiervoor) X Helena  Renemnn.
Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt IV.
2. Johannes Suxtrtte, geb. Groningen 16 Feb. 1637 S. V.,

t aldaar 6 Nov. 1643, begr. 12 Nov. in de Martini-
kerk vóór het koor.

3. Hendrik, volgt IVbis.
4. Wytzia Swartte, geb. Groningen 31 Maart 1641, i_ aldaar

5 Nov. 1690, ‘s nachts  tusschen 12 en 1 uur, X Wiurum
in de Ommelanden 5 April 1663 (Ds. GareZ Reneman
zegende dit huwelijk in) Meinhnrd Lohman.

Zie over hem uitvoerig de genealogie Lohman in
de Wapenheraut 1917, bl. 100.

Op 26 Feb. 1663 werd hun huwelijkscontract gesloten,
waarvan het origineel berust in het familiearchief de
Savornin Lohman.

Het 3e part in den grafkelder n” 6 in de Martini-
kerk te Groningen op het lage koor is bij verzegeling
v. d. 17 Maart 1723 door mevr. Corlz. Swartte wede
wijlen H. Vpmeyer en m.evr. Azbreiia Beilanus geb .
Swartte aan de 2 andere 3de parten, toebehoorende  aan
de erfgenamen van den gezw. X. Lohman bij wijze
van scheiding wegens erfenis overgedragen.

6. Jannes  of Johan Swartte, geb. Groningen 11, ged.
13 December  1643,  t aldaar 2’7  October 1671, tr.
Emden (huwelijksvoorwaarden van 9 Maart 1669)
Johanna Conring, dr. van den landrentmeester van de
Heeren  Stenden  van ‘t vorstendom Oostfriesland en
Anna van Siewardt.

6. doodgeboren dochter 4 Nov. 1646, begr. Martinikerk
bij haar broertje.

IV. Jacob Sloartte,  geb. Groningen 24 Juni 1636 S. V.,
i_ aldaar 20 Feb. 1671 om 4 uur ‘s namiddags  op een
Maandag, werd extraord. lid van de admiraliteit te Har-
lingen in 1661, lid van de prov. Rekenkamer van Gro-
ningen 1662, 3, 4, 6, 6, raadsheer aldaar, lid raadvan
State 1667-8,  l id Staten-Generaal  1669-1670,  X in
1669 Hillegonda of Hilln Tjassens, die i_ in 1708, dr.
van Johan thoe Garshuysen en Suydhorn, burgem. van
Groningen en Margaretha Ackema.

Tjassens Ackemn
21. W’ieringe .Z+anse,l.

(Zie over haar de genealogie l jassens in de Wap.
1916 bl. 241).

Uit dit huwelijk:
1. Gerhard Swartte, geb. Groningen, ged. 11 Mei 1662,

werd 16 Oct. 1682 jur. stud. te Harderwijk, 1 Feb.
1695 kap. van een comp. van Stad en Lande.

2. Margareta Swartte , ged. Groningen 28 Aug. 1664.
3. Johan, volgt V.

V. Johara  Tjassens Swartte, ged. Groningen 28 Sept.
1666, was 21 Dec. 1703 kolonel op repartitie van Stad
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an -Lando, X 9 Sept. 1692 Rarhara Gockinga,  geb. 8 Aug.
1669, t 11 Nov. 1745, dr. van kolonel Arend Ludolfs
m Judith  van Iddekinge.

Gockinga  ( Werumcus)
Gockinga

Uit dit huwelijk:

~‘uu Iddekinge
Pala  Noorthorn.

Judith Sluartte,  ged. Groningen 18 Juni 1693.

IV bis. He&*il~  Sw&te, ged. Groningen 20 Nov. 1638
s. V., i_ aldaar 29 Mei lG85 Vrijdag om 9 uur v.m., was
van 1665-1678  socretnris van Groningen; 1679 en 1680
sxtraord. lid der admiraliteit van Harlingen; lid Staten
Generaal 1681; hoofdman Hooge Justitiekamer 6 Juni
1681, 82, 3, 4, 6; was in 1664 een der eerste 3 gekozene
voogden van den nieuw getimmerden Noorderkerk,
blijkens eon zilveren beker in de Nieuwe Kerk te Gro-
ningen (zio Wap. 1908 bl. 285). Hij X te Groningen
met Titia T’errucius.

Uit dit huwehjk:
1. Gerard Swartte! ged. Groningen 20 Juni 1669, t vóór

19/8 1675.
2. Cornelia  S~loarite, ged. a. v. 3 Mei 1670, $ vóór 1/7’1677.
3. Belelaa Szoartle,  ged. a. v. 31 Jan. 1672.
4. Peter Jan Swartte, god. a. v. 19 Aug. 1673, werd

richter  te  Bellingwolde  17d9-1760.
5. Gerard Xruartte,  ged. n. v. 19 Aug. 1675.
6. Cornelia  Suarlte,  geel.  a. v. 1 Juli 1677. (Wellicht is

zij de voornoemde mevrouw Upmeyer).
7. Jacob Swartie,  ged. a. v. 1 Feb. 1681.
3. Heradrik Swartle,  ged. a. v. 29 Mei 1685.

De Wapenheraut  1913 bl. 209 vermeldt hoe blijkens
het register Sintc R4nrtini te Grouiugon,  anno 1660 na
St. Peter of na 22 February  werden ontvangen o.a. gelden
van do weduwe van JOkan  Slcnrte,  die in de kerk werd
begraven. Of men hier te doen heeft met de ouders
van Geertt Srcxrtte,  -i_ Hagelunae 5 Juli 1608 oud 84 jaar?

Blijkens den Drenthschen Volksalmanak is er in de
kerk te Eelde een zerk, waarop de wapens Horerakerl
en Stcnf  tte, met de kwartieren:

Horenken. Strnrtte
Ter Borch ten Holte
TJlger Ulger
Gr$p Huynge.

Ao 1623 den 16 October is den Edele Erentvesten Steverl
Hoerelhke?zs  tot Oesterbroeck in si leven gedeputeerde der
lantschap  Drenth, seer kristelick  in den Heren gerust.

A” 1666 den 13 February is de Edele Erentricke vrou
Laminn S/earte  anders Hoerenkens ser kristelick  in den
Heren gerust.

Volgens Mdbl. Ned. Leeuw 1914, k. 205 ondertr. Lingen
4 Sept 1697 ,7ulius A,rnold  Racer en lmi~aa  Smarte.

Gerhnrdus SlAxrtte, pred.  te Maarslag en Mensingeweer
in 1666, vertrok in dat jaar naar Lehr in Oostfriesland,
in 1670 naar Emden, waar hij t in 1682. Mogelijk is hij
een zoon van Johannes S~~onrtte,  den oudsten zoon van
Geertt vd. die t Hagelunae  6 Juli 1608.

Gerhardus’ zoon Joh.aranes Swartte, dr. in de godge-
leerdheid, werd 1674 pred. te Mensingeweer en vertrok
in  1681  naa r  La r re l t  i n  Oostfriesland.  Hij X lhalia,
Schlichtiiags  en hunne dochter Goudinn Sujartte  t 27 Juli
1679 en werd begraven in de kerk te Mensingeweer.
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(Vgl. Grafschritteu van Stad en Laude van Groningen).

Alle aanvullingen op vorenstaande genealogie zijn
welkom.

Het geslacht Heldewier,
door H. LI. VAN D A M.

X b i s .  Cluwles  Daniel Heldewier,  ged. Lcidon (Wale-
kerk) 11 Mei 1797, lid van den gemeenteraad, kol.-
commandant der schutterij, ridder Nederl. Leeuw, com-
m a n d e u r  Eikenkroon,  t “s-Gravenhage  17 LMei 1 8 6 9 ,
tr. ‘s-Gravenhage 23 Aug. 1820 Fran&e Clara  Suzanna
v a n  Kerchcm, geb. 20 Jan., ged. ‘s-Gravenhage (St.
Jacobskerk) 1 Febr. 1801, i_ ‘s-Gravenhage  7 Dec. 1888,
dr. van Nr. H u g o  Ockcr  en Altna Henriette  M a r t i n a
Beelzeman.

Uit dit huwelijk:
1 .  Clharles Cathariws kniel  Heldwier,  geb. ‘s-Gra-

venhage 8 Oct.  1821, .i_ Parijs 14 Juni 1863.
2. Mr. Hugo ltiartinus  Marcus IIclderaier,  geb. ‘s-Gra-

venhago 20 Mei 1823, adv. en proc., j- Padang 30 April
1861.

3. Albert Johall  Jclcobus  Iieldelcier, geb. ‘s-Gravenhage
6 act. 1824, + ‘s-Gravenhage 18 Jan. 182ti.

4. A l b e r t  Cowtant  Johau IIeldezoicr,  geb. ‘s-Graven-
hage 6 Seph 182ti, jur.  cand. te Leiden, t ‘s-Graven-
hage 3 Oct. 1851.

6. Charlotte Jewy Jacqueline Constante  Heldewier,
geb. ‘s-Gravenhage 9 April 1828, t Houten, h. Oud-
Wulven  21 Oct. 19OS,  tr. ‘s-Gravenhage 18 April 1861
Louis  Jean Anne Testas,  heer van Oud-Wulven, geb.
Houten, h. Oud-Wulven 7 Juli 1836, t Rhenen., Sept.
1923, zn. van Pieter Hendrilc,  heer van Oud-Wulven en
Waeyen en Henriette Martinu Wilhelmina VUIZ  Kerchem.

6 .  Arnaud Claristiaan  Constantljqz  Heldewier, g e b .
‘s-Gravenhage 12 Juni 1829, ~1 ‘s-Gravenhage 12 Maart
1855.

7. Martina Slczantaa  Co~astantia  Heldeccier,  geb. ‘s-Gra-
vonhago 20 Aug. 1830, -i_  Leiden 3 Jan. 1902, tr. ‘s-Gra-
venhage 20 April 1853 Willem Jacobus Gerwdus Scheur-
leer, geb. ‘s-Gravenhage 22 Maart 1825, bankier, lid
der firma Scheurleer & Zoonen,  lid der prov. staten van
Z.-Holland  1877-82, kol. comm. der schutterij, i_ ‘s-Gram
venhage 6 Nov. 1882, zn. van Gerardus Jacobus en
Lowwisa  Evelinn Josephka  d,ti  Ry.

8. Doodgeboren dochter ‘s-Gravenhage 19 Juni 1832
9 .  Constmacia  Jacobn Heldeber,  g e b .  ‘s-Gravenhage

10 Dec. 1833, t Haarlem 19 Nov. 1902, tr. ‘s-Graven.
hage 5 Apri l  1859 JOCI~L Karel  Hetldrik  de Roo va%
Al dererelt, geb. Harderwijk 6 Aug. 1832, majoor del
inf. 1874, lid 2e Kamer 1868-77, min. van oorlog 1877-
79, _t ‘s-Gravenhage 29 Dec. 1879, zn. van Joula Care,
Awae  en Carolhaa Maria Elaladi?aa  Iieenenaalt.

10. Dalaiel  FranCois  Heldeber,  geb. ‘s-Gravenhage lt
Oct. 1835, t ‘s-Gravenhage 9 Oct. 1836.

ll. Daniel Ocker  Heldewier,  g e b .  ‘ s - G r a v e n h a g e  2f
Oct. 1840, luit.-ter-zee ‘Le kl. 1868-69, burgem. vaI
Wijk-bij-Duurstede  1869-70, van Harmelen-Velthuyser
1879-95,  -i_  Velp (G.) 10 Oct. 1906, tr. 10. ‘s-Graven
hage 10 Maart 1870 2Clnrin  Hetariette Arnoldine Coer
man, geb. Breda 2 April 1840, + Harmelen 16 Maar

Suzette Hasselmak, geb. Zoelcn 12 Maart 1862, dr. van
Catherinus  Johannes en Ch.arlotte  Catherine vm San.

1
B.

IIbis.  Nicolas  Heldeber, geb. Bergen (Henegouwen),
koopman in wollen stoffen 3 “), tr. Bnioe  Apadrieu  dite
Despielane,  j- wellicht te Hanau, dr. van Jean en J e n n n e
Xa/apert.  (Vergel.  testament van hun zoon Nicolas  d.d.
11 Juni 1610, waarin hun kinderen vermeld worden).

Uit dit huwelijk:
1. Jean, volgt 111.
2. Jeuwette Heldeber,  + 1642 (volgens Laisné),  tr .

Jeau de Braq, koopman en poorter te Bergen (Hene-
gouwen), zn. van Oudart  de Brag. Zij passeeren mutueel
testament te Bergen 23 Sept. 1566 s3).

3. Charlotte Heldelcier, + nà 1631, tr. Michel Liebert 3 3),
t 1631.

4. Charles Heldetcier,  t in 1620 3 4), tr. Jelane  de Pon-

1

cheaux.
6. ïVicolas  Heldwier,  geb. Bergen in 1547, koopman

in zijdelakens  te Keulen o.a. 1590 s5), raad en burnemr.
v a n  heustadt-Hanau  1 6 0 3 - 0 9 ,  test&% Hanau 11Juni
1 6 1 0  3 6), + Hanau 3 Feb. 1611 3 ‘), tr. (10. ? volgens
Laisn8 N. N. de Rncfort), 2”. Keulen 1 Aug. 1692 Co?l-
stu?atia Haghens, wed. van Jala vun Sandfoort, j- Hanau
(als wed.) 6 Mei 1611.

6. Michneb, volgt IIIbis.
7. Anne Heldewier, t vóór 17 Dec. 1611 3s), tr. Jean

Duleloy, -i_ nà 17 Dec. 1611.
8. Barbara Heldewier, f- als wed. na 25 Aug. 1631 3 g),

tr. vóór 1600 Jeafa de Reusme, die nog in leven is als
burger te Bergen 28 Maart 16244O).

9. Beorge,  volgt IIIter.

111. Jean Heldezoier, heer van Haulsin dl), geb. Bergen
vóór 1654, koopman in zijde te Mons, later te Frankfort
a,/d M. en Keulen, t Frankfort a/d M. vóór 1693, tr. Marie
Bénoít.

Uit dit huwelijk:
1. Anne Heldewier, vrouwe van Haulsin hl), geb.

Bergen  . . . Maart d2) 1577 4 l), t Amsterdam in Sept.
1657, tr. Elberfeld (ondertr. Keulen 1 Mei 1593) Pierre
Dablegn,  heer van Bulcken  4l), geb. Antwerpen, 1_ Am-
sterdam 22 April 1636 41).

2. M a r i e  Heldeber,  geb. Bergen (?) 26 Juni 1681,

, 31)  Arch. de l’Etat Mons. Arch. civ. Partages. Rec. 5. 8 Febr. 1560.
3s) Ar& do l’Etat  Mons. Arch. civ. Avis de père et de mère.

. Rec. 2. 23 Sopt. 1565.
b 34)  Volgens hns LaisnB, berustende op de Gem. bibliotheek te
* Bergen (Henegouwen), Gbnéalogies  bourgeoises, tome 11, p. 66.
. (Afschrift Hoogen Raad van Adel).

85) Blijkens acte d.d. 4 Aug. 1.595, gepasseerd voor notaris J. v.
1 Herwaecden te Utrecht.

38) Staatsarch. Marburg. Amtsger. Hanau.  Testamento 925, No. 26.

3
37) Zie grafschrift in C. Nessler,  Festsohrift Hanau 1897.
88) Ar&. de 1’Etat Mons. Groffe de Mons. Emanc. Rec. 1574-

1619. fa. 169 vrO, alwaar Jean DuZeZo~  als haar  weduwnaar vermeld
; wordt. Hij komt in hns. ook voor als Jean de Bloys  en als Jean

1
au Coulon.

30) Arch. de 1’Etat Mons. Greffe  scabin. do Mons. Embrefs. Rec.
1 1631 f’. 150 v@“.

49) Arch. de 1’Etat Mons. Greffe de Mons. Rec. 1619-1163, fo. 30.
4lj Genealogie d’Ab!aing  in Jaarb. v. d. Ned. Adel A” 1889. Zie

ook Mndbl. Ned. Leeuw Ao 1923, k. 354/5.
4)) Een andere opgave luidt 24 Sept. 1577.



$ Keulen 11 ig 1638, tr. (ondertr. Keulen 17 Juli 1600)
Daniel Resteau,  heer van Beaufor t  en  Pothaye ,  geb .
Valenciennes 19 Juli 1666, $ Keulen 4 Maart 1636.

3. Jean Heldewier, geb. 26 Jan. 1683, t jong.
4. Cathbrine Heldewier,  geb. 30 Maart 1685, -/- 1 Jan.

1660, tr. Keulen Elie Maréchal, geb. Antwerpen, 1_ vóór
1638, zn. van George  Maréchal.

6. Johanna Heldezuier,  geb. 1 Nov. 1688, t 16 O c t .
1623, tr. Pierre va?a  der Hoycken, geb. Antwerpen, eide-
lakenkooper te Frankfort  a,/d M., t Frankfort a/d M.
in 1636, zn. van Balthasar en Johanna Wachtmann.
Hij hert,r. C’onstance Maréchal.

1IIbis.  Michael  Heldewier, koopman te Antwerpen,
later te Keulen, $ vóór 1610, tr. Antwerpen (0. L. V.
Kerk) 19 Jan. 1680 Jenne Mahieu.

Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas, volgt IV.
2. Joan Baptista Heldewier, geel., Antwerpen (O.L.Vr.

Kerk) 21 Mei 1582 (get. Jan van Ende,  Catharina  v.
Santfoort).

3. Maria Heldewier, ged. Antwerpen (O.L.Vr. Kerk)
24 sept. 1683 (get. Bartholomeus Balbi en Maria Schoor).

4. Constante  Heldewier, geb. omstreeks 1585, t Frank-
fort a/d M. vóór 1660,  begr.  Peter-Kerkhof 43),  tr.
Keulen 15 Juli 1604 Pierre Vivien, geb. Valenciennes,
+ Frankfort a/d M. vóór 1660, zn. van Nicolas Vioien.

6. Magdalena Heldewier, geb. Keulen, tr. Keulen 6
Mei 1609 Bonsalr~o  Romiti, geb. Vicensa, koopman te
Napels, te Amsterdam in 1616.

6. Michiel, volgt IVbis.

IV. Nicolaas Heldewier,  gib. Antwerpen (0. L. Vr.
kerk) 22 Nov. 1580 (get. Jan Heldewier en Barbara
Mahieu), koopman te Keulen, failleerde in 1619, t (ver-
moedelijk Keulen) in 1680/81,  tr. Keulen 29 Jan. 1608
Suzanna Colpin,  geb. Keulen, dr. van Pierre Colpin.

Uit dit huwelijk :
1. Nicolus  Heldewier, ged. Keulen 4 Feb. 1610.
2 .  Suxanne  Heldewier.
3. Maria Magdalena Heldewier, ged. Keulen 7 April

1614.
4. Pierre Heldewier, ged. Keulen 26 Juni 1616.

IVbis. Michiel Hebdewier,  koopman te Keulen, was
geassocieerd met zijn broeder Nicolaas, verkreeg in 1624
voor zich, zin vrouw en zijn vgf kinderen een pas-
poort 44),  tr. Keu en1 16 Mei 1613 ïlfnria MaJaieu, j- tus-
schen  1649-56, dr. van N.N. Mahieu en Barbe de la
Hamaide en wed. van Leonardt Pergens.

Uit dit huwelijk:
1. Marie Madelaine Helbewier, ged. Keulen 1 April

1614.
2. Leonardt Heldewier, ged. Keulen 7 Nov. 1616.
3. Michiel Heldewier, ged. Keulen 24 Maart 1617.
4. Barbe Heldewier,  ged. Keulen 16 Jan. 1619, tr.

Keulen 23 Oct. 1639 drnold  Ernst, geb. Dantzig.
6. Sara Heldewier, ged. Keulen 25 Dec. 1620.
6. Marie Heldewier, ged. Keulen 13 Aug. 1626.
7. Elisabeth Heldewier, ged. Keulen 26 Feb. 1628, tr.

4*) Zij ligb begraven onder een zerk met hnnne geslachtswapens.
Eventueele inscriptie mij onbekend.

4’) Briefbticher der $tadt Cöln.
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10 Keulen in 1649 Heituich Radermacher  ; tr. 20 Keulen
29 Jan. 1660 Reinierus  Lel?/,  zn. van Georgius  en Arena
Banstman.

8. Constalltia  Heldewier,  ged. Keulen 6 Nov. 1629, tr.
Keulen in 1664 Johan Camp.

9. buza~ana  Heldeluier,  j- 1665, tr. Johan Lely,  g e b .
Kleef.

IIIter.  Geol*ges  Heldetcier, geb.  Bergen, koopman te
Venetiij,  i_ 1610 of 1611, tr. Cecilia .7apili  4 5), -f tusschen
1622 en 1646.

Uit dit huwelijk 46) :
1.
2.

4:
6.
6.
7.
8.
9.

Nicolas  Hekdewiér.
Charles Heldewier.
Alexander Heldewier.
Cassandre Heldewier, tr. vóór 1622%Vi~ilacet/t  Theoldy.
Jean Heldewier.
Babriel Heldezcier.
Alane  Heldewier.
Michiel Heldeuier.
Barbe Heldetwier, tr. 10 Frankfort a/d Main 22 Juli._

1611 Sam& le Blon, geb. Oudenaarde, zijdehandelaar,
begr.  Frankfort ald M. 29 Jan. 1623, zn. van Jean e n
El&beth Snnolier’;  t r .  2O. Hanau 24’Juni  1627 F r a n s
Römer, ,,senaior” te Hanau.

10. Lucretia Heldewier, in 1622 nog ,,en minorité  et
en bas eage”.

Brederode,
door J. D. WAGNEIC.

Een vraag in den vorigen jaargang van dit Maand-
blad (k. 160)  naar de beteekenis  en het ontstaan van
het bekende embleem der Brederode’s:  een everkop bo-
ven oen brandend houtvuur met de spreuk ,,Etsi mor-
tuus urit”, gaf aanleidingaeens  na te slaan hetgeen Palliot,
La vraye et parfait0  sclence  des armoiries 1664, zegt
op het  woord Sanglier. ,Ce grand Empereur Charles
Quint, Roy des Espagnes  - aldus Palliot - prit pour le
corp de sa deuise le Sanglier, et les deux Colomnes
d’Hercules,  avec ces deux mots Plus ultra, pour faire
entendre  que ses desseins estoient pareils à, ses con-
questes.”

In van Loon’s Penningwerk komt vqorts het volgende
gedicht voor:

Het s p r e k e n d o  S w i j n s h o o f d .

Vraagt iemand, waarom dat ik leg
Op ‘t brandhout, die hoor’ wat ik zeg.
Het vierig Element en kragt
Ontsluit ons ingesloten magt,
Die door geen ouderdom en swigt,
Maar springt de vlam in ‘t aangezigt,
En toont dat wij nooit zijn ontaart,
Vqn ‘t geen natuur ons heeft gebaart,
En beelden ook met enen uit,
Dat uit de vroomen  vroomheid spruit.,

45)  Wij vonden ook de spellingen Sopa, Sapa, Sqa,  Japa, Sapin!
‘6) Arch. de 1’Etat Mons. Embrefs. Reo.  de 1622, f”. 218 9, 24

NO<.  1622. De aldaar genoemde kinderen woonden toen allen te
Venetië, behalve Jean, die te Mantua gevestigd was. Barbara, in
deze acte niet genoemd, woonde toenmaals bij haren oom Nicolas
Heeldewier  te Hanau (zie diens testament).
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Als blijkt uit de doorluchte Stam
Van Brederode, die geen vlam
Ontzag, noch dreigement, noch spijt,
*Maar  na de dood noch van zich bijt.

Het embleem: een everkop boven een brandend hout-
vuur, is mij op verschillende plaatsen voorgekomen. Het
vroegst op het zegel van Frans  ravz  Brede?.ode  (1466
-1490)  en de woorden: ,,Ardent  désir”  lj. Vervo lgens
op de koorbanken der St. Bavo-kerk te Haarlem, al-
waar om de negen wapens, zoowel van mannelijke als
vrouwelijke B/,ede/.ode’s, het embleem voorkomt. Het
oudste wapen is van Reinoud, overl. 1473, het jongste
van Efendrik, overleden 1568 2).

Verder in de kerk te Vianen boven den ingang der
grafkapel, gesticht door Reinoud van Brederode : ,Ladieu
tue”, everkop, 164’2,  everkop, ,,ung. metout”. In dezelfde
kerk op een eikenhouten kerkbank: 1684, de wapens
Brederode  en Nassazb,  het embleem en de woorden :
,Antes  meurto que mudado” (Eer dood dan veranderd).
Op een munt van Vianen van 1566 onder de regeering
van Hendrilc  van Brederode, overl. 1668, komt het em-
bleem voor met de woorden: ,,Etsi mortuus urit” (Hoewel
dood brandt hij), op de keerzijde de rechterhand van
Mucius Scaevola, houdende een zwaard te midden der
vlammen en de woorden: ,, Agere  aut pati fortiora” (Han-
delen of berusten in hetgeen sterker is dan wij).

Op een schilderij op het raadhuis te Vianen, voor-
stellende de komst per schip van Walracen  can Brederode
te Vianen in 1591, ten einde aldaar ingehuldigd te
worden, staat het embleem op de scheepsvlaggen.

Nog staat het met de woorden : ,,Edsi  mortuus urit” op
de prachtige penning door van den Abeele op den dood
in 1656 van Johan Wolfart  van Brederode.

Ten slotte  ziet men op de gebeeldhouwde lijst om de
schilderij No. 113 van het Mauritshuis, links een ever-
kop omgeven van vlammen en daaronder: ,Etsi mortuus
urit”, rechts de vogel feniks uit vlammen komend en
daaronder : ,, Antes meurto que mudado” en beneden een
hand die een hamer loodrecht houdt en daaronder n Agere
aut pati fortiora”. Deze schilderij is geschilderd door
J .  Mijten6  (1614-1670) en wordt in den catalogus aan-
gegeven als voorstellende &ederik  Lodewijk van Brede-
rode-Bolsweert  (1638--1693).  De persoon op de schilde+j
is iemand van jeugdigen leeftijd (12 à 14 jaar) en 1s
als romeinsch krijgsman met strijdbijl in de hand en
degen aan de zijde voorgesteld. De gebeeldhouwde lijst,
al gedeeltelijk beschreven, is verder versierd met allerlei
krijgsattributen en heeft nog bovenin een wapen: leeuw
met barensteel, met helmteeken: een loopende draak,
die midden over het lichaam een dekkleed, beladen met
een schildje volgens het wapen, heeft.

Dit nu is ook het wapen en helmteeken waarmede Hen-
drik Lodebjk  Pieter van Brederode-Bolswaard (door
bastaardij afstammende van den 1556 overleden Rei-
nout van Brederode) door Maria Theresia den 4 Sept.
1780 in den Gravenstand werd verheven. Mijn ver-
moeden is dat men op grond van het helmteeken (de
draak) in den persoon op de schilderij een Brederode-
Bolswaard  heeft meenen te zien. Het meest gebruike-

1) v. Wijn. Huiszittend leven: St. 1, blz.  68.
3) Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo’s kerk te Haarlem

door Alberdingk Thym, Mr. Gerlings  en Mr. Enschedé,  Haarlem1873.
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lijke helmteeken der -Breclerodo’s  is toch: twee a rmen
die elk in de hand een beslagen paardenpoot houden,
terw als helmteeken de draak minder door hen ge-
voerd werd.  Zoo heeft het wapen van den bekenden
medewerker van den Zwijger, Hendrik can Brederode,
heer van Vianen, op een daalder aldaar geslagen, den
draak tot helmteekun en voerde een broeder van Johan
Wolphard, Rei12out  van Brederode, bij zijne admissie in
de Nijmeegscha  Ridderschap den 25 Maart 1612 mede
den draak als helmtoeken. De persoon op de schilderij
moet dus blijkens het embleem en de spreuken op de
omlijsting een Brederode uit echten bedde  zijn, verder
een krijgsman en 12 à 14 jaar oud. Wij komen dan
van zelf tot de conclusie, dat de schilderij No.  113 moet
voorstellen hetzij Hendrik of Wolphart  van Brederode,
beiden zonen van den 1655 overleden Johan Il’olphart
van Brederode. Dit beweren moge door het nu volgende
verduidelijkt worden.

Johan Wolphart  van Brederode werd geboren 12 Juni
1599 en overleed als Veldmaarschalk der Republiek te
Petershem den 3 Sept. 1605. Hij verkreeg een com-
pagnie te voet 1614; na zi jn broeder Reinc;ud  gead-
mitteerd als Proost van Oud-Munster te Utrecht ‘7 Dec.
1618 ; genoemd heer van Cloetingen, beval hij over 1 0 0
kurassiers en 81 bidets 1621 ; werd kolonel over een re-
giment te voet 18 Januari 1623; commissie als gouver-
neur van ‘s Hertogenbosch 27 Januari 1630; meester-
generaal der artillerie 1634 en veldmaarschalk der Ver-
eenigde Nederlanden 1642.

Hij trouwde 1” 1619 Annn  JoJhanna  Gravin va?a Nas-
snu, dr. van Jan 11 de Middelste Graaf van Nassau-
Siegen en Magdalena van Waldeck. Zij was geboren
23 Febr. 1594 en werd overluid in den Dom te Utrecht
1 Dec. 1636.

Hij trouwde 2e (huwl.voorw. 17 Dec. 1637) Louise
Christine  Grav in  ~012 Solms-Braunfels,  d r .  van  Johan
Albrecht  en Agnes Elisabet van Sayn-Witgenstein. Zij
was geboren te Braunfels 31 Aug. 1602 en overleed te
Vianen 24 Maart 1669. Zij was een jongerszuster van
Amalia van Solms, de gemalin van Prins Hendrik Fre-
derik. Bij de feesten voor haar huwelijk in 1638 voerde
haar man aan het hoofd der Bataafsche ridders op zijn
schild : ,,Antes  meurto que mudado.” Men vindt op de
plaats der voormalige poort naar Leksmond te Vianen
op een muur tegen een sloot het gedeelde wapen Bre-
derode en Solms en ,Louise Christine geboren Gravinne
van Solms Gravinne Douairiere van Holland Brederode
en Regente  in haeres soons  Wolphard minderjaricheyt
heeft dese vaert doen maecken in ‘t jaer  1658”.

Uit het tweede huwelijk zijn drie zonen gesproten,
de jongste Floris Aelbrecht Belgicus werd gedoopt in
Kloosterkerk te ‘s Hage 1 Nov. 1652 en overleed te
‘s-Hertogenbosch 25 Augustus 1665. De twee andere
zonen volgen.

Hendrik vafa  Brederode, werd geboren 28 November
1638 en gedoopt in de Klooslerkerk  te ‘s-Gravenhage
den 24 December d. a. v. Hij werd door de Staten van
Holland aangesteld tot ritmeester over eene  compagnie
ruiters harkebussiers 12 Dec. 1652 (dus op 14 jarigen
ouderdom), welke acte West-Friesland bekrachtigt 28
Februari 1653; heeft verschil met zijn broeder Wol-
phart over de nalatenschap van hun broeder Floris Ael-
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brecht  Belgicus 1656 en 1667;  bij acte der Staten van
Holland aangesteld tot kolonel over het regiment te
voet van wijlen zgn vader, tegen afstand van decom-
pagnie te paard aan zijn b roede r  Il’olphart  29 S e p t .
1665 (de commissie Raad van State is van 30 Maart
1606); gaat over in Franschen dienst 21 Maart 1657
on tengevolge van een val ‘met  zijn paard overleden
te Amiens 1 Juli 1657. Koning Lodewijk geeft vrijge-
leide voor het l i jk om zulks naar Vianen te mogen
vervoeren 4 Juli 1657.

Wolphart valz  Brederode, werd geboren 18 November
1649. Hij werd, nog geen 6 jaar oud zijnde, door de
Staten van Holland beschonken met eene  compagnie
29 Sept. 1656; was leenvolger .zips broeders 16 Dec. 1667;
doet eed als ritmeester 1665; rltmeester  over eene com-
pagnie Fuiters op Holland 1668; aangesteld tot kolonel
over een regiment paarden ten dienste  der Vereenigde
Nederlanden 8 Febr. 1674; geadmitteerd als Proost van
Oud-Munster  te  Utrecht  22 Juni 1674 en hem wordt
door de Staten van Holland verboden zich te noemen
Graaf van Holland en Souvereiu van Vianen on Ameide
15 Februari 1678. Hij is ougehuwd overleden 19 Juni
1679 en werd als laatst wettig mansoir van het edele
huis Brederode den 21 Juli d. a. v. te Vianen begraven.
%ij  deze begratenis  werd het volle wapen van Brede-
rode verbroken en mede ten grave gelegd ,,opdat nie-
mand te eeniger tijd zich deze wapenen, naam of ge-
slacht aanmatige, toeeigene of reclameeru.” Dit alles
geschiedde in het bijzijn en ten aanhoore van alle col-
legies van de regeering  van het land van Vianen en
ook van Frederik Lodewijk van .Brederode,  heer6  van
Bolswaard! Drossaard van Ameide en Tienhoven, die
een der slippen van het rouwkleed gedragen had.

En hiermede meen ik aangetoond te hebben, dat de
schilderij No. 113 moet voorstellen Hendrik of IVolphart
uan Brederode, het aan een ander. overlatende de beel-
tenis te vergelijken met de portretten van Wolphart bij
Fred.  Muller No. 709 en bij van Someren  NO. 778.

Schilderijen zoowel van Hendrik als van Wolphart
bevonden zich blijkens inventarissen van 1670 en 1684
op Batestein (het kasteel te Vianen).

~--

Iets over de kwartieren van Hugo  de Groot,
door Jhr. Mr. E. A. V A N  BEBESTBYN.

In de October-aflevering van dit Maandblad, kol. 305,
meent de heer Wildeman ontdekt te hebbon dat het
rouwbord van  Hugo de Oroot e e n  v e r k e e r d e  g r o o t -
moeder van moederszijde aangeeft. Zijn moeder Aeitje
Franckensdochter  van Ouerschie zou nl. een dochter zijn
uit het huwelijk van Frnnclc  van Ouerschie met ,Adri-
una Borrel’ e n  n i e t  v a n  ,,Anna Adrianns” (van, Adri-
chem). Ten bewijze van deze bewering drukt de heer
Wi ldeman de  huwel i jksvoorwaarden  af van Jan. de
Groot en Aeitgen can Ocerschie.

Het spijt mij voor den geachten  schrijver, maar ik
heb tevergeefs gezocht in het aangehaalde materiaal
naar een overtuigend bewijs. Wat staat in de acte van
1681? Dat A e l t g e n  E r a n c k e n  van Ooerschie’s vader
zaliger heette ,Frans  Pietersz Overschie”, en dat haai
moeder  hee t te  ,,Adriana Adriae&r.”  en haar groot.
m o e d e r  ,,Baertge c’orssen”.  Meer  n ie t s  omtren t  ban
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uders.  Schrijver meent nu, dat Adriaua  Adrianus  Z O U

,ijn de 10 vrouw van Franck  Pietersz vaw Ocerschie.
iij deelt ons voorts m o d e  dat het Nedcrl. Adelsboek
g. 1913 p. 118 ,,nog ten onrechte” als haar moeder
lermeld  heef t  ,Anna Adriacns  (u. Adrichem)“? B i j  h e t
liteeren  vergist de heer Wildeman zich echter. Er staat
kp bl. 118 als moeder ,,Adriclrta  vun Adrichem” e n
liet ,,Antach  Adriuens.  (v. Adrichem)“. En dit is geheel
n orde. Immers Aeltgen van Overschio was een doch-
#er  uit het 2’ huwelijk vau Pranck Pietersz vals Over-
:chie met Adrinna Adrirtans  vafa Adrichcm.  Dit huwelijk
verd gesloten in 1558 en daaruit is geboren te Delft
32.10 1661 Aeltgen, die in 1581 met Jmz de Groot huwde.

Wil de heer Wildeman het bewijs? Hij sla dan de
IXcsauriersrekening  van Delft  op over 1587 fol. 1480
m dan kan hij daar lezen: ,,Lijfrente  vercoft onder Mr.
i’rans Duyst van Santen den 280 Aug. 1577: A e l t g e n
Frans l’ietersz Ouerschie dochter out omtrent 16 jaren
l a a r  m o e d e r  a f  w a s  Bdriana  Adricreu  Claesz.dr.  ‘van
4drichem hefÇer Mr. Jan de Groot”.

Als hij voorts op het Rijksarchief  het bekende Lijf-
:entenregistor  van 1567 (Holland. Diverse Rekeningen
310 fol. 112/113) wil raadplegen, dan zal hi.j daar zien,
lat Ariela  Glacs ,,iu ‘t dubbe le  Cruys” (dit is van  Adri-
zhem)  en Baertge Corsseladr.  zijn hv. een lijfrente koopen
vroor  hunne  9  k inderen ,  waaronder  A,riaeMje  oud 15
jaar verschijnt (dus geboren 1641).

Bovendien, Fralack  Pietersz vwa Ouerschie was in
10 huwelijk gehuwd geweest met Aeltje  Borre Jacobs
jochter en niet met Adriunw  Adriuansdr.  Borre,  zoodat
3e kwartierstaat, tengevolge van de vergissing opge-
maakt, personen vermeldt, die niet bestaan hebben.

De heer Wildeman heeft  zich op een dwaalspoor
laten brengen door het  woord ,,broeder”  bij P i e t e r
Francken  vcm  Oversckie (geb. 1 Juni 1647),  gehuwd met
Lucasje Lucas&. Sasbout.  Doze  P ie te r  i s  u i t  he t  10
huwel$k en dus een halfbroeder van de bruid. Hij zij
dus in ‘t vervolg op zijn hoede als hij ,,broeders”  tegon-
komt en had dit in dit geval te meer moeten zijn nu
in dezelfde acte 2 regels verder Claes  Adriuelasz.  can
Adrichem als haar oom en voogd optrad. l)
~--

BOEKAANKONDIGING.

W .  W i j n a e n d t s  v a n  R e s a n d t .  G e s c h i e d e n i s  e n
Genealogie van het geslacht de Jolage  uit Zierikzee, van
pl. m. 1420 tot heden. Men 10 stamtafels, bijlagen  en
talrijke platen. 1924.

Het is  ons een genoegen de verschijning aan te
kondigen van bovengenoemd werk, de jongste penne-
vrucht van ons geacht correspondeerend lid den heer
W. Wijuaendts  van Resandt. Deze schr$  ver, wiens scherp-
zinnigheid, ijver en nauwgezetheid hem in de eerste
gelederen geplaatst hebben der hedendaagsche genealo-

1) Een andere omstandigheid, die de vergissing van den heer W.
in de hand gewerkt zal hebben, is het feit, dat, Aeltgen Fmncken  van
Ouerschie in de eenealoeieën - en nog in Ned. Adelsb. 1913 -
voorkomt  a ls  A&?a  Barre  oan Ouerschie  en dus naar  de  eerste

Y

vrouw van haren vader ZOU zijo  genoemd, terwijl de genealogie wan
Overschie in Alg. Ned. Fam. bl. 1863/84 aan haar eigen moeder
(Adriana van Adriohem)  bovendien ten onrechte den voornaam Aitna
toekent.

RE D.
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gische vorschers hier te lande, verdient ongetwijfeld
alle hulde voor dezen nieuwen arbeid,<  die tot het beste
behoort van wat hij tot heden het licht deed zien. In
beknopten vorm Gindt men in  de  ,,Ueschiedenis  o n
Genealogie van het geslacht de Jonge” een schat van
gegevens bijeen over een aanzienlijk regentengeslacht,
dat in de geschiedenis van ons vaderland een rol van
beteekenis heeft gespeeld en - in tegenstelling tot zoo-
veel andere - nog heden ten dage hoogst verdienste-
lijke staatsburgers onder zijne leden telt .  Wanneer
men kennis neemt van de uitgebreide lijst van bronnen,
die de schrijver voor zijn werk geraadpleegd heeft,
dan krijgt men den indruk, dat hij vrijwel niets heeft
overgeslagen, dat voor de geschiedenis der familie van
belang kon zijn. Zelfs bronnen, waarvan men de waarde
voor een specifiek Zierikzeesch geslacht als de Jonge op
het eerste gezicht niet licht zou onderkennen, ontgingen
niet aan het geoefend oog van den heer Wijnaendts van
Resandt. Zoo zou b.v. een niet-ingewijde nu juist niet
in het archief der Utrechtsche kapittels, berustende in
het Rijksarchief aldaar,  belangrijke gegevens zoe-
ken aangaande de oudste generaties der familie te
Zierikzee. Toch leverde dit zeer waardevol materiaal
op, hetgeen verband houdt met het feit, dat, speciaal
de kapittels van St. Jan en van Oud-Munster te Utrecht
tal van tienden op Schouwen en Duiveland in eigendom
hadden, welke in pacht of in leen  werden uitgegeven
aan bewoners dier eilanden, o.a. t.e Zierikzee. De hier-
op betrekking hebbende registers  vangon  reeds zóó
v r o e g  a a n  (gedeelt.elijk  r e e d s  i n  1346), ,,dat zij” -
naar het oordeel van den heer W. v. R. - ,,voor elk
oud goslacht uit die streken van groote waarde zijn”.

Desondanks kon de stamreeks van het geslacht de
Jonge niet hooger  opgevoerd worden dan reeds bekend
was. Zij vangt derhalve aan met Jala Lievensz, geb. f
1420, schepen en burgemeester van Zierikzee, die reeds
een geboren inwoner dier stad moet zijn geweest, aan-
gezien zijn naam niet voorkomt onder die der nieuw
aangekomen poorters in het Poorterboek aldaar. Terecht
rekent schr. af met de foutieve redactie der eerste drie
generaties zooals men die in oude genealogieën en nog
in Nederl. Adelsb. 1903 aantreft en volgens welke de
stamreeks zou aanvangen met een Jaga de Jonge,  i n
1460 gehuwd met Nicolaä,  de Grave, wiens zoon Pieter
de Jonge, de vader was van Anthony de Jonge, schepen
van Zierikzee en in 1518 gehuwd met Johanna Ockers.
Genoemde personen hebben nimmer den geslachtsnaam
de Jorjge  gevoerd, maar dat zij ook niet bestaan zouden
hebben - zooals de heer W. v. R. mededeelt - kunnen
wij niet onderschrijven, aangezien zij klaarblijkelijk
identiek zijn aan de eerste drie generaties der stam-
reeks zooals schr. die zelf heeft vastgesteld, t.w. Jan
Lievensz, Pieter Jan Lievensz en Anthonis  Pieter Jan
Lievensz. De geslacht’snaam  de Jonge is eerst f 1600
aangenomen door den kleinzoon van laatstgenoemde,
Juli Jan Anthonisse, die - ter onderscheiding van zijn
vader ,Ouroe  Jau Antkonisse”  -als Jonge Jan Anthonis’se
en Jnrb A~dhonisse  de Jonge werd aangeduid en later
kortweg als Joha~a  de Jolige  voorkomt. Een en ander
was trouwens reeds bekend uit het artikel de Jonge
in de jaargangen 1908, 1914 en 1920 van Neder].  Adels-
boek. Waarom de heer W. v. R. deze bron onvermeld
l a a t  e n  d e n  i n d r u k  w e k t ,  d a t  e e r s t  ,thans” d e
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waarheid omtrent den oorsprong van den naam de
Jonge aan het licht kwam, is ons niet recht duidelijk.
De stamreeks de Jonge is  in laatstgenoemden jaar-
gang van het adelsboekje in hoofdzaak volkomen juist,
al zal zij op menig ondergeschikt punt na de verschij-
ning van het hier besproken werk herziening behoeven.
ZOO  weten wij thans b.v. - om ons tot de oudste ge-
neraties te beperken - dat Pieter Jan Lierensa  (gen. II),
schepen on burgemeester van Zierikzee tusschen 1479 en
1530, in eerste huwelijk verbonden was aan C’or?aelia  dr.
van Jan Boeye, uit welk huwelijk 7 kinderen geboren
werden, w. o. AdJzoG Pieter Jan Lieuensz  (gen. 111),
die niet alleen accijnsenaar, plaatwachter en wijntapper
was - zooals N. A. vermeldt - maar daarnevens in
de regeering zijner vaderstad zilting  had en wel tot
20 Maart 1638 als raad. Het spreekt echter vanzelf,
dat het grootste doel der nieuwa vondsten zich niet
tot de stamreeks beperkt, maar betrekking heeft op
het geslacht in al zijn gelederen, waaronder ook ver-
schillende uitgestorven takken, die zeer  marquante per-
soonlijkheden hebben opgeleverd. Het is belangwekkend
aan de hand van de voortreffeli jk gedocumenteerde
studie van den heer Wijnaendts van Resandt de maat-
schappelijke evolutie van de familie de Jonge te volgen.
Hoewel dit geslacht van de vroegste tijden af tot de
notabelen van Zierikzee behoord heeft, maakte het in
de eerste generaties nog deel uit van den neringdoen-
den handelsstand. Volgens het register van kohieren
van taxatie van den 10”” penning in 1643 kwamen zij
in dat jaar nog niet voor onder de meest welgestelde
kooplieden hunnor  stad. De grondslag voor het familie-
fortuin zal gezocht moeten worden in den lakenhandel
van Jan Anthonisse (gen. IV), ook wel genoemd Laecke-
m a n  of Ouzue  <Jan Anth.onissc,  wiens oudste zoon Jan
JarA  A n t h o n i s s e ,  de  l a t e re  Jo/bn~z de Jovage, in den
lakenhandel zijns vaders werd opgenomen en, tot rijk-
dom en aanzien gekomen, ook in het openbare leven
een belangrijke rol gespeeld heeft. Met hem en zijn
jongeren broeder Huybrecht Jan Anthonisse - den stam-
vader van het bekende geslacht Steelzgracht  - begint
de familie ook buiten haar vaderstad Zierikzee naar
voren te treden. Beiden zagen zich benoemd tot ge-
deputeerden van wege Zierikzee ter Staten van Zee-
land, laatstgenoemde ook tot  raad ter admirali teit
van Zeeland en raad en advocaat-fiscaal van het Hof
van Vlaanderen te Niddelburg. Zij waren ook de eer-
sten, die omstreeks 1600 het patronymicum lieten varen
en  een  ges lach tsnaam aannamen:  Jan dien van de
Jonge, Huybrecht  dien van Steengrrrcht.  Hunne beide
minder op den voorgrond tredende broeders Ocker en
Herman  Jan Anthonisse, welke laatste kinderloos over-
leed, deden dit niet. Voor de zoons van eerstgenoemde
zou later het patronymicum echter tot een geslachts-
naam verstarren; van hen stamt het bekende uitgestorven
regeeringsgeslacht Ockelse a,f. Omstreeks denzelfden tijd
kwam ook een nieuw wapen het huismerk, waarmede
Pie t e r  Ja?l Lierensz  (gen. 11) in i479 als  schepen te
Zierikzee zegelde, vervangen. Volgens het schepenzegel
van Johan de .Joonge (1686) en diens rouwbord  (1617)
voerde  hij : doors?aeden ,van  rood en goud met een gol-
ve?adelh blauwen dwnrsbalk  over  de snijdingslijn, het rood
beladen met tlree  gouden vagers (oegers)  naast elkaar en
met  de?z deel omlaag; het go& beladen met een gebla-
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derden en zilver-bevrztchten  groenen okkernotetak,  waar-
aan r. en 1. eerz blad en van ondererl.  3 vruchten. D i t
w a p e n ,  dat ruim t3en eeuw later a00r  de familie de
Jonge verla ten werd, is op kleine verschillen na nog
heden ten dage het blazoen der Stee?agracht’s. Ten slotte
bracht Johan de Jonge - als een kind van zijn tijd -
het verhoogde aanzien zijner familie tot uiting in den
aankoop der heerlijkheden Oosterland, Sir Jansland  en
Haamstede, waaraan door zijne afstammelingen nog
vele andere werden toegevoegd. Johan de Jonge was
driemaal gehuwd  en had bij  zi jn drie vrouwen niet
minder dan 24 kinderen, zoodat Smallegange ook uit
dezen hoofde in zijn Cronijk van Zeeland met recht
kon spreken van ,,de wonderlijk gezegende stam van
Jan Anthonissen”. Vier zijner zonen lieten afstamme-
lingen na : Mr Bonifacius  (1667-1628),  heer van Ooster-
land, Sir Janslund en Oostersteyn, uit wien de in 1703
uitgestorven tak de Jonge van Oosterland; 1Mr.  Job
(1694- 1673),  stamvader van het geheel0  huidige geslacht,
thans bekend (onder  de namen de Jonge, de Jonge van
Campensnieuwlwnd,  de Jonge van Ellemeet, de Jonge
van Zwijnsbergen ; Mr. Anthony (1597-1669),  heer van
Bruinisse en Botland,  uit wien de in 1’706  uitgestorven
tak de Jonge van Brui&se en Mr. Jacob (1610-1660),
heer van Ellemeet en in Elkerzee, stamvader van een
in 1’747 uitgestorven ouderen tak de Jonge cnn Ellemeet.

Met voornoemden Bonifacius en zijn beide zoons Johan
en Cornelis wordt  de maatschappelijke stijging voort-
gezet. Eerstgenoemde was de bekende Raadpensionaris
van Zeeland, terwijl zijn zoons Mr. Corrzelis de Jonge
van Oosterland (1690-1649),  raadsheer in den Hoogen
Raad, en Mr. Johan de Jonge  valz Oosterla&  (1614-1664),
lid van den Raad van State, als dragers van aanzien-
lijke ambten in de Republiek hun naam ook buiten hun
eigen gewest bekendheid deden verwerven. Met hun
jongeren neef Mr. Cornelis de Jonge van  Ellerneet (1646
-1721)  zou deze bekendheid zich ook tot de inter-
nationale kringen der Hofstad uitbreiden. Deze bekleedde
gedurende 324 jaar het belangrijke ambt van Ontvanger-
generaal der Vereenigde Nederlanden. Hij woonde in
Den Haag op den Langen Vijverberg, hoek Kneuterdijk,
en des zomers op zijn buitenverblijven te Rijswijk en
Wassenaar (Duinrel) en was in diplomatieke en hooge
regeeringskringon een zeer geziene figuur. Uit het dag-
boek van de Vrouwe van Ellemeet, Maria Oyens, waar-
van een fragment als bijlage is afgedrukt, verneemt
men hoe de aanzienlijkste edellieden in binnen- en
buitenland om de hand harer dochters dongen. De
jongste van deze werd dan ook de gemalin van den
Engelschen Lord North and Cfrey, een beschermeling
van den bekenden hertog van Marlborough, die bij zgn
bezoek aan den Haag in Oct. 1706 meermalen de gast
was van de de Jonge’s van Ellemeet. Zij hertrouwde
later met den Schotschen Lord Elibank, terwijl haar
oudere zuster haar hand schonk aan den Voorzitter van
de Hollandsche  Ridderschap Jacob Godfried  baron v a n
Boetzelaer. In deze omstandigheden zal het geen ver-
wondering wekken, dat Mr. Cornelis de Jonge van
Ellemeet als zooveel andere tot macht en aanzien ge-
komen regenten met zijn eervolle doch burgerlijke af-
komst geen vrede meer had en zich met welgevallen
- vermoedelijk door een Belgischen genealoog - een
phantastische afstamming liet aanleunen uit het bekende
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grafelijke huis van der Marck en dit naar aanleiding
van de copie eener  verklaring,  die 3 Nov.  1671 te
Brielle door Il~illem  van Lumej  gra,af t:a?z der M a r c k
zou zijn afgegeven ten behoeve van ,,Jan AntJzony  de
Jonge, benevens zijn oom Acherus de Jolage,  Ridderen,
bijgenaemt  van der Marck” volgens welke dezen lijn-
rechte afstammelingen zouden zijn van ,,Herman gesegd
de Jonge van der Harclc  (den zoon van Heer Lothary
Grave van der Marck), die te wijve heeft gehad Vrouwe
Emilia v a n  Virnenborg.” Met deze dwaze pretentie
rekent schr. terecht af. Indien bovenbedoelde verklaring
in originali ooit bestaan heeft, dan zal zij o.i. eerder
zijn afgegeven t.en behoeve van leden van het bekende
Dordtscho geslacht de Jonge van Baertwijck,  dat evenals
van der  Marck een geschakeerden dwarsbalk in zijn
wapen  v0OrdO  en ,metten welcken”  L u m e y  v o l g e n s
Bor í, ,,singulieren  kenn isse  ende v run t schap  haddo
onderhouden”. In dat geval Z O U  de  inhoud  der  ve r -
klaring dus ten behoeve va,n de Zeeuwsche de Jonge’s
gedeeltelijk zijn vervalscht.

Het was ook Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, die
het hierboven beschreven wapen het eerst verliet voor
het tegenwoordige : e e n  bbauwe  golveladc dfuarsbalk  o p
eengouden veld, dat door hem voor het oorspronkelijke
wapen werd gehouden, maar naar het oordeel van den
heer W. v. R. slechts aangenomen was ,,om de pretentie
van de afstamming uit van der Marck meer kracht te kun-
nen bijzetten”. Wij kennen den inhoud der correspon-
dentie, die door de Jonge van Ellemeet over deze wapen-
quaestie gevoerd schijnt te zijn, niet, maar vragen ons
niettemin af of de geachte schr.  zich niet in de motieven,
die tot de wapenwijziging aanleiding gegeven hebben,
vergist. Zijn gepretendeerde afstamming uit de graven
van der Marck toch bracht d. J. v. E. reeds tot uiting
door zijn wapen te kwartileeren met ual1 der  Marck :
,,in goud een in 3 rijen van zilver en rood geschakeerde
dwarsbalk met een rooden halven leeuw uitgaande van
den balk”, en dit wapen in het Iste en 4de kwartier te
plaatsen.  Met den golvenden blauwen dwarsbalk in
goud van het 20 en 3’ kwartier kan dan slechts de J o n g e
zijn bedoeld, gezuiverd van de aan aangehuwde families
ontleende wapenfiguren. Immers waren de ,,twee vagers
in rood” ontleend aan het wapen van het geslacht de
Vager, waartoe de moeder van den eerste de Jonge
behoorde, terwijl de okkernotetak een herinnering vormde
aan de familie van diens grootmoeder, die een lid was
van het oudste geslacht Ocke,-se.  In die omstandigheden
kwam de overblgvende  heraldieke hoofdfiguur, de gol-
vende blauwe dwarsbalk, alleszins in aanmerking om
als stamwapen de Jonge te worden beschouwd. Dat het
nieuwe wapen de Jonge in zijn strengen eenvoud voor-
namer is dan het oude en juist hierom de voorliefde
van den heer van Ellemeet zal hebben genoten, kan
moeilijk worden ontkend, maa.r  evenmin dat het ook
aan strengere heraldische eischen voldoet.  Wij gaan
derhalve met den geachten  schrijver niet mee, wanneer
hij het prijsgeven van het oude wapen toeschrijft aan
,valsche voorspiegelingen” van ,,den te dezen opzichte
beruchten” Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, zog
afgezien van de overweging, dat aan laatstgenoemde
toch bezwaarlijk de bevoegdheid kon worden ontzegd

1) Aangeh. in dit Maandbl. V (1887),  p. 106.
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het een eeuw vroeger a00r  zijne voorouders w i 11 e-
keurig aangenomen wapen naar zijn eigen inzichten
te wqzigen,  c. cl. te verbeteren. Een recent voorbeeld
eener dergelijke wapenwijziging  levert de familie van
RarneOcek,
werd

wier blazoen kort geleden bij K. B. ontdaan
van de figuren ontleend aan de wapens der aan-

g e h u w d e  f’amilios Il’illink en Rochussen. Dat  de heer
W. v. R. zich zelf trouwens niet steeds aan de ziens-
wijze van de Jonge van Ellemeet heeft kunnen ont-
trekken, blijkt op p. 79, alwaar hij het oude wapen
beschrijft
Ockers”.

als ,,De Jonge, gebroken met De vager  en

De uitgebreidheid van het geslacht de Jonge met
zijn talrijke vertakkingen heeft, er beknoptheidshalve  toe
geleid, dat niet alla familieleden in de genealogie zelve
zijn vermeld, maar voor een groot deel in zeer uit-
voerige tabellen zijn ondergebracht. Dit geldt in de
eerste plaats de vele uitgestorven takken, waarvan er
ééne, afstammende uit Iman. Jobzn.de  Jonge(1631-1721),
heer in Bommenede, nog tot 1888 heeft voortgebloeid
en in de vrouwelijke lijn - bijzonderheid die wij niet
vermeld vonden - werd voortgezet in de geslachten
de Jonge Mulock  Houwer en de Jonge can der Halen.

De uitgebreidheid en tevens de belangrijkheid van het
geslacht de jonge wordt het best geïllustreerd door
het feit, dat het onder zijn leden - naast dragers van
minder gewichtige functiën - vóór 1796 niet minder
dan 18 burgemeesters, 21 schepenen, 22 raden, 9 thesoriers,
4 pensionarissen, 8 pensionarissen-honorair en 2 baljuws
van Zierikzee heeft geteld en daarneven o. m. 23 ge-
deputeerden ter Staten van Zeeland, 11 gecommitteerden
ter Staten-Generaal enz. enz., waaronder niet begrepen zijn
leden der uit denzelfden  manstam  gesproten geslachten
Steengracht, Ockerse en van der Port, die ook talrijke
regenten hebben opgeleverd. Het is wel jammer, dat
waar een zoo bekwame hand als die van den heer
Wijnaendts  van Resandt bereid gevonden werd om de
geschiedenis der familie de Jonge te boek te stellen,
klaarblijkelijk geen termen aanwezig geacht werden om
een0 volledige genealogie van alle afstammelingen van
den Zierikzeeschen burgemeester Jan Lievensz. tegeven,
waardoor het werk, dat thans een fragmentarisch karakter
draagt, tot een magistraal geheel zou zijn uitgdija.
Wel worden aan de geslachten Steengracht en Ockerse,
die trouwens in de genealogische literatuur reeds meer-
malen zijn ter sprake gebracht, eenige  woorden gewijd,
maar over het geslacht van der Port, dat zou  afstamm,en
van Pieter Anthonis Pietersz., een jongeren halfbroeder
en niet - zooals weleens is beweerd, maar door schr.
afdoende is weerlegd - een onwettigen broeder van
bovengenoemden Olcwe  Jan Anthonisse  (gen. IV), missen
wij ieder genealogisch en heraldisch gegeven.

De uitgave is typographisch uitstekend verzorgd ; tal-
rijke voor het meerendeel goed geslaagde illustraties
verlevendigen den tekst, terwijl  een register  op de
namen der behandelde geslachten, heerlijkheden enz.
het werk besluit, dat wij om zijn degelijken inhoud en
wetenschappelijken  opzet onzen medeleden warm ter
lezing aanbevelen ‘).

V ALCK LUCASSEN.

1) Een excmplasr  bevindt.  zich in dc Bibliotheek van het Genootschap.
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KORTE MEDEDEELINGEN.

Heldewier.
In het familiearchief-Godin (op Maarsbergen) trof ik

een charter aan bevattende de huwelijksvoorwaarden
dd. 13 Aug. 1604 te Keulen ten overstaan van Notaris
Gerhardus Beckman aldaar, tusschen :

Pierre Vivien, zn. van wijlen &icolas  Tivien  J.U.D.,
Heer van Benigni en Jenllne ïldasieres,  gewoond heb-
bende te Valenciennes, geassisteerd met zijnen oom
Louis Vivien en met Alard de Lannoy, koopman wo-
nende te Keulen, en

Constante  Heldewier, dr. van wijlen Middel  Heldewier,
geassisteerd met hare moeder Jeanne  Mahieu, haren
broeder Nicolas  Heldewier en Godefroy Houtappel,
k o o p m a n  t e  K e u l e n .  .

Het contract is opgemaakt ten huize van de moeder
der bruid te Keulen ,Uf der Briickene”.

E. VAN BERESTEYN.

Het huwelijk van Abraham Heldewier en Anna Bos-
mau (XLII, &1)  zal wel hebben plaats gevonden op
27 Nov. 1662, immers de ondertrouw te A’dam luidt
aldus (D.T.B. 483 fo 219):

den 13 November 1662 C.a.v. Abaham  Heldewier
van Frankfoort am IMain, coopman, out 30 jaar, ouders
doot, geassisteert  met Emanuel Romitty sijn cousyn,
woont op de Nieuwendijk en A n n a  Bosmalis  van A.,
out 23 jaar, geassisteert met Hr. Guilliam Penijn  en
Cornelia Bosmans,  haar oom en vooght en suster, woont
op de Kaisersgraght.

De ondertrouwacte van zijn 2” huwelijk werd door
mij reeds gepubliceerd in kolom 248; zijn aldaar ge-
noemde zwager LOdeqk van Ludiek was gehuwd met
Cornelia Bosnaans.

Uit zijn eerste huwelijk vond ik nog in de Nieuwe
Zijdskapel  te A’dam gedoopt 27 April 1670: Abraham,
getuigen : Hans Jacobs  Heldewier en Corl,elia Bosma,n.

M r  H  F  WIJNMAN.. . .

Manoli, Italiaansch stucwerker.
Van onze leden, deelnemers aan onze zoo welge-

slaagde excursie van 1922 in Salland,  zullen de meesten
zich wel het zoo bijzonder fraaie stucwerk, in den huize
Windesheim aanwezig, herinneren.

Onlangs nu werd in het midden van de groote zaal
op het afbeeldsel van een wereldbol een inschrift ge-
vonclen, dat ons den geestigen kunstenaar bij name
leert kennen. Het luidt: ,,D. 0. M. 1. 0. H. S. Manoli
Inv. Staur. S. 0.” hetgeen door mij aldus werd opgelost:
Domino Optimo Maximo IesuiOmnium  Hominum Salvatori
Manoli Invenit Stauravit; terwijl ik met de S. O., wel-
licht 8. D., want dit was niet geheel duidelijk, geen
raad wist.

Ons geacht medelid Mr. A. Staring  vulde dit op
alleszins gelukkige wijze aan, door te lezen: Deo Optimo
Maximo Iesui OmniUm  Hominum Salvatori Manoli In-
ventor  Staurator Sacravit Opus. Bij de monumenten-
commissie nam men met belangsteliing  van deze mede-
deeling kennis, doch kon niets omtrent den maker
mededeeleu,  noch ander kunstwerk van hem aanwijzen.
Het is toch moeili jk aan te nemen, dat de Italiaan
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ì&xnoli de in de 188  eeuw lange en bezwaarlijke reis
naar de Nederlanden heeft gemaakt om alleen op Windes-
heim te werken. In de stedelijke archieven van Holland
zal wellicht zijn naam gevonden worden, gelijk ik in
Leiden de Italiaansche.,beeldenmakers”  Donainicus  Sala
en Caesar Pranceschinr  1x1 het laatst der 18” eeuw ver-
meld vond.

Bij deze zij dan een beroep gedaan op de trouwe
werkers onder onze medeleden; mogen zij zich Manobi’s
naam bij hunne archiefnasporingen te binnen brengen.

BIJLBVELD.

De herkomst van het geslacht Groen van Prinsterer
(XLII, 346). Met belangstelling nam ik kennis van dit
aanvullend materiaal van de hand van den heer W. A.
van Rijn op mijn artikel over dit’ geslacht. Het zij mij
echter vergund er op te wijzen dat ik reeds 14 jaar
geleden in Wapenheraut 1910, bl. 329 (als vervolg op
jaargang 1909, bl. 46) de ondertrouw-acts te Delft en
Leiden ingeschreven, betrekking hebbende op de huw.
van Pieter Groen met Jelyann vnrz der Hyel en Clzristina
.Prinsters  benevens enkele gegevens uit Delftsche notar.
protoc.  en ‘t archief van ‘t zilvcrsmidsgilde aldaar, pu-
b l i cee rde ,  zooda t  Z.Ed. wat dit  onderdeel van zijn
a r t ike l  be t re f t ,  n ie t s  n ieuws  b reng t !  Ware  Petrt’s
Repertorium door hem geraadpleegd, iets wat ,een goed
georiënteerd genealoog” nimmer verzuimen mag, zo0
zou hij bemerkt hebben, dat mijn art. @oen  over twee
jaargangen van Wapenheraut loopt l).

M. G. WXDEMAN.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bern (van). Gevraagd wordt aanvulling, z.m. het voor-
geslacht van: Fra.ns Nicolaas van Bern, geb. Wijk bij
Duurstede den . . . 1787, burgemeester van Zeist en
Lid der ,Prov. Staten van Utrecht, overl. Zeist 16 Aug.
1861, ondertr. 10 Utrecht 26 Aug. 1814 Johanna Maria
v a n  Mnriënhoff, geb. te . . . den . . . 1790, overl. Zeist
11 Aug.  1816,  dr .  van . . . can Mariënhoff 811 van . . .
tr. 20 Purmerend 12 Juui 1834 Jacoba  Anna can Goor
Hinloopen, geb. to . . . den . . . 1796, overl. Zeist 8 Febr.
1880, dr. van . . . van Goor Hinloopen en van . . .

F. N. van Bern voerde: In ro. e. rechtorschuinb. v.
go. beladen met een zw. beer. Ht.: de beer uitk. Wr.
en dekkl.: go. en ro.

Zijn vader Nicolaas van Bern, geb. in 1742, was bur-
gemeester van Wijk bij Duurstede en komt in 1807
voor als l id van het stedelgk  bes tuur  van  Wijk bi j
Duurstede (Zie de Koninklijke Almanak voor 1807 pag.
343).

Utrec7lt. NIEUWENKAMP .

Goublet.  (XL& 281)  Commiss ie  voor  Adam van
der Tammen als sergeant-majoor of wachtmeester te
Woudrichem en commies van de vivres en ammunitie

1) Het moge juist ziju, dat de heer W. - hierbij op weg geholpen
d o o r  wilen ons medelid G. 1%. J. C. Eschauzier  - in  Wapenher .
1910  i nzake  U;oen  eenigc nndorc nauvullingou heeft verstrekt, dnt
eiin onderzoek  in  hot  Dclftsche ortd.nrohief n ie t temin  ver re  van
volledig is geweest -- enen denke nnn do door den heer vou Rijn
aan  de  registers der  N.  K.  ont leende  begraafdata  -- ka,11  moeil~k-..
worden betwist.

R e d .
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in plaats van Roeland  Goublet,  die op verzoek ontslagen
was. 13 Dec. 1699. (R. v. St. no. 1626).

‘s-Gravenhage. V A N  R O M O N D T.

Greve Brouwer. Bestaat dit geslacht nog? Mij z$n
2 huwelijken Brouwer X Grove bekend, 11.1. van Mr.
Reinier  Quentyn  Brouwer [burgem. van Hattem en ald.
t 20.1.17961 met  Mar ia  l d a  Gret;e,  en van Hermanus
Brouwer [t Deventer 9.12.1810]  met Annelcen  Greve.

V. M. G. W.

Haas.  Gevraagd wordt wie de ouders waren van
Elsalinn Ha:ts en A n n e  ElisabetlL  Huas (ve rmoede l i jk
beiden te Amsterdam omstreeks 1760 geboren). De eerste
tr. ,lnqa Willem (de) Boer, de tweede Helmert Willem
van Beek te Utrecht. Ook de ouders dezer echtgenooten
worden gezocht.

‘S-&. T H .  à  TE . V. D. H .

Hanswijk  (van)-Bouwens. Kwartieren gevraagd van
het echtpaar Mr. Johan Willem van Hnnswijk  en l>ebora
Bouwens. Hun dochter Jo7Lalana  iiaria Cutharina  huwde
27 Nov. 1795 met Jhr. Mr. fiendrik  Bergzard  Martini .

Lugano. V A N  WASSENAER.

Hollandt  (van) .  (XXVI,  S9/91). In  j aa rgang  1908
komt een bijdrage voor omtrent geslachten van dezen
naam, waarbij ik destijds als redacteur van het Maand-
blad een onderschrift plaatste, er op wees, dat er geen
eenstemmigheid heerschte  nopens de vraag welken voor-
naam de vader van jonker Berend van Bollandt  droeg,
Jorrlaen  of Jorefaes, en uitnoodigde in dezen ophelde-
ring te geven.

Ik kan dit  thans zelf doen en mededeelen dat die
voornaam inderdaad Jorriaen luidde.

Ik vond namelijk in het rijksarchief alhier eene trans-
port-acte van Wijk bij Duurstede, waarbij Anna .Ver-
muyr, weduwe van Jorephaes van Hollandt, Heer .Toriaelz
v .  ll., canoniek  van  Wijck,  Dirck v. H., haer  s o n e n ,
mitsgaders Anna en Cathariua,  haer dochters, op 22
Juni ló73 transporteeren aan J. van Oestrum.

Dirck nu was de broer, Anna en Catharina waren
de zusters van Berend’s  vader.

Utrecht. Mr. H. W. V A N  SANDJCK.

Leuningen (van)-Bruyven of Bruynen. In Alg. Ned.
Familicbl. VI (1889), p. 109a  en b, vermeldt Mr. J. E. van
Someren Brand het huwelijk van den Haagsehen  Schepen
(en  De l f t schen  boekdrukker )  Belbert  Hey?adrikst.  vch?a
Leuninge?a  (1_  30 Maart  1613,  begr .  0. K. Delft) met
Aglriesge~a  Bruyne~a  Ccresarsdr.  (i_ 23 Dec. 16121,  weduwe
van Harmen  Schinckel,  den Delftschen martelaar.

Ditzelfde echtpaar wordt door Dr. Elias in zijn ,De
Vroedschap van Amstordam” vermeld op pag. 282, als
de ouders van ,Josina Abbertsdr.  van Lezb?rijage%  geb .
te ‘s-Hage,  sterft te Amsterdam en er begraven N.Z.K.
S Jan.  1624,  le vrouw van Dr.  Samzcel  Coster.  M a a r
El ias  noemt  de  moeder  Aglaiesge~t Brzcyven,  en deze
naam wordt ook in den index aldus gespeld, zoodat er
geen reden is aan een drukfout te gelooven. Wat is
nu do juiste spelling? Indien de v van Elias geen ?a
moet zijn, ware het dan ook moge1ij.k  dat Bruyven een
verkeerde lezing van V~?L &!Jl:e1&  IS? Deze  gedach te
kwam bij mij op, omdat de oudste dochter uit het 1”
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huwelijk van Agniesgen : Calharifaa  M~i~ackel, t r o u w t
met Pieter Joosten  van Ruyoen, en do gelijknamige
dochter uit dit laatste huwelijk wederom met Herman
Pietersz.  wn Ruyven.

Groningen. J. F. VAN BIZMMELEN.

Menninck. (XLII, 23, 222, 262, 318). Van der Lely
heeft gedwaald toen hij Adriann Menoinx Adriaensdr.
noemde als vrouw van Hendrik Lint,lagen. Toevallig
vond ik onla!lgs  bij een onderzoek op het Rijksarchief
alhier, dat op ~8 &art 16% door de St,aten  van Holland
bevestigd werd de collatie op S Juni 1627 gedaan door
A d r i a n a  Mennings J1ichieZsdr.,  wonende te Delft ,  als
p a t r o n e s  eener  vicaric door den dood van 23~~~s en
Ctw&iae~t  llle,lnirzg.s  Xichielsronen,  ha re  b roede r s ,  op
haren man Heywlrick Linllogen.

Verder zoekende vond ik nu, dat deze vicarie op 1 Aug.
1611 op Frans en Christiaen voornoemd was geconfereerd
door Johanna Duy,st  VIW  Voorhout,  weduwe van wijlen
Adriaen Uenninck,  wonende te Delft, wezende  door af-
wezigheid van haren buitenslands vertoevende broeder
Christiaen Duyst VUII Voor7aout de oudste collatrice; en ein-
delijk dat deze vicarie op S Dec. 1698 was aangegeven
door Michiel Menni?zc7c  Aertst., als possesseur bij gift van
zijne moei Juffr. Cutharina  Duyst. Laatstgenoemde con-
fereerde als oudemoei  twee andere te hnrer begeving
staande vicarieën op Abraham &ie~i~?ck en op Dirck Spie-
rigzc7l  alias Dirck Duyst Dircx  (sic), zoons van Fra?achois
Spierilack,  tapissier te Delft, welke collaties in April
1607 werden bevestigd.

Waar hierboven sprake is van Michiel Menninck Aertsz.
meen ik aan een schrijffout te moeten denken. Er be-
stond wel iemand van dien naam, maar die leefde nog
in 1630, in welk jaar hij schepen van Gorinchem werd.
De met de vicarie beiiftigde  is  bl i jkbaar omstreeks
1611 overleden en moet een zoon geweest zijn van den
Watergeus Adriaeja  Menninck ; anders zou ook Catharina
Duyst niet zijne moei kunnen zijn geweest. De vorwis-
seling van Aert  voor Adriaen is trouwens in oude akten
geen zeldzaamheid.

Het blijkt dus, dat de Watergeus, wiens weduwe in
1611 te Delft woonde, behalve eene  dochter Comnzer.
die gehuwd was met Fraias  Spiering, een zoon Michiel
heeft gehad, die de vader was van Frans,  Christiaen
en Adriajaa  .Menninck.

'S-QT. B. v. B.

Mey (de). (XLII, 262). Jan Frederilc de Mey,  com-
mandeur ter zee, schepen (1762) en burgemeester van
Alkmaar, baljuw en dijkgraaf van de Zijpe, geb. 1 Dec.
1709, overl. Alkmaar 9 Jan. 1776, aldaar begraven 1 6
d.a.v., huwt 20 in 1740 Il’ibhelmi~aa  Cornelia du Bois,
begr. Alkmaar 19 Juli 1782, vermoedelijk dochter van
ffotiert.

Hij zoon van Mr. Jaar de Mey,  schepen en postmeester
te Rotterdam, geb. 1672, overl. Rotterdam 25 Maart
1711, huwt Amsterdam 9 Februari 1700 M a r i a  E v a
Backer  (dochter van Cornelis  en Callharina  Raye), geb.
Amsterdam 6 Mei 1674, overl. 23 Januari 1734.

Hij zoon van Pieter Ja,/st de Mey,  burgemeester van
Rotterdam, geremoveerd (1692), ged. Rotterdam 9 April
1642, begr.  aldaar 22 Aug. i 722, huwt 2 Augustus 1663
Beertruid  vala der Heij,
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Uit het huwelijk van J.  F.  de Mey en W. C.  d u
Bois sproten :

1. Qovert de Mey,  geb. 16 Dec. 1743, verm. jong overl;
2. ï%lria  Petronella  de Mey,  overl .  jong;
3. Qorert )du Bois de Mey,  geb. 18 Juli 1747, c o m -

mies te Vreeswik,  overl. 12 Februari 1796, huwt J .
C. 11’. ‘von LtccZeritz,  overl. 18 September 1835, ouders
van eene  dochter AK E. C. de Xel/;

4. Mr. Pieter de Uey, raadsheer in den HoogenRaad,
begr. ‘s Hage 7 Januari 1796, huwt Hillegonrla  Carolina
Petronella  van Cuijck,  dochter van P. J. en C. Poisier
DuOois, ouders van

a. Jealwe Frederique de Ney, geb. ‘s Hage 6 Maart
1782, ovorl. Amsterdam 18 April 1810, huwt 26 Juni
1 8 0 9  Mr. Augustiur!.s  Gerhard Besier (1766-1869);

b. Pieter Fraf2coi.s  de_Mey,  begr. ‘sHage 30 April 1781;
c. (2) Quillemine Cor/le/ie de Me!/, overl. Utrecht,

begr.‘s  HageSMaart  1809, huwt Mr. Frederik Kumsius.
6. Mr. ,Ia?l (iovert  de fley, raad van Alkmaar, baljuw der

Egmonden  (1774), overl. 0, begr. Alkmaar 12 Juni 1782.
‘s-cjl.. C. J. P.

Niel (van). (XLII, 164, 163, 188). JolLanna  Emme-
rijaa  van NieZ  is gedoopt te Zaltbommel (30 Jan. L724
hebben Govert  van Niel  en Anna Catharina Snoek
Egte Luyden hun kint laten doopen  en noemen Jo7&awaa
Ernmeri?la); zij is 22 Dec. 1803 begraven in den graf-
kelder van de familie Snoeck  in het Balverkoortje  (graf
na 403), waarin ook twee kinderen van haar begraven
liggen.

Anna Cathari?aa  Slaoeck  is gedoopt te Utrecht 17 Juli
1700, als dr. van Ailriaan  Sla. en Emmerina  vals Eyck
en ondertr. aldaar 18 Febr. 1723 (Qoverd van Niel met
Anna Catharina Snoek;  attest., dus elders getrouwd),
begraven te Z. B. in graf no 402 als boven 19 Sept. 1749
(Tollenaar van Niel siin vrou in t’baarehuyse in d’kelder
van Snoek in t’suyde).

Haar man Govert van Niel werd begraven te Zalt-
Bommel in hetzelfde graf 21 Jan. 1782 (d’Heer  Ontfnnger
Q. vapa Niel, legt in het Balverkoortje in d’kelder van
zijn Famieli), was pachter van den Grooten Gelderschen
Tol te Bommel 1769-1784(?)  (vandaar dat hij voor-
komt als ,tollenaar”)  en zal de (oudste?) zoon geweest
zijn uit  het  in Oct.  1698 te Aalburg  (bij H e u s d e n )
gesloten huwelijk van Anthonie vafa  Nicl (Johanszn. ex
matre Corn*. Udellts),  gedt. 15 Aug. 1661 ta Tiel, schepen
en burgemeester van Z. B., overleden te Z. B. 1720 of
kort daarna en Johagana  de Jongh Albertsdr. ex m. Joh”.
vaja der Hoeven), gedpt. EIeusden 10 Oct. 1675, begr.
Z. B. 16 NOV. 1706 (Zie verder gedrukte kwartierstaat
Schas,  ex Bibl. N. L ). Uit het laatste huwelijk zijn te
Zaltbommel kinderen gedoopt op 3 Mrt. 17012  (Johan),
op 8 Jan. 1704 (Maria), op 29 Juni 1706 ( J o h a n n a ) ,
op 21 Nov. 1709 (Cornelia)  en mogelijk de genoemde
Govert. - De namen van de kinderen van den laatste
zijn bliikbaar  ontleend aan de namen bij  de familie
clë  Jor,ill.  Men vergelijke ook de gegevens in mijn vraag
in N. L. XL, 283.

B . v. D. v. H.

Oever (van Convent ten). (XLII, 286, 349). Huw.
int. A’dam (D. T. B. ,586 ío 94): Den 13 April 1742
C. a. v. Hendrik lega Oevw  van Deventer, oud 29 jaar,
in de Boomstr., si jn moeder Gearda Heukelmans tot
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Deventer & Cuthrina  Maalsteede van A., wede Pieter
van Contlent,  woont als vooren  etc.

Huw. int. A’dam (D T. B. 681 fo 68) Vrijdagh  den
Eersten Augusty 1738 : C. v. D. Hr. Hendrik Nicolaas
Sautijn, commissaris, Pieter IJan  Convent van Am, oud
21 jaar, in de Boomstr., geasst. met zijn vader Laurens
van Convent & Catrina  Maalsteede van A’“.,  oud 21
jaar, in de Haringpakkerij, ouders doet, geasst. met haar
oom en voogd Hendrik van der Maas, de rato cave-
rende voor zijn medevoogd Arnoldus van Convent,
haar oom.

Poorterboek A’dam: 22 Aug. 1738Pieter  t’an Convent,
apothecar, z o o n  v a n  Lnnrens Pictersz.  van  Concent,
chirurgijn en poorter alhier, is een ingeboren poorter.

A’dam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Verspyck-de Vree. Arend Verspyck, ged. te . . . den
. . . , t te.. . den . . . , z. v. Everhard, ontv. gen. der
taxen quartier Nijmegen en Anna Française Beekman,
tr. te . . . den . . . de Vree, ged. te . . . den . . 9,
i_ te . . . den . . . d. v. . . . en . . .

Aanvulling van het bovenstaande zou zeer worden
op prijs gesteld. Ook zouden gegevens omtrent nage-
laten afstammelingen zeer welkom zijn.

M. D. v. V. c*.

Kwartieren gevraagd. (XLII, 351).
1. Isabella van Tienen, ondertrouwt te Utrecht 18

April 1649 Nanning ven  Veen, dijkgraaf van de Zijpe,
geb. 3 Aug. 1612, begr. 1 Aug. 1682, zoon van Mr.
Adriaan van Veen, begr. Alkmaar 12 Mei 1639 en
Heiltje van Foreest, geb. 12 Sept. 1576, ov. Amsterdam
16 Febr. 1645;

Mr. Adriaan van Veen, zoon van Simon en Sijberich
van Rietwijk,  Heiltje  van Eoreest, dochter van Nanning
en Maria van Hattem.

3. Cornelis  van Ieylingen, ged.  Alkmaar 19 Febr.
1662, begr. Alkmaar 7 Juni 1681, zoon van Mr. C’or-
nelìs (zoon van Mr. Floris en Adriana val&  Egmond van
der Nijenburg)  en van Hester de Bije  (dochter van Ni-
colaas en Hester van Foreest).

6. (rijsberta  van Veen, dochter van Nanning van Veen
en Isabella van Tienen. Zie onder 1.

8. Muchteld  van Eoreest, begr. Alkmaar 2 Oct. 1721,
dochter van Dirk en Hester van Foreest  ;

Dirk van Foreest, zoon van Mr. Jan (zoon van Jacob
en Maria bast. van Egmond van der N$enburg)  en van
Josina van Segwaert (dochter van Meinard en Antonia
\Venssen)  ;

Hester van Foreest, dochter van Nanning (zoon van
Mr.  Narjning en Maria van Hattem) en van MacAteld
van bonneveldt (dochter van Hendrik en van . . . . . . ).

10. Maria de Blois van Ginderdeuren, geb. Alkmaar
20 Sept. 1695, ov. Alkmaar 9 Febr. 1733, huwt 8 No-
vember 1723 Johan Kien.

Dochter van Dacid  (zoon van Jan Baptist en Jacomina
Menton)  en van Engelke Conrten  (dochter van . . . . . . ).

16. Johanna Cfeertruida  le Chastelain, begraven Alk-
maar 23 April 1771, kan eene  zuster zijn geweest van
Willem Jan  l e  Chasteluin,  bu rgemees te r  vau  Alk-
maar, overl. 23 Juli 1778, in October 1763 gehuwd met
Wilhelmina Clemente  du Tour, geb. 7 April 1718, overl.
39 April 1786, wiens moeder Vollenhove heette.
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16 en 17. Zie: mijne mededeeling  aangaande de Mey.
18 an 23. Hier is kennelijk dezelfde Elisabeth van

Foreest bedoeld. Onder de kinderen van Mr. Nanning van
Foreest en Jacoba  de Vries vond ik echter geene  Elisa-
betk;  onder de kinderen van N a n n i n g  can Foreest e n
Chrastina Johalalan Crap  komt wèl eene  Elisabeth voor,
geb. Hoorn 12 April 1783, ov. Hoorn 20 April 1826,
maar dit zou dan eene  jongere zuster moeten zijn van
de reeds als kind gestorven Elisabeth,  begr. 30 Oct.
1782, bovenbedoeld.

‘s-cfr. C. J. P.

Onbekende wapens. A. Op porceleinen  theekopjes
(achttiende eeuwsch) komen voor de volgende alliantie-
wapens :

man~aelijk  wapen: op een groenen grond een poort,
geschaakt van zilver en rood, in de poortopening een
staande mansfiguur van zwart; daarboven een schild-
hoofd van blauw beladen met drie naast elkaar staande
boogjes of kleine poortjes, vermoedelijk eveneens van
zilver en rood.

vrouwelijk wapen: gedeeld : 1 in goud een halve zwarte
adelaar, 2 in groen drie weefspoelen of pompstokken
van zilver naast elkaar.

Het geheel is gedekt door een gekroonden holm zonder
helmteeken.

Kan iemand mij zeggen van welke geslachten deze
wapens zijn ?

Roermond. J.  H BYBATJ.

Onbekend wapen. B. Op een kastje van lakwerk, ver-
moedelijk uit de achttiende eeuw, staat het hieronder
volgende wapen :

In goud een rood St. Andrieskruis vergezeld van vier
zwarte eendjes(?).

Dit kastje is afkomstig uit de Maastrichtsche familie
Lekens,  wellicht daarin weder gekomen uit het Fran-
sche geslacht de Montaigiae.

Kan iemand mij zeggen vau welk geslacht dit wapen is?
Roermond. J. H. BYBAU.

Onbekend wapen. C, In het bezit mijner familie bevindt
zich een glas (vermoedelijk uit de 2e helft der 18”  eeuw),
waarop een wapen is gegraveerd, dat te zien geeft:
een keper, beladen met vijf sterren, en vergezeld van
drie wassenaars, twee in het hoofd en één in den voet
van het schild. De kleuren zijn niet aangegeven. Van
welke familie zou dit wapen kunnen zijn en hoe zijn
de kleuren?

D. v. L. v. D.
_~
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Boetselaer (van) 210, 211, 375
Boethius 136.
Boeyc 374.
Bogaard 7. 57.
Bois (du) 59, 92, 2.52, 352, 3Sl

382.
Bokkes 249.
Bolhuis (van) 99.
Bollijnck  37.
Bolten 37, 279, 280.
Bommel (van) 37, í49, 183.
Bongart 37.
Bongaard (van den) 297.
Bonnema  S9, 154.
Bonte 350.
Bontekoe  233.
Boogaerts 273.
Boom 242.
Booms 279.
Boon 81, 84, 227.
Boon van Engelant 50, 81, 183
Boot 149.
Bootsman 37.
Booven (van) 253.
Borch (Ter) 364.
Borculo 21, 37, 71, 90.
Borman 16, 51.
Born 56, 57.
Borre 306. 308, 371, 372
Borreman 51.
Borren 107.
Borssele (van) 16.
Bos 20.
Bosch 26. 37, 58, 252, 3%.
Bosch (Brouwer) 58.
Bosch van Wsch  37.
Boshuysen 37.
Bosman 219, 240, 245, 248,

341, 378.
Bosmans  23.
Bosschaerts 280.
Bouckhorst (van) 21.
Bouman 25, 2G, 37, 84, 96, 121
Boumeester 147.
Boutesteyn 210.
Bouts 280.82, 149,
Bouvy 314.
Bouwens(ch)  245, 246, 299%

305, 380.
Bouwmeester 220.
Brabant (van) 291.
Bradt 16.‘ ’
Brake1 37, 49, 178, 241.
Brand (Vorstheuvel la) 320.
Brande (van den) 342.
Brandolphus 37.
Brandt 274.
Brandwijk (van) 82, 118.
Brantius 39.
Brass 205, 207.
Brassart  302.
Brasser 118.
Brassers 12.
Brauw (de) 150, 184, 220.
Bray (de) 366.
Bre 39.
Bredehoff (van) 28.
Brederode (van) 27, 230, 23‘

368-371.

~1
.lI

1
/ 1

1

> 1
1
1
1

1
1
1

‘1
1
l

1

_

Brenck 39.’
Breroo 304.
Brethou ,ver 204.
Breton van Doeswerff (le) 236.
Breugel (van) 16, 17, 51, 149.
Breyl 39.
Brielius 39.
BrF;3Tn  (van) 125, 218, 292,

Brinck 39.
Brincke (bi den) 107.
Briones (de) 214.
Broch  g e n .  V o l k e r t  zu POL&

heim (von) 179.
Brochberon 89.
Broeck 88.
Broeck (van den) 197, 354,

35s.
Broecke 39.
Broecke (ten) 3.
Broeke (van den) 326,  327.
Broekhuyzen (van) 17, 51, 110.
Broesma 39.
Broich 50.
Broichuisen 50, 21s.
Bronekhorst 39, 218.  361.
Bronckhorst (van) 17, 18, 51,

72, 75, 149, 155, 184, 297.
Bronovo (Bedloo  de) 218.
Brousson 316. 319.
Brouwer 17, 87, 186, 219, 22+,

232, 256, 305, 380.
Brouwer (Greve) 380.
Brucherus‘ 140.
Bruhese 56.
Bruinis 39.
Brun la Coste 250
Brunchorst 39.
Bru njes 96.
Bruyn (de) 17, 39, 52, 82, 150,

223, 308-311.
Brxyne  (de) 294.
Bruynen 380.
Bruyven 380.
Bucherius 284.
Buckevort 39.
Bueltgen 272.
Buirette 335.
Buisson (du) 280, 281, 314

315.
Bulderen 39.
Buren 309;
Buren (von) 82.
Burg(h) (van der) 220, 246

308, 325.
Burger 184.
Burman 83.
Burmania (van) 13?, 315.
Burmania (Schratennnch van)

205.
Burstel 340.
Busch 147.
Buschman 91.
Busius 39.
Bussingh 206.
Buvck 265.
Builaart  (van) 254.
BL& 215,‘ 238, 295.
Buvsen 128.
Buyst 3 9 .
Buytenhem (van) 18.
Buytenwegh 231, 262.
Buzegni& (de) 333.

Bye (de) 43, 60, 200, 286, 342,
344, 345.

Bijos 39.
Bystra 2Sl.
Sijvanck  246, 303.

C.
Zenten 273.
Zerton 92.
Ceters 255.
zhahnot  (de) 220, 246.
Charies 278.
Charles  279.
Zhastelain (le) 351.
Lhatelain 247.
Zhatvclt 337.
Christiani 39.
Lingelshouck 195.
Zttcrs  (van) 118, 224, 255,

342.

D.
Daal 39, 339.
Daele  (van)  148.
Daelhem (van) IS.
D,~îrns 34 2 7 7
D&selae;  3Y. ’
Dahlberg 219.
Dalem  (van) 50, 340.
Dalen (van) 12, 18, 39, 104,

214-216.
D a m  ( v a n )  8, 111, 126, 147,

192. 197. 202. 203 236, 251,
296; 302;  ’

Dam van Isselt (v~ui) 248.

1
1
1
1

1
1

1
I

1
1
1
!
1
1
11
1
1
1

1
1
1
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l

l

l

l

l

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Damassche  (van j 316.
Damme (van) 146, 224, 254.
Dammers 240.
Dammert  31.
Daniels 39.
Dankker 255.
Danser (den) 221.
Dapper 41.
Darsovelt 41.
Dauersman 135.
Dedel 262, 265.
Deden1  (van) 41.
Deel (van der) 90.
Deelei  2 4 2 .
Dekking 20.
Delden 41.
Delen (van) 21 S, 2’79.
Delft (van) 233.
Dellius 41.
Dengbert 4 1.
Despienne 366.
Deuts 277.
Deynoot 323, 331.
Dezvin 250.
Dibbetius 41.
Dickelman 206.
Dieden (van) 22, 55, 317.
Diemen (van) 20, 41.
Diemont 251.
Diephout  (van) 46, 47.
Diers 41.
Diert 231.
Diest 41, 120.
Dieu Stierling (de) 191.
Dikkers 205.

Dinant I 19.
Dionysis 248.
Diter 21.
Dobben (van) 189.
Doen 351.
Does (van der) 237, 242, 243,

297-299.
Dohrman 241.
Doke 149.
Dolphus (von Bockum gcm.)

20.
Dolre (van) 149.
Dompselacr 41.
Dompseler (van) 7.
Donghen 41.
Donker 274.
Doornik 153, 218, 294
Doreslaar (van) 121.
Dorne (van) 27.
Dorneboecholt 41.
Dorp (van) 17, 18, 83, S4, 281.
Dorth (van) 41, 108, 109.
Dossier 41.
Doublet 282.
Dousa 243, 297-299, MS.
Doys 41, 320, 352
Drews (dc) 136.
Drimmelen (van) 56.
Drongen 18.
Dros 150.
Drost 120, 150.
Droste 15%
Druten 49 177.
Druyff 352.
Driifloo 195.
Driver (den) 200.
Dubbels 338.  342.
Dubois 382. ’
Duimannus 41.
Duimen 41.
Duivens 201.
Duivenvoorde (van) 58, 29s
Dulcken 3 15.
Duleloy  366.
Dull 26.
Dungen  (van den) 317.
Duren 41.
Dussen  (van der) 63, 118, 1 X8,

151, 274, 303-367,  318.
Dutilh 220, 222, 247.
Dutrieu 334.
Duveiaar v a n  Campen 33%
Duvesse 199.
Duyck 267.
Duymen 22.
Duyn (van der) 331
Duynen 22.
Duys 237.
Duyst 318.
Duyst van Voorhout  23, 223,

319. 381.
Duyvés 119, 120.
Dwars 94.
Dyckshoorn 88, 255.
Dvne 202.
Diik (van) 315.
Dijk van Soelen (van) 316.
Dyke (uppen) 292. 293.

E.

Eek (van) 41, 75, 77.
Eckhardt 287, 288, 320.
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Ildcs 45
Ee 41.
l?Xl< 137, 139.
I’cckeren  (van) 274.
Ecldc  ( v a n )  1 8 ,  19.
Eell1outs  11.
Eepen (van) 60.
Eerdmans 206.
Ee r se l  ( v a n )  206.
Eesbeke (van) ll.
Eeuwik (vati) 3 0 0 .
Eeverdes 101.
Ecze (van der) 108.
Effcren  gen. Halle  (van) 157.
Egeren  (van) 292.
I~gmond  (van) 202, 232, 281,

349, 351.
Eguni (van) 25, 84, 121.
Eilbrncht 124, 145.
Einhout 234.
Einhout gen. Rietwijk  234.
Eissinghc 362.
Ekclius  41.
Flderinck 41.
Elcman 201.
Elibank 375.
Ellengius 41.
Fller (van) 50, 179, 180.
Elocck 41.
Els (van) 41.
Elscga (van) 195.
Emlllcll  207.
Emmersen  84, 85.
Iï.inmin~hoven 18.
Ende (van) 367.
Fnfants  (des) 334.
En;gelherch 246.
Engelbert v. RevervoiIrde 149.
EnCelen  41, 151
Engelenberg  20+.
Eqgels  282.
Eqclise 41.
Enschede 41.
Enserinck 31,
Entens  121, 151, 315.
Entinck 41.
Ercntreyters 278.
Erffrenten (van) 358.
Erkel (von) 335.
Erkelens (van) 224, 256.
Erkenteil (von) 180.
Ernst 61, 367.
Erp (van) 23.
Erpel  (van) 235.
Esch (van) 19.
Esen  41.
Espierre 41.
Espinas (1’) 1X9.
Esset ( v a n )  4 1 ,  321.
Essenills 41.
Estrellin 335.
Er1ss11n1  (van) 2 9 8 .
Evcrardi 294. 295.
Fverwijn 41, 64, 160.
Ewyck 300.
Esel  (van) 323, 324, 326. 327

329:
Eychelberg gen. Hoofman 316
Evck (van) 41. 188. 382.
E$ckmàns  ‘27.
Evqel 41.
EYi (van) 41, 330, 331.
Eyma 219.
Eyndc  (van) 148.

<ynde  (van den) 56, 209.
‘yndhoven  216.
Zys (van) 184.
<ysinga  99.

F.
;aas 358
:nbricius  41, 156, 192,  24!L
Fabry 12.
?amars  (de) 335.
?andt 184.
‘argharson  41.
Faus 335.
Favauge  (de) 366.
Fay (du) 335.
Feith 41.
Feitama 45-49.
Felzcrs 245.
Ferand 119.
Ferreris 41.
Ferijn 347.
Fewen 101.
Fey 41.
Fiers 124, 155, 156.
Fildar 6.
Fisscherus 41.
Flines (de) 24, 57, 58.
Flo (du) 47, 48.
Flohdorff (van) 75.
Focke r t  (di) í51.
Focking 47, 48
Fogh 26.
Folckers 103.
Fonck  41, 343, 345.
Fontaine (de la) 121, 151, 152.
Foreest (van) 117, 284, 351,

352.
Fossez (des) 242.
F o u s i j n  2 4 2 .
Foyert 43.
Franceschini 379.
Francisci 43.
Francken 43.
Franckesen 43.
Franken 19.
Fransen 363.
Frederici 43.
Freneau 335.
Freudcnberg 283.
Freys 149.
Frönten 203.
Fruytier 274.
Fuchsius 43.

G.
Gael 200, 201.
Gaesbeeck 77.
Gaffel 191.
Galen  (van) 77, 285, 293.
Galencamp 77.
Gallis 19.

Gaveren  77.
Gay a Tynagel  77.
Gaynians 77.
Geep (de) 84, 85.
Geep (van der Hagen de) 85.
Geer (de) 126, 159.
Geesel  (van) 248.
Geesink 281.
Gelder (de)  301.
Gelder (van) 59.
Gellecom (van) 358.
Gelthauer (Neomagus  gez.)

123.

Gricckcn  ( v a n )  1 9 7 .
Griendt (van de) 83.
Gricthuysen (van) 7.
Griffelingen (van) 122.
Grim 207.
Groen 88, 240,  285, 346, 347,

379.
Groen van Prinstcrer 345--347,

379.

!
Senderen (van) 82, 338, 356.
Sennep  (van) 82, 118.
Gen(d)t 49, 77.
Gent (van) 56, 57, 152, 178,

185. 344.
Gert (van) 156. 296.
Gesperden 182. Groot (de) (Hugo) 305-308,
Gesnerden (van) 299. 371, 372.

Groenedal (van) 187.
Groenendijk 50.
Groeneveld 17, 77, 82, 83.
Groeneweg 152, 153.
Groenewout 153.
Groesbeek 49.
Groesbeek (van) 178.
Groos 191.
Groot (de) 228, 250, 254, 284,

Gevers  3221332.

Graaff

Gey 82, 246, 303.

(van

Ghemen (van) 72.

de)

Ghier (de) 44, 344, 346.

303.

Ghiessen (van der) 351.
Ghysen 336.

Graaff

Giesen (van) 49, 177.

(van

Gilbracht 77, 145.

der)

Gilles  (St.) 244.

8.

Gils (van) 118, 124, 155, 156,
286.

Glimmerus  77.
Glinstra (van) 352.
Glymes 247, 315.
Glymes (van) 281.
Gobius 221.
Gockinga 99, 364.
Godin 122.
Godijn  287.
Goed (van der) 222.
Goede (de) 147, 1!)3,  195--203.
Goeyaert 156.
Golseus 77.
Goltsmit 77.
Goltstein (van) 77, 224.
Gon (van der) 182, 189, 223.
Gonggrijp  21.
GOOI 195, 202.
Goor (van) 77, 186.
Gootschalck 195.
Goris 77.
Goslick 89.
Goublet 281, 282, 379.
Cioubleth gez. v. Steenbergen

282.
Goudberg  24%
Gouders (van) 274.
Goyer 77.
Graadt 124, 155, 188.
Graaf (de) 5, 316, 356.
Graeff 77.

Ijrooihuys  77.
Groskamn  52.
Groten (den) 107. -
Grothe 77.
Groyn  214.
Gruthus 329.
Gruythuys (van den) 218.
Grijp 218, 364.
Gude 121.
Guenellon  277.
Guicherit 287.
Guillon  246, 247
Guitton 337.
Gulik (van) 247, 331.
Guy (de) 336.
Gijsclaar ( de )  19.
Gijsels van Lier 348.
Gysen  77.
Gysius 77.

H.

Haack 6, 77.
Haecke 77.
Haecx 249.
Haef (ten) 13.
Hacften  ( v a n )  IS.  19, 7 7 .
Haelboom 77.
Haaien (van) 45.
Ilaamstede  (van) 82. 119, 216,

217. . ’
Haan 43.
Haan (de) 87, 223.
Hacnzel  360.
H a a r  ( t e r )  5 2 ,  5 3 .

Haase 206.

Haer (van der) 232.
Haerlem  (van) 263, 314.
Haersolte 77.
Haes 77, 380.
Haes (de) 199, 227, 236, 265.

Haesebroeck

Haesbaert 153. 186, 282, 283.

8, 25, 26, 77.
Galup 205.
Garneren (van) 355. 356.

Gracht (van der) 281.,. -.-
Uraeiiwen  (‘s-)  318.

Gansneb gen. ‘Tengiagel  7 7 .
Garack  243.
Garde (van de) 19, 52, 85, 86.
Garnier 343.
Garsin 250.
Gasquet  220, 246, 247.
Gastel (van) 247.

Haesel  7 7
, I

Grave (de) 373.
Gravenweert (‘s) 77.
Gravius 238.
Gressenich 77.
Greve 380.
Greven  77.
Grevinkhovius 309.

HaastenburK (van) 53.
Hacstenraedt  (van) 262.
Habsbourg  2.
Hachez  248.
Hack 57.
Hackaart 249.
Hackfort (van) 75- -78, 107,

108.



1 ladeking 10%
tiage 77.
Hacedoorn  77.
Hat?;  $v,;;  der) 11, 84, 85, 87

Haghéns  366.
Hajunga 19, 248.
Hal (van der) 195.
Haten (van) 47, 48.
Haten (de Jonge van der) 377
Halkctt 337.
Hatmael (van) 57, 224, 253, 254
Hamaide  (de la) 367.
Hamel (van) 9.
IHamer 271.
Hamingen 77.
Hamme (uppen) 292.
Hammius  77.
Haneveld  203.
Hanius  77.
Hanneman 199.
Hans 12.
Hanschuch  62.
Hanselaar  238.
Hanswijk  (van) 380.
Haracourt (van) 75.
Hardcnbarch  137.
Hnrdrnsteyn 77.
IHarinxma thoe Heeg ( v a n )

151.
Harlaeus 77.
Harn 77.
Harn (van) 22.
lHar&&n IFortuyn)  315.
1-larrevelt (van) 21.
Harscaml, 77.
Hart (de) 19, 20.
Hartman 20, 21, 53
Hasenbergh 195.
Hasenloff 282.
Hass 79.
liassetman  366.
Hasselt (van) 6.
Hatte(m)  79.
1 lattinrrh  79.
l-lattuiii  (van) 351.
l-lavclaar 223.
Hnzaert 102.
Hazel  (van)  237-239,  268-

272.
l-lecliius 79.
Hcdinckhuysen  317.
Heeckeren (van) 79, 105, 110,

121.
Heeckeren van Brandsenburg

en Bat%am  151.
Heel (van) 81.
Heemskerck  (van) 230, 232,

277, 278, 305, 307.
Heeneman 365.
Heerdt (van) 20, 79.
Heeres  94.
Hces (van) 200.
Heiden’ (vin) 186.
lleim (van der) 280.
Hcin 203.  ’
IHein  (Arendsen) 203--207,  313.
Heinsburg (von) 180.
Heisius 79.
Heldewier 53, 248, 332-343,

365-368, 378.
Heldewier vignon  338, 339.
Hel1  79.
Hellemans 294.

Hclman 57.
Hehnich 79.
Helmond (van) 297.
Hemert  (van) 49, 79, 81, 178

343.
Hemsterhuis 153, 276.
Hen (de) 20.
Henegel  (van) 187.
Hengel (van) 153, 248, 249

315.
Hengst (van) 18.
Hennekam 28.
Hennekeler  79.
Henncma (van)  138.
Hcnrici 79.
Hensberg 79.
IHerberts 79.
IHerclcmans 79.
Heremijt  29.
Ilerff 340.
Herlaer (van) 49, 178.
I-icrp (van) 22, 23.
Hcrps 324.
Hertevclt  79.
Herwaarden (van) t51.
‘{erwen  (van) 110.
?erwijnen 79.
-Icrzeele  (van) 10.
-les (de) 20.
fcshuysen 358.
-lespel 357.
-lesse ( d e )  3 5 1 .
-lessel 30, 95.
iesscii  Kassei  ( v a n )  31,
ietterscheid (van) 758.
jeuckelius  79.
-lcuketmans  382
-1cuketom -(van) 86.
-~~LI~II  (van) 156.
leurne ‘(van) 165.
Icurnius 154.
leusden  (van) 2 18.
-leussen  (van) 198, 199, 202,

203, 236, 265, 267, 312.
ieuvel (van) 213.
leuvel (van den) 52, 242, 278,

351.
ley (van der) 274, 381.
Ieyde (van der} 209.
feyden 79.
leyden (van der) 153, 249,

294, 295, 314.
teven 127.
te$lersich 4.
Ieymeriks  316.
teyningen (Kits van) 91.
leynis 248.
Iiddinga 90.

I,

liddingh 79.
Iiebendaal 86.
liet (van der) 346, 379,
litdernis 233.
lile (de) 218.
linck 79.
tinlopen-  12.
tinloooen  (van Goor) 379.
lochyh  (van)  294.  ’
lodenpijl 18.
lodenpyl  (Capetman van)
231, 234.

loeclom 79.
loedemaecker 79.
loeufft 149,  219.
leen (van) 271.
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Hoeve (van der) 232.
Hoeve1 (van den) 52,
Hoeven (ter) 218.
Hoeven (vat;  der) 82, 87, 118

352.
Hoevenaar 20, 153, 187,.
Hoey (van) 63, 153.
Hoey (Schilthouwer van) 153
Hoff 79.
Hofman 90.
Hofmeister 183.
Hofstede 91, Si.
Hofte (van) 19.
Hoften 52. 85-87.
Hogencaip  79.
Horervorst (van) 248.
Ho%ngius  ti3. ’
Hol 79.
Hotdinga (van) 315.
Hotlandt  (van) 380.
Holleman 284.
Hollius 79.
Holsteyn (van) 278.
Holt 79.
liolte (ten) 364.
Hotthuysen (van) 109.
-Iotv 53. 54.
-Io&berCh  23.
jomoet (van) 7 3 .
-lompes& (vin) 50, 125, 156 .

180.
-1onigh 54.
-loobius  188.
loofman  316.
-loofman  (Eychelberg  g e n . )

316.
-looft 79, 93, 156, 2’1, 283.
100~  (van der) 236.
Iooge;beets L@t=--297.
joogerwerff  232.
looghe (van der) 16.
looglandt  7 9 .
loogstraten  (van) 79, 248.
loogvelt (van) 47.
loolboom 79.
loom (van) 348, 349.
Ioosen 231.
loovens 58.
loppenbrouwer  251.
lordt (van der) 185.
iorenkeu 364.
lom (van)  3ï9.
lornschuch 30. 62, 255.
torst (ten) 2ó4.
torst (ter) 248.
lord ivan der) 53, 86, 2 1 6 ,

253, 254.
torst gen. Stade 293.
loussaye 250.
leut (van) 267.
Iout (van den) 118.
loutappel 37%
loute (van) 189. 193.
teuten ‘(van) 351
toutman  214.
louweninge  (van) 346, 347.
louwer ( d e  Jongc hlulock)

377.
[ovels 2.
(ovens 58.
lovinga 197.
lovyh 148.
loy (de) 122.

Hoybroeck (van) 356.
Hoycken (van der) 36’7.
Hoyer (den) 107.
Huber 138.
Hudde van Hulten  234.
Huecklum 79.
Huet 79. 300.
Hugens ‘79.
Hullenberch (van) 356.
Hutter  (de) 53, 248, 341.
Hurwenen 79.
Huybers 314.
Huyckesloot (van) 295.
Huvdecoper  149.
Huygen 79, 316, 349.
Huygens 18, 79, 249.
Huynge 364.
Huysman 215, 216.
Hystvcldt (van) 293.

1.
Iborch 79.
Iddekinge  (van) 364.
dsinga (van) 29, 87.
lgen 208, 209.
ndischeravcn 277.
ngellen  271, 272.
ngen Nuwelant 218.
nhenhaef (Berencamp) 157.
sendoorn (van) 49, 157.
sendoorn á Blois 49.
ssem (van) 302.
terson (van) 315.
tsnia 139.

J.
aarsveld  (van) 177, 297.
acobs 339.
acot van Axele 156.
acott 21, 55, 213, 236.
acer (de) 87.. . .
agtenberi 86.
ansen  316.
apin 334, 368.
arges  100, 137.
elgerhuis 153, 187, 249.
elgersma 187, 249.
ensma 29.
eude van Hardinxveld (de)

160.
oede (de) 44, 45, 343, 344.
olv 334.
o& (de) 198, 200, 303.
ongbloet 79.
ongc (de) 372-377.
onge van der Halen (cie) 377.
onze Mulock Houwer (de)

377.
on& (de) 155. 382.
onkhe$n 211.
ongknccht 20, 53, 54, 87.
oosten 21.
nrdnn 79.
oma 20, 21, 90, 154.
zitting  338.

K.
:aay (van der) 87.
‘abbelliau 328.
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Caille 247.
Calcum gen. Luclltnlar  ( v a n )

292.
Calf 351.
Calkoen 190.
Camerlinck 39.
Camersvelt 197, 198, 200, 201
Camp 3%
Camp (De) 215.
Campe 56.
Campen (van) 2, 63, 95, 23E

263.
Kamphoff  283.
Kamphuyden 217.
Can 197.
Canckebehr (van) 137, 138.
Canneman  39.
Canoy 232.
Canoyen 355.
Canter 315.
Canticr 82, 1 IS.
Canzius 39.
Capellen  (van der)  2(&294
Capelnran  198, 199, 234.
Karel 285.
Karnebcek (van) 377.
Casselli 342.
Cassiopyn 148.
Castelc 39.
Casteren (van) 51, 356.
Kadt (de) 85, 86.
Cate 39, 48.
Katen  (ten) 49.
Ca(d)ts  (van) 147, 210.
Cattenburch (van) 93.
Caudrons 148.
Cave 39.
Caverle 212.
Keersmakere (de) 294.
Kelder 2.
Kelffken 79.
Kemp  249.
Kemp (van der) 239.
Kempen (van) 56, 79.
Kempo 79.
Keppel (van) 79, lO&lOS,

186.
Kerckem (van) 365.
Kerkraet (van) 210.
Kerkwijk (van) 94.
Kerskorff 269.
Kerstgens 324.
Kessels 235.
Kcsslerus 79.
Kestrenus 79.
Ketel 6, 14, 79, 91, 187, 218.
Ketelaar 350, 355.
Ketge von Ringsheim  180.
Ketler (von) 74.
Kettingh  21, 220, 221.
Keuchenius 91.
Keun 6.
lieyl 236.
Keympinc  105.
Keyser (de) 15.
Keyzer 228, 229, 303, 304.
Kieboom (van den) 18.
Kieffel 11.
Kieft 214.
Kien 351.
Kievit 227, 228.
Kiliaen 263.
Kinne  206.
Kinschot  (van) 99,

Kipboom 18.
Kiskens 245.
Kits 21, 54, 55, 123, 192.
Kla(a)uw (van der) 221
Claphouwerus 39.
Klarenbeek (van) 240.
Cleeff (van) 18, 19.
Kleine 55.
Kleis 283.
Clement 23, 215.
Clerck (de) 1411,  343.
Kley (ten) 94, 95.
Kloek 240.
Cloeck 39, 41.
Cloecke 109.
Cloes 245.
Cloick 106.
Clootwyck (van) 56, 57,

146, 187.
Cloppenborgh 361, 362.
Cloribus 149.

145,

Clotterbooke 83.
Klumpers  2.
Kneppclhout  87.
Kniphuysen  314.
Coccejus 39.
Cock 39, 219, 254.
Zoek (de) 17, S3, 83, 261, 317,

344, 345.
Zoek van Kerckwijck (de) 356.
Codde 233.
Zeehoorn  (van) 340.
Zoelenburc;h 3.51.
Loels 39.
Koendrink 55, 57.
Coengrut  242.
loerman 365.
Zoets 56, 302.
Kogel (van der) 57.
:<ogelingh 125.
lolenbergh (van) 147.
lolins 64.
<olk (van der) 91.
lolonius 39.
lolonna 64.
Zolpin 367.
Zoltermans  53.
Zoman  203.
Zomans 149.
Zomte  (le) 59.
Zanders  360.
Ionradi 251.
Ionring  363.
<oocker (de) 201.
Iooke (Erkelens)  206 .
<OOI  249.
<oole  211.
:oolwijk 15.
Zoop 39, 204.
Ioopmans  29.
:oops 102.
loopsen 39, 119, 120.
Ioorn  306, 307, 351.
Zopes 39.
Iopius 302.
Moppert 284.
lorbeth 337.
(erf 235.
hm (del)  288.
lornelii 39, 52.
lornets  305, 306, 307.
lornmesser 274.
Iortbeeck  39.
Iortevelt  (van) 195.

L

Cortgemeth 238.
Cosman 39.
Koster 316, 380, 381.
Cöster 189, 254.
Costerus 39,
Costius 39.
Kotting 20.
Coulon (du) 366.
Coulster (van de) 230.
Courten 351.
Couwenhoven (van) 21, 52-

54, 83, 84, 58.
Cox 53, 338, 342.
Coysgarne 63.
Craey 55, 317.
Kralingen (van) 183.
Cramer 200.
Crane (die) 218.
Cranenbroeck (van) 235.
Crans  39, 235.
Crap 15, 352.
Krayenhoff 206.
Crefeer 39.
Creienvenger  39, 79.
Cremer 39, 304.
Cremers  362.
Kreynck 186.
Krieckenbeck 330, 331.
Krilliaerts 13, 156.
Krimpen (van) 62.
Crisp 314.
Zrist 274.
Zroes 191.
Zroese  29, 39, 62.
Krol 85, 86.
erom 242.
Kromme (de) 126.
Irommon  (van) 126, 158, 159
Uronenburg  (van) 351.
Zroon 39, 63, 84, 119, 349.
(roonenburg  22.
<ropland 217.
Sroux 39.
Iroy (de) 281.
Vruchten  39.
Zruidner  139.
‘ruiger 39.
3ruiner  39.
Zrusius  39, 309.
Zruyff (de) 94.
Iruyskerken  (van) 201.
<rijger  154, 188, 221.
<uchlin 17, 51, 149.
iuchlinus 17.
Iueillette de Gèvres 322.
<uilIer 124.
Zulemborgh 39.
(umsius 382.
Iunaeus 158, 159.
<upius 246, 302.
:ure 39.
Grich 50.
Zuster (de) 227, 229.
Iusters  325.
:uyck 39, 353-358,  382.
Iuyck  van Meteren  (van) 84.
Iuyl (van) 199.
:uyper  275, 285.
(uysten 356, 357.
(ye 218.

L,
,aen (van der) 230, 231, 234,

265, 273, 274.

Laer 111.
Laarman 282.
Laet (de) 12, 1 ll.
Lakeman 21, 55.
Lambergius 111.
Lambertius  11 1.
Lamers 155.
Lammius 148.
Lamzweerde (van) 251.
Lanckvelt (van) 84.
Landmeter 252.
Lang 340.
Lange (de) 111, 276, 278, 316.
Langlois 55, 92, 154.
Langue (de) 15.
Lannoy (de) 352, 378.
Lanschot (van) 351.
Lansinck 2, 4, 61, 111.
Lant 104.
Lapro 20.
Lauwerman 148.
Lawick 111.
Lebleu 287.
Lebrun 333.
Lecq (ml de) 221.
Ledebucr 111.
Lee (van der 232.
Lcenhoff (van) 92, 122.
Leers 269.
Leeusvelt 199.
Leeuw (de) 245, 299.
Leeuw van Coolwijk (de) 84,

121.
Leeuw van Lennep 254.
Leeuwen (van) 22, 45, 50, 55,

83, 111, 123, 154, 195-197,
200, 231, 236, 237, 263, 316,
317, 336.

Leeuwen (de Koek van) 317.
Leeuwens 111, 336, 339.
Legousche 237, 238.
Lely 368.
Lely (van der) 280.
Lelvveld 127. 159.
Leiqgen  (5) í02.
Lennep  (van) 111, 120, 189.
Leo’lll.  1 enshoek 28  ’ 94, 95.

Lepinois 223.
Leroy (de) 360.
Lesoier (de) 339.
Lespierre  1 i 1.
Lette 148.
Leuckema 90.
Leunig  van Coppenaal 58.
Leuningen (van) 380.
Leusing  111.
Ley (van der) 29.
Leyden (van) 107, 231, 310.
Lcvden gez. van Leeuwen

(van) 282.
Leyster 93.
Lidth de Jeude  (van) 43, SI,

246, 300, 301, 343-346.
Liebert 366.
Lier (van) 209.
Lieren 111.
Ligne (de) 281.
Limburg Stirum (van) 75.
Liy4:;nder  de Nieuwenhovem

Liiiclaen 151.
Linde (van der) 283, 318.
Linderen  (van der) 318,



Linghen 111.
Linnich van Coppenot 26, 58.
Lintercn (Te) 222.
Linltagen 252, 318, 319, 381.
Lintum (te) 250, 251.
Liooerus 111.
Li$us 298.
Lis ( v a n  d e r )  2 4 5 .
Liseman ! ll.
LiT45yvan)  43-45, 111, 343-

Lochum (van) 111, 249.
Lockhorst 45, 49, 77.
Loë (de) 29.
Leen  111.
Loenen 318.
Loenius 188.
Lohman 363.
Lombe 123, 154, 155.
Londen (van) 87.
1.00  (van) 230, 261, 263, 311,

312.
Loock 255.
Loockermans 355.
Loon (van) 111, 165, 19S,  201

221.
Loonis  281.
Lossv 198.
Louwens  99, 360.
Louwer  (den) 106
Louwerman  i l l .
Luchtmar  (van Catcum gen.)

292.
Luderitz (van) 382.
Luderus  22.
Ludiek  (van) 248, 375.
Luessen  111.
Luex 111.
t,uffcten  (van der) 119.
Lufotck 111, 145.
Lutofs 111, 186, 253.
Lumey (van) 376.
Lyctama toe Nyhott (van) 140
Lvcochton 136.
Lcdius 20, 367.
Lynden (van) 49, 151, 178, 298
Lyon (del Monto) 206.

M.

Maalstecde 383.
Maan 255.
Maanen (van) 22. 23.
Maarseveen Si. ’
Maas 123.
Maas (van der) 38.1.
Mact  (van der) 147.
Machorys 106.
Made (van der) 232.
Macirus 111.

.L.

Mnhicu  335, 367, 378
Malancrt 334. 366.
MaIliers  21. ’
Mntscm  218.
Man (de) 23, 55-57, 111, 15:
Mandjes 87.
Mnnoti 378, 379.
hlnllsoll  51.
hkulsvett (van)  117.
Marchat 87.
Marchant 195.
hlarck (van der) 376.
Mnrcken (van) 147, 310.

(Iarckerinck  3.
ilarcus 274.
ilaréchal 367.
daret (van der) 249, 283, 285.
naren 111.
Aariënburgh 3, 61, 111.
Aariënhoff (van) 379.
ilaris 23, 252.
Aarius 111.
Aarket 111.
Aartborough  375.
vlarle  (van) 111, 349.
vlarsetis  (van) 358.
blartena (van) 121, 151.
vlartens 21.
blartin 222, 250.
vlartines  (de) 287, 288, 320.
fiartini 207-209.
Martinius 250.
Vlartijn  102.
Mascutus  1 ll.
blasieres  378.
Massis  16, 51.
Mast (van der) 314. 318.
Mastw)ck  (van) 14?.
Masijk 55, 92, 154.
Mathe 111.
Mathenesse  (van) 210, 298.
Mauregnautt  (de) 186, 334,

339.
Medenblick (van) 296, 297.
Meer (van der) 56, 231, 284

296, 297, 306, 308.
Meer van Berendrecht  (v; der)

56, 57.
Vleerburg (van) 195.
‘Meerdink 154, 222, 250, 251

285, 318, 349.
Meerman 232.
Meersch (van der) 254.
Mees 101:  ’
Meester  111.
Meissals  335.
Meisterlin 282.
Mekeren (van) 218, 253.
Melanchtoi  136.
Mendes 206.
Menger 111.
Mennenga  103.
Menninck 23, 222, 252, 318

381.
Mcnning Duyst 252.
Mens 5.
Mensbier  149, 280.
Menso  246, 302, 303.
Mentheda (van) 315.
Menton 351.
Mensche (de) 137.
Me; (de) ‘29í.
Merckens 349.
Mcrens 312, 313, 352.
Merian (von) 340.
Mcrode (van) 235.
Mertens 12, 335.
Merwc (van de) 145, 278, 29f
Mesteecker 111.
Meteren  (van) 287.
Methema  360.
Mettinck 361, 363.
Metz 111.
Metzgher  111.
Metzij 215.
Meulen (Hajonides van der)

122.
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3. ’

leutenaer 149, 184.
leurs (van) 50. 72. 84. 96.
111, ì27,‘159.’ ’ ’

Leuwen  111.
tey (van der) 223, 252, 352,
381, 382.

lever Ti5. 57.
Ieyer (d;) 335.
Ieverhoff 137.
leyers 337.
Ieytingius 3, 61, 111.
leyners 156, 227, 228.
lichorius 156.
lick 24.
lickenschrijver 349.
liddachten (van) 74.
liddelhuysei  284, 285.
liddetroy (van) 150.
lierop (van) 233, 273.
littendonck 50.
Ii;pger  zu Milendonck (van)

listich 1 lt.
!ist (de) 156.
lodé 296.
&oens 274.
floerius 1 ll.
boerse  (van) 156.
Aol 111, 124.
&otckenbour 224.
Roti.c’re  222, 250.
Aölter 341.
Aonement  (de)  291. .
Aont  (de) 24.
nonté (de) 123, 154, 155.
Aontens  10, 12.
Aontfoort  (van)  268.
Aontfoort  v a n  Zwictcn  (van)

266.
vloonen  111.
vloorenvtiedt  19.
fior(rensfer  1 ll.
fior%g  111.
florsch  (van der) 199.
flortier 59, 60.
fiotzfetd  (von) 186.
tiouwe  24.
Muis van Hoty 220.
Mulder 256.
Mulert  113, 235.
Muller 349. 358.
Muller (Státius) 349.
Muncherus 113.
Munnik  304.
Munster (van) 75, 76.
Munterus 1 13.
Muntinck  103.
Wuntinghe 103.
Vuntz 224, 256.
hlusius  294. 295.
Rluydcn  (van der) 295.
Muydermnn 5, 7.
Muytwyck (van) 145, 146, 1%
Muyr (vnn der) 279.
Muys 113.
Mnyt  232.
Mijic (van der) 21 t.
Mijtens 369.

N.

Naeff 113.
Naaldwijk 18,

Naeth (die) 271.
Nagelt (van) 153.
Nagtgtas Versteeg 20.
Nassau (van) 31, 285, 369,

370.
Nassau-Diez  ( v o n )  lG2.
Nassau-Siegen 31.
Neck (van) 352.
Neét 50.
Neercasset (van) 24, 357.
Neeven 208.
Neomagus 24, 123, 124.
N e o m a g u s  gez. GeIthauer 123.
Nes (van) 224, 267.
Netelhorst (van) 107.
Neufvitte (de) 224, 254, 335.
Niet (van) 124, 155, 185, 382.
Nienborch 99, 113.
Niendam 113.
Nierop (van) 195, 231.
Niessen 283.
Nieuwenhoven 232.
Nieuwenhuis 224, 250, 256.
Nieuwenkamp 55, 57, 192.
Nieuwenkamp (Kits) 189.
Nitant 113.
Nisbeth 24, 25, 57.
Niquet 211.
Noelius 113.
Noest 113.
Notet 183.
Notthenius 32.
Noorde (van) 202.
N o o r d h o e k  8 8 .
Noordho?rn  25 ,  26, 95.
Noordinck 113.
Noordland 352.
Noordwyck (van) 275 297,
Noorman 113.
Noortbergh 113.
Noorthorn (van) 364.
Noot 63.
Norigad 250.
Nord and Grey 375.
Noyettes (van) 298.
Nuis 113.
Nyevett 11.7.
Nijkerken (van)
Ny285eg’X6(van)

3
Nijs (de) 219.
Nijsbet 57, 58.
Nijsse 322, 323.
Nyzabets 58.

292.
184, 185. 252,

I 0.

!.

Ockers  373.
Ockerse 376. 377.
Ockhuysen í20, 150.
Oetvesionsk 113.
Oem van Wijngaarden 30, 62,

267.
Oetcrens  357.
Oevetjonck  145.
Oever (ten) 3, 113, 349, 382.
Oever (van Convent ten) 286,

349. 350. 382.
Oiswert (;an) 269, 272.
Otdenbarnevelt 113.
Oldennyet (van) 218.
Olmius 192.
Olst (van) 283, 303.



391

onlmercll  113.
Oort (van) 113, 355.
Oortman 26.
Oostdijck 252, 286.
Oostee (van) 153.
Oostermaat 349.
Oostindien 206.
Oostrnm  (van) 380.
Ootmaersen 278.
Oortman 58.
Opdenberge 157.
Opgelder 60.
Optenoorth 113.
Orsbeck (van) 185.
Orizandt 124, 155, 1:X, 286.
Orsoy (van) 26.
Os (van) 22.
Osch  113.
Osers 113.
Ossenberg  (van)  157.
Oterleck 59.
Otterloo (van) 21.
Oterlijck 19, 59, 248.
Oudenes  150.
Oudesteyn  (van) 351.
Oudevliet (van) 306.
Oudorp 155.
Oultrc (d’) 286.
Outhuys  122.
Ouwerochghe  148.
Ovcrschie (van) 22S, :105-307,

371, 372.
Oving 100.
Oy (van) 185, 186.
Oyen ( v a n )  t52.
Oycns 375.

p. ._&

- u.”

Paanderen (van) 234.
Pael, (de) 125, 265.-267.
Paets  8, 59, 93, 195, 231.
Pabst 287.
Pnffcndorf 4.
Palestcvll 221.
Pallak ‘207-209.
Pallandt  (van) 113, 235, 251
Palm 282.
Pathe 224, 256.
Pamont 107.
Panhuys (van) 337, 338.
Pannrkoeck 218.
Panser 315, 332.
Pant (van der) 59, 93.
Parcker 238.
Parlo (van) 180.
Pars 238.
Pnrsant 234.
Fatani (van) 238.
Patridgc 154.
Patijn 341.
Paul 319.
Pauw 52, 309, 356, 358.
Pauw (de) 84, 119.
Paviljoen 215.
Pavoirdt  145.
Fawidt 113, 145.
P&dy 272-274.
Peelt (van) 26, 27, 93.
Fecne (van) 212, 213.
Pelgrom 12.
Pels 113, 185.
Penijn 341, 378.

;
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1

I

Pcnardus 27.
i’e;gens  335, 365.
Pericrinus  113.
Pe&? 18.
Perret 340.
Persoon 8.
Pesch (van) 58.
Pcsters (de) 336.
Phnesnia  137.
I’iioeve 57.
Pihinghn  101.
Pichot 155, 274.
Pickere  (de) 122.
Fieck  18, 113, 119, 151,
Picrik 92
Pietcrsz 191.
Pi(2eaud  182. 189. 2%.
Fineau 250. ’
i’iola 342
Pioln Caselli  342 .
f’ipacrt ZZ
Pipard 319.
Fipardus 319.
Piper 63.
Pistorius 113.
Fittius (van) 246.
Pias (van der) 156, 201, 221.
Plettenberg  ( v a n )  242, 2 4 3 ,

277-279, 347, 348.
Pioech 218.
Flönis 124.
Ploos van Amstel I5.
Fluimpot 188.
Poel (van der) 230.
Foelenhurgh (van) 231, 233.
Poelgeest  (van) 263.
Foelman 338.
Poirten (Ther) 270.
Poisier 382.
Fol (van de) 236.
Fol (van der) 198.
Foiack 24.
Poley  305.
Polman  100.
Pols (van de) 113, 147.
Polzinger 335.
Foncheaux (de) 366.
Pont 149, 241.
Pontanus 113.
i’oock 200.
Poortermans 63.
Forret 196.
F;‘:, (;;n der) 377.

Portzen ivan der) 56.
Post 223, 284, 314.
Posthuis 113.
Posthuma 350.
Pot (van der) 88, 113, 252,

285.
i’otholt 59, 60.
Pottey 239.
Pottier  322.
Fottre (le) 319.
Praal 319.
Pressentin (von) 163.
Priem 24.
Prins 227-229, 249, 273.
Prinsters 346, 347.
Prippelnagel (van) 311.
Pröhentau (von Wiimsdorff)

156. .
Proost 230, 314.
Proper 113.

192.

P r u m e n  12,
Pruppenagel 309.
Pruyn 12.
Fuchler 60, 113.
Punt 57.
Putewels 113.
Putmannus 113.
Putten (van) 16.
Putten (van der) 23.
Putter 113.
Pijcke 342.

Q.

Quadacher 113.
Quade  113.
Quaedt 113.
Quarles van Ufford 316.
Queisen 113.
Quernheim (van) 6.
Quinting 230.

R.
Ras (ten) 204.
Raeck (van der) 13.
Raedt 113, 204, 205, 207.
Raef (de) 22.
Raephorst (van) 209-211, 234,

297, 298, 351.
Raesfeld (van) 74, 113.
Raet  (van) 157.
Racer 364.
Racfort (de) 366.
Racle 113.
Radaeus 113.
Radermacher 368.
Raei 113.
Ramadier de Lorniette 338.
Ramp 231, 352.
Randwyck 293.
Ranitz  ( de )  207-209.
Ransdorp 292.
Rantzovius 360.
Rapheling (van) 214.
Ra;13:rd  (van) 153, 189, 282

Rauwers 113.
Ravensway 115.
Raye 381.
Reael 211-217, 239-241, 27:

--277, 30&311,  357.
Rechteren (van) 218.
Redret (de) 339.
Redten  (van) 107.
Reede tot Nederhorst (van)

298.
Reerink 204.
Rees 214, 217, 239.
Regt 277.
Reichenstein (van) 75.
Reinders 56, 57.
Reitz 150.
Remen  115.
Reneman 360-362.
Renes 115.
Re;;;se  (van) 210, 211, 297

Rennoy (van) 315.
Rensen 115.
Rensi 358.
Repen (van) 27, 60.
Resteau  341, 367.

Reuschenberg (von) 180,
Reusme (de) 366.
Rewiick 115.
Reygers 211.
Reynaida 102.
Reynderi 115.
Reynhuerts 115.
Reynst 93, 309.

( %;;s{zB37,
.r

Rihhius 115.
Ridder 248.
Ridder (de) 53.

1 Riel (van) 10.
Riemersma 89.
Rietwijk  (van) 231-233, 235.
ftinck 115. .
Rinssen  50.
Ripperda 75, 76, 78, 115.
Ris 350.
Rispens  (van) I38.
Rispy (de) 26I, 262.
Ritzius  115.
Rohol 233.
Rohijns  242, 243.
Rochlingh  115.
i~ochovllls 3-18.
Rochussen  182, 377.
Rode 1 15.
Rode van Heeckercn (de) 108,

110.
Roderlo (van) 106, 109.
Ro(e)efsscn  115.
Roelinck 115.
Roelvink  251.
Roelx (du) 333.
Roerini 349.
Roeters 189, 223, 253, 254.
Roever 269, 270, 272.
Roever (de) 237.
Rogge (tenj 22.
Roggen (van) 23, .55, 56.
Roggeveen  215.
Rol&dus  20.
Roldanus  115.
Rollant (van) 230,
Romhouts  211-217, 239-241,

275-277,  308-311.
Rijmer 368.
Romiti 367, 378.
Romkes 205.
12001ecuw  45-49.
Roomen (van) 340.
Roose 205.
Roovere (de) 10, 31.
Rooy 115.
Rosendael  195.
Rosenstengel 208.
Rossen (van) 150.
Rossum 49.
Rossum (van) 178, 298.
Rotarius 115.
RotKers 103.
Rotshoeck  (van) 328.
Rouan 85.
Roukens 115.
Rouse 115.
Roux 182, 245.
Rouveroy S. Simon (de) 247.
Rouviiirc  250.
Rover (de) 149.
Roy (de) 91, 115, 187, 358.
Royen (van) 121.

i
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Ruen (van) 25.
Ruffia 279.
Ruischenberg 50.
Ruisen (van) 9.
Ruitenberch 115.
Ruiter 115.
Rumelaer  115.
Rurich (von) 180.
Ruster (van) 287.
Rulenborg 115.
Rutgers 57.
Ruts 121.
Ruysch 21, 189.
Ruyting 115.
Ruyven (van) 58, 230, 380, ‘381.
Rij (de) 365.
Rijck 115.
Rijck (de) 93.
Rijck (van) 232.
Rijcke (de) 237.
Rijckers 316.
Rijkaart 213.
Rijken 115.
Rijn (van) 115, 198, 228, 229.
Rijne (ten) 2.
Rijnevelt  (van) 93.
Rijnsoever (van) 273.
Rijp (van) 234.
Rijsbergen (van) 94.
Rysscn (van) 113, 200.

S.

Snarda 89.
Saers 81.
Saersen 43, 44.
Saersen van Lidt 43.
SabC 281.
Saddol 296.
Sage (le) 223.
Saint Simon (de) 281.
Sala 379.
Snliniiires  319.
Salm (van) 75.
Salve (de) 337.
Salve de Bruneton (de) 337.
Sampions 294.
Sande  (van de) 237, 341.
Sandelijn (de) 56, 294, 295.
Sanglier 368.
Santen (van) 137, 139, 146.
Santvoort 27, 94, 366, 367.
Sarens 294.
Sasbout  306, 372.
Sassenhoeve 50.
Sassenhoeve Zu Poulhem 179.
Sautijn 12, 13, 237, 238, 383.
Sax de Monsax 27.
Sayn Witgenstein (van) 370.
Schas 382.
Schaep 115.
Schaep van Wintslee 211.
Schaerdenborch 115.
Schadijck 115.
Schaft 296.
Schage 217.
Schagen 315.
Schagen (van) 19, 284.
SchaRen van Soelen 316.
Schalken 284.
Schraff 115.
Scharp 205.
Schatters 233. ’

Schayck (van) 91, 115, 187.
Scheene 27.
Scheffer 208.
Scheiffart van Merode  75.
Schellinger 216, 217, 239.
Schellinawou  28.
Scheltel<a  205, 285.
Schenaerts 54.
Schepens 22.
Schepers 60, 239.
Schepping 3.
Scherff  115.
Schermer 27.
Scherrers 62.
Scheurleer  365.
Schevichaven  115.
Schickhart 115.
Schieten 124.
Schilden (van der) 23.
Schilders 9, 196, 317, 340.
Schildius 115.
Schimmelpenninck 25, 91, 95.
Schinckel  148, 340.
Schivelberck 115.
Schlichtinga 364.
Schluiter 152.
Schmitten (ter) 115, 189, 254.
Schmitz 186.
Schnabelius 115.
Schomaker 2-10, 60, 61, 115.
Schonegevel (van Nijmegen)

285.
Schoock 115.
Schoor 239, 367.
Schoten (van) 230.
Schouten 232.
Schrassert 115, 124, 192.
Schrevelius 309.
Schruder 64.
Schueren  (van der) 157.
SchuiermaG 2 0 1 .  ’
Schul 115.
Schuren 115.
Schutstal 94, 237.
Schutte 115.
Schuttenius 115.
Schuurman 47, 48.
Schuyling 86.
Schuyringh 90.
Schuyt 357.
Schwartzert 136.
Schijvelberg 2131
Scellekens 27.
Scutter 115.
Scuttorf 363.
Segwaert (van) 23, 351.
Selbach (van) 76.
Seller 4 .
Seis 115.
Selve 1.
Serlambrechts 279.
Seulin 335.
Sevenborgen (van) 165
Sevenhoeven (van) 60.
Sibelius 115.
Siccama 319, 350.
Sichterman 139.
Sievers 205.
Siewardt (van) 363.
Sighers (de) 100.
Silvestre 250.
Simme 55.
Simons 349.
Singendonck 139.

l I

Sithart (van) 123.
Sittert (van) 314.
Six 23, 357.
Sjanberg 254. .
Slegt 189, 223.
Slicher 287, 342.
Slichtenhorst 217.
Sl$$andt (van) 326, 1 5 8 ,

Slochem (van) 350, 351.
Stoet 139.
Slot 56, 57.
Sloten (van) 235

I

Sllleterns 141.
Sluvlinks  235.
Sluimer 27, 60.
Sluys (van der) 22.
S!uysken 141.
Sluyter 6.
Smeele 125.
Smekinck 141.
Smetius  141.
Smeulen 314.
Smith 63, 82, 141, 234.
Smits 141.
Smyth 154.
Snap (van der) 20.
Snel 230.
Snoeck 124, 149, 184, 188, 382.
Gelen (van) 315.
Soelen (van Dijk van) 316.
Soelen (Schagen van) 316.
Soetens 246.
Solner 205.
Solt (van) 212.
Solms Braunfelts  (van) 370.
Son (van) 215, 366.
Songers 233.
Sonk 352.
Sonnevelt  282.
Sonnevclt (van) 351, 352.
Sonst (van) ll.
Sonsveld (van) 2, 4.
Sorack 243.
Sorbet 295.
Sorgh 217, 239-241.
Soutelande (van) 336.
Southolm  351.
Spara 87.
Sparringa 136.
Spelt (van der) 150, 284.
Spermont 240.
Spernemans 235.
Speyart 21, 220, 221, 352.
Speyart van UToerden  21.
Spiegel 309.
Spierinck 381.
Spiering 55, 218, 252, 318.
Spiring de \i’cll 141.
Spithoven (van) 21.
Spruyt  253, 254.
Spuelde  (van) 224, 256.
Spyrinck van den Rouwen-

berch 147.
Spijske 235.
Staels 324, 325, 328, 329.
Staets 27, 57.
Stachouwer 254, 351.
Stade (Horst gen.) 293.
Stalpaert 199.
Stapelen (van) 284.
Stapert 224, 256.
Starman  81.
Stnverden 141.

Ij
! !

Steek 293.
Stecke 49.
Stecke tot Ammerzoden 178.
Steegh 141.
Steelant 124, 141.
Steenbergen 108, 141.
Steene 141.
Steengracht 374, 375, 377.
Steenhouwers 28.
Steenhuysen  (van) 30.
Steenler  141.
Steenman  6, 121.
Steenwijck  141.
Stegeren 141.
Stegnerus 118.
Steins  Bisschop 27, 94, 125.
Stelt 123, 124.-
Sterenberp  304.
Sterke (van der Aar de) 320.
Sterkenburg  49.
sterkenburg  (van) 177.
Steur (de) 357.
Steurman 183.
Steyn  201.
$teynemolen (van) 294, 295.
Stierman 184, 185, 252, 285,

286.
Stigeren 50.
;C&e,n  (von) 179 ,  180 .

Stomme; 50.
Stommel (van) 49, 179.
Stool, 36, 140.
Stoovens 58.
Stoppelaer 189, 190.
gtorck  141.
Storm van ‘s-Gravesande 185.
Storms 232.
Stoutenburg 16.
Straelen (van) 155.
Stralen 143.
Straten (op ter) 330.
Straten (van der) 286.
Strick 269.
Strootman 305.
Strubberg  156.
Stuart 338.
Stürler (de) 336.
Stuurop (van den) 204.
Sufolck 145.
Surmont (de) 125.
Surmont de Bas (de) 125, 156.
Suurwaarden (van) 152.
Suyck 246, 303, 304.
Swaen  141.
Swaart (van) 136.
Swancken  273.
Swanenbuyg  21.
Swanenburg (van) 197, 263.
Swart 357.
Swart (de) 195, 196, 199, 274.
Swartte 359-365.
Sweers 212, 352, 361, 362.
Swenne (van) 64.
Swieten  (van) 203, 235, 261-

268, 311, 312.
SwjieFn  (gen. van der Horst)

Swinden  (van) 283.
Sylvius 141.
Sytsama (van) 220.
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Tammen  (van der) 379.
Tandt 184.
Taxis 141.
Tecko 28.
Teenstra 319.
Teffelen 141.
Telmon  250.
Telvoren 141,
Temminck 25, 141,
Tengbergen 141.
Tengnagell  141.
Tenkink 315.
Terbruggen 349.
Terhorst 1 4 1 ,  1 8 7 .
Terschmitten 283.
Testas  365.
Tetrode (van) 230, 235, 236,

265.
Teylingen (van) 18, 230, 351.
Theoldv 368.
TheodÓri 141.
Thibault 148.
Thiell 141.
Thierens 190.
Thomaeus 141.
Thomassen 204.
Thijsink 3, 61.
Thyssen 52.
Tielenius 141.
Tienen (van) 351.
Tilly 273.
Timmer 141.
Titsinck 101.
Tjassens 363.
Tjerens 190.
Tobias 224, 256.
Tol (van) 195, 197.
Tollenaar 201.
Telling 141.
Tombe (des) 61, 280.
Toornenburg (van) 232.
Torck 75, 141.
Torfsteeckers 2.
Tour (du) 153.
Trelcatius 248.
Treslong  (van) 298.
Trier (van) 236.
Trip 358.
Troest 218.
Troost 121.
Tromper  276.
Trompers  232.
Tulleken 141, 303.
Tù;;ngg$21.

Turenhou;  (van) 249.
Tuydema 361.
Tuyll van Serooskerken (van)

156.
Tuynenburg  221.
Tydeman 141.
Tvlia (de) 291.

Verboom  59, 92.
Verbrugge 155.
Verburch 195.
Verckel 141.
Verdonck 59.
Verduyn 273.
Veret 189, 223.
Vereul 223.
Vergeyl 264.
Verhagen 56.
Verhoef  273.
Verhorst  124.
Verhoutaert 356, 357.
Verhul 316.
Verkerk 86.
Verkuylen 305.
Verlaan 29.
Vermaes  155.
Vermaet 147.
Vermant 27.
Vermees  101.
Vermuyr 380.

T.
Taems 312, 313.
Taerlincx 12.
Tak 48.
Tamclinck 141.
Tammen  99.

Til1 (;anj 272.
Tymens 61.

U.
Udents 141, 299, 382.
Ulckes  21.

Ulger 3 6 4 .
Umbgrove 141.
Upmeyer 363, 364.
Upperheest 107.
Utenhage 230.
Uter  Lier 83.
Uterwijck 141, 230.
L’trecht (van) 147.
Uytenbognerd  310.

V.

Vaags 251.
Vaegt 141.
Vaeken (van der) 360.
Vael 141.
Vager (de) 376, 377.
Valck 36, 141, 252.
Valcke (de) 207.
Valentinus  348.
Valeton  285.
Valkenburgh 28, 94. 95.
Varkevisser 190, 191.
Vastenou  141.
Vechovius 141.
Vedderman 4.
Veen 18, 141, 153, 2ï6, 277

:
Veen (van) 233, 351, 356.
Veen (van der) 224, 256.
Veer (de) 346.338, 344,

I
Veere 301.
Veeren 141.
Velde 141.
Velde (van de) 15.
Velden (van) 182, 133-203,

230-237.
Veldink 5.
Vellekoop 315.
Velsen 21, 125, 220, 224, 24C

255.
Velsermans 230.
Vennekool 14, 15, 61.
Verbeeck 195.

Vermyen 324.
Vernouwen 234.

Versteeg (Nagtglas) 20.
Versteegh 149.
Verstege 9, 143.
Verster 52.
Verster de Balbian 28.
Versteyn 297.
Verstolk 50.
Versvelt 141.
Verucius  364.
Verwen (van der) 58, 355, 357.
Verwer 139.
Verwolde (van) 107.
Verwijcke 294.
Vestrinck 156, 193.
Vianen 49, 141.
Vicq (de) 348.
Vierendeel 212.
Vierlinck 296.
Vignon (de) 337.
Villers 246.
Viltsuet 360.
Vinceler (van) 209, 246, 301.
Vinck 235.
Vinckenra 28.
Vingerhoet 342.
Vink 20.

Wael (de) 12, 61, 62, 156.
Wael (van der) 20.
Wael van Moersbergen (de)

234.
Waerden (van) 147.
Waerder (van) 1 4 7 .
Waerdt (van der) 197-199,

201.
Waes 51.
Wachmans 10-13, 61, 62.
Wachtendonk (van) 180, 33%

332.

Virnenborg (van) 376. /
Viry (de) 18, 281.
Visch 228, 229. ~Wachtendorff 1,4X
Visscher 18, 19, 50, 247, 276, ~b’achtman  367.

350.
IViti 141.

Vivien  367, 378.
Vladeracken  (van) 141, 287.

351.
Vlamingh (de) 189.
Vleuten  (van) 5.
Vliemen  (van) 235.
Vliesteden (van) 179.
Vliet (van) 235.
Vliet (van der) 163.
Vliethoorn 195, 200.
Vlister 50.
Irlooswijck  (de) 125.
Lhg 149, 184.
doerne 143.
v’oerst  (van) 72, 107.
v’oet 143.
Jogel 328.
Jogelius 143.
Jogelsank  11, 143.
Jollenhoven  (van) 143, 189,

252, 253.
Joltelen 287.
Jonck 143 182.
Jonck à Linden 182.
Joocht (de) 143, 242, 279.
Joogt (ten) 95, 278.
ioorst (van) 223, 224, 234,

254, 279, 280.
loert (van der) 253.
Torst  (de) 291.
ros 55, 59, 92, 317, 336.
ros (de) 16, 347.
ros (van) 82.
‘os Kops (de) 49.

Wachtsmuth 282.
Wacker 143.
Wakker (van Medenbnch) 303.
Wagardus 143.
Wagemans  280. 281. 314.

Vree (de) 87, 383.
Vreese (de) 160.
Vreth 223.
Vriendt (de) 287, 288, 320.
Vries 143, 311.
Vries (de) 28, 11’1, 327, 328.
Vriese 160, 235.
Vriesen  3, 143.
Vrijer (de) 283.
Vrymoersheym (van) 157.
Vijgh 143, 252.
Vysscher 57.

W.

1:
1:

Vee (du) 261. ’
Yeenen  (van) 21.

Weert 143.
Wees (van) 57.
Weesp (van) 196, 197, 203,

237.
Weesp (van Tetterode van)

196, 197, 202.

Voss (van) 351.
Vossem (van‘l  3.30. 331

Vernoy (de) 360.
Verploegh 118.
Verrutia 362.

Vossius ì43, 287. ’
Vrancx 10, 12.
Vrede (de) 299. 300.

Verschuer 95.
Verspyck 383.
Versteeg 314.

Vrede&urch (van) 120, 151.
Vredenburch van Adrichem

(van) 63.

Wageningen (van) í87.
Warrtendonck  50.
Wai’ (van der) 52.
Walbeeck 336, 339.
Walborgh 52.
Waldeck (van) 370.
Wale (de) 12.
Wal1 (Ga; dej 192.
Walle (van de) 240.
Walle (van de;) 183, 184.
Wallen (van der) 53, 54, 240.
Walraven  212, 340.
Walricus 143.
Waltha (van) 159.
Ii’anray  (van) 29, 62.
Wansink 281.
Wardenier 9.
Warmond (van) 53.
Warmondt 53, 341.
Wartensleben (von) 348.
Wassenaar (van) 121, 122.
Water 143.
lvaterbeek 124.
Waterland (van) 230,
Watkin  143.
Watsdorfer 245.
Waubert de Puiseau 335.
Wedaeus 143.
Weddingh 29, 62.
Wederspans 245.
‘Yedinchem  (van) 218.



Weiler (von) 153, 186, 189, Wiarda 103.
282. Wichers 137.

Wel (van der) 356. Wickerode (van) 165.
Welberch 143. Wielle 186.
Wel1 143. Wiels 200.
Welmers 8. Wieringen (van) 232, 363.
Welsingh 216. Wiermannus 143.
Welsings 15. Wiertsema 305.
Wena (van) 232. Wigmans 238.
Wende 143. Wilbrenninck 143.
Wensen 296. Wilde (de) 153, 211, 212, 231,
Wenssen (van) 351. 276, 310.
Wentholt 143. Wilde (Veen de) 276.
Werden (van) 270, 271. Wilhelmius 143.
Werff (van der) 288. Wil1 62.
Wermeskircher 101. Wille 255.
Werve (van) 199. Willichius 143.
Wesele (van) 235. Willink 377.
Wessel 143. Wilmerdoncx 237.
Wessem 143 . Wilnis 23.
Westenberg 151, 192. Wilsem 143.
Westeringh (van)  314. Wilsen 238.
Westhoven 182. Wilt 282.
Westoven 143, 182. Wiltius 253.
Westrhenen 143. Wimmers 192.
Wetering (van de) 207. Wimmers  (Kits van) 192.
Wetters 143. Winckelman (van) 191.
Wever 282. Wineke 207.
Weverling 208. Winshem 143.
Wevorden (van) 126, 156. Winter (de) 30.
Wevorden gen. Bulfaers (van) Wisch  ( v a n )  71-75.

157. Wischel (van) 291.
Weyborg 30, 62. Wisselinck 143.
Weyde 143. Wiselius 143.
Weyland 29, 62. Wisselt (van) 212, 213.
Whitepol 314. Wissen 306.
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Witcopff 102, 140.
Witgenstein (van) 74.
Wit (de) 30, 118.
Wit (Pancras de) 82.
Witte (de) 20, 30, 62, 281.
Wittem 162.
Witten 143.
Wittenhorst (von) 291.
Witter 30.
Wittert 274.
Wittert van der Aa 237.
Woerd (van) 305.
Woeringen (van) 30, 95.
Wolbocerus 143.
Wolde (van den) .30.
Woldegge 95.
Wolff 43-45.
Wolff (de) 24, 204.
Wolf (Barkey) 316.
Wolfsen 63, 95, 143.
Wolfswinkel (van) 341.
Wolphius 143.
Wolters 143, 358.
Woningen (van der) 292, 293.
Wonung 293.
Woorden (van) 148.
Worcumensis 143.
Worm 143.
Worst 143.
Woutskurnas 232.
Wuert (v. d.) 285.
Wullen  (à) 100.
Wijbingha 104.
Wijck (de) 126, 143.
Wijck (van) 318.
Wijcnhorst (van) 157.

Wijginck 3.
Wyhe (van) 186.
Wijmot 346.
Wijnaendts van Resandt

300, 301.
Wijnen 143.
Wijngaarden 18.
Wijngartz 272.
Wijntjens 143.
Wijse (de) 12, 87, 90, 143.
Wijsch 218.

143,

Y.

~ Yntema 29.
IJsseldyk (van) 160.
Ysselt (van) 348.

2.

Zaeghmans  143.
Zceridder 351.
Zelst 143.
Zevenar (de) 291.
Zevenbergen (van) 281.
Zoelen  (van) 14, 212.
Zuylen van Nyevelt (van) 8,

143, 152, 185.
Zweerz  147.
Zwieten (van) 267.
Zwol1  (van) 302.
Zyl (van) 276, 318.
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E e r e l e d e n :
P. A. graaf DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE-NEUVIREUIL  (C. 1884; E. 1890). Neuvireuil (Pas de Calais).
A. J. SERVAAS VAN ROOYEN (E. 1895) . . . ‘s-Gravenhage, Van Speykstraat 55.
Th.  graaf DE RENESSE (1~.  1884; C.. 1893;  E. 1898) . . . Bilsen (België), huize Schoonebeeck.
H. F. MAC0 (E. 1906) . . . . . . . . _ . . Berlijn-Steglitz, Humboldtstrasse 2.
Jhr. mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND  (L. 1899; E. 1909) . . . ‘s-Gravenhage, Bazarstraat 1 e.
J. D. WAONER  (L. 1883; E. 1910) . . . . . . . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage, Kazernestraat 60.
Jhr. C. H. C. A. VAN SYPESTEYN (1~. 1907; E. 1917) . . . . . . Nieuw-Loosdrecht, huize Sypesteyn.
W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (1,. 1894; E. 1922) . ‘s-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 96.
GUSTAV A. SEY LER (C. 1889; E. 1923) . . . . . . . . Berlijn (CV.  30), Nollendorfstrasse 10.
Jhr. mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND  (L. 1905; C. 1917; E. 1923). . . ‘s-Gravenhage, Wassenaarschekade 10.
D r .  STEPHAN  K E K U L E  V O N  STRADONITZ  ( E .  1 9 2 3 ) .  .  .  . Berlijn-Lichterfelde, Marienstrasse 16.

Correspondeerende  Leden:
Jhr. ARMAND  DE BEHAULT DE DORNON  (C. 1888) . . . . . . . . . .
H. DE SEYN-VERHOUGSTRAETE (C. 1891) . . . . . . . . . . . . . .
Dr. W. VAN WERVEKE (C. 1891) .................
A. F. VAN BEURDEN (C. 1896) ..................
W. WIJNAENDTS  VAN RESANDT (L. 1901; C. 1908) .........
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG  PRINS (L. 1900;  C. 1910) .......
W. J. F: JUTEN  (C. 1910) ....................
R. T. MUSCHART (L. 1912; C. 1921) . . . . . . . . . . . . . . . .
C. GRAHAM BOTHA (C. 1921) ........... ......
E. VON OIDTMAN (C. 1923) ...................

Brussel, Rue des Drapiers 10.
Brussel, Antwerpsche Steenweg 45.
Luxemburg.
Amersfoort, Arnhemschestraat 26his.
De Steeg, huize Nieuw Resande.
‘s-Gravenhage, Van Imhoffstraat 15.
Bergen-op-Zoom.
Rotterdam, Henegouwerlaan  37~.
Kaapstad (Zuid-Afrika).
Wieshaden, Humboldtstrasse 9.



Gewone  Leden:

1921
1913
1910

Äcquoy, nu. J., Keizerstraat 22, Deventer.
Akker, W. L. van den, Ouden Enghweg 34, Hilversum.
Anthonisz. R. G.. The Pleasance. Havelock Town, Colombo

(Ceylón) . ’
1916
1916
1924
1883

Aumerie, F. L. G. d’, Prins Willemstraat 19, ‘s-Gravenhage.
Aumerie, 0. G. d’, Prins Willemstraat 19, ‘s-Gravenhage.
Baart de la Faille, mr. J., Saxenburgerlaan 2, Bloemendaal.
Baert de Waarde, mr. W. C., Château de Eurier, La Tour de

Peilz. Canton de Vaud. Suisse.
1887
1917
1905
1912

1910
1911
1922
1911
1908

1911
1918
1895

1913

1917

Ballot, br. C. S. Buys, Zwarteweg  16a, ‘ s - G r a v e n h a g e .
Barmen  ‘t Loos dr. J. H. J. van, Nassauplein 12, ‘s-Gravenhage.
Bastert, J. J., koninginnegracht 18, ‘s-Gravenhage.
Beelaerts van Blokland, jhr. J., huize De Hemelsche Berg,

Oosterbeek.
Beest, ir. C. W. E. van Voorst van, huize Herteveld, Maarssen.
Beets. Ch.. Buitenzorg (N. 0. 1.).
Bemmelen, prof. dr. 1 @. van, iuiderpark  21, Groningen.
Benteyn, J. M., Amaliastraat 2, ‘s-Gravenhage.
Bentinck, G. J. G. C. graaf van Aldenburg, huize Amerongen,

Amerongen.
Bentinck tot Buckhorst, M. R. baron, huize Beerse, Ommen.
Bentinck van Schoonheeten. mr. R. F. C. H. baron, Purmerend.
Bere, Ph. F. L. C. Lach de, Sweelinckstraat 155, ‘s-Graven-

hage.
Beresteyn, jhr. mr. dr. E. A. van, Van Stolkweg 31, ‘s-Gra-

venhage.
Beresteyn, jhr. H. van, Van Imhoffstraat 1, ‘s-Gravenhage.

1920 Beresteyn, jhr. ir. M. H. van, Koningsplein Oost 17, Welte-
vreden (Java).

1918 Beretta, Ch. F. A., Makassar (N. 0. 1.).
1912 Bervoets, B. J., Jordensstraat 70, Haarlem.
1923 Beusekom, mr. E. van, huize Vijverhof, Nieuwersluis a/d Vecht.
1919 Bicker Caarten. A. 1.. huize Nimmerdor. Baarn.
1921 Bicker Caarten: dr.“H. A., Giethoorn (ó.).
1920 Bie, dr. J. P. de, Daendelsstraat 48, ‘s-Gravenhage.
1912 Bilt, prof. ir. C. L. van der, Nassaulaan lla, ‘s-Gravenhage.
1908 Binkhorst van Oudkarspel, ir. P., Engelbert van Nassaukade

165, Breda.
1911 Blom, mr. J., Tiel.
1923 Blom, P. C. L., Koningin Sophialaan 1, Amersfoort.
1914 Blijenburgh, A. H. W. van, Koninginnegracht 45, ‘s-Gravenhage.
1910 Blijenburgh,  C. J. M. van, Willemstraat 12, ‘s-Gravenhage.
1919 Boecop,  i M. b&on van, huize Groenoord, Brummen.
1922 Boekenooeen. dr. G. 1.. Leiden.
1917 Boetzelaec  R: W. bar% van, huize Eyckenstein, Maartensdijk.
1921 Bogaerde van Terbrugge,  G. C. 0. A. M. H. J. M. G. haron

van den, p/a Belgisch Gezantschap, ‘s-Gravenhage.
1916 Boissevain, B. H., huize Buen Retiro, Hilversum.
1919 Boissevain, W., Keizersgracht 321, Amsterdam.
1898 Boorraert.  B.. Frans Halsstraat 34. Utrecht.
1919 BooÌiack&,  A. A., Heeresingel 28,‘Groningen.
1918 Brauw, jhr. H. de, Van Boetzelaerlaan 86, ‘s-Gravenhage.
1900 Bredius, C. J. A., huize Zaanen, Schoten.
1920 Broeders, H., Weesperzijde 23a,  Amsterdam.
1!)22  Broek d’ohrenan,  A. P. C. van den, Bezuidenhout 62, ‘s-Gra-

1919 Bruyn, G. W. de, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 54, ‘s-Gravenhage.
1!)23  Bruvn. W. K. M. de. Buitenwalevest 6. Dordrecht.
1!119  Biil;w, D. C. von, I?uo do Mercado í4 IJ, Caixn 59, Rio de

Janeiro.
1921 I~IISSV.  mr. A. le Cosquino  de, Mauritsstraat 115.  Utrecht.
1920 Byhiu,  mr. J. H., Willem  II Singel, Roermond
In16 Biilcrt. 1. L. van. Oude Delft 215a. Delft.
189!)  Bi;leveld,  W. 1. j. C., Oegstgeeste’rlnnn  4, I,eiden.
l!)ll Cnllenfcls,  P. j. von Stein, le Van den Boschstraat  20, ‘s-Gra-

vcnl1ngc.

1!)19  Cahncycr, M. R. H., Nesoch  E 5, Koeta Radja (Atjeh).

1905

1918
1919
1912
1918
1907
1915
1920
1913
1921
1916
1921
1900
1915
1914
1916
1922
1908
1910
1917
1924

1918
1918
1922
1921
1913
1912
1922
1913
1921
1922
1913
1910
1913
1921
1922
1920

1921
1915
1905

1922
1919
1909

1923
1909
1919
1918
1906
1919

1923
1911
1913
1924
1917
1903
1924
1919
1913
1923
1921
1915
1895

tapellen,  R. H. 0. baron van der, Laan Copes van Cattenburch
15, ‘s-Gravenhage.

Carp, mr. J. H., Van Blankenburgstraat 73, ‘s-Gravenhage.
Carsten, mr. dr. L., Jozef Israëlslaan 50, ‘s-Gravenhage.
Cats, mr. H. Manger, Sophiastraat 34, Breda.
Cazaux van Staohorst. C. N.. Borneostraat 29. ‘s-Gravenhaee.
Clement, A. van’der PÓe& PÓortugaal. ’
Clercq, mr. J. F. van der Lek de, Nassauplein 27, ‘s-Gravenhage.
Cochius, G. L., Prinsevinkenpark 37. ‘s-Gravenhage.
Colenbrander, F. C., huize eeuversweerd,  Brummën.
Collot  d’Escury,  H. M. baron, Daendelsstraat 31, ‘s-Gravenhage.
Court van Krimpen, mr. A. A. del, Boulev. Carabacel 16, Nice.
Cremers, H., Eusebius Buitensingel 9, .4rnhem.
Crcutz, mr. J. C. baron, Apeldoorn.
Creutz, mr. S. baron, Eusebius Buitensingel 53, Arnhem.
Crommelin van Berkenrode, H. van Wickevoort, Cairo.
Croockewit W. A.zn., W., Amersfoort.
Dam, C. W. van, Druten.
Dam, H. H. van, Oude Binnenweg 129, Rotterdam.
Dam, mr. L. R. van, Amersfoort.
Dam van Hekendorp, ir. D. W. van, Meentweg  55, Bussum.
[Dam  van Isselt, W. El van, Van Blankenburgstrtat 12, ‘s-Gra-

venhage.
Daniëls, mr. H., Bezuidenhout 95, ‘s-Gravenhage.
Dedem, A. C. A. baron van, Aerdenhout.
Delden,  F. G. van, Beeklaan 466, ‘s-Gravenhage.
Dellen, dr. R. van, Ulrum (Gr.).
Dolleman, Maurits, Parkweg  34, Amsterdam.
DOlleman, A. E. Thierry de Bye, huize De Ruit, Aerdenhout.
Domis,  A. J., Locarno (Zwitserland), Postfach 117.
Donker Curtius, mr. W. B. A., Javastraat 18, ‘s-Gravenhage.
Dorth tot Medler, Z. Th. J. baron van, Duiven (Geld.).
Dozy, W., Fred. Hendrikplein 175, ‘s-Gravenhage.
Driessen, R. H., huize Den Hoek, Maarssen.
Dusseldorp, C. J. van, Wassenaarscheweg 29, ‘s-Gravenhage.
Duys, Matthias, huize Flevorama, Naarden.
Dijckmeester, mr. dr. W., Heerengracht  252, Amsterdam.
Eek, B. J. van, Palace Hotel, Hilversum.
Eek, mr. Th. G. van, Nassau-Zuylensteinstraat 10, ‘s-Graven-

hage.
Eekhout,  jhr. B., Ulrechtschestraatweg 152, Amersfoort.
Egidius, dr. Th. F., Servaas Bolwerk 10, Utrecht.
Elias, jhr. H. J->. Witsen, Koningin Emmakade  199, ‘s-Graven-

hagc.
Embden,  mr. A. Meerkamp  van, Middelburg.
Endtz. mr. 1. Th.. Tempellaan 4. Soes!erbere.
E n g e l e n  van Pijlsweeri, jhr. W:, Nassau-Diilenburgstraat .26,

‘s-Gravenhage.
Enklaar, J. P., Beekhuizerlaan 11, Velp (G.).
Epen, D. G. van, 3e L. de Colignystraai 152, ‘s-Gravenhage.
Eroecum.  mr. K. 1. van. Paramaribo.
Eskens, nlr. Jos. M. F.,’ Ten Hovestraat 57, ‘s-Gravenhage.
Everdincen. fl. W. van. Liisterbesstraat 138. ‘s-Gravenhn:~.e.
Everdin&;  Th. J. G. van, van Aerssenstraat’ 248 , ‘s-Grnv&

hage.
Everts, A. G., ‘s-Gravelandscheweg 45, Hilversum.
Eyma, P. J., huize Berg en Vaart, Ankeveen.
Fabius, A. N., Willemsparkweg 125, Amsterdam.
Fabius, mr. F. W., Koninginnelaan 3, Rijsenburg.
Fabius, H. A. C., Utrechtscheweg 80, Amersfoort.
Falck, jhr. E. K. G., Koningin Mariestraat 12, ‘s-Gravenha!:*>.
Feith. ihr. Rhiinvis.  Roemer Visscherstraat 34. Amsterdam.
Feith;  jhl,. mr.“W. ‘G., Prinses Mariannelaan 44, Voorburg.
Fenema.  C. H. van. Weverstraat 132. Oosterbeek.
Flines, É. W. de, pis Koloniale Ba&, Semarang.
Fontein, mej. H., Noorderhaven 104, Harlingen.
Fontein, S., Korte Houtstraat 17, ‘s-Gravenhage.
Frieswijk, J. H. van Lexau, Doesburg.



1913  Fruin, 1~ 01. IW. lt., \L’illcnl de Zwijgt:rlaan 25, ‘ s - G r a v e n h a g e .
1919  Gelder, J. H. de Vree van, Casa del Borgo,  Mnurik.
1884 Gelees, R. J. hl. M. A. graaf de, huize Eysden,  Eysdcn.
1909 Gemert, N. G. van,  Assen.
1912 Gerlings, P. E. G., I.aan van Meerdervoort 415, ‘s-Gravenhage.
1920 Geusau, jhr. Ci. A. A. Alting von,  Nicolnistraat 17, ‘s-Gravcn-

I1age.
1916  Gildemeester ,  F.  F.  H.  van Gheel, Gevrrs  L)cyni>otweg  41,

Scheveningen.
1!)22  Goes, jhr. mr. H. van der, ‘t Huis te Sche~~gea,  Berg CII Dal

bij Nijmegrn.
1911  Goneeriio.  G. 1;. E . .  Sawahloento (Rcs. Sumatra’s W .  K.).
1887
1917

1(308
1920
1920

1909
1907
1917
1897
1906

1917
1883
1911
1910
1920
1917
1914
1914
1923

l!fl7
1!117
1912
1921
1914
1922

1922
1918
1923
1923
1912

1917

I889

1922

1917
1918
1920
1910
1884
1920
1914
1919
1916

Graafland, mr. J. Hóoft,  Kromme fiicuwc Gracht 68, Ut&cht.
(jraeff,  jhr. mr. C. de, Avenue des Tilleuls 8, Lausnnnc-Ouchy

(Zw.).
t i raswinckel ,  jbr. A. 1’.  K., Wilhcllninastra~It  11, Breda.
tiraswinckel, Jhr.  mr. D. P. M., Rljksnrchief,  Zwolle.
Greidanus, M .  R .  Idema,  Jul. v. Stolbrrgplein  1 7 .  ‘s-Gravcn-

haec.
Grevei, jhr. C. J.. reizend.
Groot, J. de, Groot Hertoginnelann  !)_, ‘s-Gravenhage.
Groot, dr. C. Hofstede de, Lange  \foorhout  94, ‘s-Gravenhage.
Griiseels. B. H.. Oraniekadc 3. llnarlcm.
Gijsberti’ Hodenpijl,  d. H. J., kan AerFsenstrnat 33, ‘s-Grnvcn-

hage.
Haan, dr. J. A. Bierens  dc, Prins Hend~iklnnn 3!), Amsterdam.
Haas, W. dc, Yzendoorn.
Habbema, H. T., Distelweg IRO,  Amsterdam.
Haeften, mr. G. ‘A. van, Ja;iastránt  la, ‘s-(jrnvcnh;l!ge.
Haersolte, mr. J. F. baron van, Van Nahuysplcin, Zwolle.
Halbertsm?,  mr. S. N. B., \L’estersingt:l  15, Rotterdam.
Hanegraaft, A., Zwartelaan 19, Vooiburg.
Hanegraaff, B. C. D., Westersingel  39, Rotterdam.
Harinxma thoe Slooten.  mr. B. Ph. baron van. Nieuwstad 4!).

I.eeuwardcn. ’
Hartman: W. F.. Aoeldoornschewer  43. Arnhem.
Hartong,’  F. i.., Maihenesserlaan  2i=/, @otterdam
Hasselt. L. T. van. Ter Neuzen.
Ilasselt: mr. N. van, Vivienstraat 86, ‘s-Gravenhage.
Havelaar, mr. J., Westersingel 102, Rotterdam.
Hceckeren van Wassenaer,  dr. R. F. baron van, huize Twickel,

Delden.
Heel, 0. Dudok van, Kampen.
Heemskerk, mr. C. J.; Carei van Bylandtlaan 15,. ‘s-tiravenhage.
Heemstra, C. J. barones van, Javastraat 3, ‘s-brnvenhage.
Heerdt, A. C. baron van, Willemstraat 34, ‘s-Gravenhage.
Heerdt tot Eversberg, ir. J. A. H. M’. graaf van, ‘t Hoenstraat 7,

‘s-Gravenhage.
Heeres, prof. mr. J. E., Benoordenhoutscheweg 6, ‘s-Graven-

hage.
Helsdingen, L. J. van Beuningen van, Barentszstraat 36, ‘s-Gra-

venhage.
Helsdingen, dr. R. van Beuningen van, huize Bougainville,

River Vallev Road 74, Singapore.
Hemert, J. G. Gen,  Keize;sgr&? 757, Amsterdam.
Heuvel], J. H. van Linden van den, Nieuwe Kerkstraat 28:

Vlaardingen.
Heyde!,  jhr. 1-1. 1. B. Th. A. von, Nassau Dillenburgstraat 36,

‘s-Gravenhage.
Heyman. mr. H. J. F., Voorschoterlaan 27, Rotterdam.
Heyse, mr. J. A., Molenwater, Middelburg.
Heyst, G. van Buuren van, Mesdagstraat 147, ‘s-Gravenhage.
Hiebendaal, C. A., IJbbergen.
Hoboken, mr. J. van, Van Vollenhovcnstraat 7, Rotterdam.
Hoeufft, jhr. J. A., Velperweg 85, Arnhem.
Hoeven. mr. A. van der. Gedemote Bierhaven 8. Rotterdam.
fioffmak  J. J.zn., ir. W. j., Beaconstreet  1047, Biooklyn (Mass

IJ. S. A.).
Hogerlinden.  1. G. A. van. Nieuwstraat 47. Arnhem.
Hozand,  N. ‘ti. C., Duinvddlaan  2, Wassenaar.
Holstevn. mr. 1. G.. Schiekade I72. Rotterdam.
Honerf, b. J. ;an den, Keizersgracht 450, Amsterdam.
Honig, G. J., Koopmanshuis D. Mol, Zaandijk.
Hooft. H. A.. Madurastraat 1. ‘s-Graverihaee.
Hoofi,  jhr. M. J., huize Mor&,  Elburg. y
Hoogenhuyze, G. F. van, ‘s-Gravenhage.
Hoogeweegen, H. J. A., Schiedamsche Singel 80, Rotterdam,

1922
1921
1883
1917

Hoogewcrff,  dr. G. J., Via del Quirilinlc 21,  Rome  V .
Hoogkamer, dr. J., Vlissingen.
Hoogstraten, J. S. F. van, huize Hoogstede, Arnhem.
Hoop, A. N. J. Thomassen  :l Thuessink  v a n  der, Schiphol,

Haarlemmermeer.
I!jl6 Hoop, mr. E. J. Thomassen 2 Thuessink  WII der, Zijdewcg 9,

Wassenaar.
l!jl7

192 1

Hoop van Slochteren, mr. E. J, Tl~omassc~l  ;7 Thucssink  van der,
huize Wel!:elegen, Sappemeer.

Hoop, S. M. S. 7 homassen  5 Thuessink van der, huize Duin-
zicht, Vogelcnzan,!!.

1907
1931

Hoynck van Papendrecht, A., Mnthe~lesserlr\nn 2’.‘.6,  Rotterdam.
Hoynck van Papendrecht, J., 2e Van den Boschstraat  28, ‘s-Gra-

venharrel
191 I
I !1 IS
1912

Issclmud&,  H. J. 1,.  baron van, Batavia.
lttcrsum. 1. H. A. baron van. halte Barat. S. S. O./L. (Java).
Ittersumj &r. W. A. baron v& Nassau-Odyckstraat 35; ‘s-Gra-

vcnhage.
1919
1911
1!)23

Jongh, 11.  C. d e ,  Ammcrzoden.
Jordaan, J. D., Van Hasseltlaan  222, Apeldoorn.
Jurgen,s  Jr., mr. Fr., p/a. Jurgens Ltd.. Finshury Court,  Finsbury

1912
1921
1923
1911
1909
1924
1913
1913
1921
1916
1921
l!)lO
I !XKl
19-3

Pavement, Loiidcn,  E.C. 2.
lust de In Paisieres, ihr. G. A. A., Beukplein 7, ‘s-Gravenhage.
kalff, Aug., KeizersgÏ.ncht  395, Amsterdam.
Kam, ir. J. ti., le IHoogstraat  82, Helmond.
Kanter,  A. C. de, Rijnstraat 28, ‘s-(jravenhagc.
Kasteele. ml-. :. van de, lavastraat 22, ‘s-Gravenlia%
Kempenier,  J.” U. de, Thércsiastraat  122, ‘s-Gravenhage.
Keppel,  J. R. baron. van, huize Driehuizen, Apeldoorn.
Kerkwijk, A. 0. van, Nassaulaan 23,  ‘s-GK~vLYIII~~~.
Keyman, J. C.. Emmastraat 21, Alkmaar.
Kielstra, mr. E. J. M., ‘s-Gravenhage.
Kinschot. jhr. A. G. F. van, Brcestraat 11, Leiden.
Kinschot, jhr. mr. A. R. van, Mauritskade 57, ‘s-Ciravc~l~agc.
Kist, J. G., Van Speykstraat 24, ‘s-Gravenhage.
Kleyn, R. G. A. C., Laan Capes  van Cnttenburch 54, ‘s-Gra-

venhage.
1924
1910
1911
1883
1917
1915
1917
1913
1309
1921
1923
1914

Knuttel Wzn.,  dr. G., Riouwstraat 196, ‘s-Gravenhage.
Köffler, Carl, Obrcchtstraat 454, ‘s-tiravenhage.
Kolkman van Gouderak,  W., Dordrecht.
Koopmans, W:L., De la Reystraat 5, Arnhem.
Kops, dr. C. J. de Bruyn, Ant. Duyckstraat  95, ‘s-Gravcnhagc.
Kronenberg, mr. H., Polstraat 3, Deventer.
Kroon, dr. J. E., Stationsweg 25, Leiden.
Kruimel, H. L., Driebergscheweg 6, Zeist.
Kruimel, Joan H. A., Noorder  Stationsweg 22, Bloemcodaal.
Krull,  dr. H. P., huize Westerheide, Schaarsbergen.
Kriisemann,  Gerard J., P. C. Hooftstraat 11, Amsterdam.
Kruyff, J. G. M. de, huize Panhuis,  Venlo.

1910 Kuffeler, F. C. van der Meer van, Louise Henriëttestraat 15,
‘s-Gravenhage.

1918 Kuhn,  mr. L. H. C., Oosteinde 15, Amsterdam.
1913 Kun, mr. J. H. C. M. van der, Deventerweg 113, Zutphen.
1918 Kuntze, Th. H. L. C., D. P. M. Boulevard 34, Tjepoe (Java).
1918 Kuyck, L. C. van, huize Thelma, Bilthoven.
1922 Kuyck, L. J., huize Leinwijk, Ede.
1887 Kymmell van Mensinge, mr. J. Wilmsonn,  Nieuwe tiracht 7!),

Utrecht.
1905 Labrijn, P. C., Stationsweg 4, Goes.
1912 Lamsvelt, H., Willemsplein 5, Arnhem.
1919 Langenmayr, H. H. K., Tjikoppo (Java).
1922 Lechner, dr. C. S., Nieuwe Rijn 17, Leiden.
1912 Ledeboer, G. M., c/o. Messrs Russell  Cooke & Co., Old Square

11, Lincoln’s lnn, Londen.
1919 Leendertz, Paul, p/a. S. Gouda Quint, Bakkerstraat, Arnhem.
1918  Leeuwen, J. van, J. W. Frisostraat 22, Utrecht.
1922 Leeuwen van Duyvenbode, H. C. J. van, Koepoortstraat,

Doesburg.
1914 Lels, Corns. J., Eendrachtsweg 70, Rotterdam.
1904 Lennep, jhr. mr. F. K. van, huize ‘t Enzerinck, Vorden.
1899 Leyssius, jhr. mr. H. J. L. Th. van Rheineck, Laan van Oosten-

burg 17, Voorburg.
1923 Lidth de Jende, ir. 0. C. A. van, Baarn.
1922 Lip, F. A. W. van der, Kort Rapenburg 14, Leiden.
1922 Lohman, jhr. J. de Savornin, Nic. Maesstraat 22, Amsterdam.
1915 Loke. H. W. A. S., Pieter Bothstraat 10, ‘s-Gravenhage.
1909  Loren van Themaat,  mr. H. B. Ver, Medan (N. O.-I.).



benoemha.

1913
1912
1913
1913
1906
1’307
1917
1!)22

1922
1922
1X20
1913
1920
1923
1903

1918
1920
1906
1923
1916
1905
1921
1912
1922
1921
1912
1898
1922
1904
1922
1913
1921
1917
1921

Loudon, W. F., Carcl  van Bylandtlaan  8, ‘s-Gravenhage.
Lucasscn,  J., Sprllitenhoschstraat  12, Heemstede.
Lucassen,  P. I :, Vlietlaan 16, Bussum.
Lucassen, F. 7 . Valck, huize Sonnevanck,  Brummen.
Lucassen,  mr. Th. R. Valck, huize Sparrenheide, Driebergen.
Luyken, dr. A. G. H., huize Landfort, Gendringen.
Maanen, W. van, Appelhaven 13, Hoorn.
Mncaré, jhr. dr. A. J. liethaan,  Jan van Nassaustraat 12, ‘s-Gra-

venhage.
Machtn,  W. C. H., Molenmakerswerf B 264, Warmond.
Mallinckrodt, W. von, Parkweg  25, ‘s-Gravenhage.
Man, H. C. de, Albertinestraat 13, ‘s-Gravenhage.
Man, J. P. de, huize Sandtwege, Selterskamp, Rennekom.
Marel, A. van der, Fred. Hendrikstraat 2bis, Utrecht.
nilaris,  J. C., Parkstraat 18, Arnhem.
Martens van Sevenhoven, jhr. mr. A. H., Eusebius Buiten-

singel 26, Arnhem.
Mastrigt, mr. N. C. van, Boompjes lOa, Rotterdam
Mauregnault, jhr. J. A. Boreel de, huize Vijverbosch, Harmelen.
Mazel, jhr. M., Doornstraat 132, ‘s-Gravenhage.
Mees, Jac., Javastraat 8, Rotterdam.
Mees G. H.zn., J., Van Imhoffplein 2, ‘s-GravenhQe.
Mees, mr. W. C., Schiekade 65, Rotterdam.
Mees, B. Dorhout,  Ubbo Emmiussingel, Groningen.
Meeverden, L. N. van, Groothertoginnelaan 196, ‘s-Gravenhage
Merens, A., Lubeckstraat 8, ‘s-Gravenhage.
Merens, A., Heerengracht  104, Amsterdam.
Merens A.zn.,  J. A., Rokin 122, Amsterdam.
Meyjes, mr. F. E. Posthumus, Keizersgracht 144, Amsterdam.
Mlchell, F. H. M., Zuiderstraat 60, Sappemeer.
Miedema, mr. A. S., Raamsingel 8, Haarlem.
Moens, mr. M., Kennemerpark 29, Alkmaar.
Mohr, G. H., Doelenstraat 10, Amsterdam.
Molibre, J, Granprg,  Vierverlaten bij Groningen.
Monchy, J. Th. de, Westersingel 95, Rotterdam.
Muelen, W. van der, huize Parkwijck, Bilthoven. _ _ _

1 9 1 0  M u l e r t ,  H .  F.’ C.  baron van Omphal,  huize  Ur Belder
Hengelo (0.).

1907 Mul~e~s~. Haitsma, huize Het Witte Hek, Woudenbergscheweg

1923 Mijnlieff, F. J., St. Walburgstraat, Tiel.
1922 Mijnssen, mei. H., Ericaweg 1, Huis ter Heide (U.).
1913 Mijnssen,  mr. J. A. G. Verspyck, Van Boetzelaerlaan 139

‘s-Gravenhage.
1893 Naerssen, jhr. W. F. R. van, Gorinchem.
1915 Nerée tot Babberich, mr. R. J. K. AI. de, Heilige Geeststraat 14

Roermond.
1921 Neufville, mr. D. M. van Gelder de, Godelindeweg 12, Hil

versum.
1922 Nieuwenkamp, H. W. M. J., Schimmelpenninckstraat  6, Amers

f o o r t .
1920 Nieuwkuyk, J, F. van, Van Lawick v. Pabststraat 49, Arnherr
1922 Niftrik, J. G. van, Wijnbergschekade, Vlissingen.
1918 Ninaber, W. C., Hertogplein 5, Nijmegen.
1917 Nispen tot Sevenaer, jhr. E. 0. M. van, Mauritskade 6, ‘s-Gra

venhage.
1917 Noë, Louis, Haarlem.
1917 Nolen,  mr. J., Amsteldijk 123 111,  Amsterdam.
1918 Nijgh, mr. W. J. C. A., van Loostraat 110, ‘s-Gravenhage.
1901 Nijhoff, W., Lange Voorhout  9, ‘s-Gravenhage.
1917 Obreen, Dan., huize Sunny Home, Zijdeweg, Wassenaar.
1909 Obreen, mr. H. C., Johan de Wittlaan 8, ‘s-Gravenhage.
1899 Oldeneel  tot Oldenzeel,  IIII-.  A. K. J. G. baron van, huize Braa

kestein. Oosterhout.
1916  Onderwat&, ir. J. B., Willemskade 35, Leeuwarden.
1920 Onderwater, H. F. de Court, Dubbeldam hij Dordrecht.
1921 Onnes, W., huize de Pol, Haren (Gr.).
1913 Onnes van Niienrode, M., huize Kersbergeo,  Zeist.
1883 Oordt van BUnschoten, J. A. M. van, Zuttensche Straatweg

Velp (G.).
1921 Oosterzee, mr. M. H. van, Sarphatistraat le, Amsterdam.
1914 Oosterzee, N. van, Pr. Mauritslaan 92, ‘s-Gravenhage.
1912 Oosting, ir. A. A., Administratie-Geb. de Droogbak, Amsterdan
1912 Oppen,  mr. L. B. j. van, St. Pieterskade 23, Maastricht.
1910 Pallandt van lieppel en Rosendael,  F. J. W. baron van, hui>

Rosendael,  Rozendaal (G.).
1919 Palthe, dr. P. M. van Wulfften, Baarnscheweg 60, Den Dolde
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917

913
921
884
922
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917

915
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896
917

916
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899
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YO
910
913
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1911
1905
1908
1910
1912
1924
1924

1919
1905
1919

1911
1903
1901
1895
1908
1914
1917
1911
1918

1921
1918

1921
1920
1919
1917
1921
1907

1916
1924
191Y
1915
1921
1918
1922
1920

1917
1911

‘anl~uys, jhr. J. E. van, Bloemendanlschc Straatweg 78, C)ver-
veen.

‘lass-van Reedc. mevr. C.. Vanadis V%pen 22a. Stockholm.
‘oelman, dr. H.’ A., Rijk&chief, Leen\Nnrdcn.  ’
‘olvliet.  C. 1.. Anna van Saxenstraat 27. ‘s-Gravcnhapc, <,
‘ent, mr. D. F., van Eeghenstraat 163, Amstcrdnm.

<‘

‘ot, A. van der, Hoofdweg 55, Amsterdam.
Juarles van Ufford, ihr. 0. l., B a c h m a n s t r a a t  10~. ‘s--Gra-

venhage.
_ _

Juay,  G. W. E. de, Bossche Weg ISO,  Tilburg.
Zuay, R. B. A. N. de; Breda.
laue,  mei. C.. Stationsstraat 11. Geldrol> (N.-Br.)
leen&-völte;,  mevr. van, Bergen (N.-ii.j.
teepmaker, J., Westersingel 37, Rotterdam.
?egt, W. M. C., Alphen a/d Rijn.
ienmers

’

,b, . ‘. \ W. L. van Welderen baron, huize C)oldc, Laren

tevers.  mr. H. H.. Dia. Tiedeman en van Kerchcm. Bntavia.
<oelan&, H. W. ti.,’ huize De Peelt, Utrechtschewei,  HilvcrSIIIII.
?öell, jhr. H. H., huize Het Clooster, Eefde (gem. Ciorssel)..
Zöell, jhr. J. H., Riouwstraat 142, ‘s-Gravenhage. ,
?ömer, dr. L. S. A. M. von, Hoofdbureau B. G. D., Weltc-

vreden.
iomondt,  mr. A. A. F. W. van, Rotterdam.
<omondt, Ph. F. W. van, Berherisstraat 95, ‘s-Gravcnhagc.
?omswinckel,  A. F. J., Delistraat 1, ‘s-Gravenhage.
<osenthal,  mr. dr. L. H. N. Bosch ridder van, huize Iihicndcr-

Stein,  Brummen (Gld.).
kossem, F. van, Parkstraat 5, Rotterdam.
?oy van Zuidewijn, jhr. mr. dr. B. de, Jan Heinsstrant 26.

‘s-Hertogenbosch.
Royaurds van Scherpenzeel, mr. A., huize Scherpenzeel,

Scherpenzeel.
Royen, mr. J. H. van, gezantschap der Nederlanden, Rome.
Rupp, N. J., Roggestraat 24, Arnhem.
Rutgers van Rozenburg, jhr. D., Jansbultensingel 19, Arnhem.
Rutgers  van Rozenburg, jhr. mr. L. M., Maliebaan 41, Utrecht.
Kuys, Joh., reizend.

.-. -
Ruys,  J. W. Nienhuis, Hoofttaan 1, Bussum.
Rijckevorsel,  Jhr.  .mr.  F. J. J. M. van, huize De Wamberg,

Berlicum.
Riissel. E. C. van. Beukelsdiik 166, Rotterdam.
Sandici<,  mr. H. w. van, K’oningslaan  75, Utrecht.
Santhagens,  mr. E. R. van Eibergen, huize Nieuw Bouwlust,

Singel, Wijk bij Duurstede.
Sasse. mr. 1. C. von Brie]. Lanee Hoorn 165. Schiedam.
Sasse’van-  Ysselt, jhr. mr. ‘A. F.“O. van, ‘s-Hértogenbnsch.
Schadee.  J. Ph., Luiksche straat 13, Scheveningen.
Scharp, H. J., P. C. Hooftstraat 145, Amsterdam.
Schas,  L. D. J., Juliana van Stolbergplein 6, ‘s-Gravenhage.
Schepper, G. A. IJssel de, huize Ter Spille, Dennenweg, Velp.
Schepper, P. H. J. IJssel de, Velperbuitensingel 19, Arnhem.
Scherpenberg, dr. A. L. van, Stampersgat (N.-Br.).
Scheurleer, C. W. Lunsingh, Prinsevinkenpark 16, ‘s-Graven-

hage.
Schilfgaarde, mr. A. P. van, Balistraat 78, ‘s-Gravenhage.
Schimmelpenninck van der Oye, W. A. A. J. baron, huize

Duivenvoorde, Voorschoten.
Schlingemann, A. L., Frankenslag 181, ‘s-Gravenhage.
Schoon, J., Viottastrqat  48, Amsterdam.
Schooncnbeek, H. P., Riouwstraat 5, ‘s-Gravenhage.
Schooren, G. V. van der, Burgemeesterplein 2, Arnhem.
Schram de Jong, A. P., Voorschoten.
Schumann. mr. dr. W. M. G.. Kehon Sirih 14, Weltevreden

(Java).
Seis, mr. T. A. M. A. van Löben, Kenaupark 31, Haarlem.
Sels, M. J. van Löben, Hoofdstraat 91, Velp (G.).
Sigal Jr., M. C., Schiedamscheweg 119, Vlaardingen.
Simon. 1. L.. Rue de Laeken  35b. Brussel.
Sitter, E. K.‘J.  de, Vischmarkt 3Ga, Groningen.
Six, jhr. mr. V. A., Louise de Colignystraat 57, ‘s-Gravenhage.
Sjollema, mr. H. J., Eendrachtsweg 39a, Rotterdam.
Sloet tot Everlo, dr. 1;. W. B. baron, Langestraat 9/l5, Hil-

versum.
Slotemaker, dr. A. W., Nassauplein 6, ‘s-Gravenhage
Smeth, mr. F. F. baron de, Rijswijk (Z.-H.).



1912
1915
1919
1913
1906
1917

jmit, J. W. A. Haagen,  Nobelstraat 8,. Utrecht.
%nith.  A. van H*xv.  Wcstersinzel  106. Rotterdam.
Snot&;  jlir. W. A.” E., BilderdijYkstraat  52, ‘s-Gravenhage.
jan. H. 1. A. van. Prins Hendriklaan 14. Bilthoven., <
Sonsheeck,  1~. 1. van, Werkhoefstraat 15, Rotterdam.
Speyart van Woerden, mr. E. L. M. H. baron, Nieuwe Prinsen-

kade 6, Breda.
1917
1.918
1907
1913
1919
1919
1920
1921
l<Jl7
1907

Staring,  mr. A., Singel 62, Dordrecht.
Stceden, J. W. C: van, Koningsplein Zuid 4, Weltevreden (Java).
Steenkamp,  J. C. P. W. A., Baronielaan 305, Ginneken.
Steennis, H. A. van, Keizer Karelplein 6, Nijmegen.
Sterck, dr. J. F. ívl., Linnaeuslaan, 10, Haarlem.
Stockurn, H. C. J. C. van, huize Stoutenhurg,  Stoutenbarg.’
Stolk. L. H.. Ruvsdnelolein  ll. Naarden.

1899

Stols;- A. A. ‘M.,  ~Pijnb~omst&t  16, ‘s-Gravenhage.
Sterk, W., huize Tiggelwerk,  Hengelo (0.).
Storm de Grave, A. P. h1. A., Prins Mauritslaan 44, ‘s-Gra-

venhage.
Storm van ‘s-Gra&mde,  jhr. J. L., Louise de Colignyplein 10;

‘s-Gravenhage.
1918
1923
1905
1917
1919
1917
1917

1920
1922
1918
1923
1923
1910
1904
1914
1914
1918
IR20
1 !l 13

Strijen,  mr. dr. C. E. van, Breestraat 153, Leiden.
Stuart,  mr. Th., Heerengracht 507,  Amsterdam.
Suermondt, S. B. Tabingh, huize Nederhagen, Velp (G.).
Suringar, W. 1. P., Zoeterwoudschesingel  14, Leiden.
Swaving, A. J., Sweelinckplein 37, ‘s-Gravenhage.
Swaving, J. C., Hcerenlogement,  Hoofdstraat, Velp (G.).
Sweerts de Landas Wyborgh, A. A. baron, Westerstraat 29,

Rotterdam.
Swellenprebel, H. A. M.. Oudenbosch  (N.-Br. ) .
Swellen~rebel[  prof. dr. N. H., Nic. Witsenkade 2b, Amsterdam.
Swieteq  E. L. van, Ned. lnd. Handelsbank, Soerabaja.
Sypqsteyn, mr. D. Kaars, Slotlaan 24, Rotterdam.
Temminck. 1. 1.. Hecrencrracht  166. Amsterdam.
Tets, jhr. Á.‘S.  É. van,  Nieuwe Schoolstraat 8, ‘s-Gravenhage.
Thierens,  P. L., Willem Barentzstraat 91, Utrecht.
Tonckens, W. Lunsingh, Beilerstraat, Assen.
Tonckens, mr. W. Lunsingh, Sweelinckstraat 33, ‘s-Gravenhage
TriCht,  H. W. van, Leyenscheweg 12, Bilthoven.
Trip, jhr. H., Nassau-Zuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage.
Trip, jhl-. ml-. H. R. A. Laman, Arnhemsche s t raatweg 17

Vrlp (ti.).
1888

1895

1923
1886
1924
1583
1923
1917
1911
1921
1913
1905
1924
1921
1912
1911
1!)18

Troostcmber:h,  ~jlax b a r o n  de, huize  Clerrbeek,  Winghe-St
Georges (Belg@  ).

Twist, L. F. Duymaer van, Dr. Kuyperstraat 11, ‘s-Graven.
h,ige.

Tydeman van Oudcwaard, mr. P. H. A., Tiel.
Uhlenbeck, prof. dl-. C. C.. Kiinsbureerwee  24. Leiden.
Uhlenbeck, j. D., Frans H&iraat 65, HiGersum.
Umbgrove,  mr. W. J. L., Zutfen.
Vnlewink, G. D. C., Oosterbeek.
Veen, dr. J. S. van, Kastanjelaan, Arnhem.
Veeren,  W. Ph., Djasinga Estates, Tendjo (Java).
Verbrugge, A. R., ‘s-Gravendijkswal 97, Rotterdam. _
Verhellouw.  ir. H. J., ud. Podwale 7/11I,  Lemberg (Klein Polen)
Verschuer, mr. B. F. baron van, huize Leur, Leur (G.).
Versluys,  jhr. J. A. van Reigersberg, Overveen.
Verster, J. F., huize Roodewalt, Nunspeet.
Vethacke,  J. C., Rotterdamsche  rijweg 252e,  Overschie.
Vies,  A. B. van der, Vossiusstraat 2, Amsterdam.
Vink, mr. A. K., Haarlemmerstraat 212a,  Leiden.

1919
1909

1916

1918

i 1922
1910

1919

1921  Vinkhuyzen  van Maarssen, dr. W., Anus V~II  Sascnstraat 3 0 ,
‘s-Gravcnharre.

1923 Vogelsang, prof:  dr. W., Adm. van Ghentstraat  35, Utrecht.
1920 Voorst tot Voorst, mr. U. R. baron van, Eekwal.  Zwolle.

1 &l

1921)
1921

! ’1912
1914
1912
1917
1893
1914

Voss, mr. A. L. Heerma  van, Engelsche straat 2, Leeuwarden.
Vries, J. G. A. N. de, Rijnstraat 34, ‘s-Uravenhage.
Vries van Hekelingen,  prof. dr. H. de, huize Sterreschans,

Niimerren.
Vries&ndorp, Jacob, Heerengracht  423, Amsterdam.
Vurtheim Gzn.. I. 1.. Van Boetzelaerlaan 165. ‘s-Gravenhage./I ,I

-W.aal, H. W. R. de, p./a. Dunlop en Kolff, Batavia.
Wa4chren, P. ivl. van, Renkum.
Walen, J. L. Jannette, Koningsplein Oost 6, Batavia.
Wal], 0. A. A. van de, Minisferpark lla, Hilversum.
Waller, F. G., Vondclstraat  73,  Amsterdam.
Walleq mr. H., Biltatraat ,186, Utrecht.
\Valscm,  mr. J. J. van, Eetidrachtsweg 56a, Rotterdam.
Warner, J., Emmawijk  1, Zwollc.
Wassenaer.  K. ti. W. baron van, consulaat der Nederlanden,

Weerts van St. Philipsland, J, C. A., Ten Hovestraat  54, ‘s-Gra-

1

1906
I 909

1917
1901

1903
1924
1922
1909
1912

1911

1912

1907
1907
IS19
1923
1903

Lugano’ (Zw.).

venhage.
Weisc.  0. F., huize Meyland,  Wassenaar,
Wendelaar, G., Lindelaan 10, Bussum.
\Vendelaar,  mr. W. C., Alkmaar.
Wessem,  Jas,  van, Sittard.
Westerwoud&  mr. .\V. J. M., Kweekduinweg 4, Overveen.
Wiersun!,  dr. E., Mathenesserlaan,  Rot terdam.
\Vildemnn, M. G., Weteringkade 87, ‘s-Gravenhage.
Willebois, jhr. P. J. 0. van der Does de, Jan Heinstraat 6,

‘s-Hertogqnbosch.’
Willinck,  J., Harlí~onirhof  58, Amsterdam.
Wiltens, ir. H. M. Andree,  Nieuwe Schoolstraat 87, ‘s-Graven-

hage.
With, J. M. de, Utrcchtschew:eg  113, Zeist.
Wittert van Hoogland, mr. E. B. F. F. baron, Bachm&traat  4,

‘s-Gravenhage.
Woelderen, C. A. van, Dokkade 37, Vlissingen.
Wolf, F. W. J., Paulus Buyslann  18, Amersfoort.
Wolf van Geersdijk, M., huize De Laan, Bosch en Duin.
Wttewaall, mr. F. W. R., Lochem.
Wijck,  jhr. mr. H. A. M. van Asch van, huize Nieuweweg,

Doorn.
Wijck,  jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch van, Cronjéstraat 1,

Arnhem.
Wijck,  jhr. .T. hl. van Asch van, Laan van Meerdervoort 44,

‘s-Gravenhage.
Wijk, mr. N. P. C. van, Heemraadsingel 307, Rotterdam.
Wijnaendts, H., de Carpentierstraat 158, ‘s-Gravenhage.
Wijnaendts van Resandt,  J. M. A., Wageningen.
Wijs, H. L. dc, Dclistraat 32, ‘s-Gravenhage.
IJsselsteyn, mr. J. I_. N. van, Oirschot.

19uO  IJzerman.  dr. J. W., Leidsche Straatweg  3, Wassenaal
1922 Zeper, dr. S. A. Waller.  Vaart 34, Assen.

Vos, P. D. de, Hávenplein,  Zierikzee. ’
Vos, H. C. M. E. van Soetermeer, Utrcchtscheweg 51, Hil-

versum.
Vos van Steenwijk, mr. dr. J. A. baron de, huize Mataram,

Dalfsen.
Vos van Steenwijk, mr. W. L. baron de, Lange Voorhout  12,

‘s-Gravenhage.

Binnen- en Buitenlundsche  Instellingen
wtwrmcde het Genootscl~q  door ruil van het Maandblad of anderszins in verbinding staat.

Familicvereenigingen.

van Hasselt (Zutfen, 1913).
van Oordt (Rotterdam, 1 S86).
Vriesendorp (Dordrecht, 1906).
Born (Hannover).
von Hoff (Bremen).

Op het Maandblad geabonneerden.

1.:i%bhotheek der Technische Hoogeschool,  Delft.
Bibliotheek  der Universiteit, Amsterdam.
1 New-York Public Library, New-York.
Algemeen Rijksarchief,  ‘s-Gravenhage.
Rijksarchief in Gelderland, Arnhem,



Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem.
Rijksarchief in Overijssel, Zwolle.
Gemeente-archief, Alkmaar.
Gemeente-archief, Delft.
tiemcente-archief, Groningen.
Gemeente-archief, Haarlem.
Gemeente-archief, Vlissingen.

Verdere instellingen en Ruilgenootschappen.
Neder land .

I-loogc  Raad van Adel, ‘s-Gravenhage.
Historisch Genootschap, Utrecht.
Nederlandsche Oudheidkundige Bond, Amsterdam.

iI

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden.
11

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1
Amsterdam.

Redactie Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid-
kunde, ‘s-Gravenhage.

Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf,
Fricsch  Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en

Leeuwarden.
Gelre,  Verecniging  tot beoefening van Geldersche Geschiedenis,

Oudheidkunde en Recht, Arnhem.
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Limburg, Maastricht.
Provinciaal Genootschap Limburg, Roermond.
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-

Brabant, ‘s-Hertogenbosch.
Vcreeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis,

Zwolle.
Zeeuws& Genootschap der Wetenschappen, Middelburg.
Redactie Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haar-

lem, Haarlëm.
Redactie Taxandria, Willemstad.
Genootschap Amstelodamum, Amsterdam.
Historische Vereeniging Die Haghe, ‘s-Gravenhage.

B e l g i ë .

Academie royale d’archfologie de Belgique, Antwerpen.
SociCte  royale d’archéologie dc Bruxelles, Brussel.

nstitut archeologique  liégois, Luik.
zercle  archfologique littéraire et artistique de Malines,  Mechelen.
(edactie Mechlinia, Mechelen.
mdheidkundige  Kring van het Land van \Vaes, St. Nicolaas.

D u i t s c h l a n d .
brcrein  Hcrold, Berlijn.
Zentralstellc fiir Deutsche Personen und Familiengeschichte, Leipzig.
Westdeutsche Geselschaft für Familienkunde, Keulen.
Zentralstelle ftir Niedersächsische Familiengeschichte, Hamburg.
Verein ftir Mecklenburgische G e s c k i c h t e  und Altertumskunde,

Schwerin i. M.
Historische Verein fiir Niedersachsen, Hannover.
Gese~~~~t für bildende Kunst und Vaterländische Altcrtüntcr,

Gesellschaft  für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel,
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalcns, Munster.
Harz-Verein für Geschichte tmd Altertumskunde, Wernigerode.
Aachener Geschichtsverein, Aken
Verein für Hanrbitrgische  Geschichte, Hamburg.
Verein für Heimatkunde, Meters.

E.ti g e 1 a n d.
Huguenot Society of London, Londen.

Frankrijk.
Conseil  des Héraldistes de Frame, Lyon.

Luxemburg .
Section  historique de I’lnstitut Grand-Ducal de Lux~mbourg, Luxcm-

burg.

Finland.
Suomen Sukututkimusseuran, Helsingfors.

Oostenrijk.
Heraldische Gesellschaft ,,Adler”, Weenen.

Z w i t s e r l a n d .
Sociéte  Suissc  d’Heraldique, Fribourg.
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