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om exemplaren van vroeger versohenen Maandbla- ’
den, tot den bibliothecaris 8. P. M. A. S TORM ~
DE GRAVE, Prins Mauritslaan, 44. ‘s&avenñqe.

De Bibliotheek, gevestigd .~U.@OUZU Idasfrant 3, 1
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Maandag vaa 3-5 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen nren.
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PRINS V A N WESTDORPE Hmrlena.
I
en abonné’s beleefd verzocht hunne contributies vóór
J&anastraat 61.
1 Maart a.s. per postwissel of per giro te willen
overmaken aan den Penningmeester van het GenootAdreswijzigingen.
schap, Juffrouw Idastraat 3, Gironummer 20910, ‘s-GraJ h r . F . C . BEELAERTS V A N BLOKT~AND . ‘s-Graven72age.
venhage.
Javastraat 92.
Zij, die te ‘s-Gravenhage gevestigd zijn, kunnen P r o f . D r . J . F . V A N BEMMELEN . . . Gmningen.
bovendien hunne contributies storten ten kantore der
Verlengde Heereweg 151.
Rotterdamsche Bankvereeniging aldaar.
A. HANEGRAAFF. . . . . . . . . Wassenaar.
Zeillann 37.
L e d e n e n abonnh’s, die in Nederlandsch-Indiij
I r . ‘IV. J . HOFFYA,V . . . Cumbridge Mnse. U. S . A .
of in het b uiten1 an d gevestigd zijn, gelieven hun
Longfellow Raad 17.
contributies aan den Penningmeester te remitteeren
J. R. baron VAN KEPPEL . . .
Ukkel (l16j Brussel).

vbór 1 April a.s.

N a h e t v e r s t r i j k e n v a n bovengenoemde termijnen
zullen de onbetaalde contributies plus de inningsk os t en door den Penningmeester worden geïnd.
M e n g e l i e v e s t o r t i n g s - e n overschrijvingsbewijzen als kwitantie te beschouwen.

Oude jaargangen van het Maandblad.
De Redactie van het 1Maandblad zou het zeer op prijs
stellen, wanneer leden of abonné’s, die de verschenen
jaargangen van het illaandblad niet plegen te bewaren
of op hun behoud geen prijs stellen, deze ter beschikking wilden stellen van het Genootschap.
In het bijzonder zou zij de toezending aan het adres
van de Bibliotheek, Juffrouw Idastraat 3, ‘s-Gravenhage,
van al of niet complete exemplaren van den afgeloopen
jaargang 1924, waarvan de voorraad uiterst beperkt
is, met groote erkentelijkheid tegemoetzien.
Porto zal natuurlijk gaarne worden vergoed.

Dodonneastr. 119.
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J.

A.
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SON . . . . . . . .

‘s-Graren7jage.

Delistraat 53.

Onbekende adressen.
De Redactie van het Maandblad zou het zeer op
prijs stellen inlichtingen te ontvangen aangaande de
tegenwoordige adressen van de leden:
Mr. L. R. V A N D A M, voorheen te Amersfoort.
G. F. V A N HOOQENHUPZE, voorheen te ‘s-Gravenhage.
L O U I S NOR, voorheen te Haarlem.
G E R H. V A N D E R T u n e VI&TOR, voorheen te BerlijnSteglitz.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Jhr. H. Trip. De Familie Trip 1 8 1 0 - 1 9 2 4 . ‘s-Gravenhage 1924.
(Gesch. v. d. Schr.)
Dr. J. de Hul lu. De archieven der Admiraliteitscolleges. ‘s-Gravenhage 1924.
(Gesch. v. h. Alg. Rijksar&.)
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W. P. W. Phillimore M. A., B. C. L. Pedigree
Work. London 1914.
(Qesc?a. t). Kol. J. D. Wagner.)
Généalogie des Comtes et Princes de Penthièvre.
17~3euwscl1 MS. op perkament met gekleurde wapens.

Het belangrijkste stuk is het mutueele testament van
Balthasar de Neufville en Elisabeth van Armelen ,geechte man en wijf”, den 2”” Augustus 1600 voor Notaris
Michiel Jansz. van Woerden te Haarlem gepasseerd, no 16
fol. 132. -- Zij verklaren hierin in de eerste plaats, uit
Antwerpen te zijn gevlucht na onder de Spaansche Furie
nagenoeg v_an alles beroofd te zijn; verder noemen zij
hun toen nog levende kinderen, waarvan de namen en
de volgorde volkomen overeenstemmen met de kinderen
van een Balthasar de N. en diens vrouw Lisken, in de
,,Beiträge” te vinden onder no 4 op Tafel A als zoon
van Robert de N. en Jeanne le Fer.
Op den 29en Augustus 1654 verklaart Daniel de N.
gehuwd met M. Coppens, oud 81 jaar, in een testament
voor Notaris Zeger van de Putte te Haarlem gepasseerd,
dat hij 65 jaar woont in het huis ,,Het Land van Belofte”
in de Groote Houtstraat, hetgeen hij geërfd-heeft van
zijn vader en dat dus in 1689 door Balthasar de N. moet
zijn gekocht. De doopinschrijving van Daniel (Antwerpen
1674) kwam ten slotte diens afstamming geheel afdoende
bevestigen.
In de ,Histoire” beeft nu een dubbele verwisseling
van personen plaats, veroorzaakt door de gelijkluidende
voornamen. Wel trok een jongere Robert van uit Antwerpen over Engeland en Embden - waar hij een zoon
Daniel kreeg - naar Frankfort a. Main, zie ,,Beitrage”,
doch uit het voorgaande is gebleken dat noch deze Daniel,
noch zijn door de ,Histoire” genoemde gelijknamige
oom (wiens bestaan overigens onbewezen is) de stamvader was van den Hollandschen tak, maar dat als zoodanig Daniel Balthasarsz. moet worden beschouwd.
De Duitsche tak van de familie d. N. stamt bewijsbaar van Sebastien, te vinden onder no 12 Tafel A
der ,,Beiträge”, als zoon van Robert d. N. en Jeanne
Le Fer, en als broeder van bovengenoemden Balthasar.
Uit een en ander is de verwantschap van de Duitsche
en Hollandsche takken aangetoond en zijn de ouders en
grootouders van den als stamvader van den Hollandschen
tak erkenden Daniei vastgesteld.
Uit de kerkelijke registers te Antwerpen blijkt als gezegd, dat deze Daniel aldaar gedoopt is den 6en Februari
1574. De bewering op p. 193 der ,Histoire”, dat de
Hollandsche stamvader Daniel te Embden zou zijn geboren blijkt dus onjuist te zijn.
De stamreeks mag nu, voor zooveel de eerste generaties
betreft, als volgt worden opgesteld:

(Gesch. v. Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters.)

Verder een aantal fiches voor het Doc. Bur. van de
H.H. Joh. Ruys, Mr. P. C. Bloys van Treslong
P r i n s , P . B i n k h o r s t v a n O u d c a r s p e l e. a., benevens verschillende opgaven van genealogieën.
Register.
Titel, inhoud en register op den vorigen (42ston) jaargang van het Maandblad worden den leden en abonne’s
tegelijk met dit nummer toegezonden.
De oudste generaties van het geslacht

de Neufville,
door Mr. D. M.

VAN

GELDER DE

N EUFVILLE.

Reeds spoedig na het verschijnen van het werk ,,Histoire généalogique de la Maison de Neufville” - van de
hand van A. C. de Neufville en in 1869 te Amsterdam
uitgegeven - werd twijfel uitgesproken over de juistheid
van twee punten, m. i. zeer terecht.
In de eerste plaats de aansluiting van de Hollandsche
familie aan de Fransche; deze toch, hoewel op zich zelf niet
onmogelijk, berust op een - m. i. zelfs vrij gewaagde veronderstelling, die in elk geval totaal onbewezen is.
Totdat nadere onderzoekingen - die,voor zoover mij bekend, niet hebben plaats gehad - hieromtrent licht hebben
gebracht mag deze aansluiting dus niet worden aangenomen en moet de stamreeks der Hollandsche familie aangevangen worden met dien persoon wiens samenhang
gedocumenteerd vaststaat.
Dit brengt mij op het tweede twijfelachtige -thans
onjuist gebleken - punt in de ,,Histoire” voornoemd, n.1.
dat de erkende stamvader van den Hollandschen tak
Daniel 1) te Embden zou zijn geboren als zoon van een
Robert de Neufville, die (zie ,,Histoire” p. 114) in 1060 van
Antwerpen naar Engeland trok, vandaar naar Embden,
waar hem een zoon Daniel werd geboren, en ten slotte
naar Frankfort a. Main, vanwaar dan deze Daniel naar
Haarlem zou zijn gekomen.
Door de toevallige vondst van een kleine notitie op
het spoor gebracht, is het mij gelukt, na onderzoek 2) in
de kerkelijke registers te Antwerpen, het Haarlemsche
Archief en de Notaris-protocollen te Haarlem, de juiste
afstamming etc. van den stamvader Daniel vast te stellen.
Ik maak hierbij ook gebruik van de gedocumenteerde
gegevens in het werk ,,Beiträge zur Geschichte des
Hauses Neufville” door Dr. H. von Nathusius Neinstedt
en A. von Neufville in 1897 te Frankfort a. Main uitgegeven ; vgl. N. L. 1898 k. 89.
Zie Ned. Patriciaat dl. VI (1915).
3) Ik dien hier te vermelden, dat dit onderzoek is ingesteld door
en namens de heeren Jhr. D. Rutger8 van Rozenburg te Arnhem,
Jhr. Mr. F. IC. van Lennep te Vorden en Mr. E. J. Th. à Th. van der
Hoop te ‘s.Gravcnhage, die zoo vriendelijk waren mij geregeld van
de resultaten op de hoogte te houden. De aanteekeningen omtrent
Antwerpsche schilders zijn te danken aan de welwillendheid van
Dr. A. Bredius.

1)

1. Rolwrt de Neufville, wonende te Antwerpen en aldaar
overleden, geh. met Jeanne le Fer. Voor dit echtpaar, dat behoudens nader onderzoek is te beschouwen als de eerste stamouders van alle thans levende
takken der familie, zij verwezen naar de ,Beiträge”,
waar men alles wat omtrent hen bekend is kan
vinden.
Aldaar worden vermeld 19 kinderen, ontleend
aan verschillende genealogische aanteekeningen bij
den Duitschen tak (,,de Neufvillesche Familienstiftung”) berustend. Omtrent het juiste aantal en
de volgorde dier kinderen zijn de gegevens echter
verschillend. Zoo geeft de ,,Histoire” er 20. Wij vermelden hier de door de ,Beiträge” genoemden, en
voegen daarbij het weinige wat omtrent hen bekend is:
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1. Margaretha. Zij moet geboren zijn omstreeks 1 S2&
en is 9 Aug. 1646 te Antwerpen gehuwd met
Nicolaas vun Maden.
2. Maria, geb. & 1026, tr. Antwerpen 27 Nov. 1660
Nicolaas vapa der Dorpe.
3. Robert de Neufvitle, geb. -& 1628. Hij moet in
1558 gehuwd zijn, doch de naam zijner vrouw
is niet bekend. In 1668 begaf hij zichnaarLonden
en daarna naar Frankfort a/M. In 1679 komt
hij te Antwerpen voor als genoemd onder degenen, die zijn ,,banniz ou executez” om des
geloofs wille. Wordt 28 Mei 1573 burger teFrankfort a/M. Als zijn kinderen worden o. a. genoemd
(de ,Histoire” vermeldt er in totaal 10):
a. Daniel, geb. te Embden, begaf zich later van
Frankfort naar Hanau. ‘)
b. Augustinus, waS in 1686 student te Heidelberg.
4. Anna, geb. _C 1530, tr. 1561 Joost Wisman, geb.
1626.
6. Barbara, geb. -+ 1632, tr. 1 Oct. 1674 te Antwerpen Lenaert van Montfoort.
6,7,8,9 en 10. Johanna, Sara, Frans, Cathccrina en
nog’ een Johanna, omtrent wie verder niets bekend is.
11. Nog de Neufuille, geb. -& 1637, st. v6ór 1586, hij
was schilder te Antwerpen en werd in 1666 “als
vrijmeester ont,fangen”. Tr. Antwerpen 17 Juli
1 6 6 3 Janneke Herdden, die in 1686 als zijn
weduwe voorkomt. Volgens de ,,Histoire” hadden
zij 5 kinderen.
12. Caspar de Neufville, tr. Londen 8 Maart 1676 Josyne Swintien, wed. Hans Spoliers. Volgens de
“Histoire” had hij een zoon, eveneens Caspar genaamd. Deze of zijn vader zal identiek zi$r met
Caspar de Novill aus Antorf die volgens het evang.
trouwboek v. St. Sebaldus te Neurenberg tr 16
Mei 1696 Dorothea, wd. Hildebrand Dun. Hun
zoon Wolfgang Denouille ,Portenwirker” tr. 8
Febr. 1619 Margaretha dr. v. Georg Stern zu
Wördt.
13. Melchior de Neufville, geb. omstreeks 1639. Ook
hij koos de schildersloopbaan: in 1686 “Melsen
de Noville” leerjongen 2, bij David Remeus; in
1386 ,,vertrocken oft hem houdende buyten den
lande ende hertochdomme van Brabant”; in Juli
1586 te Keulen (zie de “Beiträge”) ; staat in 1698
aldaar als peetoom over ‘t kind zijner zuster
Wisman
(zie boven).
_
14. Balthasar, volgt als hoofd der Nederlandsche
lijn (11).
16. Paulus. 3) Omtrent hem is verder niets bekend.
16. Sebastiaan de Neufcille, geb. + 1646, st. 3 Maart
1604, tr. Antwerpen 30 Sept. 1677 A,lna Kocq
“van Opijnen” ; -mdt 26 Juli 1680 burger te
1) Hij teekent 1697 met Nicolaas Heldewier en 9 anderen de
.Kapitulation” tot stichting van Neu-Hnnau. Vgl. Zimmermann,
Hanau Stadt und Land.
3) Een voorspoedrg schilder schijnt hij dus niet te zijn geweest,
tensii deze aauteekeníng wellicht mo_re slaan op
_ een iongeren Melehior,
missohien zijn zoon? 3) Evenals zijn broeders Caspar, Melchior en Belthasnr, zal deze
Paulus zijn naam ontleenen aan con der altaren in de 0. L. V. kerk;
nog heden trekken de bekende altaarstukken der Driekoningen en
van SintPaulus in de Antwerpsche kathedraal de aandacht. Zeeijn
ontstaan juist in den tijd, dat de oude Robert aldaar woonachtig was.
“_

Frankfort a/M. en is de stamvader der Duitsche
de Neufville’e. Voor deze lijn worde verwezen
naar de n Beiträge”.
17. Tielemala de Neufville, tr. Dorothea Mercator alias
Kremer, wde Allard Six. Van hen worden 7
kinderen vermeld: Gerard,Tileman, Peter, Robert,
Robert en 2 dochters.
18. Isabella.
19. Willem de Neufville, in 1589 te Keulen, Hij had
een zoon Wilhelm en drie dochters.
11. Balthasar de hieufville, moet zijn geboren omstreeks
1640, komt als schildersleerling voor in 1661; ,vrijmeester ontfangen” 1666; is 1680 nog in Antwerpen
(,Balten de Novile, schilder”) doch vertrekt in hetzelde jaar naar Haarlem. Blijkens zijn na te noemen
testament heeft hij de “furie” van lb76 meegemaakt
en zal na ‘t beleg en de inneming der stad door
Parma (1686) zijn uitgeweken. Blijkens latere mededeeling van zijn zoon Daniel (n.1. dat hij in 1664
reeds 66 jaar aldaar had gewoond) koopt Balthasar
in 1689 het huis in de Groote Houtstraat te Haarlem,
doch slechts voor de helft, koopt de andere helft
10 Maart 1601 van Rombout Henrickszn. (,met
een poort op de Oude Gracht”). 1)
Zijn vrouw was Liske~z. rala Armelen, in haar testament Elisabeth genoemd 2 Aug. 1600. Zij en haar
man vermelden daarbij als hun kinderen Elisabeth,
Catalyna, Daniel, Baltbasar en David. Dat de hieronder te noemen zoon Nicolaas niet genoemd wordt,
kan zijn oorzaak vinden in de omstandigheid dat hij
wellicht te Antwerpen en R. K. is gsbleven, of anders
in 1600 reeds kinderloos was overleden.
Van dit echtpaar zijn zes kinderen bekend (de
,,Hist.” vermeldt bovendien nog een Abraham, omtrent wien echter niets bekend is):
1. Claes de Neufville, ged. Antw. 12 Nov. 1670, tr.
aldaar par. St. Walburg 16 Febr. 1691 Elisabeth
Erans. Hij was vermoedelijk in 1600 reeds overleden (zie boven).
2. Elisabeth, gd. Antw. 0. L. Vr. par. 23 Dec. 1671,
tr. Jacob de Haan Isaacsz. Zij testeert als weduwe
6 Dec. 1610 en benoemt als erfgen. haar zoon
Jacob onder voogdij van haar broeders Daniel en
Balthasar de Neufville.
3. Catalyna, gd. Antw. 0. L Vr. par. 26 Febr. 1673,
haar man is niet bekend doch zij is in 1600 (zie
boven) reeds overleden, nalatend één kind.
4. Daniel, volgt (IH) als meer onmiddelijke stamvader
der Nederlandsche takken.
6. Balthayar de Neufville, gd. Antw. 0. L Vr. par.
2 Juli 1676, sterft blijkens magescheid (zie hieronder) 30 Dec. 1663; tr. 10 ,Jannelre van Damme;
20 (huw. voorw. 9 Oct. 1620, hij weduwnaar met
voordochter) Helena cal& de Rijpe.
Hij testeert 23 Jan. lGQ8 en 19 Aug. 1628, benoemt tot erfgename zijn voordochter en nog teprocreëeren kinderen; testeert opnieuw Haarlem 1648
en noemt daarbij zijn beide vrouwen, dochters en
schoonzoons; bezat blijkens de scheiding tusschen
zijn kinderen een huis genaamd ,,Landvan Belofte”
-.
1) David Rutgers verkoopt een huis aan de Gr. Houtstraat,, be.
lendende aan het erf van Balthasar de Neufville.
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Houtstraat ,,waarvan d’ andere helfl
Dnn’iel de Neufvillo toebehoort”, getaxeerd 01
f 6196. Aan deze scheiding nomen deel de schoon.
zoon Gerrit van Gelein en de voogden der kinderec
van Elisabeth (die toen nog leefde, daar zij in 166E
hertrouwde) onder welke voogden was Salomon
Ruysdael. Laatstgen. compareert twee jaar later
(1655) en verkoopt voor zijn pupil v. d. Veen (zie
beneden) en gezamenlijk met Daniel de N. de helft
van hot huis Gr. Houtstr. Het huis zal dus vermoedelij k onverdeeld bezit zijn gebleven. De andere
helft verkoopt Elisabeth als vrouw van Corstiaan
Boxhoorn (gezamenlijk met haar oom Daniel).
Balthasar liet uit elk zijner beide huwelijken
een dochter na:
a. Elisabeth. Zij tr. 10 Herman va,n der Veen,
med. dr, leeft nog 1643 als wanneer hij met
z{jn schoonvader een scheiding aangaat. Hij noemt
zich zoon van Balthasar, en compareert met zijn
vrouw en schoonvader 21 Juni 1643 en 9 Oct.
1643. Zij tr 20 voor Schepenen 22 Mei 1666
als ,,weduwe van Haarlem” Corstiaan Jansa.
Boxhoorn, weduwnaar van Woensel in Brabant.
In 1661 comp. Agnita van dor Veen, Elisabeth
de N. en Janneke de N., ,,dochters en kintskint en erfgenamen van Balthasar de Noville”.
b. Janl~ekela. Zij t r . 1648 Gerart vals Qeleyn en
wordt genoemd 23 Febr. 1654 (inventaris van haar
vader Balthasar) : ,,kinderen Janneke van de
Rijpe huisvr. Gerart van Geleyn en Elisabeth
wed. H. van der Veen”. Waar G. v. Geleyn
1661 (zie boven) nog voorkomt als getrouwd
mot Janneken de Novile zal dit dezelfde zijn
die in 1654 Janneke van de Rijpe wordt gegenoemd (naar haar moeder), anders is niet te
verklaren waarom haar kinderen (n.1. van J. v.
d. R.) erven van hun grootvader Balthasar ,,het
Land van Belofte” voor de helft, waarvan de
andere helft aan Daniel de N. toebehoort. In
het volgend jaar is dit huis verkocht (zie boven).
6. David de Neufville, ged. Antw. 0. L. Vr. par.
25 Mei 1577. Men heeft vermoed dat deze
David dezelfde zou zijn, die in 1611 tr. M a y k e
vare Waddemolzt en in 1623 te Leiden woonde.
Echter zou de stamvader van den Leidschen tak,
David geheeten, uit Engeland zijn gekomen. Omtrent dezen tak, die in verscheidene generaties heeft
gebloeid maar thans schijnt te zijn uitgestorven,
zijn verschillende gegevens voorhanden. Daar
echter de aansluiting met het hier behandelde
geslacht ontbreekt wordt een en ander niet verder
vermeld.
Daniel de Neufville, ged. Antw. 6 Febr. 1674 als zoon

van Balthasar de Neufville en “Lisken”, verhuisde
met zijn ouders naar Haarlem, testeert aldaar 1636
(waarbij met name genoemd zijn kinderen Barbara
en Abraham), komt 29 Aug. 1654 voor als zijnde
81 jaar oud (hetgeen klopt met zijn doop te Antwerpen) en heeft dan 65 jaar in het ,Land van
van Belofte” in de Gr. Houtstraat gewoond, waarvan
hij de eene helft heeft geërfd. Is blijkens een
volmacht van 1661 compagnon van zijn broeder
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Balthasar (beiden koopen tezamen lijnwaad in 1608).
Hij testeert opnieuw in 1647 en noemt daarbij als
oudsten zoon Anthony de Neufville (te Sevilla) en
verder Balthasar, David, Isaac, Suzanneke, Ma,yoken
als universeele erfgenamen (de in 1636 genoemden
dus vermoedelijk reeds overleden). Isaac (zie beneden) wordt onder curateele gesteld wegens dronkenschap en onfatsoenlijke uitlatingen. Daniel was in
1667 ,,ondanks hoogen ouderdom nog redelijk gezond” en testeert dan voor het laatst (als weduwnaar). Suzanneke wordt daarbij niet meer genoemd,
Anthony woont in Spanje. Daniel sterft 1668 en
wordt begr. 20 April Gr. kerk (,,Daniel de Neufville groote kerk f 4). Omt,rent zijn huis zie boven
bij zijn broeder Balthasar.
Daniel tr. 111aycken Coppens (dr. van Anthony en
Barbara van der Hulst). Haar moeder geeft als weduwe in 1614 procuratie op haar schoonzoon de
Neufville (is zij wellicht de Barbara Coppens,.die Dec.
1620 te Haarlem werd begraven?). Maycken st. 1667,
begraven te Haarlem Gr. K. 3 Mei 1667.
Daniel en Maycken lieten verscheidene kinderen
na (of ,Daniel ‘t kint”, die 30 Aug. 1620 werd begraven doch in geen enkel testament genoemd wordt,
hier ook toe behoort, is niet uit te maken):
1. Anthony de Neufville. Deze, genoemd naar zijn
grootvader Coppens, erft mede volgens test. van
1667, waarbij aan zijn natuurlijke dochter T@jnrje
de Neufuille door zijn vader Daniel 1000 Car.
gld. worden vermaakt. Begaf zich naar Spanje
en moet zijn gestorven tusschen 1662 (Acte voor
Nota Listingh) en 1687 (zie beneden).
2. Barbara, genoemd in 1636 (zie boven).
3. BaEthasar de I\ieufvilZe, volgt (IV) als stamvader
der thans nog levende de Neufville’s.
4. Abraham de Nezcfville, genoemd in 1636 (zie boven).
6. David de Neu fville. Hij compareert volgens Puiboek
Amsterdam 26 Maart 1649 oud 31 jaar (dus geb.
1617/18) geassisteerd door zijn broeder Balthasar,
met zijn bruid Nellelje Black, dr. van Arent en
Ida Rutgers, zij oud 24 (dus geb. 1624/26) geass.
door haar br. Dirck, ouders overl. Hij compareert 1668 bij de venia aetatis van zijn neef Mattheus, zoon van Balthasar (zie beneden), bezit
4 part van een oliemolen te Sloten 1660 (Notm
Kouwenhoven, Schiedam). Hij st. 1680, begr.
Westerkerk 16 Jan. 1680, woonde toen Singel
bij de Warmoesgraft.
Van zijn na te noemen dochters worden de vier
nog in leven zijnde genoemd in de acte van 1687
(zie beneden bb z9u broeder Balthasar) l) :
a. Maria, comp. 1687 (zie beneden) als gehuwd
met haar neef Mattheus de fieufville. Zij Z&I de
stamouders van het thans levende geslacht.
b. Ida, tr. Amsterdam 23 April 1684 Dr. med.
Johan de Stoppelaar, comp. eveneens 1687 (zie
beneden).
c. Neeltje. Zij moet voor 2 Sept. 1687 zijn overleden (zie beneden). Volgens de ,,Histoiri” reeds
in 1667; volgens een aanteekening van David
1) Of tot deze kinderen ook behoort Dan& v66r zijn vader over,den en begr. Haarlem 8 Mei 1663 is voorshands niet uit te maken.
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Rutgers liet David d. N. vier dochters na, dus
is Neeltje voor hem overleden.
cl. Agneta, tr. 20 April 1681 haar neef D a v i d
de Neufville, comp. 1687 (zie beneden).
e. Anna, tr. haar neef Abraham de Neufville
met wien zij 1709 haar zilveren bruiloft vierde.
Ook zd komt voor in de na te noemen acte van
1687.
Behalve deze dochters had David bij Nelletje
Black waarschijnlijk nog een of meer jonggestorven kinderen : zoo werd 1 Juni 1661 in de
Groote Kerk te Haarlem begraven Daniel de
Neufville. Het is mogelijk dat David toen nog te
Haarlem woonde, en dat deze Daniel een zoontje
van hem was.
6. lsrctic de I’?eufville, 1647 onder curateele (zie boven)
waarvoor een acte van 1674 de verklaring geeft;
n~p de Korenmarkt” (dus korenkooper?); in 1668
getuige (acte voor nats Colterman); 1669 makelaar te Amsterdam; st. 11 Sept. 1682. Het is onzeker of hij dezelfde Isaäc de N. is, die in 1661
gehuwd was met Lyntje Carels, wed. Evert Thysen
7. Suxanna. Zij moet omstreeks 1620 zijn geboren
en wordt in 1667 niet meer in haars vaders testament genoemd. Hiermede is in overeenstemming
dat Daniel 23 Sept. 1666 in de Gr. Kerk te Haarlem een kind liet begraven, dit zal dus Suzanna
zijn geweest.
8. Maycken. Zij st. 1712 in welk jaar haar erven
scheiden. Zij tr. 10 huw. vw. 18 Dec. 1667 Jacob
: van Halmael Otto’szoon, waarbij geassisteerd door
haar vader Daniol en haar broeders Anthonie,
Balthasar en David. Tr. 20 Carel van Damme, die
st. vóór 2 Sept. 1687 blijkens hierna te noemen
acte van dien datum. Zij testeert als zijn tweede
vrouw 1677 en comp. als zijn huisvrouw en als
wede van Halmael 29 Jan. 1683.
N.B. De in de ,,Histoire” nog als dochter van
Daniel genoemde Janneken vond ik nergens vermeld. Van de bovengenoemde acht kinderen van
Daniel waren in 1687 (zie beneden) nog slechts in
leven Maycken en voorts de representanten van de
zoons Balthasar en David. Ook hieruit, evenals
uit Daniels testamenten, blijkt dus dat toen Anthonie, Barbara, Abraham en Suzanneken reeds
overleden waren, terwijl de zich onfatsoenlijk gedragende Isaäc mede onvermeld blijft, als zijnde
in 1682 reeds overleden, dus vermoedelijk kinderloos.
IV. Balthasar de Neufville. Hij ondertr. Amsterdam 30
Dec. 1639 ,van Haarlem” oud 23 jaar (dus geb. 1616)
met Trijntje van den Bogaard, geb. Amsterdam 1629,
dr. van Mattheus en Grietje Teunisdr. Visser. ,, 16 Jan.
1640 ben ik B. de N. gehuwd met Tr$itje Matheus
van den Bogaert in de Hecksteen tot Amsterdam.”
Hij komt voor onder de crediteurs van Michiel
Davidz. te Amsterdam 1677. Hij was zijdewinkelier,
werd te Amsterdam poorter den 8 Oct. 1640, en st.
aldaar 1678.
Zijn kinderen (waarvan drie zoons gehuwd met
volle nichten, dochters van hun oom David) vindt
men vermeld in de reeds genoemde, belangrijke
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acte d.d. Haarlem 2 Sept. 1687, betreff&de een
accoord over de fabriek van Hanrlemsche stoffen
van wijlen Carel van Damme, man valt Maria
(Mayckeq) voornoemd, die compareert ter eenre, en
behuwdoom der comparanten ter andere zijde, t.w. :
Daniel Balthasarsz.; zijn broeder Mattheus, zoo voor
zich als voor zijn vrouw Maria Davidsdr. de N.;
Harmen van den Tempel voor Maria d. N.; Balthasar (zie beneden); Jan (id.); David (zoo voor
zich als voor zijn vrouw Agneta Davidsdr. de N.);
Abraham, zoo voor zich als voor zijn vrouw Anna
Davidsdr. d. N.; Dr. Jan de Stoppelaar voor Ida
d. N. (zie boven); waarom Isaäc, jongste zoon van
Balthasar, hierbij ontbreekt blijkt niet.
Kinderen :
1. Daniel de Neufville, geb. 21 Maart 1643 l), st.
1708, tr. Aeltje Bruyn, genoemd als zijn wer$uwe
in het testament van David Rutgers en Maria
d. N. (zie beneden) en in 1712 bg de scheiding
van Maycken’s boedel (zie boven). Zij test. 1712.
Kind : Catharina de Neufville, tr. Dzrk Rutgers.
2. Mattheus de Neufville, volgt als V.
3. Maria, vrouw van Harmen van den Tempel, zie de
genoemde acte van 1687.
4. Balthasar de Neufville, tr. Christina van Beeck,
Leendertsdr., uit welk huwelijk :
a. Balthasar de Neufville, geb. 1 Nov. 1703, st.
ongeh. 1 Juli 1766.
b. Leendert de Neufville ; had bij Alegda Oosterling
o.a. twee zoons, Balthasar en Pieter Leonard de
Neufville (tr. Catharina de Welft).
6. Jan de Neufville, komt voor onder de crediteuron
van Hendrik Adamsz. de Wolff 1682 en tr. 1690
Johanna can Beeck, zuster van Christina voornoemd, uit welk huwelijk: Jan, Dnniel en Leendert de Neufvitle (tr. Agnefa de Wolf, waaruit
2 kinderen).
6. Dacid de Neufville, geb. 21 Jan. 1664 “) tr. zijn
volle nicht Aaneta de Neufville (zie boven) uit
welk huwelijk 2 dochters : Cathnri,,à en Petronella.
7 Abraham de Neufcille, tr. zijn volle nicht A n n a
de Neufville (zie boven) met wie hij zijn zilveren
bruiloft vierde in 1709. zij hadden 4 kinderen:
Abraham, Petronella, Dawd en Daniel. De eersto
en derde hadden nakomelingen, die hier onvermeld blijven.
8. Isaäc de Nëufvilte, tr. Maria Orijspeert (vermeld
in het testament van David Rutgers en Maria
d. N., zie beneden). Zij hadden 11 kinderen:
waarvan 2 zoons n.1. Mattheus en Isaäc wederom
trouwden met de Neufville’s, n.1. Petronella Davidsdr. en Petronella Abrahamsdr., beiden voornoemd.
V. Maitheus de Neufville, krijgt 1668 venia aetatis ti), is
dan 23 jaar, dus geb. 1644/46, was zijdelakenfabrikant, begr. Amsterdam 29 Dec. 1711. Hij tr.
Amsterdam 18 Febr. 1674 zijn nicht Mnria de Neufville Davidsdr. (zie boven), die vóór hem stierf in
1) ,,Den 21 Maart 1643 is geboren mijn eersten soon eto.”
1) ,Den 21 Jan. 1654 is geboren mijnen vijfden zoon David op
senen Maandagh.”
3) Compareeren mede Balthasnr z;jn vader cn David zijn oom.
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1708. Hun boedel gescheiden in 1716. Uit dit huwelijk drie kinderen, t. w. C’atharina vrouw van Abraham
Verhamme, Maria gehuwd met David Rutgers (van
Rozenburg) en David Mctttlzcus, die volgt:

VI. DavidMattheus de fieezrfuille (1684-1731) (=IVNed
Patr. dl. VI bl. 27G). Uit zijn huwelijk met Jacoba Elisabeth vun Gelder stamt de familie van Gelder de
Neufville en de verdere takken, waarvoor wordt
verwezen naar de ,Histoire” en V.V . Oyen’s ,Stamen Wapenboek”, welke genea#logieën echter zeer
onvolledig en onnauwkeurig zijn bewerkt.
Voor alle verbeteringen en aanvullingen op het vorenstaande houdt schrijver dezes zich ten zeerste aanbevolen.

Oude genealogische gegevens omtrent het geslacht
van Boschuysen in Rijnland,
medegedeeld door W. J. J. C. BIJLEVELD.
Ons medelid Jhr. Mr. E. 8. van Beresteyn, was zoo vriendelijk, mij ter openbaarmaking in dit blad een 16e eeuwsch
h. s. af te staan, dat alleszins een plaats daarin verdient.
Gegevens uit dien tijd zijn helaas meestal gering en al
zullen wQ de oudste generaties opgesmukt vinden met
bijzonderheden, die men niet zoo spoedig in die eeuw
zoude verwachten, toch mogen m. i. de latere gegevens
over een oud-R\jnlandsch geslacht, waarvan maar heel
weiuig bekend is, recht welkom genoemd worden.
Het b. s. is afkomstig uit het archief der familie van
Wijnbergen, waarin het door de geslachten Hacfort en
van Lantscroon is vererfd. Na het huwelijk van Lantscroon-van Boschuysen is het geslacht, ten minste h. t. 1.
spoedig uitgestorven. &Iocht er belangstelling voor bestaan, dan staan mij vele gegevens ten dienste betreffende de afstammelingen, die hoewel zij na de verwoesting van het slot Boschuysen, Rijnland metterwoon
verlieten, vanuit Utrecht en later vanuit de Veluwe nog
betrekkingen onderhielden met het oude familiebezit.
Het slot lag aan de Boschuyserwetering, alsnog zoo
genaamd, ten Z. W. der stad Leiden. Deze wetering
loopt evenwijdig met de spoor1ij.n L e i d e n - W o e r d e n ,
vanaf den Rijn tot aan de uitmondmg in de Vliet. Ongeveer halfweg tusschen deze eindpunten, lag het slot,
waarvan het Leidsch Gemeentearchief slechts &ne (weinig belangrijke) afbeelding in het h. s. van den bekenden
C. v. Alkemndo bezit. Eertijds hebben pachters der
warmoezergen aldaar, mij wel geklaagd over het voorkomen van veel puin en soms groote brokstukken muur
in die omgeving, maar langzamerhand zullen ook die
laatste sporen wol voor goed uit den vruchtbaren bodem
verdwenen zijn. Boschuysen is n.1. na de verwoesting
bij Leiden’s beleg, nu 350 jaar geleden, nooit meer uit
zijn puin herrezen, al stond er in de 180 tot in het
midden der 19” eeuw een eenvoudig landhuis als zomerverblijf van eenige aanzienlijke Leidsche families ter
plaatse, voordat het plantsoen en vrij aanzienlijk houtgewas voor goed was opgeof&rd aan de vetweiderij,
die in onze dagen door bloemen- en groententeelt wederom verdrongen werd.
Het h. s. is blijkbaar een afschrift,, genomen door een
der familieleden naar het oorspronkelijk van Jr. Lieven
van Boschuysen, na diens dood in 1565. Toen kwam
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het in handen van Hendrick van Craecken, die het bijwerkte tot ook zijne tweede vrouw en hare kinderen
overleden waren (1669-1676), waarna het teruggekeerd
is aan zijne oudste schoonzuster, Jvr. Maria van Boschuysen, vrouw van Jr. Frans van Lantscroon.
D i t i s d i e O r i g o , ende d i e e e r s t e Afcoems t c vande g e s l a c h t e v a n B u s s c h u y s e n .
Inden eersten is ghecomen vuyt Engelant Joncheer
JVillem van Ghijsen ende was een broeder van den Grave
van Ghijsen, twelck gelegen is bij Cal&. Ende dese
voors. Joncheer Willem, overmits die oerloghe, ende die
partijeschap, die daer binnen dyen Lande was, soe moste
hij tlandt ruymen ende quam overhier in Hollandt, nemende met hem zijn ghereetste goeden, die welcke hij
hier in Hollandt wederom beleyde ende nam alsoe hier
sijn residentie. Die welcke naeder handt inde kennisse
ende gratie van den Grave van Hollandt ghecomen is.
Alsoe dat den Grave, den voors. Joncheer Willem seer
beminde, doer feyten van wapen, ende doer dienst dyen
hij voor den Grave dede ende bewijsde met trouwicheyt.
Soe dat den Grave van Hollandt hem veele saecken van
importantie betroude, want hij heeft geweest mede van
de eerste dyet slot van Woerden met helpen tymmeren
heeft, dat doert bevel van den Grave van Hollandt.
Ende dese voers. Joncheer Willem is voort in die kennisse ghecomen van andere goede eedele Heeren ende
Ridderen van dese landen.
Soe dat hij ten leste ghenomen heeft tot sijn echte
wijf een ghetroude dochter vrouwe dlijde ghecomen van
den huyse v a n Wassenaer, bij de welcke hij wan een
soone ghenaemt Hnrman van Ghijsen geliick de brieven
daer van zijnde dat claerder specificeren.
Item dese voers. Harman van Ghijsen Willemszoon
troude tot sijne echte wijf Joncvrou Barta ‘van Oestgheest
daer hij bij wan twee zoonen, waer hij die outste dede
noemen ?v*illem van Busschuysen en die andere dede hij
noemen Ysbrant van Laen. l)
Welcke IVillem van Busschuysen Harman van Ghijsenzoon, casteleijn worde van tslot te Woerden.
Item dese Willem van Busschuysen Harman zoen troude
tot sijnen echten wijf Joncfrou Beatris vun Sryeten alst
blijckt bij een epitaphium, dwelck hangt ande noortzijde
van Sinte Pieterskercke over dat wgnwatersblock (sic).
Bij de welcke Jonovrou Beatris hij genereert heeft
twee zoonen waer van die outste ghenaempt was oick
Wit/ena va?a Busschaqsen. Ende die andere Flor$s van
Busschuysen.
Item dese Willem van Busschuysen Willemszoon troude
tot sijne echte wijf Joncfrou Machtelt van der Naelste
in Zeelandt, bij de welcke Joncfrou Machtelt van der
Maelste hi,j ghewonnen heeft een eenyghe zoone oick
ghenaempt 1Villem van Busschuysen., welcke Joncfrou
Machtelt nae die doot van haere man voers. troude die
oude Jan van Wouwe.
Item dese Willem van &schuysen, troude tot sijne
echte wijf Joncfrou Elijsabeth van Noorde, bij de welcke
hij geprocureert heeft
Heer Willem van Busschuysen, ridder ende Jacob van
Busschuysell, met noch vyer dochters.
1) N.B. Niet te verwarren met het geslacht vcwz der Laen, voerende
ieper en drie vaatjes. Deze uan der Laen’s komen in de Xe eeuw in
ieiden voor met het wapen van Boschuysen. Bd.
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Item dese Heer Tvillem ual1 Busschuysen ridder, bailliu
van Rijnlandt, troude tot sijne echte wijf vrouw.0 Efisabeth Coppiers, bij de welcke hij wan drye zoonen, die
outste ghenaempt IVillem van Busschqsen, die ander
Gommer van Busschuysen, die derde Jacob van Busschuysen met noch twee dochters ghenaempt Joncfrou Agatha
ende Joncfrou Cornelia win Busschuysen.
Item dese Willem van Busschuysen Heer Willemszoon
troude tot syn echte wijf Joncfrou Maria van der Welle
in Zeelandt tot Zierczee, bij de welcke hij won vijf
zoonen, twee dochters daer die outste of genaempt was
Lzetien van Busschuysen, die tweede Willem van Busschuysen, die derde Jacob van Bussclauysen, die vyerde
Jasper, die vijfde Balthasar van Busschzcysen.
Item Lieven van Busschuysen heeft getrout tot s$ne
echte wijf Joncfrou Katharyna van der Graft bij d e
welcke hij ghewonnen heeft een zoon ghenaempt Willem
van Busschtrysen met noch zes doc5teren, daer die outste of ghenaempt is Joncfrou Mark van Busschuysen, die
tweede Joncfrou Duyfken, die derde Joncfrou Alijdt,
die vyerde Joncfrou Katherina, die vijfde Joncfrou
Elijsabeth, die seste Joncfrou Johanna van Busschuysen.
Heeft noch bij de selfde ghewonnen een zoon ghenaempt
Jan van Busschuysen, heeft noch bij deselve ghewonnen
een soon ghenaemt Lieten vata Busschuyse,t ende noch
een dochter ghenaempt Joncfrou Anna van Busschuysen,
noch een soone ghenaempt Willem van Busschuysen
ende is vervorm& Lieven van Bu.sschuyse?a overmits de
doot van sijn vader.
Noch een dochter ghenaempt Aeltgen van Busschuysen
noch een soon ghenaempt Jafa van Busschuysen ende
is die leste.
Een memorie wanneer mijn vader Lieten vaqa Busschuysela saligher gherust is.
Hij is gherust op den XIIon dach van Aprilis anno
XV” ende vijff ende tsestich. Qod den Heer wil sijn
ziel ghenadich weesen ende ons allen, als wij nae comen.

Ghysbrecht Thymansz. haer oom met Jan van Kerckewerve huysvrou ende Jacob van der Graften huysvrou
haer moeyen.
Item Jonckfrou Dwyfken mijn tweede dochter, dieis
geboren op Sinte Barthelmees avont den XXiijon dach
Augusti anno XPXLVj, oick op een Donderdach smargens te zes uren. Daer God almachtich of gheloeft moet
sijn. Ende hadde tot peeten Neester Cornelis Bartouts,
griffier in den Hage van de leenen ende Alijdt van
der Graft haere groote moeder met Cornelia Jacopsdochter haer nichte, Adriaen Gherijts huysvrou.
Jonckfrou Duyfken voern. starf upten Xen dach van
November up Sinte Nartijnsavont anno XVcLXiij t.savonts omtrent Viij uren. God die Heere wil haer ziel
ontfarmen l).
Item. Joncfrou Alijdt vals BusscRuysefa myn derde
dochter is geboren den Xiiijen dach Decembris anno
XVcXLVij tusschen een ende twee uren nae de middach. Duer God almachtig of ghedanckt mo,et sijn ende
dat oick op een Donderdach. Ende hadde tot peeten
Jacop van der Graft haer oom ende Joncfrou Duyfken, Willem van Busschuysen huysvrou met Joncfrou
Robina”), Henrick van Busschuysens huysvrou haer nichten. Ende starf opten Xj en dach van September anno
XV”LIX omtrent Viij uren smorgens. God wil haer ziel
ontfarmen, omtrent Xiij of Xiiij jaeren oudt zijnde.
Item Joncfrou Katherina van Busschuysen 3, miin
vierde dochter is geboren den XXVjen dach van Januario smargens te zes uren anno XV’XLIX 1549 op een
Vrydach. Daer God almachtich of gheloeft moet syn.
Ende hadde tot peeten Balthazar van Busschuysen haer
oom, ende Joncfrou Levina, Clays van Berendrecht
schout van Leydens huysvrou met Joncfrou Naria van
Busschuysen haere nichten.
Item Joncfrou Elysabeth van Busschuysen myn vyfte
dochter is geboren up den iiij”” dach van Neye anno
XVcL tusschen X ende Xj uren voer middach, dat up
een Saterdach. Daer God almachtich of ghelooft moet
zijn. Ende hadde tot peeten Jaspar van Busschuysen
haer oom, ende Joncfrou van Cats, Jacop van Cats
huysvrou met Joncfrou van Weldam, meester Cornelis
van Weldam Raedt ordinaris huysvrou.
Item W i l l e m van BusschujJsen myn zoone is gheboer e n upten XX en dach van November anno XV” een
ende vgftich tusschen seven ende acht uren, dat up een
Vrydach, Daer God almachtich of gheloeft moet zijn.
Ende hadde tot peeten Jasper van Busschuysen syn
oom ende Willem Heerman schout van den Brielle sijn
neeff met Joncfrou Elsken van Busschuysen syn nichte.
Dese is onnoselicken by quade fortuyn verdroncken
vyfi Jaeren oudt zynde. God die Heer wildt meer voerhoeden.
Joncfrou Johanna myn seste dochter die is geboren
upten XXiiijen dach January anno XVc drye ende vijftich tsavonts tusschen tien ende elff uren ende was op
een Dyncxdach. Daer God almachtich of geloeft moet
zijn. Ende hadde tot peeten Joncfrou Elisabeth van
Bosschuysen haer moye ende Katherina van der Graft
haer ooms dochter met Isaack van der Graft Symonsz

Dit is een memoriaelken vant hout, dat ick Lievyu
van Bossclauysen geplant hebbe om Bosschuysen. Inden
eersten soe hebbe ick den jonghen boomgaert ande
noortzijde gheplant int jaer van XVcXLij in de maent
van Februario.
Item die linden, die ick geset hebbe voer de poorte,
syn ghepotet anno XPXLiij in Februario.
Item de yppenboomen die ick hier om thuys ghepotet hebbe, zijn gepotet anno XV”L in Februario.
Item die eycken boomen die om thuys te Bosschuysen staen, die hebbe ick gheplant int jaer XVcXLVij, L,
Lj, Lij, gheschoncken bij Dirclc va?a Busschuysen, schout
van Alphen, mijn neeff.
Item die elst die op die singel staet ende voort dander
hout dat int Campken daeranstaet ande Westzyde
hebbe ick gheplant anno XVcXLVij, L, Lj, Liij.
Dit is die outste van mynen l) kinderen:
In den eersten soe is Jonckfroa Maria “) mijn outste
dochter geboren op Sinte Nichiels dach ende was op
een Donderdaeh den XXIXO’~ dach van September, anno
XV”XLiiij savonts tusschen 1X ende X uren, Daer God
almachtich of geloeft moet syn. Ende hadde tot peeten
1) D. w. e. van Lieven van Boschuysen.
“) De latere yrouw van jr Franc van Lantscroon. Bd.

Omtrent XX jaeren oudt zijnde (Sic, even 17. Bd.)
2) Robina Carboniers, f- wede 1551.
‘) Z’j was de tweede vrouw van Hendriyk van Craecken. Bd.

1)
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haer neef. Dese starff upton Xx’>” dach Augusti Anno
Xv”LX.
Jan vm Busschuyselt mijn soone, die is geboren upten X111”” dach van Meye ende was den eersten Pynoxter
dach anno XVC vyer ende vijftich, tusschen een ende
twee uren in der nacht op een Sonnendach. Daer Godt
almachtich of geloeft moet sijn. Ende hadde tot peeten
Willem van Busschuysen ende Adriaen Adriaensz sijn
neven ende sijn outste suster Maria van Busschuysen,
sijn nichte(!j. Dese starf jonck, sijn m o e d e r n o c h i n d e
craem legghende.
Jonckfrou AIrna ,van Busschuyse~a mijn dochter die is
geboren upten sesten dach van October Anno XV” vijff
ende vijftich tusschen twee ende drye uren inder nacht
up een Sonnendach. Daer God almachtich of gelooft
moet sijn. Ende hadde tot peeten Henrick van Assendelft haer neeff ende Joncfrou Clara van der Does ende
Heylken Joostendochter van der Graft haer nichten.
Item Lieverl va,l Busschzcysen mijn soon die is geboren
upten X X I Xen dach van December Anno XV’ zes ende
vijftich omtrent seven uren in den avont. Daer God
almachtich of gelooft moet sijn. Ende hadde tot peeten
Cornelis van Noorde, Adriaen Gerijtsz. ende Gheerken
van Veen de pensionaris van Leyden huysvrou, sijn
n e v e n onde nichte.
Jan van Busschuysen die tweede zoon van dyer name
die is geboren opten XXijoll dach van Jnlio anno XVc
acht ende vijftich.inde morgenstont tusschen een enge
twee uren ende was op een Vrijdach. Daer God almachtich of geloeft moet sijn. Ende hadIe tot peeten Meester
Henrick doctoor van Zuderbeeck sijn oom ende Diro van
Heussen als vrundt, met Machte1 Claesdr. van der Graft,
sijn nicht.e.
I t e m I$ille,,a vc~a Busschuysen d i e t w e e d e v a n dyer
naem, die is geboren upten XVjen dach van April anno
XVc tsestich nae die middach te halver drye uren ende
was op een Dijnoxdach. Daer Godt almachtich of geloeft moet sij?í. Ende hadde tot Peeten Gommer v a n
Busschuysen sijiï neef ende Meester Cornelis van Veen
pensionaris van Leyden sijn neef ende Maria van Busschuysen sijn suster.
Ick Agatha Gheritsdochter weduwe wijlen Jncob van
der Graft kenne ende beliide, dat ick Willem Lievenzoen nae die doot van sijn vader hem gebonden heb
sijn voerrem duecke ende laetten noemen Lieveu nae
sijn vader saligher ghedachtcn, rusten Donderdaechs
voer Palmen anno 1565. In een teyckan der waerheyt
hebbe ick dit onderteyckent mit mijn eyghen handt auno
1667 den 25 dach van November; onder stont gheteyck e n t : IC Aechte Gerijtsdocht,er.
Joncfrou &;jdl wn Bussdwysen die tweede van dyer
naem mijn d o c h t e r i s g e b o r e n opten IXen dach v a n
Februario anno XVc twee ende tsestich tsavonts te half
ure neghen up een Maendach. Daer God almachtich of
geloeft moet s$n. Ende zij hadde tot Peeten Nicolaes do
Waordt ende Joncfrou Josyna van der Laen met Joncfrou van der Moele haer nichten.
Jau vau Busschuysen die derde van dyer naem die
is geboren up een Dyncxdach, den Xiijen dach van April
a n n o XV”LXiij tsavonts ten acht uren. Daer God almqchtich o f g e l o o f t m o e t sijn. Ende hadde tot Peeten
Gherijt Hoichstraet ende Gherijt Aelbrechts sijn COUS~~W
ende Margreta Pietersdochter, Cornelis van der Graften
huysvrou, sijn niohte.

[ N . B . m e t d e h a n d v a n Hendrick vanCraecken]
Item myen huyestvroue is gheleghen van een jonghe
soon zyen naem is Lyevat can Bosschuyesen een quaertyer voor neghen uyeren smorghens upt een Sondaechs
den XXTIIIten Octoeber 1669.
Item Lyeven vaja Bosschuyesen den ouste soen is ghestorven des smorghens acht uyeren den XIten Julyns
daechs voer syent Margrieten aevondt 1670 (in m arg i n e ) : storf in m y e n b e s t e n c a e m e r ( l a t e r toegev o e gd): vast 6 jaer oudt doen hij storft myen ousten
zoen Lyeven upt onse Lyeve Vrouen aevende tuyessen
zeven uyeren saevenst VIIten September 1674. (in
(m ar gin e) : Is twee jaer nae zyen moeder doedt gestorven *).
Item Lyecela va?l Bosschuyesen dochter is gheleghen
v a n een jonghe dochter ghenaemdt is Phdps val1 der
Laen nae myen eersten huyesvroue tuyessen de Saeterdachs ende Sondaechs den laesten Aepryel 1670.
Item myen huyesvrou is gheleghen van een jonghen
z o e n zyen naem is Cornel@ van Bosschuyeseli ende is
g h e b o e r e n d e n XXIIten Julyns smorghens ten drye
wyeren upt Maerye Maddelenae daght 1672 (lat er
t o e g e v o e g d e n gedeelteluk i n m a r g i n e ) : I s
ghestorven mijn zoen den XXIIte September s aevends
d e n VItel] uyeren 1674, st(arf) van den gaeve Goedts,
leydt begraeven in de Pyeter Eerck voer den toeren
voer dat men cruyese uydtgaedt.
Item myen huyestvrou is ghestorven den IXteL2 Aughuyest 1 6 7 2 doer g r o e t e v o e r s c r y c h e y d t v a n d s n
graett van der Marck zyen soudaeten, dye mye doersteecken vylde, omdat ic collectier ghe . . . . 2) vast v a n
de X penninck ende leydt begrae . . . . in den Holandt
Keerck u p t hoecht Koere.. . . 1672 in ons graft dat
i n houde. . . . tnaest jaer nyedt wt . . . .
Item ons broeder is ghestorven Jan uan Bosschuyesen
den XXVIII@ Aughuystus 1674 ende leydt upt Kuyer
in Syent Pyeter Kerck.
Item ons zuyester Elyesbet vajh Bosschuyesen ghenaemdt deer welke is ghestorven den XIIIC” September
leydt by haer broeder 1674.
Item ons zuyester Joffroue Aelydt wn Bosschuyessen
is ghestorven den XVIten September 1674.
Item ons zuyester Jouffroue Joohanne van Bosschuyese
is ghestorven den XVIIto” September 1674. Alle vyer
vande gaevon Goedts gheruyest. Godt hebt dye syelle.
Item myen schoenmoeder den XXX September saev e n s t d e n v y e f t u y e r e veedeue vast van Lyeven Llan
Bosschuyesen; haere naem vast Caetryenae van der
Qraft anno 1674 den XXXten September ende leydt
upt hoeghe Kuyer by haer vyer kyendere in een maendt
alle vyeft ghestorven mydt twye kyenskinderen van Henrgclt v a n Craeckelh als Lieten v a n Craecken ende Cornelys van Craeckela.
Item myen broeder W i l l e m ,van Alckmaede is ghes t o r v e n u p d e n S o n d a e c h s sachter noen& ten vyer
uyeren den XXIIII”” October 1674.
Item myen dochter is ghestorven den XIIItOll NO v e m b e r 1 6 7 6 after noenst ten vyer uyeren upt een
Saeterdagh.
(Hier eindigen de aanteekeningen van de
h
a
n d v a n Hendrick v a n C r a e c k e n ) .
.~__~
1) dit is niet duideliik. doch het tweede is eene v e r b e t e r i n g van
”
lef eerste jaartal.
') waar. . . . st.aat is de rand met sohrift vergaan.
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b o v e n s t a a n d o gegevans v a l t h e t v o l g e n d e t a b e l l a r i s c h o v e r z i c h t s a m e n t e s t e l l e n :
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Hzt ,geslacht GeVerS in Nederland2 Adelsboek,
door Mr. Th. R. VALCE LU C A S S E N .
Het valt niet te ontkennen, dat Nederland’s Adelsboek
aan belangrijkheid veel heeft ingeboet, sedert de Redactie
van dit jaarboek het raadzaam geoordeeld heeft, hare
artikelen naar vorm en inhoud ingrijpend te wijzigen.
Het moge dan waar zijn, dat de aangebrachte besnooiingen haar in de gelegenheid stellen in iederen jaargang
wat meer ,,états présents” te plaatsen dan voorheen en
dat de commercieele belangen dezer uitgave hiermede
wellicht zijn gebaat, de ernstige beoefenaars der geslachten wapenkunde zullen het met ons betreuren, dat het
geheele historische gedeelte der artikelen in Nederland’s
Adelsboek hieraan werd opgeofferd en vervangen werd
door een al te summiere vermelding der verleende
,,Standeserhebungen”.
Het zijn zonder twijfel de stamreeksen, ten behoeve
waarvan in vroegere jaren zooveel nuttig werk is verricht, die thans in de eerste plaats worden gemist. Zij toch
plachten een duidelijk beeld te geven van het maatschappelijk verleden der geslachten, die deel uitmaken van den
adel van het Koninkrijk, waardoor het niet moeilijk viel
deze naar hunne juiste beteekonis te onderscheiden, terwijl de nivelleerende geest, die thans in Nederland’s Adels-

boek rondwaart, eene dergelijke onderscheiding onmogelijk maakt,. Intusschen maken ook hier de uitzonderingen
den regel en zoo geniet in den onlangs verschenen jaargang van het Adelsboek een zeer beperkt aantal geslaohten het voorrecht eener meer uit.voerige b e h a n d e l i n g ,
waarbij ook hunne stamreeksen eene geheele of gedeeltelijke herziening blijken te hebben ondergaan.
Men zou nu verwachten dat de Redactie van Nederland’s Adelsboek alleen dan van den aangenomen regel
zou afwijken, wanneer zij in de gelegenheid was de resultaten openbaar te maken van een ernstig en diepgaand
onderzoek en dat de bij uitzondering medegedeelde stamreeksen derhalve alleszins den stempel van betrouwbaarheid zouden dragen. Wij werden in deze verwachting niet
weinig teleurgesteld, toen wij kennis namen van hetgeen
in den ongebruikelijken vorm van een fragment-stamreeks in het jongste Adelsboek over de oudste generatie
der familie @evers wordt ten beste.gegeven.
Men zal zich herinneren, dat W;J in het Novembernummer van den vorigen jaargang van het Maandblad
aan dit onderwerp eene uitvoerigo bespreking hebben
gewijd. Aanleiding hiertoe gaven ons eenige aanteekeningen, die wij van Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot te
‘s-Gravenhage ter plaatsing in het Maandblad ontvingen
en die - naar ons werd medegedeeld - ook tot basis
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gediend hadden voor de gewijzigde stamreeks Gevers,
sooals deze in Nederlend’s Adelsboek 1925 zou worden
opgenomen. Ons artikel was voor een belangrijk deel het
resultaat van een nauwgezet onderzoek, waaraan wij, dank
zij de welwillende medewerking van bovengenoemden
inzender, diens uitgebreid en hoofdzakelijk aan Duitsche
archieven ontleend bewijsmateriaal vermochten te onder; eene medewerking, die ongetwijfeld ook aan de
~~d&~~ie van Nederland’s Adelsboek niet zou zijn onthouden, wanneer zij er zich niet toe bepaald had de haar
verstrekte gegevens zonder de minste critiek en bovendien op slordige wijze over te nemen en als gevolg hier
van in weinige regels een eerbiedwaardig aantal fouten,
en onnauwkeurigheden aaneen te rijgen.
Nederland’s Adelsboek 1926 vermeldt op pag. 32 in
voce Gevers :
,De oudste generaties kunnen alsnog met het volgende
worden aangevuld.
Protestant. - Straelen. - Reeds in 1611 wordt
gewag gemaakt van Derick Gevers, schepen van
Straelen, die op 24 Mei zegelt met de lelie en eene ster
in de rechtersohildhoek. De geregelde stamreeks vangt
aan met Her m e n Gever t, in 1531 gekozen tot schout
van Straelen.
1 Hermen Gevert, schout van Straelen 1531, tr.
Anna.
IIHendrickGevert,schoutvanStraelen,J-15681670, tr. Anna, + 1680.
111 Jan Hendricksz. Gevers, geb Straelen 1560,
is 1674 in Antwerpen, daarna te Rotterdam als kaarsmaker en vetwarier, i_ Rotterdam 6 Aug. 1611, tr. Antwerpen Josina van Exsel Cornelisdr., geb. Antwerpen.”
Met verwijzing naar onze bijdrage in NO 11 van den
vorigen jaargang stellen wij vast:
1” dat het onjuist is ,Straelen” als bakermat der familie te vermelden, aangezien de afstamming van den
oudst bekenden stamvader, den schout Henrick Gevers,
van do Gevert’s te Straelen met geen enkel bewijs gestaafd is;
20 dat de schepen van Straelen van 1611 D e r i c k
Gevert heette ;
30 dat de geregelde statnreeks niet aanvangt met
Herman Gevert, maar eerst met Henrick Gevers (generatie 11);
40 dat genoemdo Hermen Gevert nimmer als schout
van Straelen voorkomt, maar daarentegen wel (o.a. in
de jaren 1630 en 1631) als schepen dier stad;
50 dat Hermen Gevert, bedoeld onder 1, qiet gehuwd
was met An?zrr, maar dat laatsgenoemde de vrouw was
van een lateren Hermen Geve& gen. Gruthus, die nog
in 1688 als dedingsvriend optrad;
60 dat de mededeeling, dat Henrick Geuers (11) een
zoon zou zijn geweest van Hermen Gevert (1) volkomen
uit de lucht gegrepen is;
70 dat genoemde Henri& Gevers nimmer schout van
Straelen is geweest, m a a r w e l v a n W a c h t e n d o n k
(1563-1667) en daarvoor van Grevenbroich;
80 dat zijn naam op verschillende wijzen wordt gespeld,
maar nimmer Gevert als voor de Straclensche schepenen
Derick en Hermen;
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!P dat zijn overlidensdatum nauwkeuriger kan worden
bepaald als vallende tusschen 14 Aug. 1667 en 21 Sept.
1569, terwijl die zijner vrouw Anna (1680) niet vast staat;
100. dat er ni’et de minste aanleiding is om aan te
nemen, dat Jnn Henricbz. Gevers (111) te Straelen geboren werd, alwaar zijne ouders - voor zoover bekend
- nimmer gewoond hebben, maar dat veeleer Wachtendonk of Grevenbroich, alwaar zijn vader het schoutambt uitoefende, als zijn geboorteplaats dient te worden
aangemerkt.
llO. dat uit niets blijkt, dat de uit Wachtendonk
afkomstige Jan Henricksx. Gevers in 1674 te Antwerpen
zou hebben gewoond, hetgeen vermoedelijk ontleend is
aan de mededeeling in het Antwerpensch Archievenblad
Xx11, p. 247, dat zekere Jan Gerers in dat jaar onder
de burgersmdier stad vermeld wordt, die bijdroegen in
een leening, gesloten tor voldoening van muitende
Spaansche troepen (wellicht heeft men hier met een
lid van het, uit Antwerpen herkomstige geslacht Gecaerts
te doen);
12e. dat de mededeeling, dat het huwelik van hot
echtpaar Gevers-valz Zxel te Antwerpen zou zijn gegesloten, slechts op hypothese berust;
130. dat . . . . maar waarom zouden wij het ongeluksgetal vol maken ?
Het is z@ al ongelukkig genoeg.

Het is ons een raadsel, waarom de Redactie van
Nederland’s Adelsboek, nadat zij er blijkbaar van afzag
de stamreeks der tamilie Gecers tot een onderwerp van
eigen studie te maken, ook de resultaten van het onderzoek van anderen met stalen onverschilligheid negeerde,
op gevaar af van zich hiervoor aan eene verdiende terechtwijzing bloot te stellen. Een rectificatie in de
,,addenda et corrigenda” was op zijn minst niet overbodig geweest en had kunnen voorkomen dat de onjuiste
gegevens in Nederland’s Adelsboek, die in de eerstvolgende jaren wel niet zullen worden herzien, argelooze
lezers op een dwaalspoor brengen.
Onder dezen hebben zij reeds weinige dagen na hun
verschijnen een slaohtoffer gemaakt en wel in den persoon van den heer &L G. W[ildeman], die zich sedert
jaren tot taak gesteld heeft het publiek van de verschijning van nieuwe genealogische werken in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant kond te doen en, zijn gewoonte
getrouw, in het avondblad van 6 Jan. jl. van genoemde
courant het nieuwe Adelsboek ten doop hield.
Het ligt niet in onze bedoeling aan de waarde der
recensie des heeren Wildeman iets te kort te doen;
integendeel zijn wij van meening, dat de prLjzenswaardige nauwkeurigheid, waarmede deze op de in jaarg.
1926 behandelde geslachten een klapper samenstelde,
algemeen zal zijn gewaardeerd, terwijl wij rotsvast
gelooven, dat ook de door hem gepubliceerde lijst der
in dit werk gereproduceerde portretten den toets der
strengste critiek zal kunnen doorstaan. Minder gelukkig
is de heer Wildeman echter, zoodra ha er zich toe zet
den genealogischen inhoud en in het bijzonder de stamreeksen te bespreken, b.v. waar hij ten aanzien van
het geslacht Gevers de Redactie van Nederland’s Adelsboek met pijnlijke getrouwheid naschrijft :
,,Volgens den stand van het onderzoek op dit oogenblik mag als stamvader worden aangemerkt Herman
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Getwt, schout te Straelen (Rijnprov.) in 1631 en het
laat zich aanzien dat verder onderzoek oudere generaties aan het licht zal brengen, welke den luister van
_
het geslacht zullen verhoogen.”
Uit de laatste zinsnede leiden wij af, dat ons artikel
van November j.l. den heer Wildeman, die trouwens
tot de lezers van het Maandblad behoort, niet onbekend gebleven is. De strekking van ons betoog moet
hem echter zijn ontgaan of heeft hem na anderhalve
maand niet duidelijk meer voor den geest gestaan. In
dat, geval hopen wij, dat deze bijdrage ook voor hem
hare uitwerking niet zal missen.

namen Dieren en Soeren; voorts wordt het, geplaatst
onder Rheden (Sloet no. 373), onder Dieren (gedrukt
Geldersch leenregister, kw. v. Arnhem blz. 404), onder
Doesburg (ib. kw. v. Zutphen blz. 176). Ik vermoed,
dat we die buurschap te zoeken hebben waar thans de
Fraterwaarden liggen. Wellicht is zij door een verandering van den IJselloop in tweeën gescheurd en
vervolgens als zelfstandige buurschap verdwenen. Nijhoff zoekt het, goed van Frederik aan der Ese of Yan
Hekeren, waarnaar deze den laatsten naam voerde,
,bij Doesburg aan den IJssel, in eene lage streek, die
misschien later, door het verloop van den stroom, aan
den Veluwschen oever vast raakte” (Gedenkwaardigheden
11 blz. XxX111). Dat vermoeden strookt ongeveer met
het mijne. Ik voeg er aan toe, dat het leengoed Hekeren
in het kerspel Doesburg, waarmede in 1380 Frederik
van der Ese werd beleend (Leenreg. kw. van Zutphen
blz. 176), sinds 1402 blijkens de leenakten alleen uit
een waard aan de rivier heeft bestaan. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit goed oorspronkelijk de curtis,
middelpunt eener buurschap, geweest is, waarnaar de
Hekeren’s zich noemden, maar dat de verandering van
den loop der rivier er slechts een uiterwaard van heeft
doen overblijven. Ik zou geneigd zijn, het verband met
Hees te laten varen, doch aan te nemen, dat Frederik
van der Ese of Van Hekeren (zie o. a. de oorkonden
van 1318 in Gedenkwaardigheden 1 nes. 178 en 182)
oorspronkelijk Van Hekeren heette, doch zich na de
verkrijging van de Ese bij Almen naar dat goed heeft
genoemd. Dat hij in de buurt van Doesburg belangen
had, blijkt uit den afstand van de kerkgift te Drempt,
waarvoor hij die te Almen ontving, in 1329 l).
Aan de redactie van het adelsboek zou ik in welwillende overweging willen geven, het hoofdje in een
volgende uitgaaf ongeveer in dezen zin te wijzigen:
,,Graafschap Zutphen - Sinds 1236, toen Everardus
de Hekeren, ridder, goederen schonk aan het klooster
Betlehem, komen verschillende personen van dien naam
in het graafschap Zutphen en aangrenzende streken voor.
Het geslacht Van der Ese, ook Van Hekeren genoemd,
dat dien naam heeft gegeven aan de partij der Hekeren’s
in de twisten tusschen Hekeren’s en Bronkhorsten, en
dat nog thans bloeit in de geslachten T’an Rechteren
en Van Voorst tot Voorst, is vermoedelijk hetzelfde als
Van Heeckeren, doch een gemeenschappelijke stamvader
kan niet met zekerheid worden aangewezen. De geregelde
stamreeks vangt eerst aan met Jacob va,i Heker, die
14 Mei 1420 beleend werd met Ruurlo, welk goed hij
van Johan van Helcer had gekocht”.

Van Heeckeren,
door Jhr. Mr. A. H. MAHTENS

VAN

SEVENHOVEN.

In het adelsboek 1926 treffen we aan het hoofd van
het artikel Vun Heeckere~a eenige mededeelingen aan,
die reeds in vroegere uitgaven daar voorkwamen en
m. i. niet onaanvechtbaar zijn. De fantastische heerlijkheid Heeckeren bij Emmerik (een verwarring met de
Hetter?), die o. a. De Haas in de Herald. Bibliotheek
van 1882, blz. 1 vlg., als bakermat, van het geslacht
aanneemt, is wel niet vermeld, maar de in dit verband
niet minder onzekere heerlijkheid Ese of Hees in dezelfde
streek wordt nog steeds als zoodanig genoemd. Van
Spaen is, meen ik, de eerste geweest, die verband heeft
willen zoeken tusschen het geslacht von dey Ese, dat
ook Van Hekeren genoemd werd en dat in het begin
van de 14”” eeuw reeds de Ese bij Almen bezat, en
een geslacht, dat aan de curtis Hees ten noorden van
Emmerik zijn naam ontleende. Het bewijs daarvan is
echter nooit geleverd en daarbij komt dan nog, dat de
gemeenschappelijke stamvader van het geslacht V a n
der Eseen het thans nog bloeiende geslacht Van Heeckeren
ons niet bekend is. Dat er een samenhang tusschen
die beide families bestaan heeft, wil ik niet tegenspreken, maar zoolang we niet met zekerheid kunnen
vaststellen, dat ze in de mannelijkelijn van een zelfden
persoon afstammen, mogen we m.i. niet zeggen, dat
het geslacht Valz Heeckeren eerst Van der Ese heetb.
Daarvoor zijn er te veel voorbeelden bekend van het
aannemen van den naam en het wapen der moeder in
de middeleeuwen, terwijl m. i. bovendien niet vastst,aat,
welke van die beide namen de oudste is.
Verder zou ik willen opmerken, dat het klooster
Betlehem niet gesticht is door Euerhardus van der Ese.
In de oudste oorkonde omtrent dit klooster, die we
bezitten (oork. boek Sleet no. 396), komt onder de
markgenooten, die den grond voor den bouw schonken,
voor Ecerardtcs de Hese ; zelfs al blijkt deze persoon
identiek te zijn met Ecerhardus van der Ese, dan mogen
we hem toch niet den stichter van het klooster noemen.
Daarentegen is het de vermelding waard, dat Everardus
miles de Hekere in 1236 goederen, o. a. te Keppel gelegen; aan het genoemde klooster schonk (Sloet no. 689).
Mij komt het waarschijnlijk voor, dat deze Ecerardus
en vele anderen, die in de middeleeuwen den naam Van
Hekerew gevoerd hebben, dien hebben ontleend aan de
buurschap Hekeren (Hecra) bij Doesburg. In een oorkonde van 1026 (Sleet no. 162) komt de naam Hecra
voor in een opsomming van buursohappen tusschen de

Van Ramt,
door J. D. WAUNEK.
De Heer van der Hammen heeft in 30” Taxandria
blz. 268 eene genealogische rol betreffende het geslacht
van Berchem, opgemaakt in 1414, gepubliceerd. De filiaties zijn niet gedocumenteerd door oorkonden of oharters, vandaar dat van dit eerbiedwaardig oud document niet dan met groote omzichtigheid zal kunnen
1) Een oorspr. desbetreflend charter bevindt zich in het archief vm
het huis Rechteren. Zie ook: De Geer, Archieven Ridder]. Duitsohe
Orde, 11 blz. 562.
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gebruik gemaakt worden. Het bleek mij toch bg een H a e f t e n zijne gesellinne
Ranst
Haeften
onderzoek dat ik naar de Heeren van Boxtel instelde,
Brabant
Her gant
dat de in genoemd artikel op blz. 2 7 7 v o o r k o m e n d e
Bouchoutf
Beyeren v. Henegouwen
Costyn ‘van Ranst 1370, 1388 geen zoon is van Heiwic
Veen
Herwynen
van Berchem die meu hiet van Ranst, maar wel van
Meerhem
Varick
een zekeren IVowter van Ranst.
;;;ienburg
Brake1
In de Noordbrab. almanak 1891 blz. 660 vindt men
Aller
de kwartieren van Hendrilc van Raast, ridder, heer tot
Heemskerck
Gulick
Boxtel en Kessel, banreheer en van vrouw Henrica van
De mij bekende kwartieren van Haeften oplossende
krijgt men:
Aller b. dr. van Wm v. Gelre-Gulik
Varick Brake1
Haeften Herkoert
Herwynen Lysbet b. Heyeren Holland
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Hae’ften
Ranst hierna rangschikkende krijgt men :
Ranst Brabant
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Veen

Ranst

Meerhem

Boxtel

Cronenburg

I

I

I

Aleerhem

Eemskerk

-l

I

Cronenburg

I
Lyshet v: Rleerhem
tr. circa 1430 Hendrik v. Kanst
eu hierna Rand wijzigende krijgen wij
Rnllst

Yeen

Brabant

I

I

I

I

Rh

1

I

I

Houchout

I

I

Urabant

Hendrik ‘v. Ranst
ti*. circa 1430 Lysbet van Meerhem.
We zullen nu eens zien of dat de vier kwartieren
v a n d e z e n Hendrilt ‘van Rand kunnen zijn.
Rutkens Trophées de Brabant 1637, p. 615 geeft:

I

I

BoXtel

Meeihem

R&st
De kwartiereu Meerhem kunnen wij verifieeren.
I)irk vals Meerhenz tr. M a r i a valz B o x t e l , d r . v a n
Willem h. v. Boxtel en Cunigonde gravin van Dale.
Hun zoon Willem van Meerhem, heer van Boxtel, tr.
Agnes van Cronenburg, dr. van heer Willem en Lisebet
van Eemskerck.
Hunne dochter L y s b e t van Meerhem tr. circa 1430
(Herald. bibl. 1876, blz. 280) He/ldvik vun Ranst.
De kwartieren dienoverkoistig wijzigende krijgen wij

I

Boxtel Heemskerk

Meerhenl Croonenburg

Veen Bouchout

I

Meerhem
,Encor en 1392 XVI de Mars la Duchesse donna par
e n g a g e m e n t à, Henry de Ranst (61s de Costiu Sire de
Canticrode et de Jenne Dame de Hauthain seur bastarde
de ladicte Duchesse) la terre de Kessel.”
Galesloot. Le livre des feudataires de Jean 111 Dut
de Brabant (1312-1360) geeft op blz. 269:
,,Walterus de Ranst, 1 h o v a m terre e t 1 d e c i m a m
valentes circiter C libras annuatim apud Ranst; et on
lit dans le Spechtboek (écrit en 1374) Costyn, zoen
Wouters van Ranst, hout een hove lants en eene thiende
te.Ranst. Oec is gescreven tot Viltorden op eene woeninge ende goit dat was Juffrouwen Ermegarde, want
Costijn trouwde Johannen, haer dochter, dit si hadde
bi Janne, hertoge van Brabant.
Ende noch hout die selve Costijn tgoet van Houthain,
te Genapen, int Walssche land, dat die heer van Wittham te houden plach. Ende dit compt oec: van Johannen,
syns wijfs, wegen”.
Nog in het Spechtboek: ,Costyn van Ranst, die woeninge van der Achter, liggende tot Vilforden, die was
heren Daneels van den Veene ende joffrouwen Ermgarden, ende joffrouwen Kateline, hare moyen”.
In Dr. Knetsch, Das Haus Brabant, Seite 41 lezen
wij: ,Die vier Kinder Johanns III, Herzog von Brabant und der Isabeau von Vene (Veen) genannt Ermeng a r d v o n Yilvotden, der Toohter des Daniel t*an Vene,
waren Johan, Johanna, Johanette .und Maria. Johanna
van Veen, anscheinend das alteste der 4 Kinder, wird
1346 von ihrem Vater mit Houthain beschenk& lebte
nog 1361, war mit Costier de Rad, Herrn von Eegem
etc. verm&hlt.”
De vier kwa,rtieren van onzen HendrilG val, Ruwt zijn
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dus: Ranst, Bouchsut, Brabant en Veen en wij krijgen
nu de volgende opstelling:
Walterus de Ruwt leeft tusschen 1312 en 1360, trouwt
de dochter van heer Dalaiel van Bouchaut.
Hun zoon Costijn van Ranst trouwde met Johanna van
den Yeene, natuurlijke dochter van Jan III, Hertog van
Brabant, bij Ermengarde van den Veene, Daniels dochter.
Johanna krijgt Houthain (bij Genappe) van haar vader
1345, terwijl haar man daarmede beleend in 1374
voorkomt.
Hun zoon Hendrik vaja Ranst Cost!pw. krijgt Kessel
(in de Meierij van ‘s 1.3osch) van de Hertogin Johanna
van Brabant in pandschap 16 Maart 1392 en komt als
Heer van Kessel nog voor in de jaren 1416 en 1 4 1 8 .
Hij trouwde circa 1430 Elisabet r*an Mcerhena, dochter van
\Villena, heer van Boxtel en van Agfaes van Cronenburg.
Zij verkreeg Boxtel en Liempde na den dood van
haar broeder Jan van Meerhem 1439.
Uit dit huwelijk werden geboren twee kinderen:

voor de vierschaar en werd 23 Dec. 1599 poorter der
stad, waar hij ook als lidmaat der Hervormde Kerk
stond ingeschreven. Hij is driemaal gehuwd geweest:
1’ met Maria ?*aqa Liemt, weduwe van ,J</crla vc(n Diest,
wien‘ zij eene dochter had geschonken die in 1612 trouwde

He~adrik van Ralast en E l i s a b e t v a n Ranst. H e n d r i k

werd na den dood zijner moeder beleend met Boxtel
en Liempde 6 Mrt. 1460; hij was verder ridder, heer
vau Kessel, Hoogschout der stad en meierij van den
Bosch en lid v. d. 0. L. Vrouwe Broederschap. Zijn
zegel vertoont oorspronkelijk de drie palen (van Ranst),
later vierendeelt hij met Boxtel, zoowel in het 28 en
3e kwartier als in het 1” en qde. Hij stierf 12 Mei 1497
en werd te Boxtel begraven. Zijne vrouw was Henrica
van Haeften, blijkens huwelijksvoorwaarden van 30
Aug. 1466 (Archief te Detmold). Haar vader was Walraven valz Haeften, ridder, haar moeder Henrica vafa
Varick. Zij overleed 1603 en werd mede te Boxtel begraven.
Elisabet caqa Ranst voorz. trouwde met Wouter Bau
vaga den Eeclaoven, ridder en heer van Vremde (7 Kilom.
van Antwerpen), met wien zij van 1440 tot 1471 voorkomt.
~__.~
De herkomst van het gedacht
’

Groen van Prinsterer,

door Jhr. Mr. F.

BEELAEBTS

V A N B L O K L A N D.

De mededeeling van den Heer W. A. van Rijn in
no îl van ons *Maandblad van 1924 met betrekking tot
de Heusdensche afkomst van het geslacht Groen van
Prinsterer deed mij nagaan of wellicht onder mijne
aanteekeningen uit Heusdensche archivalia nog iets meer
over den in 1624 als jongman van Heusden in het huwelijk getreden Gerrit He~adricksz. @roela of diens ouders
te vinden zou zijn.
De uitkomst van dit onderzoekis teleurstellendgeweest.
Noch van Gerrit, noch van diens vader Hendrick vond ik
melding gemaakt.
Wel vond ik aangeteekend, dat op 29 April 1639 te
Heusden de eerste afkondiging plaats had van het voorgenomen huwelijk van Baltus Hendricks Groen, j o n g
gezel- van Heusden, wonende te Bommel, met Anneken

Lamberts v a n Cfellicona, jonge dochter van Waalwijk.
Deze Baltus zou een broeder van Gerrit kunnen zijn
geweest.
De naam Groen komt anders te Heusden wel voor,
zooals hieronder blijkt :

1. Cornelis Jansz. Groen was reeds in 1690 procureur

met Ds. Gisbertus Voetius; 2” met N e e l t g e n Berrits, de
stadsvroemoeder, die in 1610 overleed ; 30 28 Aug. 1610
m e t Tennellen, dochter van wijlen den stadskamerbewaarder A?athonis van den Brouck en Awnekeja van Drongelen. Deze derde huisvrouw overleefde hem en werd
13 Nov. 1671 te Heusden begraven; hij was haar reeds
30 Sept,. in het graf voorgegaan.
Cornelis Groen was de vader van: 1)
1. Theodorus, die volgt onder 11.
2. Antholay, geb. omstreeks 1620. Hij was evenals
zijn vader procureur te Heusden, waar gij in Aug. 1667
in het huwelijk trad met *Judith Bergnaalas, evenals hij
zelf te Heusden geboren.
11. Theodorus Groera, geb. te Heusden, werd in 1619
te Leiden als student ingeschreven en was later predikant
achtereenvolgens te Vlijmen (1623-‘40) en te Maastricht,
waar hij in 1654 overleed. Volgens het getuigenis van
Jacob van Oudenhoven was hij ,een Man niet alleen wel
gheoeffent in de Theologie, maer oock in de Historie ende Antiquiteyten.” Dat hij zijner geboortestad een warm
hart toedroeg, mag worden afgeleid uit het feit, dat hij
eene ,Beschrijvinge der Stad en Lande van Heusden”
heeft nagelaten. 2) Hij tr. 29 Sept. 1623 Anneken Lamberts van Bueren, weduwe van den in 1621 te Heusden
overleden predikant Johannes Seropa, en was de v a d e r

van: 3,
1. Johawacs, die volgt onder 111.

2. Lartzbertus, die te Utrecht studeerde en predikant
was eerst te Veen, later te Haarlem.
111. Johannes Groela, studeerde evenals zijn broeder
Lambertus onder Voetius te Utrecht, was eerst predikant
te Veen en later te Heusden (1652-‘66) en te Zwolle.
Hij tr. Heusden 1 April 1653 Elisabeth van dela Brozlck,
ged. te Heusden 1 Jan. 1622, dochter van den Burgem e e s t e r J a n ma dela B r o u c k en A?ana van Bellecom.

Uit dit huwelijk werden te Heusden gedoopt:
1. Awa, 24 Febr. 1604.
2. Elisabetih, 15 Oct. 1665.
3. Dirck, 14 Dec. 1 6 6 7 .
Tot hetzelfde geslacht behoorde vermoedelijk Cornelis
Groen, die in Nov. 1684 in het huwelijk trad met
Beatrix valt Boybroeck, ged. te Heusden 19 Sept. 1662,
dochter van den schepen Willem van Hoybroeck en Maria
vava Haerega. Zij waren de ouders van:
1. Lambertus Adria,aus, ged. te Heusden 6 Febr. 1693.
2. Judith, ged. te Heusden 9 Dec. 1695.
3. Maria, ged. te Heusden 9 Dec. 1695.
1) Het is mij niet bekend of hij ook de vader wits van Beertruyt
boen, die 5 Maart 1639 als lidmaat te Heusden werd aangenomen.
*) Een afschrift van deze ,Beschrijvinge”, voorzien van aanteekelingen door Alkemade en van der Schelling, zag ik ruim dertig
aren geleden bii den toenmaligen eigenaar L. J. Veerman, uitgever
e He&den. ”
s) Vermoedelijk ook vnnniuria Groen, die, wonende te Heusden, in
.uli 1658 te Veen trouwde met Willem Volmw, schout te ‘s-GravenIlOW.
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Edamsche scheepsbevelhebbers,
door Mr. D. F. P O N T .
Bij het doorlezen van de Jonge’s bekende werk ,,Het
Nederlandsche Zeewezen” viel mij het volgende op.
De namen van zeer vele der met eere genoemde ,Amsterdamsche” scheepsbevelhebbers duidden sterk op
Edam als geboorteplaats. H6t kostte weinig moeite
omtrent de herkomst van de meest op den voorgrond
tredende personen zekerheid te krijgen. De uitkomst
bevestigde het vermoeden. Zoo bleek o. a., dat met
stelligheid Edammers waren :
de admiraal Adriaan Jansz. Pater
de kapitein Nicolaes Boer
Jan Willemsz. Broeder
77
79
Marten Corlé
n
77
Pieter Claasz. Decker
77
n
Simon
Decker
7)
n
Cornelis Draex
71
77
Bouwe Leen
71
77
Pieter Loen
n
n
Adriaan
Poort
n
77
Cornelis Jansz. Poort
n
R
Herman Reyntjes
n
n
Matthijs Sloot
>,
n
Jacob Jansz. Swaen
>7
n
Jacob Andries Swart
n
n
Jacob
Teengs
n
n
Jacob Teengs de jonge
»
n
Johan Teengs
77
n
Versteveren
n
rl
Vlieger
n
n
Walraven
n
71
Th@ Wits
d’e viceyadmiraäl Justus Boot,
terwijl waarschijnlijk eveneens uit Edam afkomstig
waren :
de kapitein Simon Blok
Bost
Ir
n
Houttuyn
n
77
Dirk Roos
77
n
Frans Wiltschut.
WeliswLar dienden deze bevelhebbers onder het ressort der Amsterdamsche Admiraliteit, doch ik heb niet
kunnen vinden of hunne schepen te Amsterdam dan
wel te Edam thuis behoorden. Het laatst komt mij in
vele gevallen waarschijnlijk voor.
Van verscheidene hunner trof ik de grafsteenen in
de Groote Kerk te Edam aan.
Een ervan, een fraai exemplaar, doch bij.kans verscholen onder de banken in het middenschip, draagt
het volgende opschrift, uit historisch oogpunt belangrijk genoeg om hier te vermelden.
,,Dees kleenegrafsteen dekt den grooten seeheld Swart
Die afgestreen in krijg, sijn siel Godt heeft gegeven
In vree, die voor zijn kling Britt, Sweed en Turckdeed
beven,
Wiens naem onsterffelijck leeft en’t duursaem marmer
ta,rt”.
Bedoelde zerk werd geplaatst ,,Ter gedagtonis van
den E. manhaften Jacob Audr. Ywart, ordinaris kapiteyn onder den zeeraad t’ Amsterdam”. Diens uitgebeitelde wapen vertoont gevierendeeld: 1 en 4 een neger,

een gespannen boog in den horizontaal uitgestrekten
linkerarm vasthoudend, de rechterarm in de heup en
om de lendenen een gordel; 2 een bewapende driemaster;
3 een planetarium. Helmteeken: de boogschutter. Op
een der aan de pilaren bevestigde rouwborden is eveneens dit wapen geschilderd.
Het is wellicht bekend, dat volgens een aan Edam
dierbare overlevering de groote vloot van de Ruyter
voor een zeer belangrijk deel op de werven dezer stad
.
werd gebouwd.
Het schilderij in het ,,Edamsch Museum” waarop de
bouwmeester Jacob Thijsen Oosterlingh met trots wijst
op de tientallen schepen door hem getimmerd, waaronder de vermaarde ,Halve Maen”, zal velen niet
vreemd zijn.
Het wil mij voorkomen dat de genoemde namen,
waarvan de dragers meerendeels omstreeks 1650 tot
1670 hebben geleefd en welk aantal door mij gemakkelijk met eenige tientallen kan worden aangevuld,
die echter niet in de Jonge’s standaardwerk vermeld
staan, deze overlevering zeer aan waarsohijnlijkheid
doen winnen.
Ik vraag mij dan ook af, of het voor een historicus
niet de moeite zou loonen eens te .onderzoeken welk
aandeel Holland’s Noorderkwartier, bepaaldelik Edam,
in de geschienis onzer oorlogs- en handelsmarine heeft
gehad.
Ten slotte wil ik niet nalaten op te merken, dat de
familiebijzonderheden over het geslacht Swart, welke
in het werk van de Jonge staan aangeteekend, mij
weinig waarschijnlijk voorkomen, Mochten zij op feiten
berusten, dan kan hieruit slechts volgen, dat deze geheele heldenfamilie uit Edam stamt, hetgeen aan mijne
stelling, dat hier een oude kweekplaats van zeerobben
werd gevonden, slechts ten goede komen kan.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Swartte.
(XLTI, 359-365.)
Johan Swartte (kol. 362, regel 3 v. 0.). Als kand.
bev. tot pred. voor het Eng. garnizoen te Zwolle 1630,
beroepen tot 2en pred. te Blokzijl in 1633, is hij daar
overleden in 1635, als weduwe nal. Anna Bazdartius,
die in 1637, ná den 15 Juni stierf.
Gerhardus Swartte (kol. 364, reg. 10 v. 0.) was volgens
mijn aant. 24 Maart 1636 te Emden geboren en wordt
Qerh. zoon genoemd. Als kand. bev. te Mensingeweer ’
1662. te Lehr 1666. te Emden 1670, overleden 11 Januari 1’682.
Hij kan onmogelijk de vader zijn (wellicht wel de
broeder) van Johannes Swartte, theol. doctor. Als kand.
bev. te’Mensingeweer 1674, te’ Larrelt 1681, te Greetziel 1682, te Lehr 1683, overleden 1683.
Gerhard Beimich Secartte, geb. te Visquert 8 Maart
1749 Ds. Heinrich’s zoon aldaar; kleinzoon van Hekricla Gerhardus te Emden. Als kand. bev. te Landschapspolder 24 Mei 1778, te Hoogeveen 19 Juli 1789, polit.
ontsl. 1796, doch in datzelfde jaar nog 6 Sept. 1796 te
Borkum, te Gaast 1 Januari 1803, Vrouwen-Parochie 21
Juli 1805, overleden 26 Nov. 1807.
Martinus Suxrtte, geb. te Sneek 3 Nov. 1669. Als
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kand. benoemd tot conrector te Sneek 1697. Pred. te
Engelum 1 Juli 1703. Over]. 7 April 1746. Gehuwd
met Janneke Siccama, die 3 maanden later te Huizum
overleed. (Stamb. Fr. Adel 1, lob.)
W. M. C. REGT.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Peter Jma Stcartte (IV bis. 4.), student te Groningen
16 Januari 1690, richter te Bellingwolcle, ondertrouwt
Groningen 22 Mei 1728 Zsabella I\~ilkiono Feytsma Verrutius, gedoopt Jorwverd 29 November 1668, dochter
van Qerlnch en Dorothea van Wnlta, weduwe van Roelof
Gruys (over]. voor 1696).
C. J. P O L V L I E T .
Van Cuyck (XLII, 367). Sdriona valt Czcyck, vermeld als echtgenoote van Lzcdovicus à Renesse, w a s
diens derde vrouw. Hij was geboren te Utrecht 11 Mei
1699, over]. te Breda 19 Februari 1671, predikant
t e M a a r s s e n (1620-37), te Breda (1638-71), hoogleeraar aldaar.
Hij was zoon van Gerardzu Fredericus van Renesse,
kapitein, gesproten uit een bastaardlinie van het oudadellijk geslacht, overleden te Ostende 19 Augustus
1603 en van Elisubeth vara Wijck.
Zijne eerste vrouw werd 16 Juni 1623 Anna Pinelli,
geb. Genève, overl. te Maarssen 26 Juni 1638, weduwe
v a n Hendr2k Cocp.
Hij hertrouwde Dignn Beelas, doohter van Il’illem en
&zria Bacz.
Uit het eerste huwelijk sproten te Maarssen vier kinderen, drie zonen en Béne dochter, gehuwd met Adriaan

Bee2as.

c. J. POLVLIET.

Keuchenius. In het album amicorum van Johs. Studius de Gratz Ao 1688 (collection Goethals, Bibliothèque
Royale te Brussel, M.S. 21604) vindt men het volgende
wapen van Joannes Babtiste Keu& of Keuche, 7 Juni
1607: gevierendeeld: 1-4 ro. m. e. zi. zuil getopt met
3 zi. veeren, staande op een zi. gekanteelden muur;
2-3 doorsneden van bl. op go. Ht. vlucht, r. bl. m.
2 go. r. schuinb. 1. ro. m. 2 zi. 1. schuinb. Dekkl. go.
bl. H. gekroond.
Dit wapen vertoont dus een merkwaardige overeenkomst met het wapen Ke2lchenius: de z. zuil op ro.
S TEENKAMP .

Speelman. In de Groote Kerk te Alkmaar ligt een
zerk, waarop :
Hier leyt begraven Mr. Dnniel Jonsf. ~tma Borselela
vyolist sterf dë 3 November Anno 1642 (362).
De begraafboeken der kerk (vgl. ook de Wapenheraut 1906 bl. 333) noemen dezen musicus Mr. Da2aieZ
Speelma?a, eene mystificatie te curieus om niet te verB. v. T. P.
melden.
Van Doorn. De navolgende inschrijving vond ik in
de huwelijksregisters van Gorinchem, die de richting
aangeeft voor onderzoek tot opvoering van de stamreeks
van het adellijke geslacht VU?L Doona (Asperen):
(Ondertr. Gorinchem) 26 April 1648 Wiltem Iheunisz.
van Dooma, j.m. van Gorinchem, won. tot Heuckelem
en Lijsbeth G+berts, j.d. won. tot Asperen, att. Hoorn
9 Mei 1648.
W. A. VAN R I J N.

Brinkman. De vier kwartieren en het wapen gezocht
van Rernannnus Theodorus Brinkma~a, g e b . D u i s b u r q
1776. De familie zette zich te Rotterdam neder. Er
bestaat een alliantie met Burger en Crieltaert.
In een van de oude jaargangen van de Wapenheraut deelt de heer W. W. v. R. mede, dat hij aanteekeningen betreffende deze familie bezit.
Cambridge l@ass. U. S. A.

W. J. HOFFMAN.

Coeverden (van). In het begin der 18” eeuw leefde
te Zaltbommel Hermanus ~vun Coeveade2a, koopman en
diaken, overleden tusschen 1728 en 1733, die gehuwd
was met Sijburch Helarica Boumala, dochter van Cfodefridus Jacobus Bozcman en Anna &aria Ruysch, geboren
1 October 1686 en begraven te Zaltbommel 4 Januari
1771. De kinderen van dit echtpaar zijn bekend.
Kan men mij echter meer gegevens verschaffen omtrent genoemden Hermanus von Coeverden, in het bijzonder omtrent zijne af- en herkomst 3
J. G. K I S T.
‘s-Gravenhage.
Dona. Afstamming gezocht van Jan Dolaa.
Doopboek Herv. kerk Bergen op Zoom. 24 Mey 1674:
v. Jan Dona, m. A?a?aa de Clerq, k. Adriaan, get. Pieter van
Honig, m aj oor op het fort Pinsse en Debora Cadvil.
Ik vermoed hier met militairen te doen te hebben
en wel om de volgende redenen:
a. Bovensta,ande doopgetuige.
b. Als doopgetuigen bij kinderen van Adriaan Dona
en í?ewirje ?‘e Cfoet (ten Goet of Toegoet) (zie ook Ned.
L. XVIH, k. 266, vraag get. v. d. M.), welke doopen
na 17’ April 1699 te B. o. Z. voorkomen, komt herhaaldelijk Maarle,b de Clerck voor, terwijl ik ook den volgenden doop vond:
B. o. Z. 1669. 17 Nov. : v. Maartela de Clexk, m.
Lysbeth Toegoet, k. Geejtrzryd Conaelin, get. de Hp Capit e in Coenraadt Rzcysch, juffr. Conaelia va2a Middelgo2r.
Ir. J. G. RA M.
Helmo2aJ.
Lintzenich (van). Tax. XVIII, 108 vermeldt een
wapenbord te Eindhoven van -eene van Lintze2aich,
-i- 18 Apr. 1686 en gehuwd met een D e Cocq VCII~
Kerckwijk. Geopperd wordt, dat hij Christ. de C. v. K. zou
zijn, Med. Dr., Prof. a. d. Illustre School in den Bosch
(schrijver van den Pestbasylicus) -i_ 27.2.1678. Maar dan
zou dit zijn tweede vrouw moeten zijn, want hij was
1660 gehuwd met Sophia Canoyen uit Heusden, waarbij
o.a. Johanna 1665-1737.
Zijn er bijzonderheden van eerstgenoemd echtpaar
bekend ?
v. D. v. H.
B.
Niel (van). (XLII, 382). In dit art. moet
derden regel van de tweede alinea de plaats
schrijving zijn : Zaltbommel en 2aiet Utrecht,
,, aldaar” zou volgen.
v. D.
B.

op den
van inwat uit
v. H.

Quack. Johm Christiama Quaclc huwde te Elberfeld
Johanna Maria J2&‘ano vo2a Car2aap.
Hieruit:
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n. Charlotte Elisabeth Hcli riettc Quack, geb. ?, overl. Y,
gehuwd (wanneer?) met, _LuduAg Rabeneck.
0. Caspar Adolf Eduard Quack, geb. . . . . 1804, overl.
. . . . 1862, huwde (waar? wanneer ?1 L. H. ït.oost.
Hieruit: 10 Jan Arnold Clzristian Qua&, geb.?, overl. 2,
gehuwd ?
20. Louis August Quack, Officier der Infanterie, geb.?,
overl. ?, gehuwd?
30-4”. Twee dochters (3).
Kan iemand dit aanvullen?
A.
J. A. B. DE H.

Versteeg. Wie waren de voorouders van H e n d r i k
Versteeg,
geb . . . . den . . . . 17 . . , beroep . , . . , overl.
te . . . . den . . . . , tr. te . . . . den . . . . Il’ilhelnaim can
Poolsurn, geb. te . . . . den . . . ., overl. te . . . . den.. . .,
dr. van . . . . en van . . . . Dit echtpaar liet 29 April
1’732 te Utrecht doopen hun dochter Jacoba V e r s t e e g ,
die tr. Mr. Jan N a g t g l a s . Uit hen stamt de familie
Nagtglas Persteeg.
Voerde deze familie Yersteeg in blauw een 6-puntige
zilveren ster gelijk de overlevering wil? De ster zou
dan later als helmteeken door de familie fiagtglas Versteeg zijn aangenomen, terwijl het blauwe schild een
gouden zandlooper of nachtglas, het wapenteeken der
familie Nagtglas, vertoont. Wat is hiervan waar?
N IEUWENRAMP .
Utrecht.
Vlissingen (van). Afstamming gezocht van Cornelis
van Vlissingen, die als komende van Utrecht, o. 24 j.,
moeder Anna den Burgh, te A’dam 27 Oct. 1791 ondertr.
met Maria Fentener, van A’dam, o. 19 j., moeder M a r i a
Gluysteen.
Cornelis vall. T’lissingeu werd poorter van A’dam 27 Jan.
1792.
Ir. J. G. KA M.
Helmond.
Onbekende wapens. A. Aan de pilaren der Groote of
St. Nicolaaskerk te Edam zijn enkele min of meer beschadigde rouwborden bevestigd. Vier er van vertoonen
de wapens van de geslachten vag& der Mijle, Loen, Schot
en Swart. Twee zijn onherkenbaar. De twee overblijvende
dragen de volgende wapens, waarbij ik opmerk dat de
kleuren door den tijd hebben geleden.
1. (Ruitvorm. Gedeeld, linkerhelft doorsneden).
Links boven: 3 gouden sterren op groen veld.
(De kleur is donkergroen). Links onder: Zilveren
veld. Rechts: 3 gouden visschen op groen veld.
(De kleur is licht zeegroen). Opschrift: Anno
1672 obiit 9 Maii.
11. (Gedeeld, linkerhelft doorsneden).
Linksboven: Gouden zwaard, vastgehouden door
geharnas ten arm. Op de punt van het zwaard
een voorwerp, veel overeenkomst vertoonende met
een bril. Links onder: Gouden hoefijzer op rood
veld. Rechts : Rechtsgewende halve zwarte adelaar
op gouden veld. Helmteeken : Geharnaste arm met
zwaard als boven. Dekkleeden: Zwart en goud.
Opschrift : 1619.
I k kan deze wapens van geslachten, welke mij niet

uit Edam afkomstig schijnen, niet thuis brengen. Indien
?en mijner medeleden mij op weg kan helpen, zal ik
(iit bijzonder op prijs stellen.
Amsterdam.
D. F. PO N T .

1
(

Onbekend wapen. B. Op een antieken koperen bak komt
in combinatie met het wapen van de familie van Voorst
lot Poorst een wapen voor, waarvan de beschrijving
aldus luidt :
,een steenen muur van den benedenrand uitgaande
,en tot de halve schildhoogte reikende, in het midden
beladen met een 4-bladige bloem en vergezeld boven
van ‘I vijfpuntige sterren naast elkaar”.
Kan men mij ook inlichten van welke familie dit
wapen is 3
Rotterdam.

R . T. MUSCHART.

Onbekende wapens. (XLII, 384, A). Is het vrouwelijke wapen soms Banga, voerende: Parti: au 1 d’or B
la demi-aigle de sa., mouv. du pnrti; au 2. de sin. L
trois semelles d’arg., en pals, 2 et l?
‘s-Grave9ahage.

J. D. WAONER.

Onbekend wapen, (XLII, 384, R). Herslal - P. de
Liége. D’or au saut. de gu., tant. de quatre merlettes
du même.
Montaiggze - L a n g u e d o c - D’azur au saut. d’or,
tant. de quatre vaches d’arg.
J. D. WAGINER.
‘s-Gravenhage.
Onbekend wapen, (XLII, 384, C). In het Not. Archief van Schoonhoven (portefeuille of bundel No. 325)
komt een wapen als het hier beschrevene voor, met
bijvoeging van een vlucht als helmteeken. Gezegd wapen
behoorde aan een lid van het geslacht van Oosterhout,
waarvan volgens mij verstrekte inlichtingen een J a n
van Oosterhout als raad in de Vroedschap en een Andreaa van Oosterlaout (vader van Jan?) in de l.Se eeuw
als burgemeester worden vermeld. Ook het in genoemd
Archief voorkomende wapen vertoont geen kleuren.
Nadere gegevens omtrent die kleuren en dat geslacht
zullen door mij zeer op prijs worden gesteld.
K U Y CK.
Ede.
INHOUD 1925, N'. 1.
Bestuursberichten. -De oudste generaties van het geslacht de Neufrille, door Mr. D. M. van Gelder de Neufville. - Oude genealogische
gegevens omtrent het geslacht van Bosohuysen in Rijnland, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld. - Het geslacht Gevers in Nederand’s Adelsboek, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. - Van Heeckeren,
loor Jhr. Mr. A. 11. Martens van Sevenhoven. i Van Ranst, door
1. D. Wagner. - De herkomst van het geslacht Groen van Prinsterer,
loor Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. - Edamsohe soheepsbevellebbers, door Mr. D. F. Pont. - Korte mededeelingen: Swartte; Van
2uyuk; Keuchenius; Speelman; Van Doorn. - Vragen en antwoorden:
Brinkman; Cocverden (van) ; Dona ; Lintzenich (van); Niel (van) ;
auack; Versteeg; Vlissingen (van). - Onbekende wapens.
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Genealogisch henldisch Genootschap : ,,De Nederlandsche Leeuw,”
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? Correspondentie betreffende het Genootschap ge-

&t blad veracbënt maandelijke en wordt aande
Udan van het Genootaohap gratis toegezonden.
a en en oorrespondentie, bestemd voor het 1
bt a%$blg ad, zoomede o gaven van adreaverandetitig elieve meo te r i o% ten tot den redaot a or
titi %.I. B . VALCK LUCASSEIi, hwim &mmnhsidc,

lieve men te riohten tot den ee o r e t a r i B Mr. 1. J.
THOMASSEN A THUEBBINK VAN DBE HOOP, Nieuwe laan
9, ‘s-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek

J en de wekelijksohe portefenille,eoomede aanvragen
I om exemplaren van vroeger versohenen MaandblaIden, tot den bibliotheoarie A.P. J+A. SToax
Da f%AVZ, ~Ti,,S &h‘FitShZ,l cfd, ‘S-(JraVmhq0.
De Bibliotheek, gevestigd Juffwuw Idastraat 3,
‘s&avenha.ge, is voor de leden geopend iederen
1Maandag van 3-6 uur en op nader met den biblio1 theoaris overeen te komen nren.
k

Jaarlijkzche oontributie voor het lidmaatschap
de leden te ‘z-Gravenhage,
die de weke %ache portefeuille ontvangen,f15.-.
Voor niet.1 3 en ia het Maandblad verkrijgbaar
t@@n een ebonnementaprija van f lO.- pe* jaargang.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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BESTUURSBERICHTEW.

Contributies.
‘J?er vermijding van de vaak niet onbelangrijke inningskosten wordt aan de hier te 1 au d e gevestigde leden
Q abonn6’s beleefd verzocht hunne contributies vóbr
1B Maart a. s. per postwissel of per giro te willen
overmaken aan den Penningmeester van het Genootschap, Jufirouw 1dastraa.t 3, Ciironummer 20910, ‘s-Gravenhage.
Zij, die te ‘s-Gravenhage gevestigd zijn, kunnen
bovendien hunne contributies storten ten kantore der
Rotterdamsche Bankvereeniging aldaar.
Leden en abonné’s, d i e í n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë
of in het bui ten1 an d gevestigd zijn, gelieven hun
contributies aan den Penningmeester te remitteeren
vóór 15 April a. s.
Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen
zullen de onbetaalde contributies plus de in nin gs k 6 sten door den Penningmeester worden-geïnd.
M e n g e l i e v e s t o r t i n g s - e n overschrijvingsbewijzen als kwitantie te beschouwen.

Februari 1925.

Jaargang.

Tot lid zijn benoemd:
G. W. L. baron
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Oude jaargangen van het Maandblad.

Aanwinsten der Bibliotheek.

De Redactie van het Maandblad zou het zeer op prijs
stellen, wanneer leden of abonnXs, die de verschenen
jaargangen van het Maandblad niet plegen te bewaren
of op hun behoud geen prijs stellen, deze ter beschikking wilden stellen van het Genootschap.
In het bijzonder zou zij de toezending aan het adres
van de Bibliotheek, Juffrouw Idastraat 3, ‘s-Gravenhage,
van. al of niet complete exemplaren van den afgeloopen
jaargang 1924, waarvan de voorraad uiterst beperkt
is, met groote erkentelijkheid tegemoetzien.
Porto zal natuurlijk gaarne worden vergoed.

Joannes Tideman. De Remonstrantsche Broederschap. Haarlem 1847.
(Gesch. v. cl. Heer H. H. v. Dam H.Czn.)
8. E. Zimmerm an. Engels en Eyben.
(Gesch. v. d. Heer Th. K. Engels.)

De oudste generaties van het geslacht

van Boetzelaer,
door J. D. WAGNER.
fS!even van Wisschel, ridder, met zijn oudsten zoon

Willem, draagt aan den Graaf v. Cleve zijn burg Ker-
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Trouw is onbekend, zijne tweede was Aleid van .Kervenheim.
Uit het eerste huwelijk is geboren:
W e s s e l 11 met deze items: knaap met z1Jne vrouw
1Lise van Kervenheim 1282 Sept. 27 (Binterim enMooren);
3en strijd tusschen de abdij Camp ter eenro en Wessel
von Butseler ridder, Gotfried von Honepel en de lieden
van het Kapittel van Xanten anderzijds over het weide-echt aan de gemeenteweiden in de villa Honepel wordt
oijgelegd 1289 Juli 26 (Dicks. Die Abtei Camp, p. 211);
:idder dapifer van Dirk Graaf van Cleve en zijn ge;uige I 297 (v. Spaen G. B.) ; Diedrich von Veen, Otto
Ton Veen en Wessel von Buzelar ridders bemiddelen
3en compromis tusschen Otto advocaat van Xanten en
cijne broeders en zusters 1297 (Dr. Scholten. Wissel
md Grieth, blz. 62); borg voor Otto von Veen, vroeger
advocaat van Xanten, aan Bedbur 1300 Juli 13 (Sloet.
Hedbur. No. 47); getuige over het verdrag tusschen
Rutger van den Boetzelaer
Cleve en Xanten 1307 Mei 6 (Binterim en Mooren 111,
ridder 1282
No. 280); getuige van den Graaf van Cleve bij de pritr. le een onbekende
2e Aleid van Kervenheim, minder- vilegiën aan Wesel 1311 April 26 (Lacomblet 111, No.
103) en borg van den. Graaf van Cleve bij eene geldjarig 1260, meerderjarig 1282, dr.van Steven van Wisschel
ridder en van Helwig . . . . . . .
leening aan den Graaf van Gelre 1311 Juni 2 (Lacomblet III, No. 108). Uit zijn huwelijk met Lise van Kerle bed
venheim (nog 1269 minderjarig) zal gesproten zijn:
Wessel v. d. B. knaap 1282,
Rutger 11 (generatie 1 in Nederland’s Adelsboek 1912,
tr. Lise van Kervenheim, minderjarig 1269, meerderjarig
p. 264). Deze als knaap onder de vrienden van Jor1282, zuster van Aleid hierboven.
daen van Rynaren r), als deze een vergelijk treft over
In aanmerking nemende dat in het geslacht v a n de tucht zijner stiefmoeder 1319 Nov. 11 (Dr. Ilgen
Boetzelaer de voornamen Rutger en M’essel elkander Quellen No. 31); Reinald zoon te Gelre en Dirk graaf
voortdurend afwisselden, zoude ik als vader van bovenvan Cleve worden het eens over het gericht Weeze en
genoemden Rutger van 1282 willen aannemen:
toen in de kerk aldaar ten gericht Rutger van den
ll’essel I v. d. B., waarvan melding wordt gemaakt Boetzelaer ridder 1326 Aug. 24 (Lacomblet 111, No. 217);
in een regest eener oorkonde in het Stadtarchiv te Rees Rutger heer van Boetzelar 2, ridder en zijn oudste
onder N”. 9 : G r a f D i e d r i c h j u u i o r v o n Cleve g i e b t zoon Wetzel verkoopen aan de abdij Camp de gr. en
den Reesern zu erkennen, dass die Feindseligkeiten kl. tienden bij Orsoy s), leenroerig aan den graaf van
zwischen ihm und den nunmehr gefangenen Dienern
Gulik. Deze tienden had Stina, de gade van Rutger,
seines Bruders Luvo, sowie die mit Wetzel von Butzlar ten huwelijk gebracht. De Graaf van Gulik bevrlj’dt de
b i s z u r T a g f a r t i n R e e s s u s p e n d i r t seien, und vertienden van den leenplicht en in plaats daarvan stelt
spricht der Stadt Sicherheit 1268. Oct. 27.
Rutger te leen uit zijn hof en goed Ruwehoff bij BoitDezelfde Wessel, thans ridder, is een der Cleefsche zelar een erftins van b mark en 6 sol. goede oude brab.
borgen bij het beraamdo huwelijk van de tweede dochter denariën. 1327 Juli 26 en Aug. 6 (Dick. Die Abtei Camp p.
van Otto graaf van Gelre, bij zijne tweede vrouw ver- 262 en v. Spaen. G. B.); ridder getuige voor Dirk Graaf
wekt, met Dirk eerstgeborene van Dirk graaf van Cleve van Cleve en zijne gemalin Margareta 1331 Juli 22
1260 Mei 12 (Sloet. No. 835).
(Nijh. Ged. 1 No. 261); ridder borg voor Reinald graaf
Van zijn vermoedelijken zoon Rutger 1 deze items: van Gelre 1331 Oct. 16 (Lacomblet IIT No. 267); de
knaap getuige van Dirk Graaf van Cleve aan de kerk graaf van Cleve verkoopt alles wat hij in lande van
van Kamerijk 1276 (van Spaen. Genie Boetselaer) ; knaap Altena bezit aan den graaf van Holland, getuige o.m.
over de privilegiën aan Wezel 1277 Juli 13 (Teschenher Rutghaer van den Boetzelaer ridder 1332 Nov. 16
macher Annales Cliviae 1721); ridder met zijne tweede (Mieris 11 blz. 536); ridder scheidsman voor den graaf
vrouw Aleid van Kervenheim 1282 Sept. 27 @interim en van Clove in diens twist met den graaf van Gelre 1333
Mooren); ridder met zijn broeder Wessel renuntieerend Aug. 20 (Nijh. Ged. 1 N*l. 279); ‘Rutger is dood 1340,
op hun recht tot den hof te Hansselaer 3) aan de Abdis want toen is sprake over de uitvoering van zijn testain het convent van 9. Maria in Capitolio te Keulen m e n t (v. Spaen G. B.). Zijne v r o u w w a s eene S t i n a
1 2 8 9 (v. Spaen G. B.); ridder bij de blijde inkomst van
. . . . . . hiervoren 1327 gemeld. Zijn oudste zoon was in
Willem van Avesnes te Kamerijk 1292 Sept. (Mieris 1 1 3 2 7 ll’essel 111, waa.rover ik later eenige items hoop
blz. 649) en op de inkomstenlijst van het Stift Xanten
mede te deelen.
opgemaakt na 1295 en voor 1320: betaalt cyns in curte
de Honepel en in parochie Apeldoren.
1) Thans Rindern in de Krek Cleve.
Rutger is tweemaal getrouwd geweest, zijne eerste
9) Huis onder Appeldorn in de Kreis Cleve.

venheim 1) als leen op en maakt alle overige nog onmondige kinderen, die hii van zijne eerste vrouw Helwig had, tot ministerial& van dien Graaf. 1269 Mrt.
4 (Lacomblet 11, 698).
Voorn. \C’illem, thans geheeten Willem oan Kervenheim,
ridder, en zijne vrouw Christiana ,,de consensu et voluntate fratrum meorum Stephani, Swctheri, Henrici et
Ludolfi, net n o n e t s o r o r u m mearum A l e y d i s
uxoris Rutgeri de Boiselar militis et Lise
u x o r i s W e t z e l i f i l i i dicti R u t g e r i ” v e r k o o p e n
aan het Stift Xanten hun recht op de voogdij Honnepel a),
die zij na den dood van hun vader verkregen hadden.
1282 Sept. 27 (Binterim en Mooren. Die alte und neue
Erzdiözese Eöln 111 No. 196).
Door deze beide oorkonden krijgen wij nu dit balangrijk gegeven voor valz Boetzelaer :

1) Krek Geldern, onderampt Schravelen.. Tusschen Niers en Rijn

0. van Weeze.
2) Kreis GIeko. Richterampt Xanten.
s) Krek Cleve. Richterampt Altcalcar.

8) Kreis Moors.

37

Geslacht

38

van Boschuysen
door P. D.

te Zierikzee,

DE vos.

Tot aanvulling van de door den heer W. J. J. C. Bijleveld in aflevering 1 van het Maandblad van dit jaar
medegedeelde gegevens over het oud Rijnlandsch geslacht
van Boschuysen, mogen hier eenige aanteekeningen volgen, meest alle uit Zierikzeesche bronnen.
Willem van Boschuysen, gehuwd metMaria van der Welle
(of van Kerkwerve), werd 1 December 1624 poorter van
Zierikzee met 6 zonen, volgens onderstaande inschrijving in het Poorterboek dezer stad, deel 1, loopende van
1302-1649:
Den eersten Decembris anno XXIIIJ voorsz. (1624)
Willem van Buschuysen met vijve van zijn onbejaerde
zonen, te wetene eenen genaemt Lieven out negen jaren,
eenen Willem out achte jaren, eenen Jacop out vijff jaren,
eenen Jaspar out drie jaren ende eenen Balten out anderhalf jaer, zijn poerters deser stede ontfangen, op de voorsz.
condicien, ende zijn borge es Lieven Jacop Oelle zone.
Lieven, die volgens de opgaaf 12 April 1666 overleed, zal te Zierikzee gestorven zijn.
Het Begraafboek van Sint Lievens Monster te Zierikzee(1627-1672) toch, bevat de volgende aanteekening:
1666. Item. Lieven van Bossusseleyt begraven int cruyswerck onder de groeten orgel in de zuitkercke onder
een groet blau zerck aen de nortzijde van het suudevaert zerck haelf onder het middels zerck ende waert
begraven den XIIIJden Aprilii ende es sohuldich Se 1. x sch.
Willem van Boschuysen en Maria valt der Welle (van
Kerkwerve) wonnen de volgende kinderen :
1. Catharina van Boschuysen, begraven te Zierikzee 9
Juni 1662, huwde met Mr. Adolf van Botland, over-

leden in 1674, zoon van BLtlten Oel Pieterse van Botland en van Magdalena N.N.
2. Lieren van Boschuysen, geboren’ in 1615, begraven te
Zierikzee 14 April 1666. Gehuwd met Catharina van
der Qraft.
3. Willem van Boschuysen, geboren in 1616, overleden

te Zierikzee 11 September 1674. Hij komt voor als
schepen van Zierikzee in 1646, 49, 60, 63-61 en 69;
burgemeester aldaar van 24 Februari 1672 tot einde
1672,; heemraad van Schouwen 1662, huwde met
Maria N.N.
4. Jacob van Boschuysen, geboren in 1619, begraven te
Zierikzee 2 Anril 1699, schenen van Zierikzee in 1663
-69, 73, 74,*81-86, ‘90 en 91; raad aldaar 16 . . .
tot zijn overlijden, burgemeester 1684, thesaurier 1680,
uitmeester of wereldlijk vader van het Grauwe Zustersklooster en van het Bagijnhof 1669-71, huwde met
Magdalena Peck, dochter van Wisse Herrentse Peck
en van Clasina Balten Oolesse van Botland en weduwe
van Marinus Cornelisz. Ockersse.
6 Jasper uar1 Boschuysen, geboren in 1021, overleden in
1673, huwde met Maria Pech, zuster der vrouw van
zijn broeder Jacob.
6. Balten van Boschuysen, geboren in 1623, overleden te
Zierikzee 3 Juni 1673, huwde met Catharina Swane,
dochter van Pieter Pieterse de Witte gezegd Swane
en van Anna Laurense Peloye.

7. Elisabeth van Boschuysen.
Willem van .Boschuysen (1616-1674) en Maria N.N.
wonnen, voorzooveel bekend :
Willem van Boschuysen, overleden te Haamstede in
November 1626, na eenige dagen tevoren door Jhr.
Jeronimus van Serooskercke met een stok doodelijk aan
het hoofd gewond te zijn geworden l), huwde l0 met
Digna van Haamstede, I_ 1616 kinderloos en 20, onderxouwd te Zierikzee 18 October 1616, met Catharina van
Haamstede, weduwe, wonende te Haamstede.
Uit dit 2e huwelijk geboren:
1. Magdalena van Boschuysen, gedoopt te Haamstede
29 Mei 1616, was in 1638 nog ongehuwd.
1. Willem van Boschuysen, gedoopt te Haamstede 26 Juli
1620, huwt te Liefkenshoek 1 November 1648, toen
,appointier onder de compagnie van den commandeur
W. J. Cabeljauw”, met Maria de Ridder, j. d. van
Lille, wonende te Liefkenshoek.
Uit hen werden geboren :
A. Willem, ged. te Liefkenshoek 16 Augustus 1649.
B. Maria Catharina, ged. te ~
16 Juni 1662.
C. Martinus, ged. te
20 Septb. 1604.
n
D. Jacobus, ged. te
1 October 1666.
n
Jacob van Boschuysen (1619-1699) won bij Magdalena
Peck :
1. een kind, begraven te Zierikzee 4 Juni 1663.
2. Nicolaas van Boschuysen s), huwt als j.m,, ondertr. te
Zierikzee 23 Juli 1600, met Anna van Wolfzuinckel, wed.
van Antwerpen, wonende te Zierikzee,overleden 26 April
1620. Hij huwde 2” te Zierikzee 4 Nov. 1626 met Susanna
van Hertsbeeke, weduwe van Lieven Werckendet. Zij

overleed 27 Augustus 1629. Hij was heer van Vossemeer
en in Sint-Annaland, leenman der grafelijkheid van
Zeeland beoosten Schelde en overleed in 1636.
Zij wonnen:
A. Jacob van Boschuyseu, geboren te Haamstede, huwde
als j.m. te Leuven 12 December 1629 met Anna Maria
van Schoor, j.d. van Leuven.
3. Mayken van Boschuysen, leeft nog in 1600.
4. Magdalejla van Boschuysen, leeft nog in 1600.
Een dezer dochters moet gehuwd geweest zijn met
Joachim Heidelin.

Behalve deze kinderen had Jacob van Boschuysen nog
een natuurlijken zoon, genaamd Lieven van Boschuysen.
Deze was lakenkoopman te Zierikzee en werd aldaar in de
Sint-Lievens Monsterkerk 2 Augustus 1618 begraven, met
wapen. Hij huwde Barbara Vincentsdr. VerbelLe,-die, eveneens met een wapen, 24 Juli 1624 in genoemde kerk
begraven werd.
Hunne nakomelingen volgen straks.
Jasper van Boschqsen (1621- 1673) won bij Maria Peck
1. een kind, begraven te Zierikzee 8 October 1660.
2. BGllem van Boschuysen, geboren in 1662.
~~1) Zie Staten-notulen van Zeeland van 19 November 1626 en Waarheidboek van Zierikzee op 9 April 1627. De dader werd bij verstek

veroordeeld tot altijddurend bannissement uit HoIland en Zeeland
en zijne goederen verbeurd verklaard.
9) Van Leeuwen, Bat. ill. 880, noemt hem abusief zoon van Willem
van B. Blijkens inventaris van dezen (_t 11 Sept. 1574) had hij slechts
één zoon: Willem. In een renteregister te Zierikzee van lö00, wordt
Cbeo zoon van Jacob van B. genoemd.
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in 1663.
n 16ti4.
n 1666.
n 1670.
n 1671.
1673.
De sub 9-8 ge~oemdne kinderen lsefden alle nog in 1673.
Wellicht was no. 2 dezelfde als ll’illem van Boschuysen,
die als j.m. op 31 Januari 1693 te Zierikzee ondertrouwde
met Jacomina Jan Leenertsen, j.d. van Haamstede.
No. 3, Anna van Boschuysen, huwde I 0, ondertr. 12 Mei
1686, met Cornelis Ctaassen ten Dach, Kapitein der Staten
van de Geunieerde Provinciën, weduwnaar. Zij huwde 20,
ondertr. te Zierikzee 3 Juli 1594, met Timotheus Bouden,
we&, koopman der Engelsche Natie te Middelburg. Hij
wordt Juli 1600 nog genoemd als Thimotee Boud+ns.

huwtalsj.d.teZierikzee,ondertr.lSJuni1646,metLieven
Jacobse Hoogestroom, wedn. van Zierikzee, aldaar overleden 29 Sept. 1651. Zij hertrouwde tezierikzee, ondertr.
20 December 1654, Jacob van Hulle, wedn. van Zierikzee.
3. Levina cah Boschuysen, was in 1641 nog ongehuwd.
3. Crijtrken van Boschqsen, gedoopt te Zierikzee 28 Februari 1623, ondertrouwt te Zierikzee 18 Juni 1646 met
Abraham Oppervelt, jm. van Oud-Beierland.
De vrouw van Willem van Boschuysen (die 1 December
1624 poorter werd) wordt Ma& van. Kerkwerve genoemd
3.a. door van Leeuwen, Smallegange en Nieuw Ned.
Biografisch Woordenboek IV, 248. Voor dezen laatsten
naam is veel te zeggen, als men let op den persoon,
die bij de poorter-inschrijving van Willem van Bosehuysen
als borg optrad, n.1. Lzeven Jacop Oelle zone. Deze heette
eigenlijk vaga der ll’elle, gelijk o.a. blijkt uit het testament,
dat hij en zijne vrouw Mareken Cornelis Jan Hobicx
dochter op 24 Nei 1038 voor Schepenen van Zierikzee
maakten.
Hij was schepen van Zierikzee o.a. in 1634 en burgemeester dtr stad in 1006, 1524, 1632 en 1636.
Inde burgemeestersopgaaf heet hij Lieven Jacob Oellez.;
eveneens in zijne begraafacte. (Hij overleed 20 Juni 1638.)
Naar gelijk reeds gezegd is, uit genoemd testament blijkt,
dat hij heette Lieven Jacop Oellez. van der Welle, terwijl de begraafacte zijner weduwe (19 Mei 1647) ook
spreekt van ,,Joncvrou Mareken Lieven Jacop Oellez.
van der Welle wedue”.
Toch is er vermoedelijk verwantschap tusstihen de geslachten van van der Welle en Kerkwerve geweest, zoodat
misschien bQ de eigenaardige naamsaannemingen enverwisselingen dier dagen beide namen te verdedigen
zijn. Ook de wapens der twee geslachten wijzen op verwantschap. Het schepenzegel van Lievin Jacob Oellenz.
uit 1634 heeft een schildhoofd, terwijl het schild zelf 3
(2 en 1) op de punt staande schelpen draagt. Het helmteeken is dezelfde op de punt staande schelp. Het wapen
van Kerkwerve draagt ook in het onderste derdedeel
van het schild genoemde schelp.

3. Anneken, geboren
4. Wisse,
n
6. Casper,
n
6. Mariken,
,,
7 . Claeswz$f, n
8. Jasper,

Balten van Boschuysen (1623-1673) won bij Catharina
Swane:

1 eens kind, begraven te Zierikzee 20 Januari 1664.
Misschien waren ook kinderen van hem:
Willem van Boschuyseh, gehuwd met Aa,chte Jans, van
wie op 20 October 1587 een kind Sandrijnghen gedoopt
werd, en Jan van Boschuysen, gehuwd met Ja.nneken
Andries, die 23 April 1689 te Zierikzee een kind Isaac
lieten doopen.
LietTen van Boschuysen (natuurlijke zoon van Jacob),
gehuwd met Barbara Vincents Verbeke, won te Zierikzee
de volgende kinderen:
1. El,ias van Boschuysen, volgt.
2. Cathurina van Boachuysen, huwt als j.d. te Zierikzee 14
October 1607 met Leo?aard Marinusz. Mohsieur, kuiper,
weduwnaar.
3. een kind, begraven te Zierikzee in October 1688.
4. Anna van Boschzqsen, huwde als j.d. tezierikzee 19 Mei
1616 met Wsilte Wittensz., wean. van Nieuwerkerk, die
in 16’LlsecretarisenpenningmeestervanVossemeerwerd.
6. Daoidvara Boschuysen, huwde alsj.m:en bekwam daartoe
28 Juli 1616 attestatie, met Krijnee Wifte, weduwe van
Cornelis Hein Thonisse, wonende in Oosterland. (In Juli
1639 wordt een David van Boschuysen genoemd als adelborst onder de compagnie van kapitein Pieter Alvarez
gezegd Hoemaker).
6. S’ara van Boschuysen, huwde a1sj.d. te Zierikzee 12 Juli
1616 met Lucas Davidse de Clerck, j m. van Zierikzee.
7. een kind, overleden te Zierikzee in 1697.
8. Lijsbeth van Boschugsell, huwde als j.d. te Zierikzee
bJanuaril62lmetP~eterdeBruy?ze,j.m.vanMiddelburg,
chirurgijn te Zierikzee, die in 1648 hertrouwde.
9. Jacob van Boschuysen , gedoopt 23 April 1601.
Etias van Boschuysen bovengenoemd, gedoopt te Zierikzee 4 Maart 1684, huwde te Zierikzee 17 Mei 1606 me1
Janneken Barentsdr., jsl. van Nieuwerkerk. Hij was 16 191640 schout te Zierikzee en werd in 1640 baljuw van
Bruinisse.
Zij wonnen te Zierikzee:
1. dagGe van Boschuysen, gedoopt 10 Juni 1607, leeft nog
1629.
2. Jacob van Boschuysera, gedoopt 31 Mei 1609.
3. Bernardina van Boschuysera, gdoopt 24 April 1611
sterft jong.
4. Barehdina van Boschuysen, gedoopt 22 September 1612

Familie-aanteekeningen Godin,
medegedeeld door Jhr. Mr. E. 8.

VAN

B E R E S T E Y N.

In het familie,archief Godin(bij Jhr. J. Godin deBeaufort
te Maarsbergen) trof ik eenige oude bgbelbladen aan,
waarvan ik den inhoud hier doe volgen:
1. Aanteekeningen van Antoine Godin, Heer
v a n C o c k e n g e n e n Spengen, K a n u n n i k v a n
Oud-Munster.
Den 17 May 1666 is mijn houwlijck gesloten met Mejuffrouw Arana Elisabeth Vivien . . , . met dezelve den 30 dito
binnen Utrecgt door Doms van Hengel in de [echt vereend].
Ao. 1667 den 20 July is onse eerste Soon gebooren des
Saturdaghs smiddags . . . . den 21 dito in den Dom door
Do. Voetium gedoopt ende genoemt Jean Piere. . . . selve
als getuygen mijn schoonvader, de Hr. Jean Vivien, hr. van
Mullier . . . . Godin ende mijne moeder Vrouwe Catarina
Winckelman, huysrrouw van. . . .

Den 3 July 1669 is mijnVrouw verlost van onsen tweeden
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Soon, smorgens na half. . . . den 7 dito in den Dom gedoopt
en genoemt Isaac Antoni en stonden als getuygen Pieter
van Hattingh, mijn vader, en de Heer Jacob Winckelman,
mijn oom, benevens. . . . Schoonenburgh, huysvrouw van
de Heer Vivien, mijn schoonmoeder.

1Hengel, bedienaar des Goddelijken woordts alhier binnen
1 Utrecht.

Den 24 Octob. 1670 is rngn Vrouw verlost van onsen
derden Soon dewelcke den. . . . dito in den Dom is gedoopt ende wederom Isnac Antoni genoemt waervan
peter was de Heer.. . . ni Vivien, Heer van Buvigni
ende meter Vrouw Geertruyd Sch0nenburg.h [huysvrouw]
van den Heer Pierre Blanchetest, Heer van Niersteyn de
Roeteren, mijn moey.
Den 26 Ja@’ 1672 is mijn Vrouw verlost van onsen vierden Soon en is den. . . . dito gedoopt in den Dom ende
genoemt Paulus, daer over als peters stonden Papa Vivien
ende Oom Paul Vivien, als meter Vrouwe Elisabeth Parmentier huysvrouw van den Heer Major Carel Godin.
Den $ April 1673 is mijn Vrouw in de craem gekomen
des Sondaghs savonts sijndepaesschen binnen Middelburg
van een jonge Dochter dewelcke den.. . . dito. . . . derdaghs
in de Nieuwe Kerck door Dno de Mey is gedoopt ende Anna
Catharina genoemt daar peter af was Jo* Nicolas Vivien,
Heer van Mulliers en metervrouwe CatharinaWinckelman,
mijn moeder.
Den 29 October 1674 voor de tweede mael binnen? Sticht
van Utrecgt aan De Bilt getrouwt met Juffrouw Elisabeth
Martem door Dom0 van Hengel.
Den g December 167ö is mijn Vrouw in de Craem gekomen van een jonge soon den . . . dito is doorDom. vanHengel
in de Buerkerck gedoopt, daarover als peters stonden de
Heer Jacob Martens, mijn Swager en mijn Mama, Mevr.
Martens.
Den 2 Marty 1677 is mijn Vrouw wederom verlost van
een jonghe soon [die op den] . . . dito door Doms van Hengel
in St. Catharijne kerck is gedoopt en . . . . hier stonden over
als getuygen de Hr Carel Martens Raedt . . . . Rotterdam
ende Vrouwe Petronella de Mauregnault Huysvrouw van
Jacob Godin Borgerm’. tot Vere, mijn Swagerinne.
Den 11 April 1678 is mijn Vrouw wederom bevallen van
:. . . door DB van Hengel gedoopt is in de Buerkerck . . . . af
was de Hr David Martens, Consul van Marseille en de Heer
Jacob Martens Raedt en. . . .
Den A May 1680 is mijne Vrouw wederom verlost van
een jongen Soon die denzeltden n a e r m i d d a g h sijnde
Sondagh door Ds. van Hengel gedoopt is in de Jacobi’kerk
ende genaemt Pieter, waarover stonden als getuigen mijn
broeder Jap Pieter van Hattingh ende vrouwe Maria van
der[Merct],Huysvrouw van den Heer Josias väiïBloquery
bewinthebber der geöctroyeerde Oostindische Comp. ter
Camer van Zeeland.
Den g Augusty 1681 is mijne vrouw wederom verlost van eene jonge dochter, welke den g dito sijnde
Donderdagh is gedoopt door Da. Nellesteyn, in de Jacobikerck ende genoemt Cntharina’Elisabeth, waarover stonden
als getuigen de Heer Jacob van der Merct ende juffrouw
Elisabeth de Witte Huysvrouw van Heer Daniel van

Den ?$ April 1683 is mijn vrouw des avonds omtrent
Eieven ueren weder verlost van een jonge dochter, welke
len 19 sijnde Donderdagh is gedoopt in de St. Jacobiirerk door Ds. Smith ende genoemt Jacoba Aletta waarover
fstonden als getuygen Jo= Ferdinandus van Hattingh mijn
1croeder ende Vrouwe Susanna van der Merct Wede van
1Keer Cornelis van der Putte, Bewindthebber der Neder1 .andsche geöctroyeerde Westindische Comp. ter Camere
7 van Zeeland..
Den ‘G& 1686 Saturdaghs voormiddaghs ten half
ueren is mijn vrouw wederom in de Craem gekomen
van een jonge Soon, welke des Dynsdags daaraen sijnde
,den i= in de Catharijnekerck door Da. van Hengel
/gedoopt is en de genoemt Isaac Euermd, hierover stonden
als getuygen de Heer Everard Becker procureur-generaal
van de provincie van Utrecht en Vrouwe Catharina de
Haze, Huysvrouw van den Heer Jacob Godin, geoommi1teerde Raedt ter generalitegts reeckenkaemervoor de Provintie van Zeeland, mijn broeder, Obijt dito &.
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27 Sept.
Den 70ct. 1686 Saturdaghs avonts ten i 6 ueren is
mijn vrouw wederom verlost van een jonge Soon welken
door Ds. van Hengel op den $$$, indencatharinakerck
is gedoopt ende genoemt is D a v i d Everard, h i e r o v e r
stonden als getuigen als boven.

Den 29 Dec. 1688, oude stijl, Saturdaghs avonts ten
9 uere is mijn vrouw verlost van een jonge Soon welke
door Do”. Brinck op den 30 dato in de Catharinakerk
is gedoopt ende genaemt Isaäc _Ferdinand. Hierover
stonden als getuigen. . . .
. . . . 1690 binnen Utrecht segge in den dorpe . . . . voor
de derdemaal getrouwt met juffr. bibylla [van Hnrtilngh
door Dm8 Sypesteyn Predikant aldaer.
Den 21 FebrY 1668 Vrijdaghs ten half sessen smorgens
is Jean Vicien Heer van Mulliers gestorven ende den
1 M[aert] daaraan in den Dom binnen Utrecgt begraven.
Den 26 FebrY1670is mijnSoontjeIsaäcAntonigestorven
ende ligt in den Dom begraven.
Den 4 Marty 167l.i~ onsen tweeden Isaäc Antoni gestorven ende in den Dom begraven.
Den h Augusty 1673 is mijn Huysvrouw Vr Anna Elisabeth Vivien binnen Middelburghgestorven ende den . . . dito
in de Oude kerck aldaar begraven.
Den g Augusty 1673 is miju dochtertje Amla Cntharinn
Godin binnen Middelb. gestorven ende ligt bij haar Mama
begraven.
Den 21 April 1689 is mijn <Le Huysvr. binnen Utrecgt
gestorven en den 30 dito in St. Janskerck aldaar begraven.
Den 26Marty 1701is mijn Soon Jean Pierre Godin binnen
Utrecgt gestorven ende48AprilinSt. Jnnskerck begraven.
Den 24 September 1703 is mijn Dochter C a t h a r i n a
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Elisabeth binnen Middelburgh in Zeeland gestorven en den
4 Octob. aldaer in de Oude kerck begraven.
Den 7 Marty 1704 is mijn Soon Paul binnen Utreght gestorven en den 17 aldaer in de St. Janskerck begraven.
Den 13 Novemb. 1704 is onze Moeder vrouwe Catharina
Winckelman laest Wede van den Heer Pieter va?a Hattingh
gestorven binnen Utrecgt en den. . . . in de Buurkerck
begraven.
Den 22 May 1706is mijn Soon Jacob Lt. in de battailje van
Rammeljy of Indoigne doodtgeschoten en aldaer beneffens
denLt.-Coll. Backer envendrigh Monck in ‘tVeld begraven.

gedoopt, die tot zijn text had psalm 22 vs. 31, i8 Isaacq
Ferdinand genaamt. Stond hierover al8 getuygen den Heer
Isaacq Ferdinand Godin, raad in de vroedschap deser
stad en d088elVR Huysvrouwe, Magareta Christina van
Muyden, mijn oom en Tante.

Den 26 Febry 1707 is mijn dochter Jacoba Aletta binnen
Utrecgt gestorven ende aldaer den . . . . Marty in de
St. Janskorck begraven.
11. Aanteekeningen van Antoine Godin (16761728), zoon van Antoine bovenvermeld.
Den 17 Mayl709 is mijn houwlyck gesloten met Juffrouw
Maria Elisabeth van Bergen en ben op Sondagh den 2 Juny
daaraanvolgend tot . . . . door Domine Lobé getrouwd.
Anno 1711 den 20 September Sondagh, is onze Soon
savonts omtrent half acht uyre geboren ende Dynsdagh
daaraen door Do” Brinck in de Catharinakerck gedoopt
ende genaemt Antoni E?rançois en stonden daarover al8
getuygen mijn broeder, den Heer Isaac Ferdinand Godin
voor mijn oudsten broer, den Heer Carel Godin Capitain ter
Zee vant Ed. moge Collegie teradmiraliteyt van Zeeland,
ende Juffrouw Aletta van L3ergen, mijne Schoonzuster.
111. Aanteekeningen van Antoine François
Godin, zoon van Antoine Godin en Maria Elisabeth van Bergen.
Den 16 May 1732 is mijn Houwelijk gesloten met Jonkvrouwe Anna Elisabeth van IVesCeenen en ben op Maandag
den 2 Juny in den Dom door Domini Brakonier getrouwt.
Anno 1733 den 17 Maart, dingsdag, ‘8 middag8 ten
een uuren is on80 dogter geboren en SWO0nRdag8 savonds
in den Dom door domini Brakonier gedoopt en Maria
Elisabeth genaemt, getuygen Vrouwe Maria Elisabeth
van Bergen, Wede Wijlen de Heer Antoni Godin, Heer
van Cokengen enz., mijne moeder. Dit kind is overleden
den 14 Juny 1735.
Den 12 Maart Ao. 1734 vrijdag sogtens ten dri uuren
is onze Soon gebooren en de rustdag daaraan in de Jacobikerk door domini van Noorden gedoopt en Jan Jacob
genaemt, en stonden hierover al8 getuygen Jan Jacob
van Westrenen, raadordinaris in de Hove Provintiaal
en Vrouwe Johanna Catharina Mamuchet van Houdringe,
Heer en Vrouwe van Lauwenregt, mijn Schoonvader en
Schoonmoeder.
Den 16 Maart 1735 dingsdags smorgens ten + S
uren is mijn vrouw wederom van een dogter verlost en
swoensdags daaraan in den dom door dom. Laan gedoopt
en Antonia Arnoldina genaamt, stond hierover al8 getuygen den Heer David Everard Godin Lt. Colonel, ten
dienste van desen Staat, mijn oom.
Den 8 July savonds omtrent seven uuren is mijn
vrouw wederom verlost van een Soon en dingsdags sogtens
daaraan in de Catharijnekerk door domini van de Put

Den 20 hq?pRtUR, omtrent half dri uren is mijn vrouw
wederom verlost van een Dogter en Woensdag savonds
daaraan in den dom door domini van (niet ingevuld) gedoopt en Helena Philippina genaamt; stond hierover al8
getuyge Vrouwe Helena Elisabeth van Westrenen Wed.
wijlen den Heer Philips Ram in sijn Ed. Leven Raad in
de Vroedschap der stad Utregt, de8 Kinds Oudmoey Maternel, is gestorven den 12 Nov. 1742.
Den 9 Juni 1746 ben ik voor de tweede mael getrouwt
met Vrouwe Aletta Lucrecia Martens t Utregt in den
Dom door Domìnìe Jacobus de Groot.

De Hollandsche familie CkIt en aanverwanten,
door W. M. C. REKT.
Bij gebrek aan de noodìge aanwijzingen kan de
Hollandsche familie tot heden niet hooger worden opgespoord dan reeds in het Stam- en Wapenboek van
Vorsterman van Oyen werd opgegeven. Een correspondentie met personen in O.-Indië, die op hun beurt aldaar
nasporingen lieten doen, leidde tot géén resultaat en zelf8
kwam daardoor aan het licht dat de trouwdatum van
de onder 1 genoemde personen waarsch@dijk uit de lucht
gegrepen is.
Het getal afstammelingen in de vrouwelijke lijn is vrij
groot, dat in de mannelijke linie daarentegen zQ& gering.
Van eenigen samenhang met de Groningsche Clanten
blijkt tot heden niets l). Waarschijnlijk houdt het Hollandsche geslacht er ook geen verband mee ; inHolland komen
meerderepersonenvoor,dìe oorspronkelijk dennaam Klant
voerden en zich later Clan2 schreven. Zelf8 nog op den
huidigen dag.
Toch voeren de Groninger8 en de Hollanders hetzelfde
wapen: den rechterschuinbalk met de drie staandevisschen.
De eerste, waarvan on8 met zekerheid bekend is, dat hij‘
met dit wapen zegelde, was Justus Clan2 Schatter, wiens
zilveren zegelstempel te ‘s-Hertogenbosch bewaard blijft
en die als schildhouder8 twee zeedraken voerde. (Zie
Alg. Ned. Fam.bl. IV : 236.) Een fraai zilveren cachet
in rococostijl van Con~elis Clan& schout van Aarlanderveen, is in het bezit van den Heer J. W. 0. Clant te
Alphen aan den Rijn.
1.

Joost Clant (volgens de genealogie in het ,,Stamen Wapenboek” in 1626 geboren) vertrok naar
Ned.-Indië, werd onderkoopman en kreeg 16 Aug.
1675 bij resolutie der Ind. Regeerìng vergunning te
mogen repatriëeren; hij was toen opperkoopman.
Eerst woonde hij te Delft en kocht 7 Mei 1677 een
huis en erf aan de Noordzijde van de Prinsengracht
te ‘s-Gravenhage voor f 3160, koopt 14 Sept. 1679
een graf in de Groote Kerk aldaar en 3 Mei 1692
huis, tuin, erf en keuken aan de zuidzijde van de
Spuistraat voor f 13600 8) en woonde bij zin dood

1) Zie Mdbl. Ned. Leeuw XXII, kolom 106, 107.
*) Door zijn kinderen verkocht 9 Nov. 1720.
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in de Wagenstraat. Volgens Rechterl. Arch. te
‘s-Gravenhage, Wettel. acten, Reg. A, IV, 386 (acte
van boedelscheiding) overleed hij 23 Mei 1696;
den 24 Mei werd hij overluid.
Volgens het ,,Stam- en Wapenboek” huwde hij
te Soerabaya 16 Mei 1649 (van Soerabaya kan echter
geen sprake zijn ! Mogelijk : Soeratte?) Catharina Tibout of Tybaut. Als weduwe woonde zij te Delft, waar
zij 9 Maart 1706 haar testament maakte. Zij overleed te Delft, werd naar ‘s-Gravenhage vervoerd,
impost betaald 20 Oct. 1708, 1” klasse, f 30. (Rechterl. arch. ‘s-Gravenh. Staten XL penn. en van het
collateraal, reg. A, IV, 762.)
Uit dit huwelijk sproten, zoo men zegt, 12 kinderen, waarvan ons de volgende bekend zijn:
1. Gysbert Clant, was blijkens het testament van zijn
moeder, 9 Mrt. 1706, innocent. Hij overl.ongehuwd,
zijnl~kwerd13Apr.1718uitgevoerdnaarHaarlem.
2. Cornelis Clant, volgt IT.
3. Petronella Clant, geb. in 1672. Zij woonde in 1742
te ‘s-Gravenhage, was rentenierster met een inkomen van f 2600, bewoonde een huis van f 460
huurwaarde en hield drie dienstboden (,Rijkdom
van ‘s-Gravenhage”, in Alg. Ned. Fambl. 1). Zij
maakte haar neef Mr. Cornelis Clant tot universeel
erfgenaam, bij besloten testament van 11 Aug.
1742 en overleed in 83-jarigen ouderdom te ‘s-Gravenhage, waar zij 31 Maart 17ö6 in de Groote
Kerk werd begraven. Zij is driemaal gehuwd
geweest: 1”. (ondertr. te ‘s-Gravenhage iqz 1691
met Mr. Caspar Krul1 (CruU), geb. te Zwolle in
1667; student te Groningen 1680, te Harderwijk
1683. HQ komt nog als haar echtgenoot voor 23 Juli
1701, was commissaris van het Generaliteits kleinzegel en zoon van Johan Hendrik (overl. 24 Sept.
1693, JoostzoonX Maria can Braeckel) en van diens
eerste vrouw Elisabeth Albert&. @reven of Qrece
(Albert Arendtsz. cf. dochter X Willemtje Breve).
(Zie Wapenh. XV : 39, - en v. Doorninck Gesl.
Aant. bldz. 623, - Ned. Patriciaat X11 : 243). Zij
huwde 2’. vóór of op 20 April 1709 met Mr. E loris
Raven, geb. te Leiden in 1672, Secretaris van Rotterdam 6 Oct. 1693, op verzoek daarvan ontslagen
14 April 1710, Drost van Leerdam, en overleden I 5
Aug. 1712,eerder weduwnaar van Jacoba Catharina
van Zuylenvan Nyevelt, -en zoon van Mr. Joachim,
pensionaris van Leiden, en van Cornelia Schuyl.
(Zie Adelsarchief 1903-1904, bl. 283, - en Ned.
L. XXVIII : 184. Vgl. Stam- en Wapenb. 111, 49.)
Zij huwde 3’. vóór 9 Nov. 1720 met Mr. ArelId
Racen Schuyl, Drossaard en Dijkgraaf der Stad en
Graafschappen van Leerdam en Baronie van
Acquoy, overleden vóór 11 Aug. 1742.
Uit haar tweede huwelijk sproot:
A. Petronella Adriana Raven, geb. 20 Febr. 1710
te Rotterdam, overl. 18 Nov. 1739, begraven
Gr. Kerk te ‘s-Gravenh. 24 Nov. Zij huwde te
‘s-Gravenhage 18 Dec. 1729 met Jean Louis de
la Faille, J.U.D., gedoopt te ‘s-Gravenhage 2
April 1702, Raad vanDelft, baljuw en drostvan
Hooge en Lage Zwaluwe, overl. 6 Mei 1761,
begr. Gr. Kerk te’s-Gravenhage8Mei,zoon van
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Johan Bernard en van Anna Catharina van
Heemskerck van Beest. Hieruit:
a. Petronella de la F., gedoopt te’s-Gravenhage
8 Nov. 1739, overl. 19 Juli 1763. (Zie Alg.
Ned. Fam.bl. X1 : 263, - Nav. XLIX : 101,
Ned. Leeuw XVIII : 10.)
4. Simoti Clan& vermeld in de acte van boedelscheiding van Joost Clant (23 Juli 1701). Ongehuwd overleden.
11. Mr. Cornelis Clant, later Clant Schatter, geboren te
Ahmedabad (Amadabatti)nabij Bombay23Junil664,
Commissaris van de kleine Zaken en van de Monstering te Haarlem, overl. te Haarlem 22 Sept. 1734.
Huwt te Haarlem 14 Sept. 1696 Corqaelia Schatter,
geb. te Haarlem, ged. 26 Febr. 1675, en overl. 1717
(Zie Bidloo’s Mengelpoëziej, dochter van Mr. Pieter
Schatter (alias Vlasboom), Vroedschap, Schepen en ,
Burgemr. van Haarlem, Gecomm. Raad van State,
Gedep. St.G., Hoogheemr. van Rijnland (zoon van
Hendrik Vlasboom X Cornelia Schatter) en van JOhanna Bom (Rogiersdr. X Alexandrina de Wotff).
(Zie Nav. XXV : 91, L : 287).
Hunne kinderen waren :
1. Catharina Petronella Clant (later Clant Schalter),
gedoopt in de Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage 24
Juli 1696 (get. PieterSchatter en CatharinaTibout,
weduwe van Justus Clant). Zij kwam in 1767 met
kk. attestatie te Alphen en vertrok in 1762 naar
Haarlem, waar zij nog 4 Aug. 1767 in leven
was. Huwde 14Aprll172a te Haarlem met Hendrik
Cleyn, burgemeester van Leerdam, overl. 6 Mei
1763. (Zie Alg. Ned. Fambl. XVI : 146).
Hunne kinderen waren :
A. Cornelis Cleyn, geb. te Leerdam 14 Januari
1723, Predt. te Meerkerk 1745, Lekkerkerk
1748. Brielle 1767. Emeritus 1786. Overl. te
Brielle 2 Januari 1798. Huwt 1” 1746 zijn
nicht Geertruida Johanna Coel, geb. te Delft
10 April 1724, overl. te Brielle 16 Aug. 1769,
dochter van Mr. Pieter Coel en van Jo?lanna
Clant Srhatter; huwt 20 te Rotterdam 26 Sept.
1774 Margnretha Plemp van Dz&eband, geb.
en won. te Rotterdam, wede, van Da. Leonard
van Il’olde.
Uit het eerste huwelijk acht kinderen t.w.:
a. Hendrik Cleyn.
b. Pieter Cleyn, j- ongehuwd.
c. Catharina Johanna Cleyn, f ongehuwd.
d. Pieter Cornelis Cleyn, j- ongehuwd.
e. Alexander Marius Cleyn.
f. Maria Cleyn, jong overleden.
g. Maria Cleyn, gedoopt te Brielle 3 Febr.
1758 (get. Alexander Coel en vrouwe Maria
Dekker geb. Coel), begraven 26 Oct. 1761.
h. Johanna Cornelia Cleyn, gedoopt te Brielle
9 Nov. 1763, begraven 10 Juni 1765. (Zie
Alg. Ned. Fambl. XVI : 108,146).
B. Johanna Cleyn.
C. Adriana Cteyn, echtgenoote van Casparus can
Harsveld, bij wien:
a. HemIrik Christiaan van Harsceld.
b. Casparus van Harsveld.
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L). Cornelia Christina Cleyn, geb. -C_ 1729, kwam
in 1767 uit Lekkerkerk te Alphen.
E. Antonia Cleyn, kwam in 1767 met kk. attestatie van Aarlanderveen te Alphen.
Deze twee dochters gingen met haar moeder
vermoedelijk in 1762 naar Haarlem.
F. Laurens Pieter Cleyn.
(3. Petronella Cleyn, geboren in 1740.
2. Mr. Pieter Clant Schatter, volgt 111.
3. Justus Clant Schatter, volgf IIlbiS.
4. Johanna Clant Schatter, geb. te Haarlem, ged. 26
April 1703, huwt 4 Mei 1723 Mr. Pieter Coel. Hij
woondein 1724 te Delft en was advocaat bij het Hof
vanJustitie te’s-Gravenhage Hij isongetwijfeld de
zoon van Pieter Coel en van Geertruy Engelgraaf f,
vermeld in Ned. Leeuw XXXIV (1916), kolom 23.
Uit dit huwelijk:
A. Geertruid Johanna Coel, gehuwd in 1746 met
Cornelis Cleyn, hierboven vermeld.
B. Mr. Pieter Coel, geb. te Delft 20 Dec. 1727,
wordt 1766 stadsadvocaat te Brielle, en 26
Jan. 1769 landsadvocaat. Hij overleed te ‘sGravenhage 16 Juni 1773 en werd te Delft
begraven. Hij huwde te Gorinchem 22 Juni
1766 Magdalena Cornelia van Steelandt, geb.
te Gorinchem 13 Sept. 1736, overl. 30 Juli
1794, dochter van Simon envan Cornelia Taay.
Hunne kinderen waren :
a. Johanna Petronella Ceel, geb. te’s-Gravenh.
16 Aug. 1767, overl. Gorinchem 13 Juni
1830, huwt te Gorinchem 31 Januari 1779
Mr. Cornelis van Borcharen. (Zie deze fam.
in Wapenheraut 1 bldz. 98, en 111 blz. 88).
b. Cornelia Antonia Ceel, geb. te ‘s-Gravenh.
13 Juli 1769, huwt te St. Oedenrode 9
Sept. 1781 met Pierre Louis Tissot van
Patot, geb. 6 April 1766, Vendrig, later
schout en secr. van Meerkerk, hoogdijkheemraad van den Alblasserwaard en heemraad van den Nederwaard, overl. te Meerkerk 29 Dec. 1836 (Wapenh. VI, 630).
c. Maria Alexandrina Ceel, geb. te ‘s-Gravenh.
16 Juni 1761, ald. overl. 31 Aug. d.a.v ,
begr. in de Kloosterkerk 2 Sept. (A. N.
Fam. bl. 11, 284).
6. Mr. Cornelis Clant Schatter, volgt ÍIIter.
6.ConleliaClantSchatter,geb. teHaarlem,ged.BApril
1712,overledenin1761 of1762,huwtteLeerdam21
October 1738 Ds. Guaiîherus Kolf f, geb. te Brandwijk 28 Febr. 17t3, als kandt. bev. tot pred.
te Spijk 7 Sept. 1738, emeritus 1776 en te Spijk
overleden 24 Augustus 1786; zoon van Ds. Georgiuus Justus en van Elisabeth van Adrichem. Hij
hertrouwde te Gorinchem 16 Februari 1763 met
A n n a Bollaan, geb. 16 Febr. 17p6, overl. te
Haarlem 29 April 1812. Uit het eerste huwelijk
twee kinderen :
Maria Françoise Kolff, geb. te Spijk 26 Dec.
1739, ongehuwd overleden.
ElisabethKolff, geb. te Spijk 26 Januari 1761,
ongeh. overl. (Zie Ned. Patriciaat 111 bl. 207 ;
de dáár genoemde zoon sproot uit het tweede
huwelijk.)
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7. Alexandrina Clant Schatter, geb. te Haarlem,ged. 6
Sept. 1716, huwt 1748 Abraham Daniël Prince,
luitenant.
Hieruit 6 kinderen:
A. Jean Daniël Prince.
B. Cornelia Alexandrina Prince.
C. Hendrik Prince.
D. Willem Prince.
E. Georgette Henriëtte Prince, geb. 11 Feb. 1767
te ‘s-Hertogenbosch, over1 te ‘s-Gravenhage
21 April 1836; huwt 10 Barend Mabé Greoingh,
won. te Haarlem, overl. te Haarlem 1 April
1793. Hieruit twee zeer jong overl. kinderen.
Zij huwt 20 11 Oct. 1796 te Haarlem Elias
Pieter &ede& Loder, geb. te ‘s-Gravenhage
27 Oct. 1761, tresorier van den prins-erfstadhouder (later koning Willem I), overleden 16
Januari 1803 te ‘s-Gravenhage, zoon van Ludwig Christoph en van Marie Marguerile Garnier
(zie S. en W. II.), huwt 30 te ‘s Gravenhage
20 April 1804 Johannes Augustus Kraf ft, geb.
en won. te ‘s Gravenh., overl. 6 Sept. 1811,
wedr. van Catharina Petronella van der Leden.
111. Mr. Pieter Clant Schatter, geb. teHaarlem, ged. 14 Mei
1698,studeerde te Leiden in de rechten (ingeschr. 26
Aug. 1717) en vestigde zich na zijn promotie als advocaat te Haarlem. Hij werd schepen van Haarlem en
overleed aldaar 19 September 1726. Hij huwde 7 Juli
1723 met Maria Jacoba Backer. Zij hertrouwt met
.Casper Jacob Ravens, en had bij haar eersten man
.
Qen dochter :
1. Cornelia Maria Clant Schatter, geb: te Haarlem
19 Mei 1724, ged. 21 Mei, overl. te Haarlem
21 April 1802, begr. Groote Kerk aldaar 27 April,
huwt 10 te Haarlem 11 April 1741 (aanget. 26
Maart) met Mr. Coenraad van Schuykmburch, gab.
te ‘s-Gravenhage 11 Juli 1714, ged. Gr. K. 11 Juli,
student te Leiden 16 Aug. 1736; vroedschap te
Haarlem 3 Juli 1741; schepen 1741, 42, 44, 46,
47 en 48; gedeput. ten dagvaart 1749,60; commissaris 1749, 60; burgemeester 1761, 62, 64;
weesmeester 1763; overl. te Haarlem 21 Nov.
1764, begr. Gr. K. 27 Nov.; zoon van Mr. Willem
Hendrik en van Aleita Johanna van Heemskerclc.
Zie Mdbl. Ned. L. XXIV, 133, 134 en over hun
eenigen zoon ibidem 162.
Zij huwt 20 te Amsterdam 12 Maart 1769 Mr.
Christoffel Jan van Dam, geb. te Haarlem 8 Mei
1722, raad en schepen te Haarlem 1748; burgemeester 1771; raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1768-61,88-91; gedeputeerde ter General.
Rekenkamer 1776-79; gedeput. in den Raad van
State 1779-82; raad en rentmeester-generaal
der espargnes der graaílijkheidsdomeinen in Holland 1776; baljuw van den lande van Blois,
hoofdofficier der stad Beverwijk, sterfman der
ambachtsheerlrjkheden Tetterode; Aalbertsberg
en Vogelensang; overleden te Haarlem 22 Aug.
1798 en begraven 28 Aug. d. a. v., weduwnaar
10 van Elisabeth Reynst, 20 van Renrietta Jacoba
van Hoorn en zoon van Mr. Jan Hendrik en
van Catharina van VEaderacken.
Zie Mdbl. Ned. L. XXV, 141.

XIbis 3ustus Clant Schatter, geb. te Haarlem, ge& 21 Juli
1700. Hij was eerst kapitein ter zee, daarna in 1749
schepen en raad van ‘s Hertogenbosch en in 1768commies van ‘s lands magazijnen en arsenaal te Hellevoetsluis, waar hij 18 September 1760 overleed. Blijkens zijn zilveren zegelstempel, te ‘s Hertogenbosch
bewaard, voerde hij in 1760 een rechterschuinbalk,
beladen met 3 staande visschen. Gekroond schild.
Schildhouders: 2 zeedraken. (Alg. Ned. Fam. bl.
1V : 236). Hij deed ondertrouw te Alkmaar 20 April
en huwde er 7 Mei 1738 met Georgetie RenrZëtie
Jacoba (barones) collol d’Escury l), dochter van
Henri Collot d’Escur!~, ritmeester en later majoor
in Staatschen dienst, en van Johanna Yardina
Geertrkda Sweerts de Landas.
Hieruit twee dochters :
1. &artina Henriëtte Clant hhatter, geb. 6 Aug.
1739, overleden te ‘s Hertogenbosch 1798, huwt
in 1764 Emanuel Schend van Rekbm, med. doet.
te Vlijmen, overleden op zijn buitenplaats te
Vlijmen. Zij wonnen 0. a.:
A. Zoon, als luitenant-ingenieur naar Indië vertrokken en daar in 1796 overleden.
B. Johanna Française b. v. R., gedoopt te Berlicum N. B. 23 Mei 1774 (Wapenheraut VI : 114).
Zij vertrok in 1796 naar Engeland.
2. Christina Petronella Clant Schatter, geb. te Alkmaar 12 Januari 1741, gedoopt 16 Januari d. a. v.,
overleden te Rijssen in 1827, huwt te ‘s Her‘togenbosch (att. afgeg. te Sluis 20 Nov.) 1782
Johannes Nicolaas van der MijU, jm. geb. te
Zutphen; extraordinair-ingenieur 8 Sept. 1769;
luitenant-ingenieur 10 Oct. 1771; ging in 1783
scheep naar 0. Indië en sneuvelt in het gevecht
te Malacca 18 Juni 1784; zoon van N. v. d. MijU,
ksptin en majoor-commandant van ‘s Hertogenbosch, en yan Pa&ina DoornIwsch.
131kr Mr: Cornelis Clant Schatter, later alleen: Clant,
geb. te Haarlem 2 Maart 170s. Hij werd 2 Maart
1727 te -Leiden student in de reehten en na
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promotie advocaat voor het Hof van Holland. Hij
werd baljuw van Voshol en van Vrijhoeve (bij Aarlanderveen), en in 1744 bij koop schout van Aarlanderveen (de aanstelling is gedateerd 26 Mei
1744), wat hij tot zijn dood is gebleven. Hij overleed te Aarlanderveen 13 Januari 1780 en werd
aldaar op het koor begrav’en 19 Januari.
Door zijn tante Petronella Clant op den 11 August.
1742 be besloten testament tot universeel erfgenaam benoemd, heeft hij daarvan ,,gerenuntieërd”,
begeerende met zijn broeders en zusters, als waren
zu ab intestato erfgenamen, te ‘deelq, blijkens acte
van scheiding, gepasseerd 2 Juni 1767 voor notaris
Glaser t e ‘ s - G r a v e n h a g e . I
_
Clant huwde in de Schevuningsche kerk 28 Mei
1737 met Johanna Catharina Hen&ina van Per@,
gedoopt te ‘s-Gravenhage, Spaansche kapel, 2 Maart
1711; overleden te Aarlanderveen, waar haar man
6 November 1749 het begraafrecht (f 30.-) vol‘) Bijzonderheden betrc&ade deze eohtgenoote waren in het familie
adxief C. d’E. nief bewaard.

deed. Zij was de dochter van Joannis van Per@ l)
en van adaria Elisabeth van Cerisen (zie volledige
doopacte in Wapenheraut VII, 166).
Volgens familiepapieren waren broeders van
Mevr. Clant-v. Pers+ : Cornelis en Johannes v. P.,
in 1747 buitenslands, en Franciscus van, Persij%
Mogelijk hadden zij een zuster Dina v. P., die gehuwd was met ïì4athurin Colombzjn.
Uit Clant X 0. Persijk sproot maar één zoon:
1. Cornelis Clant, volgt IV.
IV. Mr. Cornelis Ciant, geb. te ‘s-Gravenhage 10 April
1738, gedoopt Groote Kerk 20 ,April (getuigen :

_

Hendrik Cleyn en Catharina Petronella Clant). Van
7 ‘Sept. 1771 tot 3 Juni 1772 provisioneel schout
van Nieuwveen met den Uiterbuurt. Schout en secretaris van Kalslagen en Kudelstaart. Volgt zijn
vader op als baljuw van den Vrijenhoef en als schout
van Aarlanderveen 1780, werd in 1796 door het
Comité Revolut. van al zijn ambten vervallen verklaard, doch als schout van Aarlv. in 1802 door
het Gouvernement hersteld. Hij woondé te Aarlanderveen eerst op het dorp en sedert 1786 aan de
lage zijde van den Rijn, thans Raadhuisstraat (zie
Leidsch Jaarb. 1920, blz. 238) en overleed aldaar
31 October 1807. Den 6 Nov. werd hij in de N. H.
Kerk te Alphen begraven. Hij huwde 9 Februari
1766 te Amsterdam, in de Oude Eerk, met Adriana
C+ristina Olzati, geb. te Amsterdam 6 April 1746,
gedoopt in de Westerkerk 8 April; overl. te Aarlanderveen 3 Maart 1797, begr. te Alphen 10 dito;
dochter van Jacob Olzati (notaris, geb. 20 Aug. 1713,
overl. te Amsterdam 19 October 1776, begr. 26 d.
a. v.) “) en van Elisabeth van der Meylen.
Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen:
1. Cornelis, volgt V.
2. Ekisa&eth, geb. te Aarl.veen 24 Maart 1769, er
gedoopt 26 Maart. Getuigen: Jacob Olzati en
Helena Gesina Grimmelius. Dit kind overleed
te Aar1 veen aan de kinkhoest 3 Sept. 1770.
3. Jacob, gedoopt te Aarlv. 16 Nov. 1770. Get. als
voren. Overleden te Aarlv. 27 Januari 1783, na
eenige dagen te voren een toeval van stuipen te
hebben gekregen, vergezeld van een inflammetie
in het hoofd en een slaapkoorts. Begr. 1 Febr.
4:Jan, Hendrik, volgt Vbls.
6. Johanna ddaria Elisabeth, geb. te Aarlv. 8 Sept.
I 777, er gedoopt 14 Sept. Getuigen: Dirk Posthumus en Arina Maria; Olzati. Overl. te Aarlv.
31 Juli 1779 aan het roodvonk en 4 Aug. d. a. v.
ald . begraven.
6. Elisabeth Cornelia Jacoba, geb. te Aarlv. 8 Dec.
1780, er gedoopt 10 Dec. Getuige : Lubertus Cornelis van Bommel. Overl. te Aarl.veen 30 April
1801 en te Alphen begraven 6 Mei:
7. Jacob Beorge Alexander, volgt Vter-.
( W o r d t v,ekvolgd).

1) In de “Geneal. Herald. Bladen” 11 geeft Mr. P. C. Bloya van
Treslong Prins op blda. 81-87 een ,,Bijdrage tot de genealogie van
Pers@“. Ik houd den bovengenoemdeu Joannes voor denselfden als
Juhannee 1). P. op bl. 83 der genealogie vermeld, gedoopt in de Kloosterkerk te ‘s-Qravenh. 7 Aug. 1688 uit Mr. W&bn en 10 @d&a va)o Buyen.
9) Het tussohen ( ) gepk4st.e ia overgenomen uit een kl. 8O nntitiebmkje, bG de familiepapieren. Maar het vtid bij een vluahtig onderzoek in het Amst. amhief nog geen bevestiging.
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Bijdrage tot de genealogie van het geslacht

dam (Nieuwe kerk) 4 Januari 1668, w. van C a t a r i n a
Timmers (inget. Amsterdam 18.7.1662).
3. Elisabeth Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 6 Maart 1631, inget. 10 Amsterdam 13 Augustus
1664 met Jacob Weylandt, geb. Amersfoort, advocaat,
w. van Anna Kroegers; 20 Amsterdam 27 Maart 1664
met Cornelis Engelen, ged. Amsterdam, w. van Maria
Chappain (inget. Amsterdam 27.1.1661).
4. Jacob Indische Raven, -/- del Mina 1669 in dienst
der West-Indische Compagnie, ongehuwd.
6. Rombout I@ische Raven, volgt 111.

Indische Raven,
dooi-

A. B. VAN

DER

VIES.

Wapen:
Een keper vergezeld van 3 klaverbladen
en in een schildhoofd een ster. Helmteeken: een opvliegende zwaan.

Uit het huwelijk van Rombout Jacobs en Clara Colyn
werd in Antwerpen & 1670 als oudste kind geboren:
Pieter.
Deze Pieter vindt men vermeld als Pieter Rombouts,
Pieter Jacobs, Pieter Rombout Jacobs, Pieter Indische
Raven en Pieter Jacobs Indische Raven. De naam I n dische Raven kreeg hij van het uithangbord van zijn
huis. Hier zullen hij en zijne descendenten steeds genoemd
worden : Indische Raven. 1)
1. Pieter Indische Raven, geb. Antwerpen -+ 1670,
t Amsterdam (Oude kerk) 3 Augustus 1624, inget. 10
Amsterdam 27 Augustus 1694 met Lysbet Ik’illemsdr., dr.
van Willem Stoffels en Annetje Gerrits; 20 Amsterdam
12 Augustus 1616 met C a t r i n a v a n Wijizegem, geb.
Antwerpen.
Uit het eerste huwelijk:
1. ï@aycke Indische Racen, ged. Amsterdam 1596,
i_ Amsterdam.
2. Anneke Indische Raven, ged. Amsterdam, t Gouda
1624, inget. Amsterdam 11 November 1620 met J a n
van Gogh, geb. Dordrecht, zn. van Balthasar van Gogh.
3. Gerrit Indische Raven, volgt 11.
4. Rombout Indische Raven.
6. Claartje Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 3 October 1602, tr. Dirk de Keyser.
6. Pieter Indische Raven, volgt IIbis.
7. Magdalena Indkche Racen, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 7 November 1606, inget. Amsterdam 8 Augustus
1626 met Pieter de Keyser, ged. Amsterdam.
8. Sara Illdische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 16 September 1608, inget. Amsterdam 16 Februari
1629 met Qillis Arnouts, geb. Bommel.
9. Christoffel Indische Raven, volgt IIter.
Uit het tweede huwelijk:
10. Willem Indische Raven, ged. Amsterdam.
ll. Johannes Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 17 October 1619.
11. Gerrit Indische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe
derk) 16 November 1699, kassier W. 1. C., tr. met Cornelia
Swammerdam, -i_ Amsterdam (Oude kerk) 6 November
1669, dr. van Jacob Swammerdam.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Indasche Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 16 April 1627, j- ongehuwd.
2. Jannetje Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 20 Juli 1628, i_ Amsterdam (Oude kerk) 24 Januari 1673, inget. Amsterdam 16 Juli 1667 met J a n
Weer, ged. Amsterdam, notaris te Amsterdam, t Amster1) Zie voor Indische raaf: Naturgeschiohte in Bildern und Monatlichen Heften mit erklärende Text von Fr. Strak 1819; John Lotham,
Genera1 History of Birds 1821. Vol. 11 p. 303/5, 323; Dictionary of
Birds by A. Newton 1893.

111. Rombout Indische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 20 Juni 1637, student Utrecht 1666, advocaat,
-f- Amsterdam (Oude kerk) 19 November 1677, inget.
Amsterdam 30 Mei 1670 met Elisabeth Ryckers, ged.
Amsterdam 1642.
Zfit dit huwelijk:
1. Gerrit Itidisch.e Raven, volgt IV.
2. Claas Indische Raven, volgt IVbis.
3. Johailnes Indische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26 Juni 1670.
IV. Gerrit Indische Racejz, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10 Mei 1671, zijdewever, inget. Amsterdam 30
Juli 1690 met Petronella Brouwer, ged. Amsterdam,
wier moeder was Hillegonda Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Indische Roven, ged. Amsterdam (O.Z. kapel)
18 Augustus 1697, inget. Amsterdam 21 September
1742 met Eltgeltje Oflenen.
2. Hille Indische Ravela.
3. Rombout Indische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22 April 1699.
IVbis. Claas I?idische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30 November 1672, loodgieter, poorter te Amsterdam 6 Maart 1698, inget. Amsterdam 18 April 1698
met Engeltje van Leeuwen, ged. Amsterdam 1676.
Uit dit huwelijk:
1. Rombout Indische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13 Juli 1701.
2. Elisabeth Indische Rauen.
3.’ Jacoba Indische Raven.
IIbis. Pieter Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 29 Augustus 1604, winkelier, inget. Amsterdam
29 Mei 1632 met Elisabeth Rotgafzs, ged. Amsterdam,
+ 1611, dr. van Jacob Rotgans.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Indische Ravetl, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 7 November 1634.
2. Pieter Iltdische Rar-en, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 6 October 1636, $ Amsterdam (Nieuwe kerk) 23
October 1636.
3. Xaria Indische .Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 24 Augustus 1642, inget. 10. Amsterdam 6 Augustus 1667 met Nicolaas Il’agenaar, makelaar, w. van
Aaltje Jans. ; 20. Amsterdam 1 September 1689 met
Abraham Paschen, ged. Enschede, factoor in lijnwaad,
w. van Grietje van Heuvel.
4. Elisabeth Iladische Raven, ged. Amsterdam 1643,
inget. Amsterdam 31 Augustus 1669 met Jacob Verlaen,
ged. Amsterdam, katoenkooper, w. van Sara de Marees
(inget. Amsterdam 30.3.1666).
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6. Magdalena lndische Raven, ged. Amsterdam(Nieuwe
kerk) 2’7 Sept. 1646, inget. Amsterdam 17 September
1677 met Nicolaas Groenau, ged. Groningen, w. van
Elsje Pieters.
6. Anna lndische Raoen, ged. Amsterdam 1651, inget. Amsterdam 18 April 1687 met lsaac Beesteveld,

3am (Wester kerk) 18 Januari 1688, 5_ Amsterdam (N.
Z. kapel; onverm.) 26 September 1730, inget. Amsterdam 16 Augustus 1704 met Abraham Allard, ged. Amrterdam 1676, kaartverkooper, zn. van Gare1 Allard.
7. Christoffel Indische R,aven, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 8 Maart 1690.

ges. Noord w0ia0.

7. Jacobus Indische Raven, -f ongehuwd.

IIter. Christoffel Indische Raven, ged. Amsterdam
(Oude kerk) 28 October 1610, apotheker te Amsterdam,
t Amsterdam (Nieuwe kerk) 23 Mei 1691, inget. Amsterdam 3 September 1639 met Elisabeth Haring, jAmsterdam (Nieuwe kerk; 28 Cl.) 9 Januari 1700, dr.
van Gerrit Jacobs Haring.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Indische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 13 Juli 1640.
2. Gerrit Indische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 26 Augustus 1641, koopman, luitenant bij de
burgerij, i_ Amsterdam (Nieuwe kerk) 3 December 1686,
inget. Amsterdam 9 November 1666 met Catharina de
Bruyn, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 31 Maart 1643.
3. Pieter Indische Raven, ge& Amsterdam (Nieuwe
kerk) 8 Maart 1643.
4. Elisabeth Indische Raven, ged. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 22 November 1644.
6. Christofel Indische Raven, volgt 111.
6. Pieter Indische Raven, geel. Amsterdam (Nieuwe
kerk) 10 October 1649.
7. Rombout lndische Racen, volgt IIIbis.
111. Christoffel Indische Raven, ged. Amsterdam (Oude
kerk) 24 April 1648, koopman, schrijver van pamfletten
over economische onderwerpen l), i_ Amsterdam (Nieuwe
kerk; onverm.) 11 Juli 1714, ioget. Amsterdam JO Januari 1674 met Anna Maria can E_qck, ged. Amsterdam
1664, t Amsterdam (Nieuwe kerk) 28 April 1690, wier
moeder was Jacomina van Helmont.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Indische RaveIl.
2. Anna Catharina Indische Raven, ged. Amsterdam
(Westerkerk) 26 September 1677, f Amsterdam (Nieuwe
kerk; 3e Cl.) 2 April 1728, inget. Amsterdam 16 Augustus 1698met Cornelis Achthoven, ged. Amsterdam 1668,
notaris te Amsterdam 1694-1726, f- Amsterdam (Nieuwe
kerk; 2” Cl.) 3 Januari 1726, zn. van Antony Achthoven.
3. Hendrik Indische Raveta, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24 December 1679.
4. Hendrinn Barbnra lndische Raven, ged. ‘Amsterd a m (Noorder kerk) 8 Augustus 1683, _F A m s t e r d a m
(Wester kerk; 3’ Cl.) 12 September 1766, inget. Amsterdam 11 Januari 1709 met Mr. Laurens Jacobus Arminius, ged. Amsterdam 1681. “)
6. Agatha Indische Raven, ged. Amsterdam (Noorder
kerk) 24 Februari 1686, -f Amsterdam (Nieuwe kerk;
4e Cl.) 14 April 1707.
6. Johanna Jacomina lndische Racen, ged. Amster1) Zie N. N. Bioe. WdBk IV.
3) Volgens SIeendbl. XLII-1924-k. 277 WBR deze Laurens Jae&us
Asminius 22 Juli 1680 te Amsterdam geboren ~18 zoon van Mr. J a cobus Awninius (een kleinzoon van den bekenden Jacobus Arminius)
en Anna Barleus en zou hij 10 Febr. 1709 geh. zijn met Hendrina
Barbara Indischeraven. Red.

IIIbis. Rombout Indische Raven, ged. <Amsterdam
:Nieuwo kerk) 19 December 1661, t Amsterdam (Nieuwe
kerk; le Cl.) 6 Juni 1732, inget. Amsterdam 24 September 1706 met Ju.dith Wessin1c, ged. Meppel 1674,
t Amsterdam (Nieuwe kerk; le Cl.) 3 Maart 1741.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Efisubeth Indische Raven, ged. Amsterdam
(Oude kerk) 24 D ecember 1706, t Amsterdam (Nieuwe
kerk; le Cl.) 18 Februari 1788, inget. 10. A m s t e r d a m
3 Januari 1728 met Jonas Bregory, ged. Amsterdam 1702,
f Amsterdam (Nieuwe kerk; He Cl.) 23 December 1741,
wiens moeder was Elisabeth Stolp; 2”. Amsterdam 6
Juli 1742 met Pieter van der Meulen, ged. Amsterdam
[Amstel kerk) 27 Maart 1719, -f Amsterdam {Nieuwe
kerk; 10 Cl.) 26 Juli 1800.
2. Alida Indische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27 Maart 1709, t Amsterdam (Oude kerk; 2e Cl.)
16 Februari 1779, inget. Amsterdam 7 April 1741 met
Gerrit Massius, ged. Amsterdam _+ 1716, zn. van Cornelis Massius.
3. Christina Indische Raven, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 28 December 1710.
4. Catha,l.ina Indische Raven, ged. Amsterdam 1714,
t Amsterdam (Nieuwe kerk; 4e Cl.) 4 October 1766,
inget. 10 Amsterdam 3 April 1739 met Hermanus Donker,
ged. Amsterdam 1714, t Amsterdam (Nieuwe kerk; 3e Cl.)
7 Augustus 1744, zn. van Wessel Donker; 20 Amsterdam 12 Februari 1745 met Jan Jacob Allard, ged. Amsterdam 1717.

Eenige onbekende data,
medegedeeld door Mr. P. C. B LOYS

VAN

TRESLONCI PR I N S.

In de Vrije Fries Xx111 blz. 1 V . V . komt voor ,Stadsen Dorpskroniek van Friesland over de jaren 17981808”. Daarin leest men diverse overlijdensdata welke
niet voorkomen in Ned. Adelsboek, het Stamboek van
den Frieschen Adel en in hier en daar gepubliceerde
genealogieën ; deze volgen hier :
1.f Wyckel 26 Juli 1798 Epeus van Hylckama.
2. _F op Meersigt te Wyckel6 Juni 1799 Ytje Lepie, wede.
wijlen secrs. Dodonaeus Pierius Heemstra van Kolde.
3.fLeeuwardenfjMei 1 8 0 0 \Vilco Holdings Tjat1 i ng Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohelzlansberg. (IV. A. 1917 blz. 133 sub. X).
4. f Franeker 30 Mei 1800 de beroemde geneesheer
Georgius Coopmans, curator der academie.
6.f L e e u w a r d e n 1 1 J u n i 1 8 0 0 R. W. b a r o n v a n
Plettenberg, oud-eerste regent van Harlingen, gedeputeerde. ~(Slamboek blz. 287 kolom 1).
6. t Rasbergen o p S c h i e r m o n n i k o o g 2 6 A p r i l
1801 Anna Cornelia douairière Stachouwer, geb. de
Jong van Persijn, medevrouwe der heerlijkheid Schiermonnikoog. (Mdbl. Ned. Leeuw 1914 kol. 337 sub b).
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7. t 26 Mei 1801 Jan Tobias te Harlingen, commissaris

Harinxma thoe Heech, wed J. C. Hanekamp, oud
71 jaar. (btamb. blz. 155 kol. 2).
31.+ L e e u w a r d e n 7 F e b . 1 8 0 8 J u l . Matthijs cja;
Be,qma thoe Kingma, van 1746-93 secreta. coll.
adm. van Friesland. (N. A. 1912 blz. 217sub VLU).
32. i_ 13 Maart 1808 Leeuwarden bamuel Jean Renaud,
leeraar Waalsche gem. aldaar. 71 jaar, X W. B.
van Bronlchorst.
33. t V o ge 1 zang te Veenklooster 23 Maart 1808 Gerard Jan de KempeBaer.
34. t Uni a s t a t e onder Marssum Jac. Joh. de Kempenoer,
echtg. v. .T. F. van Poppenhuyzen, oud bijna 40 jaar.
(Stamb. bla. 241, kol. 1).
36. + Heeg 16 Sept. 1808 D. H.van Harinxma thoe
H e e g h , collecteur en ingenieur ten dienste dezer
landen, oud 90 jaar 7 m. (Stcimb. blz. 156 kol. 1
bovenaan):
36. -i_ Kammingastate te Ferwerd 26 Nov. 1808 A n n a
Elisabeth barones van Echten, douair. Mr. Horatius
Allard Hiddema can Rnijff.
37. -i_ IJ 1 s t 2 1 Dec. 18 0 8 freule Theodora van Galama,
80 jaar, zuster van R. E. Galama aldaar. ( S t a m b .
blz. 120 kol. 2).

van het Harlinger veer.
8. j- Etten N. Br. huize Adama 28 Mei 1801 Isauc Martin,
oud-kol. Friesche infanterie.
9. -i- Schiermonnikoog 17 Aug. 1801 Johannes B 1 o m,
med. dr. a 1 daar, schoonvader van .J. Stuchouwer
op Schiermonnikoog (Zie Mdbl. a. v. kol. 337 sub. IX).
1O.t Uniastate te Marssum 6 Nov. 1801 Jacobus Moorman
Bouwmeester, oud-gecommitteerde staat.
ll.t Schiermonnikoog 19 Feb. 1802 C. L .
Stachouwer, medeeigenaar dier heerlijkheid ( V g l .

Mdbl. a. v. kol. 337 sub VlII).
12. t Harlingen 16 Juni 1802 Johannes Stijl, oud-leeraar
der doopsgezinden te Makkum.
13.1_ B a r r a h u i s t e W i r d u m 4 O c t . 1 8 0 2 A n n a
Catarina Elisabet van Wyckel, wed. Busaan. (Slamb.

blz. 410 kol. 3).
14.1_ L e e u w a r d e n 8 N o v . 1 8 0 2 J a n LodewijkDoys
van Burmania, old colonel en old gecomm. staat van
Friesland. (Stamb. blz. 65 kol. 2).
16. t Oldeberkoop 12 Feb. 1803 Rudolph Johan I\ëllinge, sedert 1762 gep. luit. van het cav. reg. van
den graaf van Regteren, 82 jaar oud.
16. + Hallum 24 April 1803 Abraham IT’aslander, vh. luit.kol. in ‘t reg. van den gen.-majoor marquis de Thouars.
1 ’ 7 . t Abbingastate te Huizum 1 Juli 1803 Catarina
Geertruid van Heloma, oud 16 jaar, eenige dr. van
M. van Heloma.
18.t Leeuwarden in de St. Jacobstraat 9 Oct. 1803
Wilhelmina Frederica van Upaia, douairière wijlen
Albertus Aemilius Lamoraal Rengers, comm. der
comp. Friesche guardes, de laatste van haar geslacht,
oud bijna 80 jaar. (fi. A. 1916 blz. 330 sub XII6is).
19. i_ Franeker 3 Sept. 1804 Hermunus Cannegieter, hoogl.
rechten aldaar.
20. t Makkum 9 Oct. 1804 Ds. Hector Murray, na 6 6
j. predikdienst, 7 te Parroga en 44 te Makkum, oud
80 jaar (Stamb. blz. 274 kol. 3).
21. t Leeuwarden 26 Dec. 1804 de pastoor Petrus Jacobus
de Kuyper, 33 jaar oud, toen zijn collega Dominicus
Willems juist 86 jaar was.
22. t Makkinga 27 Feb. 1805 Harmanus Meekhoff, pld
secr. van Ooststellingwerf, oud 87 jaar, X G. Boekholt.
23. t Leeuwarden 11 April 1806 Mr. H. L. van Altenu,
postmeester-generaal in Friesland.
24. + Marrum 17 Juni 1806 Binse Looxma, oud keurmeester van het goud en zilver, mederechter van
Ferwerderadeel, oud bijna 81 jaar.
26.1_ Leeuwarden 10 Juli 1806 Jan run Ri+wijk, pastoor
aldaar.
26.t L e e u w a r d e n 1 1 J u l i 1 8 0 6 Erans Jul. Idzert
Johan Heringa van Eysinga, grietman van Rauwerderhem hij de revolutie van 1796 en ge dep ut, e e r d e
van Friesland. ( Friesche Adelaar blz. 41)
27. f- Groot Lancum bij Franeker 6 Sept. 1806 Johannes
Casper ten Behm Wentholt, ontv. beschr. middelen
te FrantJIer, oud 27 jaar.
28. i_ 11 Oct. 1806 te Franeker Arend van Duyden,
praeceptor Lat. school ald., oud 83 jaar.
29.i_ Leeuwarden 23 Oct. 1806 A l b e r t i n a bar. du
Tour, douair. van Sixma (Stamb. blz 380 kol. 3).
30.t Heeg 3 1 D e c . 1807 Magdalena Catharina van

KORTE MEDEDEEiINGEN.
Versteveren.
In mijn bezit is een met één en dezelfde hand beschreven blad met familie-aanteekeningen betreffende het
geslacht T’erstereren. De aanteekeningen luiden als volgt:

,1702 den 4 Juni op den tweede Pinxterdag ben ik
Pieter Versteveren, met Ysbrigh Koelemeij getrouwt
door Dominee Campen tot Edam iu de Groote Kerk.

1703 den 15 Maart de klok half tien uuren, is mijn vrouw

1706

1708

1708
1711

1714

1717

voor de eerstemaal verlost van een Jonge Dogter
en is savons gedoopt Hellena Versteaeren d o o r
Dominee Campen.
den 21 April de klok vier uren, is mijn vrouw
voor de tweedemaal verlost van een Jonge Dogter,
en is Sondags da?r aan gedoopt Geertje Versleveren
door Dominee de Ruyter.
den 24 September savons de klok half ses uuren
is mijn vrouw voor de derdemaal verlost van een
Jonge Dogter, en is. Woensdag den 26 do gedoopt
Trijntje Versteveren door Dominee Campen.
den 27 October is in den heer gerust Irijntje
Verstevereta en den 31 do in de GCroote Kerk begraaven.
den 28 Maart smorgens de klok een uuren is mijn
vrouw voor de vierdemaal verlost van een Jonge
Soon, en smiddags gedoopt Klaas Versteveresz door
Dominee Struys in de Oiroote Kerk.
den 13 Meij smorgens de klok neegbn upren is
mijn vrouw voor de vijfdemaal verlost van een
Jonge Soon, en is smiddags gedoopt Simon Verstetieren door Dominee Struys in de Groote Kerk.
den 18 Februarij smorgens de klok een uuren is
mijn vrouw voor de sesdomaal verlost van een
Jonge Dogter en Vrijdags savons den 19 do. gedoopt Trijntje Versteveren, in de Klijno Kerk door
Petrus Campen.
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1717 den 11 Maart is in den heer gerust Trijntje Versteveren, en den 16 do begraven in de Grooten Kerk.
1718 den 14 .Maart is mijn vrouw voor de sevendemaal
verlost van een Jonge Dogter, en Woensdag den
16 do gedoopt Trijntje Versteveren door Dominee
Struys.’
1718 den 13 Juli is in den heer gerust Trijntje Versteveren en den 16 do in de Groote Kerk begraaven.
1720 den 1 Julij is mijn vrouw voor de agttemaal verlost van een Jonge Dogter, en den 2 dito Sondags
nademiddag gedoopt Trijntje Versteveren door
Dominee Wepster.
1723 den 8 Maart is in den heer gerust Trijntje Verstevenen, en den 12 do begraven.
1725 den 26 Maart is Pieter Versteveren in den heer
gerust, en den 30 do begraaven.
1748 den 22 Januarij is Ysbrigh Koelemeij in den heer
gerust out 66 Jaaren 18 daagen savons omtrent
9 uuren den 27 do begrnaven.
1749 den 23 Mey is in den heer gerust Simon Versletieren out 36 Jaaren, 10 daagen en den 24 do tot
Curacao, op het Steenepad begraaven.”
IDEMA GREIDAN~~.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Heldewier. ‘(XL& 340). Het volgende diene ter aanvulling der genealogie Heldewier :
VI ter. Isnac Heldewier huwt Anna Christine.
Kinderen ged. Geref. Worms:
1. A b r a h a m 1 Febr. 1654, get. Herr Abraham Heldenwier von Frankfurt.
2. Jacob 4 Mrt 1665, get. Jacob du Fay von Frankfurt en Jacob Heldewier von Mastrich.
3. Johanna Franziska 20 Mrt. 1669, get. Johanna
Herr Johann Jacob Heldewier Hausfrau geborene Spilerin van Frankfurt.
4. Susanna Maria 16 Jun. 1661.
VII. Jacob en Ester.
Kinderen ged. Geref. Worms.
1. Johann Heinrich 11 Dea. 1681.
2. Sara Maria 4 Jan. 1688.
3. Ludwig Jacob 20 Jan. 1686.
4. Qeorg Abraham 28 Mei 1687.
W. J. HOFFMAÑ.
Ketel. (XL& 380/1). Bij een onderzoek in de kerkregisters
van Wijk bij Duurstede vond ik de hieronder te vermelden twee ,leden van het geslacht Ketel:
Ged. Wijk bij Duurstede 26 Dec. 1749: Anna, dochter
van Jacob van Leersum en Dirkje Ketel.
Ged. Wijk bij Duurstede 1 Nov. 1763 : Jannigje, dochter
van Evert Broekhuijsen en Mergje Ketel.
Meerdere gegeven Ketel vermocht ik te W. b. D. niet
op te sporen.
NIEUWENKAMP .

.

De Roock. De stamreeks de Roock in Ned. Adelsboek
1916 kan met een generatie worden opgevoerd.
1. Peter Dircksz de Roock, schout te Haaften, i_ vóór 19
Mei 1670, tr. Cathalij/6a Schaije, t na 19 Mei 1670..
11. Arien (Adriaen) de Roock, ged. Haaften 6 Febr. 1643
Hij compareert 19 Mei 1670 voor note. P. de With, Gorinchem (deel 60), wordt daar vermeld als zoon van bovenge.
noemde ouders en woont op dien datum te Haaften.
W ..A. VAN R IJN.

Beek. Gevraagd wordt wie de ouders en het voorgeslacht
waren van Stephanus Beek van Arnhem. Hij was geh.
met Aletta van Ophuysen, die in 1720 te Arnhem stierf.
Zij waren de ouders van:
a. Ds. He?aricus Beek, geb. te Arnhem 1669, Predikant
aan de Kaap de Goede Hoop 1703-1726. Hij is in
Z.-A. overleden.
0 Aletta Beek, geb. c. 1678, dichteres, geh. 10 Samuel
2llartini de Me66r.i van Dordrecht, Landdrost te Stellenbosch, Kaapkolonie, 20 Kaje Jesse Slotsboo, Kapt. Militair
alhier. Zij leefde nog in 1760.
c. Sara Christina Beek, geh. Pieter van Oudenaarden
van Arnhem.
d. Dacid Beek.
Vrager wil weten of Stephanus Beek een afstammeling
is van den dichter David Beek of zijn broer Hendrik.
Volgens een gedicht op zijn geboortedag was David
voor het einde van de 16de eeuw geboren. Zijn broer
Hendrik was in 1620 geh. met Eva Schoonhauen. David
verhuisde in lö20 van Den Haag naar Arnhem. Hier te
Kaapstad zijn eenige gedichten door hem geschreven.
Omtrent AEetta (dichteres) en David Beek, zie ,,Niouw
Nederlandsch Biogr. Woordenboek” Leiden 1912 deel 2.
C . GRAHAM BOTHA.
Kaapstad. Z.-A.
Blanckenhagen - Splitgerber. H . . . . P.. . . Blanckenhagen, directeur der West-Indische Maatschappij,
geb. te.. . . den.. . . , overleden te Amsterdam 26 Jan.
1849, huwt te. . . . den. . . . W . . . . C. . . . Splitgerber,
geb. te.. . . den.. . , overleden te.. . . den.. . ., dochter
van.. . . en.. . . . Wie kan hef ontbrekende invullen?
M. WOLF VAN GEERSDIJK.
Zeist.
Cornelii-van den Heuvel. (XLI, 41, 89, 368). In de
Nijmeegsohe begraafregisters vond ik de begraafdata der
echtelieden Cornelii-Palm, nl. Gerardus Cornelii, begr.
Nijm. 13 Oct. 1746 en Lz/dia Palm, begr. 24 Nov. 1769,
terwijl zijn broer Jonas C. werd begraven 18 Nov. 1740.
Jonas C. had nog als broer en zusters Jacomina, Johanna Jucoba en Derck C. Dezen worden niet a,ls lidmaten
vermeld in het lidmatenboek der Ned. Herv. Kerk. De
begraafregisters vangen eerst aan met 1723; vermoedelijk
zijn zij reeds jong gestorven.
Cornelis Comelii, predikant te Setten, ged. Nijm. 28 Juni
1633, huwde Setten 11-26 Juli 1668 met Janneken Pieck,
geb. Utrecht, waaruit te Setten werden geboren en
gedoopt:
a. Johan, ged. 24 Juli 1669, get. Johannes Cornelii
en Elisabeth Pieck.
0. Catharina, ged. 11 Nov. 1660, get. Hopman Tyssen,
Gerhardus Cornely en Geertruy Cornely.
Druten.
C. W. VAN D A M.
Greve Brouwer. (XLII, 380.) Anneken Ureve, laatst
wede van BermanusBrozcwer, overleden te Deventer26 Jùli
1836, oud ongeveer 80 jaar, moeder en behuwd-moeder van
J. Hz. du Pain, T. Brouwer, P. H. Arntzen, J. ten Have e n
J. Brouwer. (Haarl. Courant 28 Juli 1836.)
Agnes Witte, wede van Gerrit Qreve, overleden te Amsterdam 31 Maart 1838, oud 62 jaar, behuwd-tante en nicht van
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Jan Korthabs Jansz. en J. Brouwer, exec.-te&. (Haarl. Courant 7 April 1838.)
Johanna Brouwer, vrouw van J. ten Haue, overleden te
Deventer 6 Februari 1838, oud 38 jaar, hem nalatende 2
kinderen. (Haarl. Cour. 13 Febr. 1838.) Hij aldaar 31 October 1839 hertrouwd met E. A. Huurt. (Haarl. Cour. 5 Nov.
1839.) Hun eenige zoon, Hendrik, overleden aldaar 7
December 1839, oud nagenoeg 19 jaren. (Haarl. Cour. 1 0
Dec. 1839.)
W. J. L. P.
R.

rinderen Johan Adolf en Gerardyua. Het huwelijk zal
vel omstreeks 1736 hebben plaats gevonden. De mogeijke afkomst van Henricus zou dus kunnen blijken uit
le inschrijving van zijn eerste huwelijk. Nu vond ik
lezer dagen in ‘t Maandbl. XXXII k. 110 de meer dan
waarschijnlijk naaste iamilie van zijn eerste eohtgenoote
m is zijn eerste huwelijk wel te vinden door middel
ran deze aanwijzing.
Jr. Pdick Marckloff tot Ellsinck, richter te Diepenheim
n 1638, huwt Gerdina Peckednm.
Uit dit huwelijk een zoon Adolf Marckeloff.
Diens dochter Muria Catherinn Marckeloff geh. met
Mattheus Il/ilhelm von W$enbrock Zij stierf 1704. Zij
lebben een zoon Bernardus /Tydenbrock.
D e o v e r e e n k o m s t v a n d e timen - Gernrdina e n
Adolf - is zeer opmerkelijk, terwijl dit nog wordt versterkt door het feit dat twee kinderen uit H o f f m a n n ’ s
;weede huwelijk de namen Ma,riu Catherinn en Bernardus
Iragen.
Waar werd dit eerste huwelijk Hoffman?a-Madelhoff
<esloten, te Diepenheim? Er wordt ook in een goneal.
tangegeven dat Henricus Hoffmnnlz eerst in het Staatsche
.eger diende. Is hierover iets bekend, hij was geboren
jmstr. 1700.
W. J. HOFFMA%.
Cambridge Mass. U. S. A.

Haas. (XLII, 380.) Vrouwe Annu Elisabeth Haas, wede
van Helmert Willem van Beek,in leven oanonicq van St. Jan
te Utrecht, overleden te Utrecht 5 Februari 1830, oud
ruim 63 jaar. (Haarl. Cour. 11 Febr. 1830.)Hare ouders
zullen in de overlijdensacte vermeld staan.
W. J. L. P.
R.
Hanswijk(van)-Bouwens. (XLII, 380). Johanna Maria
Catharina van Hanswijk.
0 u d er s : Mr. Johan Willem van Hanswijk en Debora
Bouwens ;
G r o o t o u de r s : Jan van Hanswijk en Johanna Maria
Catharina von Hyssel; Pieter Bouwens en Margaretha
Berkhout ;
O v e r g r o o t o u d e r s : Willem van Hanswijk en Cecilia raw Wijnbergen ; Nicolaas von Hyssel en Margaretha Strommers ; Joan Lucas Bouwens en Sara Cornelia van Marselis ; Mr. Hermanus Berkhout en Debora
de vries ;
O u d - o v e r g r o o t o u d e r s : . . . . ‘van Hanswijk e n
. . . . Kuijst van Wijck gez. Porter; ? Arent Willem ~11~
Wijnbergeh en Geertruid van Uterwijck ; . . . . co11 Hyssel
. . . . . . . . Strommers en . . . . * Johannes Bouwens en
patharina Pels * Willem Hendrik 2>an Marselis en Jaooba
Catharina van ‘der Does; Mr. Gerrit Berkhout en Margaretha Bezem ; Hercules de Vries en Maria Sonck.
C. J. P OLVLIET .
‘s-Gravenhage.
Hennequin-de Jonge. Pieter Hennequin, ged. Sluis
19 Aug. 1714, f- op een beurtschip van Rotterdam naar
Sluis 6 Sept. 177’7, notaris te Sluis, huwt als wednr. van
Paulina Faas, 6 Juli 1760 Cornelia de Jonge, g e b .
Zierikzee 27 Juli 1732, t Sluis 17 Mei 1809, dr. van
Mattheus de Jonge en Jacoba van Asperen. Zij hertrouwt
7 Maart 1786 Dr. Med. Johan van der Beke, geb. 3 Aug.
1729, t Sluis 29 Sept. 1807, burgemeester van Sluis.
Behoorde de hier bovengenoemde Cornelia de Jonge
tot het door den Heer Wijnaendts van Resandt onlangs
in zijn ,,Geschiedenis een Genealogie van het geslaoht
de Jonge” behandelde geslacht of tot het geslacht de Jonge,
waarvan melding wordt gemaakt op blz. 13 van dit
werk, waarin van bovengenoemde Cornelia geen melding
wordt gemaakt?
M. W OLF VAN G EERSDTJK .
Zeist.
Hofftnann-Momma-Marckelhoff. (XLI, 238). In
bovengenoemde aflevering van het Maandblad wordt een
belangrijke vondst medegedeeld voor het hooger opvoeren der genealogie van deze familie Hoflmann, welke
in vroegere jaargangen zoo dikwijls ter sprake komt.
Henricus Hoffmann, de predikant te Bennekom, huwt
in le huwelijk Gerardyna Marckelhoff, waaruit twee

Hoogmade (van). Hoe sluit Jannetje v. H., geh. 8 Sept.
1668 met Gijsbert vara Sittert, D o o p s g e z . leeraar te
Leiden, aan de v. H.‘s, genoemd in Md bl. XXV. k. 111, aan ?
W. J. HOFFMA~.
Cambridge Mass. U. S. A.
Jolle (Le). H 00 is het wapen der Amsterdamsche
réfugié-familie Le Jolle, einde 1651 aldaar woonachtig,
oorspronkelijk afkomstig uit Dieppo, waarvan verschillende leden in de 1’70 en 180 eeuw apothekers waren?
L. 8. A. M. VON RÖMER.
Soerakarta.
Kleine-Spiering. Jan Pieter Hendrik KZeine, secre
taris 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
overleden ?
THIERRPDE BYE DÓLLEMAN.
Aerdenhout.
Mierop. Wie is Joncker Mierop, die als j.m. te Haeften
[Tielerwaard) 30 Mei 1680 ondertr. of huwt met Anneken
Hermolasen Kercketingh, j.d. ,,tot Haeften” (fiches R.A.
Arnhem) ?
v. D.,,v. H.
B.
Neufville (de)-de Cocq van Opijnen. (XLIII, 6.). Waar
is de plaats van de aldaar genoemde A n n a Kocq ,,van
Opijnera” in de genealogie de CoCq van Opijnen?
v. D. v. H.
B.
Noortwijck. Robbert Dnniel Crommelin, geb. i741,+ 1808,
was gehuwd met Maria Elisabeth ïVoort~u$k, geb. Amsterdam 21 Aug. 1751, i 1798, dochter van Clnudeenvan Edisabelh de Haan. IIoa is het wapen Noortwijck ?
H. KRONENBERC+.
Deventer.
Pergens. Wie waren de ouders van Jacob Pergens,
heer van Vosbergen, koopman, geb. te Keulen . . . .,
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ge&. te Amsterdam 7 Juli 1681, getr. 22 Mei 1640
m e t Leonora Bartolotti?
B. F? v. V.
A.

e e n k l e i n e a,chtp. ster. - Aan de keerzijde: ,op de
vijftigjarige bruiloft van H e n d r i k Versteeg en W. van
Poolsum den .30 Juni 1769.”
Hieruit blijkt dus, dat dit echtpaar den 30.6. 1719 is
gehuwd, vermoedelijk te Utrecht, alwaar het geslacht
Versteeg reeds in 1662 vertegenwoordigd was door den
boekhandelaar Hendrik Versteeg. Leden dezer familie
waren in de 18d” eeuw vermogende houthandelaren.
Uit LM.S. aanteek., waarbij het wapen wordt opgegeven
als in rood een gouden 6 p. ster, blijkt mij, dat D i r k
Versteeg en Maria van Helsdingen de ouders waren van:
a. Volkert, geb. Utr. 1669; b. Antonis, geb. Utr. 1670,
notaris en procureur ald.; c. Watburch, geb. Utr. 1672;
d. Dirk, geb. Utr. 1674 en e. Qerardus, geb. Utr; 1670.
Een echtpaar Wernard Versteeg X Maria de IVit won:
a. Elisabeth, geb. Utr. 1669; b. Maria, geboren Utr.
16ti4; c. Volkert, geb. Utr. 1669 en d. Johanna, g e b .
Utr. 1673. - De familie blijkt ook verwant aan die
van Borski, Tydeman en v. Soestdijk.
‘s-Gr.
.lU. G. W .

Plettenberg (van). (XL& 278). Aldaar wordt vermeld
Lodewijk van Plettenborch kap. die in 1641,‘44 voorkomt.
Blijkbaar is hij dezelfde als Lzcd. de Plettenberg, die met zijn
wapen en met Sam. de IVater, Cfisb. Janssen, Joh. de
Lauwick, Cornelis Keyser, Just. Janssell, Henr. Welcker,
Lamb. Eouvehaer, Alb. Qijsbertsen, Pelgr. Albertsen, Hub.
van Diemen en Nicol. de Lange en hunne wapens en
met het wapen van Kuilenburg voorkomt op de klok
in de Ned. Herv. Kerk te Heer Hugowaard, waarop men
verder leest : ,,Satrapa, praetor, cosules, scabini et secretarij civit. Culemb. Anno 1666” en ,Sigillum m a g n u m
civitatis Culenburgensis.”
In 1666 was Lodewijk van Plettenberg dus commandant
van Kuilenburg.
Hoe is deze klok in de Heer Hugowaard beland?
‘Y- Cfr.
B. v. T. P.
Quack. (XLIII, 30.) L ouise Henriette Troost, vrouw van
C. A. E Quack te Arnhem 16 November 1829 bevallen
van een dochter. (Haarl. Cour. 19 Nov. 1829.) Een dochter
geb. te Ar n h e m 22 December 183 1. (Haarl. Cour. 24 Dec.
1831.) Een zoon geb. a 1 d a ar 26 September 1834. (Haarl.
Cour. 4 Oct. 1834.) Hun oudste dochter Louise Cntha,ina
C h r i s t i n a overleden te Amsterdam 12 Februari 1837
oud ruim 7 jaar. (Haarl. Cour. 16 Febr. 1837.) Een dochter
geb. aldaar 18 November 1838. (Haarl. Cour. 20 Nov.
1838.)
Vrouwe Johanna Maria Juliane von Carnap, wede J. C.
Quack,overleden te Ar n hem 28 September 1836,oud ruim
60 jaar, moeder en behuwd-moeder van C. A. E. en L. H.
Quack geb. Troost en van A. L. A. Qunck. (Haarl. Cour.
3 Oct. 1836.)
W. J. L. P.
R.
Verspyck-de Vree (moet zijn : -de Vroe). (XLII, 383).
Arend Verspyck, gedoopt te Nijmegen 1 Maart 1760,
overleden te Varik 2 Februari 1830, oud-kapitein der
I n f a n t e r i e , z o o n v a n Everhard Perspyck, ontvangergeneraal van het kwartier van Nijmegen en van A n n a
Prançoise Beeckman trouwt te . . . . . C a t h a r i n a Bertruda de Vree, gedoopt te Woudrichem3 21 September
1756, overleden na 1830, dochter van Johan de Vroe
en Maria ten Hagen. (Zie voor de Vroe: Taxandria 1904,
blz. 86 en vgl. en Ned. Patriciaat 1912).
Uit het huwelijk Verspyck-de Vroe waarschijnlijk
2 dochters nl. Anna Maria F’erspyck en Johanna Sara
Verspyck, die vóór den vader stierven.
‘s-Gravenhage.
V ERSPYCK M IJNSSEN .
Versteeg. (XLIII, 31). Op de herdenking van het vijftigjarig huw. van H e n d r i k Versteeg en Il’ilhelmi~~a v a n
Poolsum bestaat een fraaie gouden gegraveerde penning
[waarvan &n ex. thans in het bezit van Mevrouw Nagtglas Versteeg, geb. Harloff te ‘s-Gravenhage] met aan
de voorzijde in een cirkelvorm [waaromheen de woorden :
In winden en orcaan, blijf ik met telgen staan] een boom
met 8 kleinere boomen op ééne lijn geplaatst en van
boven rechts. en links vergezeld van een aquilon. Onder
de lijn de woorden: ,De Heer heb d’eer” en daaronder

Versteeg. (XLIII, 31). De vraag van den heer Nieuwenkamp klopt niet met het in den Navorscher 1886 blz. 678
medegedeelde. Daar leest men dat Jacoba Versteeg, geb.
te Utrecht 1740, die 10 X Mr. Jan Nagtglas, 20 X Jacobus
Johannes run Ravesteyn, een dochter is van Volkert Versteeg, notaris te Utrecht, die te Utrecht 17 Sept. 1733
huwde met Johanna Jacoba van Aldenborg. Als wapen
wordt opgegeven : In rood een ster (ti) van goud. Zie
verder nog Navorwcher 1913 blz. 67.
Arnhem.
V A N S~EILFGAARDE.
Vlissingen (van). (XLIII, 31). Uit de doop-, trouwen overlijdensregisters van Utrecht valt omtrent deze
familie het volgende aan te toekenen:
Jacob Berritss. van Vlissingen, overl. 28 Dec. 1666,
begraven in de Buurkerk, had o. a. een zoon
Cornelis van Vlissingen, overl. 16 April 1723, begraven
in de Buurkerk. Hij huwde 21 Oct. 1674 in de Janskerk Christina Boomhouwer, overl. 6 Febr. 1680, begraven in de Nicolaaskerk en hertrouwde 9 Nov. 1680 in
de Catharijnekerk Anhichje van den Berg, overl. 23 April
1721, begraven in de Buurkerk.
Uit het eerste huwelijk werden geboren drie en uit
het tweede huwelijk vijf kinderen, waaronder:
Paulus van Vlissingen, Mr. metselaar, ged. 17 Aug.
1687 in den Dom, overl. 11 Dec. 1761, begraven in de
Buurkerk. Hg huwde 4 Nov. 1710 in de Catharijnekerk
Johanna Mtqsert, overl. 19 Nov. 1727, begraven in de
Buurkerk.
Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder:
Cornelis van Vlissingen, ged. 4 Dec. 1711 in den Dom,
overl. 2 April 1788, begraven in de Buurkerk. Hij huwde
22 Mei 1741 in de Nicolaaskerk Beertruid ‘t Lam, overl.
20 Sept. 1773, begraven in de Buurkerk.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder:
Paulus van Vlissingen, ged. 30 Jan. 1742 in de Catharijnekerk, overl. 20 Dec. 1788, begraven in de Buurkerk. Hij huwde 1 Jan. 1764 in de Buurkerk Anna
Terburgh, ged. 26 Mei 1743 in de Luthersche kerk, over].
6 Maart 1806, begraven in de Luthersche kerk, dr. van
Antony Terburgh en Geertruid de Bruyn.
Uit dit huwelijk twaalf kinderen, waaronder:

.
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Cornelis van Vlissingen, koopman, ged. 26 Jan. 1767
in den Dom, poorter van Amsterdam 27 Jan. 1792.

9. Eva van Brederode, wede. Claes Rietvelt, begr. 28

Utrecht.

G.

BBINKHUIS.

Wijs (de). Gevraagd worden de ouders, grootouders en
overgrootouders van Susanna de lt’ijs, geb. Amsterdam
3/9/1683, gest. aldaar 23/6/1749 en getrouwd 2/12/1698
te Amsterdam met Hendrik Htcyghens, geb. Utrecht 18
Jan. 1677, + Amsterdam 1 Febr. 1746.
Wassenaar.
A. E. RAHUSEN.
Onbekend wapen. A.In mijn bezit is een schilderij (ongesigneerd), gedateerd 1712, voorstellende een predikant
in ambtsgewaad.
In een der hoeken bevindt zich een wapen, voorstellende een burcht, in het midden een deur, geflankeerd
door 2 spitstoeloopende torens, ieder met een raam,
helmteeken een kroon, kleuren : burcht rood; poort,
torens, deur en ramen zwart of donker blauw, dekkleeden
goud, helmteeken een kroon.
Het is afkomstig uit de familie van Burg (Zeeland),
doch deze familie voerde een ander wapen (pelikaan).
Gaarne vernam ik wien deze schilderij kan voorstellen,
alsook zoo mogelijk in welke plaatsen de voorgestelde
predikant was, zijn huwelijk, voorouders en nakomelingen
enz. of waarin een en ander te vinden is.
8. J. BICKER C A A R T E N.
Baarn.
Het bovenbeschreven wapen vertoont veel gelijkenis
met dat van het bekende Nijmeegsche regeeringsgeslacht
van den Bergh. Wellicht stelt het portret voor Ds. O t t o
van den Bergh, geb. Nijmegen 2 Sept. 1632, Predikant
te Weert, Ubbergen, Wamel, Dreumel en ten slotte te
Rhenen, overl. aldaar 8 Jan. 1744. (Zie Gen. en Herald.
Bladen, VI, 1911, p. 348).
R R D.

Onbekende wapens. B. Wie kan mi inlichten omtrent
de namen der geslachten, die de volgende wapens voeren?
a. Van? met drie koornaren van?
b. Gedeeld: 1. van? met een wildeman van?; 2. van?
met een klimmenden leeuw vanÍ’
i Welke zijn de kleuren?
Deze twee komen voor als alliantiewapen op een
cachet, waarvan mij de herkomst onbekend is.
v. L. v. D.
D.
Wapenborden in de Ciroote Kerk te Alkmaar. In
het Alg. Ned. Familieblad 1903 blz. 177 V . V . vindt men
een lijst van de wapenborden, die vóór 1796 in deze
kerk hebben gehangen. Het zijn er 178; de personen
op wie zij betrekking hebben zijn nagenoeg alle geïdentificeerd. Wie zijn echter de volgenden?
1. Capeteyn Morgan, begr. 28 Maart 1633; hij was
comm. van een Eugelsch vendel; 10 Oct. 1614 komt
te Alkmaar een vaandrig Morgan voor.
2. Juffr. van Crompvliet, begr. 19 Oct. 1641.
3. Foreest van de Oude Vest, begr. 6 Maart 1645.
4. Samson van Bronckhorst, begr. 20 Maart 1645. (De
Wap. 1906 blz. 334 noemt hem Braeckhorst.)
6. De huisvrouw van kap. Herri Ellsele, begr. 4 Oct.
1649.
6. Marye van Nes, begr. 8 Nov. 1660.
7. And&es van Heemskerck, begr. 18 Oct. 1661.
8. Juffr. Anna van Nes, begr. 28 Dec. 1661.

Maart 1664.
10. tionstantia Wilhelmina van Hesse, begr. 2 Nov. 1747.
11. De heer valz Houtuin, begr. 11 Oct. 1662. Hij zal
wel Soete van Laeken z$, maar wie?
Curieus ziju voorts de benamingen, waaronder de
navolgende personen door den koster of doodgraver
werden ingeschreven.
1. De vrouwenmoeder ‘van Franciscus de Jode, begr.
12 Feb 1632. Bedoeld is de schoonmoeder van
Franciscus Ferdinandi du Paz (blijkbaar een Port.
Israëliet), die X een dr. van Don Diogo Duarte uit
Antwerpen.
2. Jr. l’7ermalen, begr. 29 Juni 1634. Bedoeld is Jr.
Johan van Abcoude va,r Meerthen, kerkmeester der
Groote Eerk o.a. 1664--1626.
3. Juffr. Margriet Lammer, begr. 2’7 Juni 1673. Bedoeld
i s Geertruid Cuyck v a n Nierop, X 1 o Moximilictan
L e M a i r e ; X 20 Cornclis vak der Liijn (Lnmmer is
dus een verbastering blijkbaar van Le Maire.)
4. Kapitein Nieberch, begr. 19 Nov. 1644; het grafboek
noemt hem kap. Nubeck. Bedoeld is kap. , . . . van

Egmond van der Nieuburch.
‘s-Br.

B. v. T. P.

Wapenborden te Weesp. (XXXIV, 127/8, 169/160).
Daar ter plaatse werd gevraagd op welke personen de
aldaar in de Ned. Herv. Kerk aanwezige vier wapenborden betrekking hadden en werden door den heer
R. T. Muschart een wapenbord geïdentificeerd en ge,gevens verstrekt nopens de drie andere. Sinds dien
bleef deze aangelegenheid rusten.
Mij is thans gebleken, dat
10. het bord No. 2, in kol. 128 vermeld, is van
Barbara Schouten, geb. 3 Nov. 1662, X 1 Aug. 1690
Joan van MeeckFen ; zij was dr. van Jacobus Sch., burgem.
van Weesp en 1du Del& kleindr. van Cornelis Sch. e n
Barbara Leeuw en van Clnes Del1 en Annetje Backer.
20. het bord No. 3 aldaar betreft Mr. Niclaes DeU,
geb. 18 Nov. 1642, f- ongeh. 10 Febr. 1680 (volgens
het bord, waarop zijn wapen voorkomt als op b l a u w
een gouden dwarsbalk enz.), zn. van Claes en Annetje
Backer, dus oom van voornoemde Barbara Schouten.
Wie helpt nu het 4e w a p e n t e r e c h t b r e n g e n : O b y t
29 October anno 1664 op zwart een gouden driekoek,
waarop drie gouden??; helmt. een ruit tusschen twee
veeren.
B. v. T. P.
‘s- CSr.
INHOUD 1925, TC'. 2.
Bestuursbei iohten. - De oudste generaties van het geslacht van
Boetzelser, door J. D. Wsgner. - Geslacht van Boschuysen te Zierikzee,
door P. D. de Vos. - Familie-aanteekeningen Godin, medegedeeld
door Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn. - De Hollandsche familie Clant
en aanverwanten, door W. M. C. Regt. -Bijdrage tot de genealogie van
het geslacht Indische Raven, door A. B. van der Vies. - Eenige
onbekende data, medegedeeld door Mr. P. C. BIoy van Treslong Prins.
- Korte mededeelingen: Versteveren; Heldewier; Ketel; De Roock. Vragen en antwoorden : Beek; Blanckenhagen-Splitgerber; Cornelii.
van den Heuvel; Greve Brouwer; Haas; lianswijk (van)-Bouwens;
Hennequin-deJonge; Hoffmenn-Momma-Msrckelhoff; Hoogmade(van);
Jolle (Lei ; Kleine-Spiering; Mierop; Neufville (de); Noortwijak;
Pergens; Plettenberg (van); Quark; Verepyok-de Vree (moet zijn: -de
Vroe); Versteeg; Vlissingen (van); Wijs (de). - Onbekende wapens;
Wapenborden in de Groote Kerk te Alkmaar; Wapenborden te Weesp.
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Van Brederode

genaamd

Cloet ingen,

door J. D. W A Q N E R.
In 1696 komt voor een \Valraceu van Brederodegenaamd
Cloetingen, ook genoemd Walrare va?i Cloetingen. Blijkens kwartieren in de Ned. Leeuw 1917 kol. 210 zou
hij een zoon zijn van WuIraven van Brederode (14661631) en van Margriet van Borssele, erfdochter van Cloetinge, die 1492 gehuwd was en 1607 ovurleed. Walraven
v. Cloetingen kan blijkens de jaren van dit echtpaar
geen zoon zijn geweest. Volgens zijne betrekking van
monster-commissaris en zijn huwelijk is hij zeker een
b a s t a a r d , w a a r b i j d a n d e v r a a g op& blijft wie zijn
werkelijke vader geweest is.
Deze bastaardtak der aloude Brederode’s wordt ons
geheel gegeven door raadpleging van het Register op
de Leenactenboeken Kwartier van Nijmegen. Leen 35”,
160a, 161, 162 5 3 en 163.
Walraven 1:a.n Brederode getzoemd Cloetingen, Monstercommissaris 1696; trouwt 1” eene nog niet bekendeen
2” Cornelia van Wees, dochter van Ola’uie~* en van Isabella van Buren. Zi wordt 28 Apr. 1695 genoemd de
h u i s v r o u w v a n Walraven van Cîoetingen,zij is dood
22 Dec. 1616.
Uit het lste huwelijk is gesproten eene dochter A n n a
van Cloetingen die 26 Aug. 1606 wordt vermeld.

Maart 1 9 2 5 .

Uit het tide huwelijk eene dochter M a r i a die 3 Aug.
1694 dood is en een zoon Floris. Deze wordt als erve
zijuer moeder Cornelia den 22 Dec. 1616 beleend met
den Cleynen Fllsweert te Lienden: hij maakt het leen
onder zijne kinderen deelbaar 6 Jwn. 1631 en overleed
30 Nov. 1630, begraven te Rhenen. Zijne vrouw Geertrxid
Vonck van Brake1 (ook genoemd Geertruid Vonckgenaamd
vare Braeckel) is vermoedelijk dochter van Adam Vonck
en eene Vonck van Lienden, zij werd 1616 getocht,
testeert 1660 en is dood 3 Juli 1678.
Uit het huwelijk van Floris en Geertruid werden geboren vijf kinderen:
le. Walracen, als erve zijns vaders den 1 Maart 1638
beleend met den Cleynen Elsweert, den 21 Jan. 1660
is hij dood.
<Le. Hendrik is 41 Jan. 1660 dood.
30. Il’olphert van Brederode genoemt Cloetingen wordt
voor hem en zijne zusteren als erfgenamen hunner moeder
Geertruid beleend met den Cleynen Elsweert 3 Juli 1678,
is hulder zijner zuster Maria 1 Nov. 1680, met zijne vrouw
Mechteld van Nyhoff 30 Mei 1662, met zijne vrouw Elisabet ran Rhede tot Nederhorst 16 Mei 1685 en zal gestorven
zijn 16 Sept. 1691 (Ned. Leeuw 1917 kol. 216). Zijne eerste
vrouw Mechieltl van Nyhoff, dochter van Hugo en Maria
de Coninck, was 26 Juli lti26 nog onmondig. De tweede
vrouw Elisabet ‘van Reede tot Nederhorst, dochter van Beremi Adolf en Consta,ntia Magnus, was geboren 23 Sept.
1641 (v. Spaen’s Genealogie Reede).
4e. Maria, met haar broeder Wolphert 1 Nov. 1680. Zij
en haar man Johan Georg Redlich tochten elkander 6 Dec.
1691, is erfgenaam harer tante Mariavan Brederode 3 Aug.
1694, testeeren zij en haar man 29 Sept. 1698, heer en
vrouw van Schulenburg 6 Juni 1699 (Ned. Leeuw 1911
kol. 64), zij testeert 13 Januari 1708 en is niet lang daarna
overleden.
50. nog eene zuster in 1678 vermeld.
Uit het huwelijkvan Wolphert met Mechteld van Nyhoff
zal geboren zijn eene dochter Ma&&, die blijkens kwar-
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tieren in Ned. Leeuw 1917 kol. 215 als weduwe mw Urknen den 14 Febr. 1725 overleden is. Volgens Ned. Leeuw
1909 kol. 9, was zij namelijk 6 Juni 1708 gehuwd met De/%
van Brielleti wedr van Anna ï!rlwyareta de Rtcyter en zoon

ghcboeren cn(de) die puten sin heer Claes va(n) Aemelenberch en(de) L y s k e n o n s suster en(de) niesjen Cruven Hubert oms wyf, ee(n) goet monsge poet het worde(n)
ofte vroech in de(n) hemel.
Item doe men screff 1664 jaer op den 2 dach Junius
wort I’oe?zis geboeren des nachts tusen ellyff en twaelyffen en(de) die peten bin min moeder ende min broer
coernelis en(de) kferten Jacobsz min oem, een goet mensge
moet het worde(n) ofte vroech in den hemel.
Item doe men screff 1665 jaer dinsdaegens nae Amsterdamse kermis wort Aefjen geboere(n) smorgens tusschen seven en(de) acht ueren en(de) die peten sin Peter
Geritsz min om en(de) min Niesjen mu(j)e en(de) Willemjen, een goet mensg(e) moet het worden ofte vroech
in de(n) hemel.
Item doe men screff 1666 jaer op sinten Symen Zuendach smorgens te hallyff drie ueren wort ToenBs geboeren en(de) die peten sin Egbert Wyllemsz. en(de)
Coernelis Toenisz en(de) Merichjen Ghysbert bruers wyff,
een goet mensge moet het worden ofte vroech in de(n)
hemel.
Item doe men screff 1568 jaer smaenendaege(s) voer
lichmus tusen ses en(de) sueven smorgens wort J a e c o p
geboeren en(de) sin peten sin Hubert Jaecopsz min oem
en(de) Heinrick Jacobsz min om en(de) Merichjen Boeners, een goet mensge moet het worden ofte vroech in
den hemel.
[met een andere hand tusschengevoegd :]
Item doen men schref 1643 den 3 Mert smarggens
ten half eenen sterft Jacob Everts van Voorst in den
Heer seer chrystelick, ghewest heft myn vaders broeder
(get.:) Lucas v. Voorst.
[verder met de oorspronkelijke hand:]
n 1674 by my Evert Ihoenis ra(n) Voerst koeckenbaoker tot Utrecht Ann0 1669” [en dan volgt weder:]
Item doe men screff 1568 jaer doen was ick Evert
Toen& en(&) Jan Lubbersz. te saemen in Vriesland tot
Leuerde(n) en(de) Fraenicker ende Harlinge en(de) waeren
op korsaevent te Stafferen en(de) maeckton goede sier en
(de) op korsdach ontrent acht ueren gingen wij over die sec
nae Enckhuysen en(de) ons mueten (ontmoetten?) twe
slejen mit menschen en(de) die reden nae Staefferden
toe en(de) wy quaemen te 12 ueren te Enckhusen binnen.
Item doe men screff 1669 jaer op de(n) 4 november
scaevens tussen 4 en(&) 5 ueren worde Jeronymus geboeren en(de) sin peten sin Jan va(n) As en(de) Mauvers Gysbersz ende Weinjen nicht.
[met andere hand volgt :]
Item doe men schreeff 1672 den 22 oecktober wert
Evertgeta gebooren na sya vaders doodt syn peeten syn
Cornelis Tonisz ende Foeckert van Noertponder ende
myn moer.
[weder met andere hand wordt vervolgd :]
Item doe men screff 1683 doe vergaeyrd(en) ick IVyll e m Evers8 ende Atten Luckas de &aarten dochter in
den echten staet dynsdach voor synte Wychtoer smorgens dat en was gheen wonder savens croepen wy by
menkander onder, in lieffden.
Item doe men screff 1684 Jaer vrydach voor Synte
Wychtoer smorgens tussen vyer ende vyef ueren woort
Heynriclyien gheboeren en syn peeten syn Wyllem de
Swart ende Wyllempe Mue ende Gryete ons suester, een
goet mensge moet het woerden off vroech in den hemel.

van

Gyslh3rt en

Qeertruid Vonck vun Liellde/l.

Een merkwaardig familie-registertje.
(Geslacht van Voorst)
medegedeeld door kl. G. WILDEMAN.
In de verzamelingen van het Centraal Bureau voor
Genealogie en Heraldiek te ‘s-Gravenhage berust een
fragment van een handschrift in klein 80, dat vóor
bijna vier eeuwen dienst deed als algemeen notitie-boek
van Ecert Thoenisz. van Voorst l), volgens z’ijne eigenhandige aanteekening ,,koeckenbacker tot Utrecht anno
1569”.
Behalve posten betrekking hebbende op zijn bedrijf,
vermeldt het verschillende kleine uitgaven van vermoedelijk vóór genoemd jaar, o.a.:
,,noch verschoetten sen peeck daer ick de solder me
dicht maecken 1111 (zal stuivers beteekenen) noch twee
,blancken aen drye paennen op het hues”.
Voor ‘t bereiden van koek is honig noodig en zoo
‘vinden we dan ook vermeld:
,nooh wt. gheven X11 gulden V st., sen een haelf
vaet hoeninck.
noch wt gheven XXXXIIII gulden sen twee vaeten
hoeninck.”
Ook leverde hij op crediet, ‘t geen blijkt uit de volgende posten :
,,Item Haes is my schuldich twee gulden van rog.
Item noch 13 stuvers van semel.
Item Symoen van Amsterdam heeft ghehadt den XX
September 4 hondert koeken en(de) hondert clynns koeken.
Item Jan van Leyjen is my schuldich 7 g. van koecken
die hy sellyfs haelden op den 24 Junius (1570)“.
Doch behalve soortgelijke aanteekeningen heeft hij
van af 1659, het jaar zijns huwelijks, de geboorte zijner
kinderen te boek gesteld op de eigenaardige, in die
tijden gebruikelijke wijze.
Na zijn dood bleef dit registertje voor de familie
een legger voor welk doel bij anderen de bijbel dienst
deed en aijn de mutaties tot 1622 bijgehouden.
Wij laten nu die inschrijvingen, welke volkomen vertrouwen verdienen, in extenso volgen.
Item doe men screff 1659 jaer doe vergaeyrde(n) ick
in den
echten staet op sinte mertens dach smorgem dat een
was gen wonder saevens croepen wy by menkander
onder, ut lieffden.
Item doe men screff 1661 jaer op sinte peters dach
in di6 va5ten tsaevens tussen negen een tien ueren wort
W$lena geboeren en(de) sin peten sin Toenis Evertsz
min vaeder en(de) Egbert Wyllem en(de) Beelichjen van
As, een goet mensge moet het worden ofte vrosoh in
de(n) hemel.
Item doe men screff 1663 tjaer daeges nae vrpuliohmis smorgens tussen drie een vier ueren wort #rietjen
___~_
1) Behoorende tot de familie Van Voorsl, die later opging in die
Euert Toen& en(&) Eeinrickjen WillemsdocAter
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Ifem doe men scr& 1686 jaer op koersdaech smorgens tussen aecht en(de) neyge(n) uueren woort Cristiaen
gheboeren en(de) syn peeten syn Ghysbert Tuensz. van
Voorst en(de) Gherret Eersten en(de) Cornelysjen ons suster, een goet mensge moet het woorden oft vroech in
Familie-aanteekeningen Malapert *), I
den hemel.
medegedeeld door Jhr. Mr. E. A. VAN BE~ESTEYN.
Item doe men screff 1687 jaer dinsdach nae nyen jaer
daech smorghens tot neeghen uueren woert Cornielesen
E x t r a c t uijt seker Memorial d e L o u i s Malaheboeren en(de) haer peten sin Joep Willemsz. en(de)
p e r t , l e jeune, f i l s d e M i c h e l , v a n d e n
s aeoope nieoht en(de) Fransse nicht, een ghoet mensch
16 October 1664, getranslateerd uijt het
moet het woerden oft vroech in den hemel.
Spaansch.
Item doe men screff 1688 jaer Vriedaeoh nae sinte
1674.
viotoris savens tussen ses en(de) seven uueren woert Ecert
gheboeren en(de) sien peten syn Antonis Ghisbertsz van
Memorie, dat op den 6 Januari& sijnde ik oud 38 jarep,
Voorst en(de) Ghisbert Bernssen van Voorst en(de) en gaande na de 39, heb ik mij verlooft ten huwelìjk
Cornelisen ons suster, een goet mensge moet het werden en de hand gegeven aan Marie de la Faille, dochter van
offt vroech in den hemel.
Jan de la Eaille, den ouden, sijnde in sijn huijs, tusstihen
Item doe men soref 1690 den negenden September na- 6 en 7 uuren des avonds, in presentie van Sr. Sebastiaen,
miedags tuesen twee en(de) drie ueuren woert Lzceckas Pastoor van de grote kerk deser stad Antwerpen, en
geboesen en(de) syn peten syn Geret Eersen ons suager; van den excellenten Hertog van Aerschot, Monsr de
#(ds) Jan Jansz. van Brockhuesen ons suager, en(de) Barlamont, Monsr de Champagne, en veel andere perMer&gen mue, een goet mensse moet het woerden oft sonen, bloedverwanten van beijde sijden. En op den 2
vroch in den hemmel. 1690.
des volgende maants Februarii tusschen 6 ende tì uuren
Item doe men scref 1693 jaer de 29 Junis op Sinte des morgens, sijnde de voorsz. Maria oudt 19 jaeren, op
peter en(de) paulis daech snamiedaech drie en(de) vier dien eijgen dag s$n wij getrouwt in de kerk vau de
u,ueren weert &ert geboercn en(de) syn peten syn Ghert Carmeliten, sijnde present de bloedverwanten van beijde
l&rsten ons suager en(de) Bartelemeus Diercksoen en(de) sijden, en daar wierde gemaakt twee schrifturen van
Ohyertie nieoht Ghysbert neef wif, een goit mens moet het eenen inhoud, gesloten voor Levin van Rathegem, opepwoerden oft vroech in den hemmel. 1693.
baar schrijver, in dewelke sijn begreepen de conditien
Item doe men scref 1694 jaer den 30 Julius op dyns- en accoort van ‘t voorsz. huwelijk, geschreven in de
dachs tuessen 4 en(de) 6 uuertm woert Diercken geboren Nederlandsche taal, welke waren gesegelt den voorsz.
en(de) syn peten syn Jan Jacobsoen van Santen en(de) 6 dag van Janusrius 1674.
Cornelisen ons suister en(de) maeniecht Huech neef wyf,
Item dat op den 26 Februarii 1678 is gestorven de
een goet mensse moet het woerden oft vroech in den him- voorsz. mijne vrouwe, ‘s morgens tusschen 2 en 3 uren,
mei. 1694.
die Godt hebbe in glorie.
Item doe men scref 1696 jaer wort hert geboiren op SonDen 23 October 1674.
nendach den 28 September XH daeden (dagen) voor synte
Tusschen 3 en 4 uren namiddag heeft mijn vrouw
Wyohtordach ende syn peten syn nette mue en(de) neef van Maria de la Faille gebaart een zoon, die gedoopt is ín
Huesden, een goet mins moet het woerden of vroich in den de groote kerk van onse lieve vrouw deser stad Anthimmel.
werpen, den volgende Sondag den 24 van voorsz. maan&
Item doe men scref 1699 jaer woort Willem geboeren op ten 6 uren s’ avonds, present als peter en meter mijn
op eynte mertens daich tuisse ses en(de) seven uueren schoonvader J. de la Faille, ende mijne suster Anthoinette
en(&) syn peten syn nyecht Guebel.
Malapert, welke is genaamt geworden J:
[: met analere hand volgt :]
Item voorsz. mijn soon is gestorven tot Colen dan 20
Ifem doen men scrijf 161.7 den 29 aprilis doen verga- Meij 1699, en is begraven buuten de stadt.
derden Ick Lucas val1 Voorst ende Catelyn van Voorst
Den 16 October 1676.
.dc&tar van AntoNes vagt Voorst.
Tusschen 6 en 7 uuren des avonds, sijnde Satuxdag
Item doen men scrijf 1617 den 23 November doen is heeft mijn voorsz. vrouwe gebaart een dogter, welke is
myn erste dochter geborren sunendach avent tussen 11 gedoopt in de groote kerk van onse lieve vrouw biP_
ende 12 uerren ende is doet ter werrelt gecoemen, Ende is dese stadt Antwerpen op den volgende Sondag, den 16
10 weoken te vroech gecoemmon.
des voorsegde maands ten 6 uren s’avonds, sijnde present
Item doen men scref 1618 den 13 November is myen als peter en meter mijn cousin Louis Malapert, den
twede cyent (kind) geboerren ende was en soen ende syn ouden, ende onse suster Anna de la Faille, vrouwe van
naena was ~~~ellern ende syen peter was vader Aantones Robert d’Acre, welke is genaamt geworden CorneEa.
van Qoorst ende Jan oem van Broeohusen, vader die gaef
Den 22 Februarii 1677.
en suelveren becker en Jan oem dye gaef en tuerckstuck
Op een Vrijdag tusschen een en twe uren na míddernagt
tot 6 gl. ende 6 st. Ende is gestuerven doenderdach den heeft mijne voorsz. vrouwe gebaart een zoon, zijnde tot
19 November.
Bergen in Henegou door oorsaak van de plonderíq
Den 19 desember 1619
van de stad van Antwerpen, gedaan door de rebel Be
Item is myn drijede kynt geboeren een ioenghe soen oeF Spaansche soldaten op den 4 November le&leden 1676,
auyaendaeh smoerghens tuysghen suyvenen eu achten dewelke gedoopt is in de voorsz. stad in de kerk St.
uyaren ende syn naem is ffhysbart.
1) Berustende in het familie-archief Godin op Mearebergen.
Den ‘27 November 1622
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Germain op den selfden dag tusschon 4 en 5 uren nam i d d a g , siinde present als peter en meter Carel van
Malapert mijn oudste broeder, en Isabeau van Malapert
mijn jongste suster, huijsvrouw van Arnoud de Harcbije,
welke is genaamt geworden Louis.
Mijn voorsz. vrouw is gestorven tot, Antwerpen op den
26 Feb. 1678.
Op den 10 Meert van ‘t voorsz. jaar [1681?] heb ik
belooft huwelijk aau Susunna van Temen, dochter van
Carel van lessen en Adriana Pochon sijn vrouw, wonende
bij Gent, in presentie van Gillis van den Bossche, Notaris
publieq ende getuijgen Nicolaas Malapert, mijn broeder,
Henrik Hulches, Guido Malapert ende anderen, als blijkt
bij schrift van huwelijk, en wij sijn getrouwt op den
2 April des selven jaars.
Op den 11 Augusti 1682 heuft mijn vrouw Susanna
van Tessen -gebaert mijn dochter Susanma tusschen 10
en 11 uren des nagts, en is gedoopt in de gereformeerde
kerk der Walen van de Franciscane Monicken, gevader
mijn schoonvader Carel van Tessen, clewelke haar gaf
een voet van een vergulde cop, ende g e m o e d e r w a s
Catherine Malapert, vrouw van Jan Vivien, dewelke
gaf een schaal van silver.
1684.
Op den 12 Juli heeft mijn vrouw Susanna van Tessen
gebaart mijn dogter A n n a ten 6 uren s’avonds en is
gedoopt den 16 des voorsz., wiens gevader is geweest
Andries van der Muelen, gemoeder Anna Saija, hu@vrouw vau Hugo Sohier.
Den 27 des voorsz. is gestorven miju vrouw Susanna
vm !lessen ten 9 uren des avonds en is begraven op
‘t kerkhof van de Franciscane Monnikken voor de klijne
poorte.
Op den 8 Augusti 1692, houdende mijn residentie in
de stadt genaamt Aken, heb ik mijn Dochter C o r n e l i a
gegeven tin huwelijk aan Jaques Qo”din, en sijn getrouwt
in de gereformeerde kerk van de Fransche Spraake,
sijnde pastoor of bedienaar Mr. Ambrosius de Wil op
d e n 2 3 d e s voorsz. maands, en wierde g e h o u d e n d e
solemniteit op den 24 der voorsz. present de bloedverwanten en vrienden van beijde @den, welke waren meer
dan 60 personen.
1699.
Op den 24 Augusti is mijn soon Louis met mijn contentement getrouwt met Ann’a de Latfoew, dochter van
J. o v e r l e d e n e n Catalijn S o h i e r , ende sijn getrouwt
in de gereformeerde kerk van . . . . van de hoogduijtsche
spraak tot. . . . de schriften sijn gepasseert voor Henrick
Bilderbeque, nota,ris, in geslote papieren.
1699.
Op den 28 Augusti heb ik mijn Dochter Susanwa ten
huwelijk gegeven aan P h l i p s Cfodin, en cie schriften
sijn gepasseert voor Henrick Bilderbeque, keyaerhjke
notaris, binnen de stad Colen in geslote papier, en sijn
getrouwt in de stad van . . . . in de gereformeerde kerk
van de hoogduijtsche spraak op den 28 October. De
voorsz. mjjne dochter heeft op den 21 Februarii 1601
gebaart een dochter genaamt Susanna., wiens peter en
meter sijn geweest Louis Malapert, den ouden, en Anthoinette Vivien, huijsvrouw van Louis Vivien.
Op den 28 September 1602 heb ik mijn Doohter
Anna ten huwelijk gegeven aan Axthonis Godin.

iet geslacht

Andringa

te Kuinre en later te Enkhuizen,

door J. D. U H L E W B E C K .
Door de welwillende medewerking van de autoriteiten
en ambtenaren der Prov. archieven te Leeuwarden, Zwolle,
Utrecht enHaarlem ben ik in staat gesteld om het weinige,
dat tot nog toe omtrent den kapt. ter zee 0. (van) Andringa bekend was, aanmerkelijk te vermeerderen en
onderstaand genealogisch fragment van de Andringa’s
te Kuinre en later te Enkhuizen bij een te brengen.
De vier oudste generaties heb ik aan de onvermoeide
nasporingen van den gewezen rijksarchivaris in Friesland te Leeuwarden, Dr. H. 8. Poelman, thans rijksarchivaris in Groningen en Drente te Groningen, te
danken. Onder degenen, die door hun -onbaatzuchtigen
arbeid deze geslachtslijst hebben helpen voorbereiden
moet ook de naam van Mejuffrouw Dr. F. Szper met
bijzondere erkentelijkheid worden genoemd.
’ Wapen: Gedeeld. 1. in goud een halve zwarte rijksadelaar. 11. doorsneden. A. in rood drie gouden klaverbladen, geplaatst 1. 2. B. in blauw de hoofdletter A
van goud. Helmteeken: ? ‘)
1. Olke. 2)
11. Hijlke Andringa, geb. _C 1637 s), diacon 1670 4),
burgemeester van van Kuinre 1703 5) en 1716 s),
handelaar in hout en bouwmaterialen, waarschijnlijk
ook aannemer, bezitter van de ,,Coesvelt” 7), overl.
Euinre einde 1716 of begin 1717 s), huwde 1”. tusschen 1660 en 1662 Aeltjen Adrijs, dr. van Andrijs
Cferrits en Marritien Jans “), huwde 20. Kuinre 9)
27 Febr. 1688 Marrjgien Claas (Pannekoek) 10).
Uit het eerste huwelijk:
10. Olke, die volgt 111.
20. Ad&, richter van Blankenham 1723, verwalter
scholtus van Kuinre 1 7 2 2 - 1 7 2 4 i i), overl. in
of na 1724, huwde Kuinre 17 Mei 1708 Nelljen
Dirks de Jonge.
Uit dit huwelijk:
1) Met dit wapen zegelden, blijkens lakafdrukken in het Pror. Archief
van Drente te Assen, Olke Amiringa (eie UI) en Andries Andringa (zie
11,20). Daarmede komt overeen eene wapenteekening onder de papieren
van mijn grootvader 0. A. Uhlenbeck. Op de lakafdrukken te Assen
werd onee aandacht gevestigd door een welwillende mededeeling van
den heer R. T. Muschart te Rotterdam.
Het heeft ook veel overeenkomst met het wapen van Gaetse wzn
Andringo (1607 en 1609)uit deu tak van Rienek (f 1480), nl. twee klaverbladen~naaat elkaar en een derde daaronder (zie Ferwerda).
De Andrinoa’sinUtinaeradeel
voerden drie klaverbladen boven elkaar.
i) De vader van HilkeÖlken ofH$cke Olckee. WeeaboekM4, Gerechtelijk
Archief Weststellingwerf. Prov. Arohief Friesland te Leeuwarden.
8) H$eke Oickea 1662, major annis als man en voogd over Aeltjen
Andrj;sdr.: Weesboek M4,fol.216, Gerechtelijk Archief Weststellingwerf.
4) Weesboek M 7, Gereohtelijk Archief Weststellingwerf.
6) Recesboek D o 3, Gerechtelijk Archief Weststellingwerf.
s) Weezenprotocol Kuinre, Prov. Archief Overijssel te Zwolle.
71 De ..Coesvelt” met huis en hof. groot nepen en dertig daemad
(1 dagmad = ongeveer een halve H.Ä.), voor‘twaalf duizend CG. gl.,
gekocht Mei 1685, Proclamatieboek P.o. 8 fol. 342, Gereohtelijk Archief
Weststellingwerf;
s) Weezenprotocol Kuinre.
0) Voor de datums van doop, huwelijk en begrafenis te Kuinre en
later te Enkhuizen, raadpleegde ik de registers dier plaatsen,berustende
in de Prov. Archieven t.e Zwolle en Haorlem.
1s) Den familienaam van Marrigien Claas, n.1. Pannekoek, dank ik
aan Dr. H. A. Poelman.
11) Volg. lakafdruk, Prov. Archief Drente te Assen en Weesenprotoool
Kuinre.
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cc . Gerrit, ged. Kuinre 7 April 1709.
b. Klaas, ged. Kuinre 2 Oct. 1710, begr. Enkhuizen 8 Mei 1763, huwde Enkhuizen 20 Febr.
1735 Jeltje Cornelis, ge& Enkhuizen 22 Juni
1699, begr. Enkhuizen 9 Maart 1767, dr. van
Volkert Cornelis en Aafje Abrahams.
Uit dit huwelijk:
Andries, ged. Enkhuizen 23 Maart 1736.
C. dalije, ged. Kuinre 7 Febr. 1712, huwde OostZaandam 9 Maart 1738 (aanget. Kuinre 16
Febr.) Pieter Bloem wedr.
cl. Marghje, ged. Kuinre 1 Nov. 1713, jong gestorven.
e. ï&rghje, ged. Kuinre21 Oct. 1714, begr.. . . l’),
huwde 10. Kuinre 17 Jan. 1739 Claas Loots,
ged. Kuinre 9 Juni 1720, zoon van Jose Joses
en Aaltje Klaas; huwdo 20. Kuinre 16 Maart
1744 Bwke Hwkes Smitt 1”).
Uit het tweede huwelijk:
30. Klaas, ged. Kuinre 11 Jan. 1689.
IIT. Olke Andringa, verwalter scholtus van Kuinre 16
sept. 1 7 1 8 ‘14), overl. Kuinre 1720 15), h u w d e
Kuinre 22 Nov. 1711 Grietjen de Ruige, ged. Kuinre
16 Juli 1690, overl. Kuinre voor 1764 Is), dr.
van F r e r i k on Jnntje-n Peters \Vijns 17).
Uit dit huwelijk:
10. Revick, ged. Kuinre 23 Oct. 1712, overl. voor
1760 Is), huwde Enkh uizen 3 Maart 1743 Jantjen
de Vries, ged. Enkhuizen 16 Aug. 1709, dr. van
J a n Simmensz. en Dingmu Willems.
Uit dit huwelijk:
u. eerste kind, 1’L Mei 1746 onged. begraven.
6. Willem, ged. Enkhuizen 28 Jan. 1746, begr.
Enkhuizen 20 Aug. 1746.
c. Freelcje, ged. Enkhuizen 11 Oct. 1747, bepr.
Enkhuizen 27 Juni 1788.
20. Hilke , ged. Kuinre 2 Dec. 1714, jong overleden.
30. Hilke, ged. Kuinre 1% Jan. 1716, jong overleden.
40. Hilke, die volgt IV.
60. Jan, ged. Kuinre 23 Juli 1719, overl. voor
1761 19).
IV. Hilke Andringa, ged. Kuinre 4 April 1717, evenals zijn vader handelaar in hout en bouwmaterialen te Kuinre, verhuisde naar Enkhuizen ZO),
begr. Enkhuizen 7 Maart 1782, huwde Kuinre 18
Sept. 1740 Aukje Saken (waarschijnlijk de dr. van
Sake Lz$ckles), geb. Blankenham, begr. Enkhuizen
13 Dec. 1796.
19) 17 Sov. 1789 werd een Xzrgjen Andringa te Enkhuizen begraven.

IJ) Uit dit huwelijk werden zeven kinderen te Kuinre geboren.
14) Volg. lakafdruk, Prov. Archief ven Drente te Assen.
15) 8 Febr. 1720 wordt een betaling gedaan aan Olke en 22 Jan. 1721
aan de Wede van 0. H. Andringa; Weeeenprotoool Kuinre.
1s) Blijkt uit Weeeenprotocol Kuinre
17) Grietje de Ruige hertrouwde Kuinre 13 Sept. 1722 met Pieter
Frerika Ruiter. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1s) Blijkt uit Protocol van Testamenten, 1734-1775, Schoutambt
Kuinre fol. 193~.
‘8) Als boven fol. 216.
20) Uit een acte van 12 Juli 1759 (Weerenprotoool Kuinre), waarbij
de E. Hilke Olken Andringa door Ed. AgLb. Heeren Schepenen der stad
Enkhuizen aangcdteld was als voogd van het onmondige kind van
Ffedrick Asadringa, blijkt Hilke Andringa verhuisd naar Enkhuizen;
uit den doop van Metne, te Kuinre 25 Febr. 1748, en het overlijden
van Saake, te Enkhuizen 25 Oct. 1752, blijkt., dat hij tusschen 1748
en 1752 verhuisde,
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Uit dit huwelijk:
10. Olke, die volgt V.
20. Sanke, ged. Kuinre 5 April 1744, overl. Enkhuizen 26 Oct. 1762.
3‘~. Eelke, ged. Kuinre 26 Mei 1746, jong overleden.
4”. Meijne, die volgt Vbis.
V. Olke (van) Andringa, ged. Kuinre 26 December
1 7 4 1 21), d ien d e in onderscheidene rangen van
derde waak 1767 tot schipper 1784 op verschillende schepen van de O.-I. Comp., 26 Maart 1784
benoemd tot Qquipagemeester te Colombo, 6 April
1786 bevorderd tot kapitein ter zee 22), overl.
Colombo 31 Juli 1812, huwde 10 Enkhuizen 11
Nov. 1764 Geesje Stam, begr. Enkhuizen 30 Aug.
1806, dr. van Barend Jansz. Stam en Pietertjen
&crngelis 23), huwde 20 Colombo 24 Mei 1806
Magdalena Eliznbeth,Strobach, wed. Petrus Caqarus
Sieveriz, geb. Colombo 1767, overl. Colombo 26
Nov. 1847, dr. van Johannes Christoffel Strobach
24) en Cutha&a de Jong 25).
Uit het eerste buwelijk:
10. Jan, ged. Enkhuizen 11 Aug. 1766.
20. Bctretjd. ned. Enkhuizen 30 SeDt. 1770. wiinkooper,’ Waarschap en schepen. t e E n k h u i z e n ,
overl. Enkhuizen 12 Oct. 1827, huwde Enkhuizen
IS Mei 1794 Anna Christina Groen, ged. Enkhuizen 10 Juli 1766, begr. Enkhuizen 8 Mei
1800, dr. van Jan Quirtjns en Adriana Veltman.
30. Hilke, ged. Enkhuizen 17 Maart 1773, begr.
Enkhuizen 27 Mei 1773.
40. Pielerije, ged. Enkhuizen 27 Febr. 1774, begr.
Enkhuizen 11 Nov. 1777.
@. Auckje Mnrgaretha, ged. Enkhuizen 14 Juli 1776,
begr. Enkhuizen 28 Aug. 1806, huwde Enkhuizen
18 Febr. 1798 Carel Heiwich E(s)scher, kapitein
in Nederlandschen dienst e “).
6”. Rilke, ged. Enkhuizen 21 April 1779, begr. Enkhuizen 2 Juni 1781.
Bij zijn tweede vrouw had hij twee geadopteerde en in zijn testament als zijne eigene dochters
erkende kinderen 2 ‘) :
21) In het Maandblad van 1905, ,,Het gestucht Uhlenbeck” door Prof.
Dr. C. C. Uhlenbeck, werd Olke Andringa als zijnde waarsohijnlek de zoon
van Fredtik en van Jantjen de V&a verrüeld; uit de äoöpregistrre
van Kuinre blijkt dat hij de zoon is vm Hilke, jongeren broeder van
Fredrik, en vän Aukje Saken.
‘3) Alle bijzonderheden, betrekking hebbende op Colombo,zijnafkomstig
uit het Rijks-Srchief afd. Koloniën te ‘s-Gravenhage~en van Prof.
Dr. C. C. Uhlenbeck, die op menig punt door wijlen de heeren R. P.
van den Bosch en F. H. de Vos was voorgelicht.
38) Volg. Akto van 20 NOP. 1771 voor not. Broerius van der Velden
te Enkhuizen, Prov. Archief Noord-Holland te Haarlem.
Y Johannes Christoffel Strobach. Eed. Amsterdam 9 Febr. 1744, boekhoub&in dienst der 01-1. Comp. ti Colombo, was de zoon van Johonnes
C’hristoffelStrobach van Zittau, 11Maart 1738luit.terzeeop’sLandasohip
,,Brederoode”, 1735 onderkoopman in dienst der O.-I. Comp. en 1757
opperkoopman (volg. opgaaf R. P. van den Bosch), over]. Batavia
26 Aug. 1763 (volg. opgnaf Dr. L. S.A. M. von Römer). en van EZisabeth
Hmde~nes van Riga.
13) Afstsmmelinge van de fam. de Jong(h) van Alphen aan den Rijn.
Haar acht stamdeelen zijn: de Jongh, van Eajk, van der Bent, h’ijgh,
Prigge, Mendea, Hendricksz, d e Silva.
*s) Uit het huwelijk van Carel Heinrich E(s)scher en Auckje Margaretha
Atidtinga: eerste kind, 26 Jan. 1799 ongedoopt begraven, Sophia Johanna,
geb. Enkhuizen 8 Anc. 1602, Olke Andringa E(s)scher, geb. Enkhuizen
2 Aug. 1803, rierdo kind 14 Juni 1805 ongedoopt begraven.
*r) Zie het testament van Olke van .4ndringa voor notaris Kriekenbeek 1812 (gearresteerd 1 Sept. 1812 door het Supreme Court of

.
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70. Cutharina Elisabeth, geb. Colombo 24 Mei 1789,
over]. Warmond 22 Sept. 1847, huwde Colombo ‘26 Mei 1806 Christianus CopïaelilJs Uhlenbeek, geb. Colombo 12 Sept. 1780, vaandrig bij
de genie en civiel ingenieur te Colombo, van
1828-1837 burgemeester van Voorburg, 1842
benoemd tot administrateur der Kon. Akademie
ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft,
overl. Delft 20 Jan. 1846, zoon van J o h a n n e s
Wilhelmus Vhlenbeck “8) en Maria Wilhelmina
Gildemeester 2 9).
8”. Aukneta Margaretha, geb. Colombo 12 Sept. 1801,
huwde Colombo Jacob Piachaud, geb. Madras,
zoon van F’rançois Piachaud 3 O) en Johanna Dorotfiea Hagemann 3 *) ; uit dit huwelijk werden 11
kinderen geboren.

100. Siebregje, ged. Enkhuizen 30 Jan. 1786, begr. aldaar 10 Febr. 1786.
110. Cornelis, die volgt PIbis.
VI. Hilke Andringa, geed. Enkhuizen 28 Aug. 1774,
huwde Enkhuizen 16 Dec. 1798 AZetta Schouten
van Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1”. adeijne, geb. Enkhuizen 17 Maart 1799.
20. Dirk, geb. Enkhuizen 26 Oct. 1800.
3”. Geertje, geb. Enkhuizen 17 Juni 1803.
4”. Aagje, geb. Enkhuizen 17 Oct. 1806.

Uit dit huwelijk:

Vbis. A&jne Andringa, ged. Kuinre 26 Febr. 1748, chirurgijn 3 2), begr. Enkhuizen 26 Nov. 1789, huwde Enkhuizen 18 Juni 1769 Aagjen Schokker, ged. Enkhuizen 14 Aug. 1746, begr. Enkhuizen 11 Febr. 1803,
dr. van Cornelis Schokker en Siebregje Teunis.
Uit dit huwelijk:
10. Cornelis, ged. Enkhuizen 7 Febr. 1770, bogr. aldaar 2 April 1770.
20. Corne&?, ged. Enkhuizen lb Jan. 1771, begr. aldaar 4 Maart 1771.
30. Cornelis, ged. Enkhuizen 27 Sept. 1772, begr. aldaar 28 Oct. 1777.
40. Hilke, die volgt VI.
50. Jan, ged. Enkhuizen 16 Febr. 1776, begr. aldaar
27 Febr. 1778.
60.16 Sept. 1779 ongedoopt kind begraven.
70. Cornelin, ged. Enkhuizen 26 Maart 1780, begr. aldaar 26 Jan. 1781.
80.22 Nov. 1781 ongedoopt kind begraven.
go. Corltelis, ged. Enkhuizen 23 Mei 1783, begr. aldaar 16 Maart 1784.
Lfudicature) te Colombo. De later te Colombo afgegeven doopacte
der oudste dochter luidt, aldus: ,Extraot nijt het Doop-Boek alhier.
In anno 1789 den 3dan Mn.y is den H. Doop bediond aan Catharina
EZiaabeth waar vau de Ouders zijn Olke Andringa en MagdaZena Elisabeth
AmMnga geb. Rrobag en de Getuygon Nicolaas lMortier en Dominga
BiZoa. Colombo den l”t”n November 1820 Aocordeerd J. D. Palm v. d. m.”
In Beze aote is een funt: uit een door wijlen den heer F. H. de Vos
ingesteld onderzoek is gebleken, dat de doop niet op 3 Mei, maar op
31 Mai heeft plaats gehad. Het kind was trouwens eerst 24 Mei geboren.
*s) Over het geslacht Uhlenbeck zie Nederland% Patriciaat 1918 en
1920.
‘9 Maria Wilhelmina GiZdemeester(eieinNlaandblad
1917 een stamreekp
van het geslnoht Gildemeester door Prof Dr. C. C. Uhlenbeok), dr. var
Johann DanieZ @iZdemeester, die volg. 0 vergekomen brieven van Ceilor
1762 NO 2903 fol. 497 Rijks-Archief afd. Koloniën te ‘s-Gravenhage
*ff dsn C3eneralen Opstand als luitenant bij Hangwelle op Ceilon ir
1761 is gemassacreerd, en van Maria Pronek. In genoemd Maandbla
worden hsar grootouders vermeld als Klaas Pronk en Basje Menten
\kbt later gebleken ic onjuist te zijn; vermoedelijk zin CZaes Arisser
~II Runierte Sriens Schiemann, gehamd Scheveningen 26 Mei 1680, als
soodaoig te beschouwen. Hun zoon Kornelis, eed. Sohevenineen 18 Oct
l6%, isdan identiek met Maaria’s vader Co%Zis Pronk, die 7757 te Co.
&bo verdronken is (Kol. Arc.hinf\.
eo) François Piachaudvan-Nion,-Cánton Bero, lt.-kol. van het Regt
66 !&xIron.
*‘) Johama Dorothea Hagemann, wellicht dr. van Anthony Hagemanr
vah Stockholm, kapitein O.-I. Comp., overl. Tricomalie 30 Juni 1793
se) Volg. acte vau Notaris Broerius van der Velden te Enkhuizen
Ne. 1X3 den 23 Dec 1777 en v. 1465 den 5 Aug. 1779 Prov. Archiej
to )tsa&3m,

ïl4ez@ze, geb. Enkhuizen 1 Sept. 1808.
Onderstaande AndriBga’s zijn niet te plaatsen in
deze genealogie :
Paulus Andringa, 13 April 1666 predikant te
Doorn 3 3), en waarschijnlijk vroeger of later te
Rhenen 34).
Maria van Cleeff wed. PaulusAndr&ga,hertrouwt
den procureur Adviaen van Wijck ; kinderen uit het
eerste huwelijk .waren :
Anna aaria en Paulàna Andringa 35).
Watze Andringa, burgerhopman en burgemeester
te Dokkum, huwde 10 Geeske Unia van Dokkum 30
Juli 1719, huwde 20 Geertruid Suiderbaan 18 April
1728.
Uit het tweede huwelijk:
10. Sijbbe, geb. Dokkum 6 Nov. 1730.
2”. Sijbe, geb. Dokkum 27 Juli 1736 36).
3,). Lolke, geb. Dokkum 16 Febr. 173837).
Ruth van Andringa en Elisabet Luymens wed., aanget.
Amsterdam 11 Jan. 1732, gehuwd te Leiden 3s).
Johannes ArLdringa, van Leewarden, neef van Thomas
Andringa, huwde Amsterdam 31 Aug. 1730 enz. 38).
Thomas Andringa van Goutum of Swichum, huwde
10 Amsterdam 14 Anril 1730 enz.. huwde 20 Amsterdam
enz., &3 8 ).
12 April 1743
Reijnier Andringa, begr. Enkhuizen 24 Nov. 1761.
Johantles Andrinoa wedn,, huwde Enkhuizen 29 Oct.
1752 voor schepen& Geertjé Pieters.
,Jan Andringa, huwde Enkhuizen 19 Sept. 1773 voor
schepenen Aaltje Pieters.
Jan Foekes Andringa van Wier, huwde Amsterdam
19 Maart 1779 Jacoba Moolenkamp 38).
Ged. to Wier 14 Maart 1761 Aeltie, dr. van F’oeke Jans
en Diuzuke Sipkes 3 9).
Ged. te Wier 24 Sept. 1762 Ja+ zoon als boven 39).
83) Volg. Politieboek Rhenen. Prov. Archief Utrecht.
a4) Cunerakerk te Rhenen. Op de borden hangende in die kerk,
waarop voor komen de namen van predikanten welke te Rhenen hebben
gestaan, komt voor deze aanteekeninn:
- ,PauZus Andringa 1664; overl.
i674 te Rhenen”.
89 Protocollen van Testamenten No. 526 Rhenen X75-1698, Prov.
Arihief Utrecht.
8s) Is dit de theoloog Sibius (&ibe) van Andringa?
87) De gegevens omtrent deze Dokkumers heb ik te danken aan
Dr. .H. A: Doelman.
$8) Trouwboek Oud Archief gemeente Amsterdam.
YQ) Bijzonderheden te danken aan Dr. H. A. Poelman.
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Genoemde I>izr~& S&kes was in 1779 getuige bij het
huweliik van Jan Foekes.
Hedr~k Andringcr, begraven Enkhuizen 24 April 1740.
Verder zijn mij nog meerdere Andritcgu’s L>skend te
Wier, Menaldum, Beetgum, Wirdum, Goutum enz. van
1670--1768 3 g).
Aanknooping aan een der Andringa-fragementen in het
,,Stamboek van den Fricschen adel” heb ik tot nog toe
niet kunnen vinden.
Nadere gegevens omtrent het hier behandelde geslacht
zullen mij zeer welkom zijn.

A. Frederik, geb. Haarlem 6 April 1817, overleden 17 October d.a.v.
B. Clazina il4argaretha,, geb. te Haarlem 10 Sept.
1818, overl. tq 9 den 3, huwt te Haarlem 16
Sept. 1841 met Ds. Pieter wan der Goot Pzn.,
geb. te ZaandAm 17 Oct. 1817, Doopsgezind
predikant tc Wormer en Jisp 184 1, te Rotterdam 1842, te Amsterdam 1861, Emerit. 1
Jan. 1876. overleden te Amsterdam 31 Mei
1877.
’
C. Cornelin Frederica, geb. te Haarlem 10 Aug.
1820. overleden 11 Febr. 1868. huwt te Haarlem il Oct. 1843 met Cs.. . . vaa der Qoot Pzn.,
koopman te Zaandam.
D. Louise Barendina, geb. te Haarlem 6 Mei 1822,
overleden aldaar 9 Januari l832.
E. Adriana Christina, geb. te Haarlem 16 Oct.
1824, huwt aldaar 29 April 1846 met H.Mabé,
uit Haarlem.
F. Femina Geertruida Henrietta, geb. te Haarlem
16 April 1830.
6. Jan Jacob George Clant, volgt VlDis.
6. Adriana Christina Clant, geb. te Nieuwveen 20
Febr. 1798, er gedoopt 26 Febr. Getuige: Cornelis Clant. Zij overleed te ‘s-Gravenhage 9 Maart
1863 en huwde 12 Mei 1826 (niet te Nieuwveen)
met Hegzdrik Swaarz. Hij woonde eerst te Haarlem,
later in 1858 te Aarlanderveen en overleed te
Wassenaar 30 April 1864, oud 64 jaar. Zoon van
Hendrik, notaris te ‘s-Gravenhage en later commies der domeinen aldaar, en van Corneiia Maria
Verstege.
Uit dit huweliik:
A. Cornelia Clasika S.,geboren teHaarlem 2 Febr.
1827. Zij huwde te Aarlanderveen 21 Oct. 1868
met Otto Adrianus Johannes Richelle, geb. te
Bennebroek in 1831, med. doet. te Woerden,
waar hij 22 Mei 1896 overleed, oud 64 jaar;
zoon van Johannes Mathias (zie N. N. Biog.
Wdb. 11 1206), med. doet. te Aarlanderveen,
en van Cafharina Veldt.
B. Henriette Jeannette S., geb. te Haarlem 2 Sept.
1828. Zij huwde te AarLveen 19 N O V. 1864
Jacob van Westerkappel, geb. te Haarlem in
1821, commissionnair in effecten te Haarlem,
zoon van Jacob v. W. junior, garde d’honneur
in 1812, later commissionair in effecten, en
van Geertruy Catharina Kwseman.
7. George Henri Clan& geb. te Nieuwveen 13 Januari
1800, er gedoopt 19 Januari. Getuige: Jan Hendrik
Clant. Overleden te Nieuwveen 23 Mei 1801.

De Hollandsche familie CkUIt en aanverwanten,
door W. M. C. REQT.
(Vervolg van XLIII, 50.)

Comelis Claw?, geb. te Aarlanderveen 4 Aug. 1767,

er gedoopt 9 Augustus, waarbij als getuigen stonden : Cornelis Clant en Catharina Petronella Clant,
weduwe Cleyn. Hij werd te Aarlanderveen 26 Januari 1783 door D* Everaars tot lidmaat aangenomen en vertrok 3 Febr. 1786 met kk. attestatie
naar Amsterdam. Hij keerde 28 Januari 1788 vandaar terug, zijn attestatie te Nieuwveen inleverende, werd daar schout en secretaris van Kalslagen,
Nieuwveen en den Uiterbuurt, Zevenhoven en Noorden, werd baljuw van den Vrijenhoef en was lid
der Hooge Vierschaar of Welgeboren Mannen van
Rijnland. Hij was eerst penningmeester van den
Nieuwkoopschen en Zevenhovenschen polder en
later dijkgraaf. Nog vervulde hij het ambt van
notaris te Nieuwveen, waar hij 19 Juli 1836 overleed en 21 Juli begr. werd. Hij bewoonde te Nieuwveen een huis, recht tegen over de Kerkstraat aldaar. In 1892 is dit huis afgebroken en op dezelfde
plaats is de ,Johannes Stichting” gebouwd.
Hij ondertr. 16 Nov. 1788 en huwde te Amsterdam 7 Dec. 1788 met Clasina Schut, geb. op Ameland in 1764 (maar haar doopacte werd aldaar
niet gevonden). Zij overleed te Nieuwveen 21 Juni
1810, oud 46 jaar, en werd daar 26 Juni in den
grafkelder op het koor der kerk begraven.
Hieruit zeven kinderen :
1. Cornelis Clant, geb. te Nieuwveen 13 Sept. 1789,
ged. ald. 20 Sept. G-etuigen : Cornelis Clant Senior
en Adriana Christina Olzati. Hij overleed ongehuwd als griffier van het Vredegerecht te Aalsmeer 10 Januari 1826.
2. Jacob Willem Clant, volgt Vl.
3. Helena Elisabeth Claw!, geb. te Nieuwveen 17
Sept. 1793, er gedoopt 22 Sept. Getuigen : Helena
Gesina Grimmelius wede Jacob Olzati en Jacob
Olzati. Overleden te Nieuwveen 23 Sept. 1793.
4. Louiea Christina Wilhelmina Clan& geb. te Nieuwveen 11 Maart 1795, er gedoopt 16 Maart. Getuige: Gerrit Bruyn. Overleden te Haarlem 26
October 1843. Zij huwt te Nieuwveen 7 Mei 1816
met Barend lV& Qreringh, geb. te Haarlem in
1784, koopman te Bloemendaal. Zij woonden te
Haarlem op de Oude Gracht, waar hij overleed
29 Mei 1861, oud 67 jaar, zoon van Frederik
.MaOé, koopman, en van Qyielje ‘t*nn Groningen.
Hunne kinderen waren :

VI. Jacob WilZem Clant, geb. te Nieuwveen 20 Febr.
1791, er gedoopt 27 Febr. Getuige: Ds. B. W. Altmann, predt te Nieuwveen. In April 1813 nam hij
(zoogenaamd) vrijwillig dienst bij het corps gardes
d’honneur en werd opgeroepen zich op den 16 Juli
1813 marschvaardig naar het leger te begeven.
Met vele anderen werd hij naar Metz gedirigeerd,
vanwaar hij in Mei van het volgend jaar (,,op een
wit paardje !“) in het vaderland is teruggekeerd 1).
I

1) Zie over zijn mede-gardes d’honaeur: Narorscher 1902

61-66.

(LII) bl.
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Een slordig pastel-portret van hem berust bij den
heer J. W. 0. Clant te Alphen a. d. R. Na zijn
terugkeer oefende hij het bedrijf van bouwman
onder Ter Aar uit en overleed aldaar 27 Dec. 1822.
Hij huwde te Ter Aar 9 Augustus 1821 met
Dirlcje van der Heideu, geboren te Koudekerk î4
Juli 1796, er gedoopt 17 Juli; overleden te Nieuwveen 18 Oct. 1843; dochter van Matthezq werkman, in 1826 wonende te Nieuwveen, en van Beertje
Krook, te Nieuwveen overleden.
D. v. d. E. hertrouwde te Nieuwvèen 2 Nov.
182.5 met Matthijs de Pogel, geboren te Rijnsaterwoude 1798, bouwman in Blokland onder Mijdrecht,
overleden te Nieuwveen 11 December 1840; zoon
van Cornelis, te Woubrugge vóór 1825 overleden, en
van Qrielje Seepers, in 1826 bouwvrouw in Blokland.
114. de Vogel en zijn weduwe liggen te Nieuwveen
op het kerkhof begraven. Zij had bij Clant cie volgende kinderen :
1. Dirkje Clant, geb. te Ter Aar 9 Juni 1816, overl.
te Nieuwveen 31 Mei 1844.
2. Clasina Jacoba Clnnt, geb. te Ter Aar 8 Maart
1818, over]. te Nieuwveen 22 December 1868.
Zij huwde te Nieuwveen 13 Maart 1846 Hermanus Voorthuizen, geb. te Huizen in 1823,
bouwman tc Nieuwveen op ,De Verwondering”,
overl. te Nieuwveen 21 Dec. 1860; zoon van
Willem V., vóór 1846 overleden, en van Beertje
Cornelia Krijger, te Amsterdam in 1846 in leven.
Van een zoon, Bermanus, gehuwd met Dora
van der Wilk, zijn nog drie kinderen in leven o. a .
Leendert, bouwman te Ter Aar.
3. Cornelia Glant, geb. te Ter Aar 26 April 1819,
overl. te Nieuwveen 18 Mei 1861.
4. Qcertje Ctant, geb. te Ter Aar 19 Aug. 1820,
overleden te Nieuwveen 7 Nov. 1863. Gehuwd
t e N i e u w v e e n 2 6 A p r i l 1 8 4 9 m e t Frangois
Mu!ys van de Moer, geb. te Sliedrecht in 1824,
genees-, heel- en verloskundige te Waddingsveen, overleden te Nieuwveen 18 April 1864 ;
zoon van Jan H e n d r i k W i l l e m M. v. d. M. e n
van Qeertruida Alida Berg.
6. Louisa Adriana Clan& geb. te Ter Aar 28 April
1821, overleden te Nieuwveen 3 Juli 1864.
Vlbis. Jan Jacob ffeorge Clan& geb. te Nieuwveen lö Sept.
1796, er gedoopt 18 Sept. Getuige : Hendrik Clant.
Hij wss bouwman te Ter Aar, later te Nieuwveen
en overleed te Nieuwveen 23 Januari 1826, na
tweemaal gehuwd te zijn. Eerst huwde hij te Aarlauderveeu 19 Mei I81ìi Neeltje vanEybergen, geb.
te Aerl.veeu 24 Febr. 1798. er gedoopt 26 d.a.v.;
ovtrl te Ter Aar 6 Juli 1820. dochter van Pieter
v. E . e n Maprigje nan \C’ieringen. H3 h u w t v o o r
de tweed*. maal te Ter Aar 2 Juni I 824 met Lematje
nzn M’iGlrgen, geb. te Ter Aar 28 October 1801,
gedoopt N H. 1 Nov.; overleden te Oudshoorn
26 %nrt 1863. na in 1828 te Nieuwveen hertrouwd
te zijn met J a n M e y b u r g , geb. te Oudshoorn 4
Januari 1802, schipper, overl. te Oudshoorn 30
October I 86 1 (als eohtgenoot van Petyonella Maria
Bep.), zoon van Boudewijn en van Johanna Catharina Heller. Zij was een dochter van K l a a s
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Cornelisz. van Wieringen en Reeltje Houweling.
Kinderen uit het 10 huwelijk:
1. Klasina Louisa Clant, geb. te Aarlanderveen
14 Juli 1816, overleden in Maart 1817.
2. Cornelis Clant, geb. te Ter Aar 31 Dec. 1818,
overleden te Kampen 10 Januari 1836 ten huize
van zijn leermeester A. v. Wijk, rector der latijnsche school te Kampen.
Uit het 2” huwelijk:
3. Jacob Willem Clant, volgt VIL
VII. Jacob Cl’illem Clant, geb. te Ter Aar 6 Jan 1824.
Pannenfabrikant (fabriek, thans D. v. Oordt &
Zonen, aan de Heimanswetering te Alphen a.d. R.)
en schelpkalkbrander (ovens ,,Zeerust” in den Gnephoek te Alphen, en ,,Meerwijck” in den Hoogenwaard te Koudekerk). Den 1 Januari 1876 was
hg met C. den Hertog 26 jaar lid van het Alg.
Armbestuur ; in 1884 was hij 35 jaar penningmeester van het Ziekenfonds ,Hulp in Lijden”
opgericht door het departement Alphen van de
Msch. tot Nut van ‘tAlgemeen. Ook tal van jaren
commissaris van de Spaarbank van idem. Van
1860 tot 1878 was hij notabele bij de N. H. Gemeente te Oudshoorn, werd in 1887 opnieuw als
zoodanig gekozen, doch hij overleed 7 Febr. 1888
te Oudshoorn. Hij is tweemaal gehuwd geweest:
10 te Oudshoorn 4 Sept. 1842 met Mar$$e Kloot,
geb. te Oudshoorn 9 Mei 1823, overleden te Oudshoorn 27 Febr. 1863, dochter van Hermanus K.,
lid van den raad en wethouder te Oudshoorn, en
van Trijntje van Dam. Hij. hertrouwde te Alphen
17 Augustus 1863 met Wzlhelmina Maria Jacoba
van Rossum, geb: te Leimuiden 22 Maart 1819,
overleden te Zeist 23 December 1893, dochter van
Ds. Reynardus Willem v. R. en Maria Engelen.
Uit het eerste huwelijk vier, uit het tweede ook
vier kinderen :
1. Jan Jacob Beorge Clant, volgt VIII.
2. Catharina Maria Clant, geb. te Oudshoorn 26
Dec. 1844, overleden te Gouda 8 Mei 1884,
huwde te Oudshoorn 20 Sept. 1877 met Jacobus
Buys, geb. te Zaandam in 1846, koopman, wonende in 1877 aan de Bilt, overl. in het Diaconessenhuis te Haarlem 1896, zoon van J a n
Buys IVouterszoon en van StEjntje van Dort.
Hieruit twee kinderen: Jacobus en Marie. D e
zoon woont gehuwd te Gent, België.
3. Hermanus Clant, geb. te Oudshoorn 10 April
1846, overleden te Davos in Zwitserland 6 Januari 1878. (zie Leidsch Jaarboekje 1920, bldz.
226.)
4. Helena Clasinu Clant, geb. te Oudshoorn 16
Nov. 1849, overleden aldaar 19 Juni 1860.
6. Maria Beiena Johanna Clant, geb. te Oudshoorn
26 Sept. 1864, overleden te Amersfoort 16 Maart
1914. Zij huwde te Oudshoorn 24 Sept. 1891
met Alexander Pedro Schröder, geb. aan de Bilt
6 Aug. 1866, cand. notaris resp. te Alphen,
Bunnik en Zeist en 1 Maart 1907 benoemd tot
notaris te Amersfoort. Hij hertrouwde te Leusden 30 Ootober 1918 met W. M. Jensen, weduwe van A. van der Weide en is zoon van Alex-
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ande,* Pedro b. (t Bunnik 12 De& 1918) en van
Katriena Jacoba van IVoorle LVUZ Hall. (Zie Ned.
Patr. 11 189.)
Uit het eerste huwelijk drie dochters, gehuwd
met h.h. van Breda Kolff, de Bouvy en Kehrer.
6. Helena Jacoba Wilhelmina Cla?,t, geb. te Oudshoorn 24 October 1856, over]. te Alphen a. d.
Rijn 13 Nov. 1924. Zij huwde te Oudshoorn 26
Juni 1886 met Jan Christiaan Spuyt, geb. te
Alphen 28 Aug. 1851, benoemd tot notaris te
Alphen 1 Januari 1886, vierde aldaar 1 Jan.
1921 ziju 35 jarig ambtsjubilh en is de zoon van
Cornelzs S. en v& Catharino Margnretha Mccller.
Hieruit zijn twee dochters, geh. met h.h. KOF
teweg en Pbek. (Zie Ned. Patr. X, 351 )
7. .Johannn Hendrika Louise Clant, geb. te Oudshoorn 23 April 1860, aldaar overleden 6 Juli
1877.
8. ,7acol, Willem Otto Clan& geb. te Oudshoorn 12
Januari 1863, lid van den raad van Oudshoorn
van 12 Juli 1898 tot 1 Januari 1918 en Wethouder van 1896 tot 1914. Van 1897 tot 1908
was hij notabele bij de N. H. Gemeente. Kalkf a b r i k a n t ( o v e n s : ,,Zeerust” en ,,Meerwijck”),
wonende huize ,, Weltevreden”, Oudsh. weg,
Alphen a. d. Rijn.
VIII. Jnn Jacob George Cla&, geboren te Oudehoorn 1
Mei 1843. Eigenaar van een Steenbakkerij te Ouderkerk a.d. IJsel. Overleden te Ouderkerk a.d. IJ.
6 April 1866. Huwt te Krimpen aan den IJsel 11
December 1862 met Cornelia van Walsurn, geb.
te Krimpen a.d. IJsel 27 Aug. 1839, overleden te
Gouda 23 April 1894, dochter van Klaas en van
Marya van Holst. Zij hertrouwde te Ouderkerk
a.d. IJsel met Pieter Schouten Hoo,gendijk (wed=
van haar zuster E e u w o u d a v a n Walsum die met
hem eveneens 11 Dec. 1862 te Kr. was gehuwd). Hij
was te Ouderkerk a.d. IJ. geboren, overleed vóór
1887 en was de zoon van Arie H. en van Jctcomzjntje Schouten.
Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
1 . Jacob M’illem Clan& v o l g t 1X.
2. Baria Clant, geb. te Ouderkerk a.d. IJsel 31
Juli 1864. Jong overleden.
3. Marinus Hermanus Clant, geb. te Ouderkerk
a.d. IJsel 7 M a a r t 1 8 6 6 , over]. te Gouda 19
Januari 1887.
1X. Jacob Iliillem Clant, geb. te Oudshoorn 16 Mei 1863.
Pannenfabrikant te Alphen a.d. R., Directeur (en
mede-oprichter) der Veekoekenfabriek N.V. ,de
Leerhoeve” te Oudshoorn, tot Novemb. 1910. Hoofdingeland van Rijnland tot April 1911. In October
19 12 trok hij zich uit zijn zaken terug en vestigde
zich in April 1913 te ‘s Gravenhage. Sedert 1916
legt hij zich toe op de ontginning van heidegronden
te Vorden (huize nZomervreugd”). Hij huwde te
Koudekerk 20 October 1886 met Har$je Dorrepaal,
geb. te Koudekerk 23 April 1868, dochter van
Arie en Beatrix van den Akker.
Uit dit huwelgk vier kinderen:
1. Cornelia aaria Clant, geb. te Alphen 26 Aug.
1887, huwt te ‘s-Gravenhage 31 Juli 1914 met
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Cornelis Korteweg, geb. te Hazerswoude 30 Maart
1884. Directeur der ,,Eerste Leidsche Hulpbank
met Winstdeeling” te Leiden. Zoon van Cornelis,
burgemeester en notaris te Hazerswoude (t Hazersw. 22 April 1916, oud 62 jaar) en van ï!lnria
Elisnlieth Catharina Hengeceld.
2. Marinus Hermanus Clunt, geb. te Alphen 17
Oct. 1888. Vertrok in Januari 1914 naar de
Vereenigde Staten van N.-A., repatriëerde in
1918 en woont thans te Vorden.
3. Beatrix Clan& geb. te Alphen 26 Mei 1890.
4. Jacol> Willem Otto Clant, geb. te Alphen 17 Dec.
1899.
V.bis Ja,l Hendrik Clant, geb. te Aarlanderveen 20 Jan.
1776 en gedoopt 22 Januari. Getuigen : Jan Hendrik Valkenburg en Hester Olzati. Benoemd tot
notaris te Amsterdam 15 Febr. 1803, bleef hij in
die functie tot zijn dood, 12 Febr. 1840, te Amsterdam. Hij huwde tweemaal: 10 op den 7 November
1802 te Amsterdam met Mnrio &ttestaart, geb.
te Sommelsdijk 20 Sept. 1784, gedoopt 10 October,
overleden te Amsterdam 16 Juni 1812, dochter
van Illllem en Dinu Bakker. Hij hertrouwde 8 Nov.
1812 met Johanna Abrahamina van Rijlle?*eld, overl.
te Amsterdam 27 October 1835, dochter van grnolclzcs GìjsOertus 1’. R. en van Antonia van der Horst. l)
Uit het eerste huwelijk 6, uit het tweede 8 kinderen.
1. doodgeb. zoon, 3 Januari 1804.
2. Adriana Christigaa Clmt, geb. te Amsterdam 30
Juli 1805, overl. [ten huize van haar broeder
DB C. Clant) te Loosduinen 2 Maart 1867.
3. _ZX?aa Maria Cla& geb. te Amsterdam 7 Maart
1808, overl; (ten huize als voren) te Steenderen
8 Aug. 1864. Huwt te Amsterdam 26 Oct 1832
Arend Sterken, notaris te Medemblik, overleden
aldaar 12 Dec. 1837 ; zoon van Dirk S., koapman
te Enkhuizen, en van Margarefha Bakker.
Hieruit &én docht~er:
Margarefha Stelken, geb. te Medemblik 11 Oct.
1836, over]. te Steenderen 15 Dec. 1877.
4. Cornelis Clan& volgt VI.
5. Wilkm Simola plant, geb. te Amsterdam 4 Oct.
1811, over]. te Amsterdam 10 Mei 18! 4.
6 Arnoldus Gijsbertus vast Rijneveld Cl&& g u b .
te Amsterdam 26 Sept. 1813. (Naamstoevoeging :
~1112 R@teveld bij K o n . B e s l . 2 6 J a n u a r i IS21
goedgekeurd.) Benoemd door de Permanente
Commissie der Maatsch. van Weldadigheid tot,
boekhouder van het 1” gesticht te Veenhuizen
2 7 F e b r . 1844, kreeg hij o p v e r z o e k e e r v o l
ontslag bij Ninist. Bes]. van 20 Mei 1860. Hij
woonde in 1884 te Steenderen, waar zijn broeder
predikant was. Overleden te ‘s-Gravenhage 9 Febr.
1896.
7. Jacob George Alexander Clant, geb. te Amsterdam
13 Nov. 1814, overleden aldaar 9 Dec. 1818.
8. Elistrbefh Clant, geb. te Amsterdam 21 April 1816,
1) Doop te Arosterdam niet gevonden.
Bij de familiepapieren was een begrafenisbriefje van iKaria Ris
weduwe van A b r a h a m Oldenhoven van Rijneveld, in zijn leven OudSchepen van Enkhuizen. Zij werd geboren 5 Aug. 1690 en overleed
in de Oude Westerstrant. te Enkhuizen 37 Nov. 1779, bcgr. Westerkerk aldaar 3 Dec.
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overl. in het geneesk. gesticht te Zutphen 20 Dec.
1874.
9. Antonia Helena Uariu Glad, geb. te Amsterdam
16 Nov. 1817, overl. aldaar 9 Dec. 1818.
10. Helena Maria Anthonin Clant, geb. te Amsterdam
9 Jan. 1819, overl. aldaar 7 Januari 1821.
ll. Jo7zanna Abrahamina Clant, geb. te Amsterdam
19 April 1820, overl. aldaar 10 Februari 1821.
12. Jacob C’lant, geb. te Amsterdam 4 October 1827,
overl. aldaar 9 Mei 1828. Hij zou den naam Olzati
bij den zijnen hebben gekregen en Jacob Olxati
Glad hebben geheeten, als hij niet zoo jong was
overleden.
13. J a n Hendrilc Clant, geb. te A m s t e r d a m 2 Mei
1829, overl. in het krankzinnigengesticht te Utrecht 22 Febr. 1873.
VI. Conlelis C/ant l), geb. te Amsterdam 7 April 1810.
Hij werd theol. student te Leiden 1 Octob. 1830 en
kandidaat in Z.-Holland 4 Mei 1836. Predt te Warder 11 Aug. 1839, Hoogkarspel 10 Dec. 1843, LOOSduinen 8 Oct. 1848, Nichtevecht 2 Oct. 1869, Steenderen 3 Januari 1864 en daar overleden 30 Mei 1884.
Hij legateerde aan laatstgenoemde gemeente twee
zilveren presenteerblaadjes ten gebruike bij het
avondmaal (17 X 22 CM.) met inscriptie ,C. Clant,
overl. 32 84”, verzamelde vele stukken betreffende
zijn geslacht en ook dat der Groningsche Clanten en
verschafte de stof voor de genealogie in het Stamen Wapenb. van V. v. Oyen. Hij is tweemaal gehuwd
geweest: 10. te ‘s-Gravenhage 24 Juli 1839 met zijn
volle nicht Cornelia Adriana Christina Clan& geb. te
‘s-Gravenhage 13 Januari 1815, overl. testeenderen
17 Dec. 1864, dochter van M* Jacob Qeorge Alexander en van Mariu Charlotte Veerman Senserff;
20 te Steenderen 13 Aug. 1873 met Sara Petronella
de Jonge Luglalen, geb. te Zaamslag 3 Dec. 1827,
overleden te ‘s-Gravenhage 10 Dec. 1911, dochter
van Jacobus Johannes de J. L., burgemeester en
notaris te Zaamslag, en van Diva Maria ~3. Dishoeclc.
(Zie: Stam- en Wapenb. 1, 196 en Mdbl. Ned. L.
IV, 27).
Beide huwelijken waren kinderloos.
Vier Mr. Jacob George Alexander Clant, geb. te Aarlanderveen 29 Nov. 1786, er gedoopt 4 Dec. Getuigen : Jan
Everwijn Glimmer en Georgette Henriëtte Prince.
Hij heeft 27 Januari 1806 de judicieële practijk
aanvaard en den eed afgelegd als procureur bij het
Hof van Holland. Idem 10 Feb. 1806 bij.het Nationaal Gerechtshof. Idem 22 April 1806 bu den Raad
van Judicature. Bij de suppressieder Hoven en Rechtbanken en invoering der Fransche wetgeving in
Maart 1811 benoemd tot nvoué bij het Keizerl. Gerechtshof te ‘s Gravenhage. Promoveert 14 Januari
1812 aan de hoogeschool te Utrecht en wordt 11
Febr. 1814 benoemd als procureur bij Financien en
Zeezaken. Bij de aanstelling van gouvernementssolliciteura in Jan. 1814 benoemd als zoodanig. Op
den 22 Nov. 1809 beëedigd als notaris bij den Hove
v. Holland, heeft hij die functie echter nimmer uit1) Van Ds. Cornelis Clant en zijn eerste vrouw zag ik in 1906 bij zijn
nagelaten 20 vrouw geschilderde portretten. Vermoedelik bernsten die
thans bij den heer A. J. Muys te Baarn.
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geoefend. In 1807 bë de oprichting der Alg. Arm.
Inrichting benoemd (tot 1814) tot Districts-commissaris en lid der Commissie van Directie. Van 181118 diaken, van 1822-29 en van 1832-18.. ouderling der Waalsche Gemeente. Van 1814-1829 officier bij de schutterij; de laatste zeven jaren niajoor
van het le bataillon. In 1823 werd hij medebe&uurder
en secretaris van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen te ‘s Gravenhage. Op den
8 Oct. 1842 benoemd tot ridder der orde van den
Ned. Leeuw. Den 17 Oct. 1848 geïnstalleerd als lid
van den gemeenteraad. Hij overleed als procureur
bij den Hoogen Raad en lid van den gemeenteraad
te ‘s Gravenhage 25 Mei 1861 aldaar. In courantenberichten van die dagen wordt hulde gebracht aan
zijn ijver en bekwaamheid; zijn voorkomendheid en
hulpvaardigheid worden ten zeerste geroemd.
Hij is tweemaal gehuwd geweest: 10 11 Nov.
1812 te ‘s-Gravenhage met Mtrria CharEotte Veerman Senser& geb. te ‘s-Gravenhage den 3 Nov.
1790, gedoopt Waalsche kerk 11 Nov., overleden
te ‘s-Gravenhage 30 Maart 18%. Zij was de dochter van Mr. Abraham V. S, geb. te O u d e n h o o r n
in 1769 l), student te Harderwijk 24 Sept. 1791,
advocaat te ‘s-Gravenhage, waar hij 1 Mei 1804,
oud 35 j a a r o v e r l e e d , a l s w e d u w e n a l . Anlaa
Jacobu, Dumas. met w i e h i j 2 7 J a n u a r i 1 7 8 9
in de N. Kerk te ‘s-Gravenhage w a s g e h u w d .
Behalve de hierv6ór gemelde dochter bleef uit dit
huwelijk nog een zoon en een dochter over. (Over
de laatste spreekt Alg. Ned. Familiebl. 1, No. 139,
6b.) blz.
Clant hertrouwde te ‘s-Gravenhage 6 Sept. 1826
met : &arie Coustance Antoinette Molière,_, geb te ‘sGravenhage 24 Febr. 1798, overl. aldaar 23 Maart
1880, dochter van Antoine Isaäc en Jacoba Baltina Elisobeth Abbema.
Uit het eerste huwelijk zeven, uit het tweede
drie kinderen.
1. Abraham Anne Jacob Clant, volgt VI.
2. Cornelia Adrialaa Christina Clant, geb. te ‘s-Gravenhage 13 Januari 1816, overleden te Steenderen I 7 Dec. 1864, huwt te ‘s-Gravenhage 24
Juli 1839 haar vollen neef Ds. Cornelis Clant,
hiervóór reeds vermeld.
3. _Maria Charlotte Clan& geb. te ‘s-Gravenhage
21 Sept. 1816, overl. te ‘s-Gravenhage 7 Maart
1880.
4. Mr..lacobGeorge Alexawler Clarat Schatter (bij Kon.
B. van 2 Dec. 1820 naamstoevoeging toegestaan.)
Geboren te ‘s-Gravenhage 6 Maart 1818. Procureur bij den Hoogen Raad en het Provinciaal Gerechtshof’ te ‘s-Gravenhage 7 April 1842, - benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Wijk
bij Duurstede 7 Oct. 1860, .- idem idem te Haarlem in Maart 1863, - idem idem te Voorburg
12 Maart 1864. Overleden te Voorburg 26 Maart
1867.
6 Corqaelia .Johnn~aa Hendrika Elisabeth Glatat, geb.
te ‘s-Gravenhage 14 April 1820, over]. 16 April
d.a.v.
1) Te Oudenhoorn stond von 1765 tot zijn emeritaat. 178.5 als predt. :
Abrahn Thsedorus Veermm Deze wasteRotterdamgeboran,
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6. Catharìna Petronella Henriëtte Clant, geb. te
‘s-Gravenhage 15 Maart 1822, overl. aldaarl0Juni
1823.
7. AbrahaminaCorneEiaChurlolteGeorgettcClnnt,geb.
te ‘s-Gravenhage 12 Maart 1826, overl. aldaar
27 Dec. 1911. Huwt te ‘s-Gravenhage31 Aug. 1863
Mr. Gare1 TosmoeI’, geb. te ‘s-Gravenhage 2OMaart
1826. Griffier bij het kantongerecht te Oud-Beierland 1860, - benoemd tot subst. griffier bij het
Prov. Gerechtshof van Z. Holland Febr. 1856, benoemd tot idem bij den Hoogen Raad der Nederl.
28 Oct. 1866, - op zijn verzoek door 2. M. den Koning eervol ontslag verleend, ingaande 1 Juli 1873.
Hij was eeu beroemd letterkundige, werd 21 Juni
1861 benoemd tot lid der Msch. van Ned. Letterk.,
- 28 Juni 1869 tot id. van het Prov. Utr. Genootsch. van Kunsten en Wetensch., - in 1872 tot id.
der Kon. Acad. van Wetensch., afd. letterkunde,
- en in 1873 tot lid van de Belg. Acad. van Wetensch., atd. Schoone kunsten. Hij overleed te Territ& bij Montreux 12 Juni 1888 als zoon van Gualtherus en van Jkvr. Wilhelmina Data Radermaciter van’s Gravenpolder. Zie demeeste biogr.woordenboeken; zijn kwartierstaat in de serie Wildeman en v. d. Blocquerv.
Zie over zijn kiÛde;en: Mdbl. Ned. Leeuw
XXII: 294.
8. Mr. Antoine Jacques Clant lara der _Mijll, volgt
Vlbis

Louis Constorlt Clan& geb. te ‘s-Gravenhage 2 Nov.
1829. Hij werd 3 Maart 1863 adjunct-commies bij
het Dopart. van Financiën en werd later bevorderd
tot commies. Hij woonde als gepensd. ambtenaar
eerst te Scheveningen, later te Velp en overleed
te Velp 6 Oct. 1914. Gehuwd te ‘s-Gravenhage
17 Juni 1892 met Henriëtte Petronelle Adrienne
van Loenel,, geb. te Apeldoorn in 1866, overl. te
Velp 10 Dec. 1916; dochter van Ds. Frederik Adridriaatl en van Josephine Antoiuette Julie Victoire
le Brun.
Dit huwelijk was kinderloos.
10. Coolelia Theodora Henriëtte Clant, geb. te ‘s-Gravenhage 2 Juli 1832, overleden te ‘s-Gravenhage
20 April 1917.
9.

VL Mr. Abraham Anne Jacob Clan& geb. te ‘s-Gravenhage 6 Sept. 1813. Student in àe rechten te Leiden
20 Jan. 1836. Promoveert aldaar tot jur. doct. 27
Febr. 1838. Advocaat te ‘s-Gravenhage 1838 tot
1841. Benoemd tot kantonrechter te Alphen a. d.
R. in November 1841; te Rotterdam, 20 kanton,
1866 ; id. 1” kanton 10 Juni 1871. Op verzoek op
wachtgeld gesteld 1877. Overleden te ‘s-Gravenhage 11 Mei 1900. Huwt 13 April 1842 Maria Christina Wilhelmina Antoiuetta Gobius, geb. te Montfoort 18 Maart 1816, overl. te ‘s-Gravenhage 8
Maart 1880, dochter van Hendrik Anthony Gobius,
laatst verificateur van de comptabiliteit der in- en
uitg. rechten en \V*ilhelmina Jacoba Story van Bloktand.
Hunne kinderen waren :
1. Jacoba Georgina Alexandrina Clant, geb. te Alphen
18 Januari 1843, er overleden 10 Nov. 1854.

.

2. Henric Anthorty Clant, geb. te Alphen 1 Juni 1844,
er overleden 4 Mei 1845.
3. Marie Charlotte Constante Antoinette Clant), geb.
te Alphen 2 Aug. 1846; overl. gesticht ,,Meerenberg” 28 Juni 1909.
4. Alexandrina Marie Anne Brigifta G’lant, geb. te
Alphen 12 Dec. 1848, er overleden 13 April 1861.
5. Alexander Jacob IC’illem Clant, geb. te Alphen 24
Mei 1802, er overleden 7 Dec. 1864.
Mr. Antoine Jacques Clan2 van der Mijl& geb. te
‘s-Gravenhage 2 April 1827. Neemt omstreeks 1863
den naam van der Myll bij den zijnen aan. Student
in de rechten te Leiden 26.Aug. 1846; promoveert
aldaar tot jur. doet. 19 Dec. 1849. In 1860 werd
hij advocaat voor den Hoogen Raad, - 28 Mei 1868
substituut-officier van justitie te Alkmaar, - in
1861 referendaris bij het Depart. van Justitie, in Juni 1862 secretaris-generaal daarbij. In Dec.
1886 werd hij raadsheer in den Hoogen Raad en
verkreeg daarvan zijn eervol ontslag met dankbet.
voor de vele en gew. diensten 1 Sept. 1904. Onderscheidene ridderorden werden hem verleend, o. a.
de ridderorde van de 2” kl. met de ster van St.
Stanislaus van Rusland 19 Aug. 1867; idem van
den Nederl. Leeuw 19 Feb. 1870, - commandeur
der orde van LMedjedie, door den Khedive van Egypte
geschonken 19 Nov. 1883. En meerdere. Hij overleed te Veur, Damlaan 18 (Villa Unita) 20 December 1909. (Zie wat ik over hem schreef in N. Ned.
Biogr. Wdb. 111, 226.) Hij huwde te ‘s-Gravenhage
29 April 1863 met Adriana Jacoba Prancisca Piepers,
geb. te ‘s-Gravenhage 19 Sept. 1842, overl. te Hilversum 3 Augustus 1923, dochter van Mr. Pieter
Elixa Piepers, advocaat-generaal Prov. Gerechtshof
Z. Holl. en L o u i s a Cornelia Crants. Zij was een
bekend schrijfster onder den pseudoniem ,,Holda”.
Sedert 1871 komen onder gen. psd. opstellen van
haar hand in Ned. Spectator ; bovendien verspreide
stukken en gedichten in verschillende volgwerken ;
vert. van Bjornstjerne Björnson e. a. ; afzonderlijk
verschenen: Das Hohelied und andere Gedichte,
Deutsche und Holländische. (Leiden 1876); Uit de
papieren eener grootmoeder (Amst. 1886.) Zie: Fred.
en v. d. Br.. Blog. Wdb. Ned. Letterk. blz. 609.)
Hieruit twee kinderen :
1. . Maria Constante Antoinette Clant van der dzyll,
geb. te ‘s Gravenhage 3 April of Februari 1864;
huwt 10 te ‘s-Gravenhage 6 Mei 1884 Mr. I”ra?as
Willem Jan GeorgeSnijdervan II ‘issekerke, heer van
Wissekerke, geb. te Middelburg 3 April 1806. Referendaris bij het Dep. van Justitie. Raads-adviseur
daarbij. Voorzitter van den Octrooiraad sinds 1911.
Direct. Bureau voor den Industr. Eigendom sinds
1916. Zoon van Mr. Jacobus en van Nivine Amalia
uat1 der Straten van Thielen.
Zijn biografie met portret in de Holl. Revue
XIV : 2 7 7 - 2 8 5 .
Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden, ‘s-Gravenhage 29 Nov. 1901, en hij hertrouwde in 1903 met Marguérite Adolphine Helfrich. Zij huwt 2” te ‘s-Gravenhage 26 Sept. 1903
met Josepk Limburg, geb. te ‘s-Gravenhage in
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1866, Ingenieur-Architect tb’s-Gravenhage. Zoon
van Levy Joseph Limburg, overl. te ‘s-Gravenhage 63 Sept. 1907, oud 82 jaar, en van Hester
van Raalte, overl. aldaar 30 Mei 1911, oud 79 jaar.
2. Anton Adriaan Clant van der Mt)X, geb. te’s-Qravenhage 18 Dec. 1868, overl. te Menton 2 Febr.
1921. Huwt te Ede 3 Mei 1906 Hermine Marie
Elisabeth van Rossum, geb. te Tricht 20 Juni
1869, gescheiden echtgenoote van Augustus Johan
van Delden, en dochter van Charles Marie Felix
1’. R. en van diens 29 vr. Cornelia Veenerrdaal.
De hiervóór beschreven Clanten zaten in de 180 eeuw
te Haarlem in de regeering.
Kwam de familie vandaa,r 2 Op den 8 Mei 1629 werd
te Leiden als student ingesobreven: Corgtelis Clantius,
Harlemensis, 14 (d. i. 14 jaar oud). Deze kan familie
zijn geweest van <Jacob Arentsz. Clant of Calantius, gouverneur-generaal van de Kust van Guinea, geretourneerd
in Oct. 1615 en 11 Oct. 1594 gehuwd met Naria Steyn
uit Haarlem, dochter van Mattheus en van Dirckje Tymans van der Braft. Uit hun huwelijk sproot:
1. CorJ>elis Calantius, onderschout van Haarlem, in
Sept. 1620 gehuwd met Geertruid I-an der P o l ,
over]. 1639, dochter van Cornelis. Hieruit:
a. Josina Calantius, gehuwd 1 Jan. 1661 met Jonas
de Jong Zegerszoon, overl. in April 1702.
2. Aaltje Calantius, 20 Jan. lti30 gehuwd met J a n

Markman.
(Zie Alg. Ned. Fam. bl. I no 37 bldz. la.)
Addenda.
De heer Ir. J. G. Kam vond uit het huwelijk van
Schede v. Reklolt X Clant nog twee kinderen, die te
Helmond werden gedoopt, n.1. :
.6 April 1766 George Emanuel. Peet: barones G. H .
Cland Á%hatter, geb. Collot d’Escury.
1 Januari 1769 Martha Justàna.
De vrouw van Justus Clant Schntter, n.1. G. H. J.
Collot d,Escury, werd 2 Aug, 1717 geboren, vermoedel.
te ‘s-Hertogenbosch.

Fragment-genealogie
van der Werff-Brouwer-Brouwer van der Werff,
door A. J. BICKER CA A R T E N .
Pieter Adriaenszn van der Werff [alias Piswerf l)] tr.
Maria Adriana Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen, volgt 11.
3. Pieter uan der Ferff, geb. Kralingen 1666, kunstschilder 2), leerling van zijn broeder Adriaen, begr.
Rotterdam 22 Sept. 1722, tr. Rotterdam 9 Maart 1694
Naria Bosman, st. Rotterdam Maart 1700.
11. Ridder Adriaen van der Werff, geb. Kralingen 19 Jan.
1659, st. Rotterdam 12 Nov. 1722, begr. aldaar 17 Nov.
17ti2,Groote Kerk Zuidpand 62. Kunstschilder,leerling
van Corn. Picolet en Eglon Hendrik v. d. Neer, verder
bouwkunstenaar (volgens zijn plannen is o.a. de beurs
te Rotterdam gebouwd). Door den Keurvorst v. d. Paltz
1.

1) Nnar een stuk grond te Kralingen, genaamd ,de Ptiwerff”.

*) Van hem bevinden zich meerdere schildergen in het Riksmuseun
te Amsterdam.
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iu den adelstand verheven met den titel van Ridder, in
1696 door dezen tot zijn hofschilder benoemd. 1) Hij tr.
verm. Rotterdam in 1687 MargaritaRees, geb. lti69, st.
Rotterdam 2 Juni 1732, begr. aldaar 6 Juni 1732 Gr.
Kerk Zuidpand 62, dochter van dlaerten Rees.
Uit dit huwelijk:
Maria van der Wel.8, ger. ged. Rotterdam 1 Mei 1692,
st. aldaar 8 Juli 1731, begr. Rotterdam 11 Juli Gr. Kerk
Zuidpand 62, tr. Rotterdam 22 Juni 1717 Adriaaii
Brouwer, geb. Dordrecht, Schepen van Rotterdam,
Directeur v. d. Mij. v. Assurantie, Disconteering en
Beleening der stad Rotterdam van 1720, st. Dordrecht 26 Maart 1760, begr. aldaar 1 April Gr. Kerk B
1-2, zoon van Maerten Brouwer.
Uit dit huwelgk:
1. Martfnus Brouwer, ger. ged. Rotterdam 12 Juni
1718, doopget. Willem Brouwer en Margarita Rees,
begr. Rotterdam 6 Aug. 1718 Gr. Kerk Zuidpand 62.
2. Margaretha Maria Brouwer, ger. ged. Rotterdam
31 Dec. 1719, tr. Rotterdam 16 Mei 1737 Arnozct Gevers, Schepen van Rotterdam. Zie verder over dit
echtpaar de genealogie Gevers iu Maandblad XXXIX
-1921-k. 233.
3. Adriana Martinn Brow/,cer, ger. ged. Rotterdam
8 Mei 1721, doopget. Ridder Adriaen van der We&,
Margarita Rees, begr. Rotterdam 28 April 1763 Groote
Kerk Zuidpand 62, met haar in de kist de jongste der
tweelingen, waarvan zij 19 April bevallen was, tr.
Dordrecht 22 Juni 1740 Groote Kerk door Ds. Geerling Hendrik cc(n Beeftingh, ger. ged. Rotterdam 19
April 1711, doopget. Mr. Arend v. d. Dussen, Theodora
Grommé, Raad in de Vroedschap en Burgemeester van
Rotterdam, Baillu van Schieland, begr. Rotterdam
16 Sept. 1797 Gr. kerk Zuidpand 62, zoon van Schalkius en Maria vcln der Dussen.
4. Adriaen Brouwer (zich noemende Brouwer VUIZ.
der Werff), ger. ged. Rotterdam 17 Aug. 1723, ouders wonend Boompjes, doopget. Martinus van Toulon, Barbera v. d. Werff, Vroedschap, Schepen 1743
van Gorkum, Commissaris v. h. Zeegerecht, tr. Qorkum 12 Nov. 1743 Clara Cecilia Tierens, j. d. geb.
Gorkum. Uit dit huwelijk 2):
1. Adriaen Brouwer van der Werff, ger. ged. Gorkum lö Nov. 1744.
2. Jacob Brouwer van der Werff, ger. ged. Gorkum 1 Juli 1746, at. jong.
3. Margaretha Mnria Brouwer van der Werff, ger.
ged. Gorkum 19 Juli 1747, begr. Rotterdam 17 Aug.
1814, Groote kerk Zuidpand 62.
4. Jacob Brouwer van der Werff, ger. ged. Gorkum 30 Aug. 1748.
6. Willem Martin Brouwer vnn der 11.erff, ger. ged.
Gorkum 16 Sept. 1760.
1) Zijn wapenbord in 1722 opgehangen in do Gr. Kerk !e Rotterdam was groot, 38 voet (vierkant), hiervoor bet. f 152.~- (a f 4.- p.
vierk. voet). Meerdere schilderijen van hem, o.a. zijn eigen portret,
bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
2) Een kind van hem (naam in begraafregister niet vermeld) werd
24 Aug. 1757 begr. te Rotterdam Groote Kerk Huurgraf 32 cn 33;
hij toen wunend Karresteeg, Rotterdam.
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KORTE MEDEDEELINGEN.

(Zij is dus de in het Mdbl. t. a. p. vermelde Gee/$e V.)
60. in den zuidbeuk van dezelfde kerk een steen ligt,
met een huismerk in het opschrift Y. K. / Versteveren/.
In dit graf zijn hoogstwaarschijnlijk de vroeg overleden
kinderen van Pieter Klaaszn. V. begraven (vgl. het Mdbl.
t. a. p.).
Pieter zal vermoedelijk de zoon zijn van den sub 10 genoemden Clnas Floriszn. V.
BLOYS VAN TRESLONG PRINS.

Sulyard.
In het familie-archief Godin op Muarsbergen bevindt
zich onderstaand bijbelblad betreffende de kinderen van
Thomas Sulyard en Jennne de Leefdael:
.
Guilliaume Suljjard is geboore den 8 Martius a.nno 1683
nieuwe stijl tussen 7 en 8 uuren s avonts en gedoopt den
11 Martius 1683. De Peter is Guiliaume Bentinck tegenwoordig Grave van Portland. De Petie is de vrouw van
mijn Eduard Sulyard.
Malia Fransosu isabel Cutlwiw de Sulyn~d is geboore
den 30 Augustus s avont tusse 7 el1 Y uuren anno 1684 en
genaemt nacr de Gravinne van Nassau, Gouvernante
van s’ Hartogonbosch.
Urselinn Philippina de Sul,qard is geboore den 11 Feburwarius anno 1686 omtrent de middag en is gedoopt
den 12 Feburwarius 16[86], genaemt na de Gravinne
van Atlone en 12 weeken daernae gestorve.
Hester Sulyard is goboore den I 1 Feberwarius anno
1687 s morgens ten 10 uuren, genaemt naar Hester, vrouw
van Deurne, enz.
Godert Sulgard is geboore in Engelant den 8 Martius
anno 1689 en aldaer gedoopt in ons huis met permissie
van een Duis Predikant van de Garde Gestorven den
24 December 1691, genaemt nae de Qrave van Atlone.
Gerrardus Sul?/ard is gebooren den 10 Junius anno
1691 tussen’ 9 of 10 uuren snvonts en gedoopt den 12
Junius genaemt naer mijnheer Crommon.
Urselina Sul+qard is geboore den 8 October anno 1693
s morgens te 1 uuren en gedoopt 9 October, genaemt
nae de Gravinne van Atlone.
Agnes Johanna Su1yal.d is geboore den 12 Martius
en gedoopt den 16 Martius anno 1696 genaemt naar
den Heer Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, Eiffringen en Asselt en de vrouw van Walenburg, enz.
E . V A N BEREBTEYN.

Versteveren. (XLIII, 56). Als vervolg op het d. t. p.
medegedeelde kan dienen dat :
10. Claus Noriszn. 8. in 1680 vroedschap teEdam werd
en t 28 Jan. 1689 ;
20. op het koor der Groote kerk te Edam een grafsteen
ligt, waarop :
C. Vejxteoerer/ /obiit 2 Maart/ Ao 1764./ (nol66). Hij werd
21 Feb. 1738 vroedschap en 1766 burgem. van Edam. (Hij
was geb. 28 Maart 1711) ;
3”. op genoemd koor mede een zerk ligt met een driatal
huismerken en het opschrift:
Hier leyt begrave / Pieter Versteveren/ out 44 jaaren &
Agt maanden obijt den /‘Lb Maart 1726 /en sijn huysvrouw
/A.sbrich Koelemey / outses en sestigh / jaaren en 18 daagen/
overleeden den 22 / January 1748. (nO 117).
Pieter V. werd 3 Feb. 1718 eigenaar van dit graf; 8
Maart 1749Sinzoll V.; 26... 1761 Claes, Helena en Geertje V.;
1 Maart 1766 Helena V.; 7 Jan 1780 mevr. Roda geb.
Haan enz.
40. op dat koor ook een zerk ligt waarop: Hier is begraven / Adriaan T’een j overleden / den 7 September / Ao
1741 oud 39 jaaren/ en 3 maanden/ en seyn huijsvrouw /
Geertruy Versteveren/ overleden / den 21 February / Ao
1772 oud 66 jaaren 1 en 10 maanden. / (n” 77).

Godin (XLIII, 40). Onder mijn familiepapieren bevindt
zich een aanteekening, die vermoede&k door A n t o n i
Godin, heer van Cockengen en Spengen, voor zijn zwager
Mr. Jacob tiartens is opgesteld en iets uitvoeriger is
dan de door Jhr. Mr. van Beresteyn uitgegeven aanteekening van denzelfden persoon, doch alleen betrekking heeft op zijn huwelijk met Elisabeth Martens e n
de uit dat huwelijk geboren kinderen. Er blijkt uit, dat
met ,mijn Mama, Mevr. Martens”, die in 1676 bij een
doop tegenwoordig zou zijn geweest, des schrijvers eigen
moeder is bedoeld, t. w. Catharina Winkelman, destijds
huisvrouw van den schepen Pieter van Hattingh. !&jn
schoonmoeder, Jacoba Lampsins, echtgenoote van Mr.
Carel Martens, was trouwens al in 1667 overleden. Een
zoon van Mr. Jacob Martens heeft later in margine eenige
aanteekeningen bijgevoegd, o. a. bijzonderheden omtrent
het overlijden en de begrafenis van Antoni Godin, d i e
6 blei 1708 stierf ten huize van David van Doeyenbzcrgh
(een neef van zijn Zde vrouw) te Dordrecht, waar hij
drie weken ziek had gelegen aan koortsen en belroos.
Mocht iemand in dit stuk belangstellen, dan ben ik bereid,
het tijdelijk voor hem te deponeeren in de bibliotheek
van het genootschap.
MAILTENS.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. ’
Bary (de)-van Halmaei. Waar en wanneer huwden
Jacques de Bari (zoon van René, juwelier te Amsterdam), Consul te Sevilla 1683-1702 en daarna weer
1713, en Elisabeth val1 Halmael? Zij stierven successievelijk 1727 en 1736 op hun buiten Endelhoef te Maarsseveen en werden begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam.
Amsterdnm.
A. B. VAN DER VIES.
Beek. (XLIII, 58). Stephanus Be&, geboren te Delft,
eerst koopman te Hanau, in 1668 in het vaderland teruggekeerd, daarna waarschijnlijk schoolmeester, was de
zoon van den schoolmeester in het Fransch aan de
Lntijnsche school te Rotterdam H e n d r i k Beek en d i e n s
eerste vrouw Eva delbrechtsdr. Schoonharen. Zie mijn
artikel Hendrik en David Beek in het Rotterdamsch
Jaarboekje 1917 blz. 74 vlg., alwaar de filiatie luidt als
volgt:
1. Dacid Be&, vader van :
1. Steven Beek, schoolmeester te ‘s-Gravenhage.
2. David Beek, poëet.
3. Hendrik, volgt 11.
11. Hendrik Beek, schoolmeester, vestigt zich omstreeks
1630, uit Delft komende, te Rotterdam, i_ 18 Mei
1669, tr. 10 Eva Aelbrechtsdr. Sc7zoonharen, + 2127 Jan. 1640; 20 te Rotterdam 17 Juni 1640 An-
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driesje Sz6e~sndo&, begr. 16 Oct. 1669 in de Fransche
kerk te Rotterdam.
Ex 1”:
1. David Beek, schilder, geb. te Delft 26 Mei 1621,
t ‘s Gravenhage, begr. te Rotterdam 22 Dec. 1656.
2. Stephanus Beek (zie hierboven).
3. Salomon Beek, naar Batavia vertrokken.
4. Catharina Beek, ongehuwd.
Ex 2”:
6. Sara Beek, tr. Abraham Buytendijck.
6. Anna Beek, tr. Pieter van der Graeff.
W. J. L. P O E L M A N S.
Roiterdam.
Beek. (XLIII, 68). Het artikel over den hofpoëet David
Beek in het N. Ned. Biogr. Wb. wordt aanzienlijk aangevuld door twee artikelen in Oud Holland dl. 37, blz.
177 e. v. en dl. 39, blz. 76. Daaruit blijkt o.a. dat David
Be& j.m. van Keulen, in den Haag ondertrouwde 30 Sept.
1618 met Roeltgen Lambrechtsdr., van Belle.
Uit dit huwelijk werden slechts 2 dochters geboren:
Sara en Roeitgen. l)
Mr. H. F. WIJNMAN.
Amsterdam.
Berg. Jochem Berg, van Stralsund, geb. omstr. 1691,
ondertr. Amst. 30 Juli 1723 Anna Homoet, geb. omst.
1697. Waren zij de ouders van Mccgdalena Sophia Berg,
geb. Dendermonde omstr. 1724?
‘s-Gravenhage.

H. L. DE WIJS.

Bierman. Adolphus B., heer van Herwijnen, tr. te
. . . . den . . . . Lgsbeth vaqz Doorn. Zij ged. Asperen 7
Maart 1686, t te . . . . den . . . . Hij geb. te . . . . den
. . . . Ouders en grootouders gevraagd.
H. L. DE WIJS.
‘s-Gravenhage.
Boellaard. Mr. Pieter B., heer van Tuil, geb. te . . . .
d e n . . . ., i_ te.. . . den.. . . , tr. te.. . . den.. . . Cuth.
Biermnn, geb. Herwijnen 24.6.1724, -[- Herwijnen 11
Dec. 1681.
H. L. DE WIJS.
‘s-Gravenhage.
Bons (de)-Kamp. De generaal in Statendienst A. de
Bons huwde Henriette I,heresia Kamp. Waar en wanneer

is zij geboren en wie waren hare ouders ?
L.

Ba.

Bos-Ceporinus. Geneal.-biogr. bijzonderheden gevraagd omtrent het echtpaar Melchior B. eo Joh”. Ceporinus,. die 27 Juni 1716 te Rhenoy een kind lieten
doopen.
H. L. DE WIJS.
‘s-Gravenhage.
Bouwmeester-Moorman-Bargignacq. Jacob Bouwomtr. 1720 Anna Margrieta Moorman, t
Leeuwarden 23.8.176b. Geneal.-biogr. gegevens, ouders
en grootouders van beiden gezocht. Hun zoon Ernestus
B., koopman te Amsterdam, t 19.2.1761, werd geb. te
. . . . den... . Hij huwde te. . . . den . . . . Ester Bargignacq,
geb. te.. . . den.. . ., -f te.. . . den.. . . Hare ouders en
grootouders ?
H. L. DE WIJS.
‘s-Gvavenhage.

meester, tr.

Fabritius-Sibrands. E. Fabritius (tr. l0 Cornetia
1) Het antwoord van Mr. Wijnman hield verder ook eenuittrekse 1

in van het reeds hierboven aangehaalde artikel van den heer Poelmar 1

in het Rotterdams& Jaarboekje.

RED.

Manger) tr. 2” Alkmaar 22 Nov. 1760 Antonia Sibrands.

Ouders en grootouders van ‘t laatste echtpaar worden
gevraagd. Ook zijn geb..pla&~ en- datum. Zij geb. te
Amsterdam . . . . , f- (nti 1781) te,. . . den.. . .
‘s-Gravenhage.
H. L. DE WIJS.
Heus (de). A anvulling en opvoering gevraagd van
het volgende :
1. Antonie de Heus, geb. Wijk bij Duurstede den
. . . , _+ 1775, beroep.. . , over]. te.. . den.. . , tr.
te.. . . den.. . . Cornelia Gerdina Bosschaard, geb.
te . . . den. . . . . , overl.. te . . . den.. .
Uit dit huwelijk o.a.:
11. Cornetis Dirk de Heus, geb. Wijk bij Duurstede
den.. . ., overl. te.. . . den.. . ., tr. Utrecht 19 Nov.
1826 Jnnsje Maria Dekking, geb. te . . . . den . . . .,
overl. te.. . . den. . . . , dr. van Ib’ijnand en Hermijla Moelhouwer.

Tevens zal men mij ten zeerste verplichten met
eventueele opgave van voorouders en wapen van
voornoemde Cornelia I;erdina Bosschaard, Wijnand
Dekking en Hermina Moelhouwer.

Utrecht.

N IEUWENKAMP .

Kleine-Spiering. (XLIII, 60). De bekende schrijver
F. Smit Kleine te Doorn, als behoorende tot deze familie, zal ni fallor uitkomst kunnen geven.
M. G. W.
‘s-Gr.
Klinkhamer. Wie bezit eene genealogie K. en wil
daaruit, mededeelingen doen ?
H. L. DE WIJS.
‘s-Gravenhage.
Meerhout. Sara Margardha M. ondertr. Amst. 9 Mei
1725 Aäron Noël. Hare ouders, geboorte- en sterfdata
met plaatsen worden gezocht.
H. L. DE WIJS.
‘s-Gravenhage.
Miblieff. Gevraagd wordt wie de ouders waren van

Leurt Gerritsz. Mijnlieff, -+ 1700 dijkgraaf te Ridderkerk. Ik ken slechts één Gerrit Mijnlieff, die als

,vader in aanmerking kan komen (1648-1720). Van dezen
is mij echter geen huwelijk bekend.
M. TH . M I J N L I E F F .
Urecht.
Nassau. Indien mogelijk families of personen, afstammende van de uitgestorven geslachten vati Nassau-la
Lecq, van Nassau-Odijk en van Nassau-Ouwerkerk, in
het bezit mochten zin Y&R documenten of akten betreffende deze geslachten, van min of meer belang voor
de geschiedenis van Nederland, dan zou ik het zeer op
prijs stellen, hiervan in kennis gesteld te mogen worden. De vraag houdt betrekking met het vervaardigen
van een boek.
E. WEC+C~EMAN GU L D E M O N T .
Utrecht.
Oss (van). Op den 3 Aug. 1703 werd in de kerk van
den Midden Beemster begr; Sara van Oss, wede wijlen
Joan. ,van Reggevsberg. Op haar grafzerk zijn acht kwartieren vermeld: van Oss, van der Put, Dockters, Kivit,
WEjs, Berre&jns, Webbe, van Eekere.
Zij was dr. van’ François van 0. en Sam Wijs. K a n
iemand misschien de overige kwartieren identificeeren?
B. v. T. P.
‘s-Gr.

Plettenberg (van). (XUI& 61). De bedoelde klok ,bs-
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hoorde, blijkens Voet vau Oudheusdtm, Bes&. vanCulemborg (Utrecht 1753), blz. 459, tot de negen klokken, die
na den in lli54 plaats gehad hebbenden brand van de
groote kerk in den toren waren opgehangen. Zes van
die klokken hadden omschriften. De voorloopige lijst der
monumenten, deel IV (Utrecht 1917), blz. 124, vermeldt
vijf klokken, waarvan vier met opschriften. We moeten
dus aannemen, dat de Kuilenburaers last gehad hebben
van de ,doordringende Resonantie” hunner klokken (zie
Voet) en er mitsdien eenige v a n h e b b e n v e r w i j d e r d
tusschen 1753 en 1917.
IUARTENB.
Arnhem.

1686, als jd. van Haaften, Il‘y~~drick Jmaseta,
jm. van Haaften.
6. Eleken de Roo&
E. Peter de Roock te Zaltbommel tr. 10’ Sophia van
Santen (waaruit ged. Z.B. 2 Febr. 1740 Adriana), tr.
20 Mei 1743 Sibillu vaga Garneren (waaruit ged. Z.B.
Albertus, Gijsbertie, Peter, Albertus, Cornelis Antoni).
F. Peter de Roock te Zaltbommel tr. Johanna Kofman
(waaruit te Zaltbommel ged. a. 17 Jan. 1730 Juliancr
Ccttrina, b. 13 Sept. 173ö S’usalataa Cornelin).
A.
v. D. v. H.

Ringeling. Aanvullin g van onderstaand fragment zou
door mij bijzouder op prijs worden gesteld:
1. Hendrzl~ RirLgeli/rg, had tot vrouw Junne/je Jacobsz,
die in 1764 als weduwe op hot eiland Marken woonde
(Zie Maandbl. XXXV, 62).
11. Jan Ril,gel,ing, woonde op Curaqao en huwde aldaar
Anna Maria Plaate (uit eene vermoedelijk uit Deventer stammende Curapaosche familie), dr. van Jan e n
Anna Aletta Veeris.
111. Jan Hendrik Ringelilag, geb. op Curaqao in 1765, +
‘s-Gravenhage 1 I Febr. 1828, tr. Amsterdam 28 Sept.
1788 Susnnna A ~lthonia Thuret. (Verder bekend).
V ALCK L U C A S S E N .
Driebergen.

Roock (de). (XLIII, 57). Voor eene in bewerking zijnde

ie de Roock wordt aansluiting en aanvulling van
denvolgende gegevens verzocht :
A. Gerrit Jacobsx de Roock, t 1687, begr. in de kerk te
Z.-Bommel.
B. Hilleken, _F 1592 idem.
C. Cornelis Dircksz de Roock tr. N.N., waaruit:
Grietien, welke laatste t 1604, begraven in de kerk
te Z.-B.
D. 1. Dirck de Roock tr. N.N.
11. Peter Dircksen de Roock, t ná 27.ö 1666(P) en
vóór 2.10.1666, tr. C a t h a l y n a Schaey (nicht gegenoemd van Johan Schaey, stichter van een
vicarie of preuve), 1_ na 30.1.1675, waaruit (volgorde onbekend) :
III. I. Adriaen de Roock, gedoopt te Haaften 5 Febr.
1643,. + Z.-B. 18 Mei 1716, begr. Z.-B. in de
kerk, Rentm. van het Groote Gasthuis (1703)
en schepen in de Bank van Zuilichem 1689-96,
tr. 10 Johajlna von N i e u e n s t e i n , tr. 20 procl.
Z.-B. 12 Febr. 1671 Peterke Vos, i_ 1671, w e d e
Gerrit Blom, waaruit o.a. een zoon Peter (-11
1676-1707), tr. 1698 Anna Schoock, de stamouders van alle meer bekende de Roock’a.
2. Gpbert de Roock, tr. Elisabeth Bosman, waaruit
te Zaltbommel gedoopt a. 19 Dec. 1682 Catharina,
b. 13 of 31 Mei 1684 Hendrick.
3. Hersdrick de Roock, ged. te Haaften in Mei 1661,
ondertr. of tr. te Haaften 9 Dec. 1680 als j’m.
van Haaften met E l i s a b e t h Bosmarl, j.d. van
Vianen, waaruit te Z B. gedoopt a. 1 Jan. 1682
Susarztra, b. 26 Febr. 1684 Petrus.
4. Margaretha de Roock, t v6ór 275.1666, huwt
voor de schepenbank van Tuil 21.9.1656 Egen
Egensx. van Steenbrugge, jm. van Driel.
6. AGueke?a de Roock, o n d e r t r . Haaften 2 Mei

Schutstal. (XLII, 94,287). D. T. B. Amsterdam no 595
f0 17. 13 Aug. 1751 C. a. v. Egbert Schutstal van Coeverden, 29 jaar, wonende in de Tuinstraat, zijn moeder
Lucretsia Heerens te Coeverden, en Hendrika Ravekes van
Ulsen, 25 jaar, wonende in de Huidestraat, ouders dood,
geassisteerd met haar neef Harmen Ravekes.
Id. 630 fo 261. 20 Oct. 1785 Lucas SchutstaL van Amsterdam, geref., oud 27 jaar, in de Rantemerstraat, zijn
moeder Hendrina Ravekens woont te Vollenhove, en
Anna Catharina Hunamerigh van Nieuwit bij Cobluns,
geref., oud 34 jaar, op de Binnekant, ouders doot, geasst.
met Johannes Landskroon op Cingel.
Doopboek Culemborg: ged. 9 April 1806 Johanncr
Maria, geb. 16 Febr., dr. van Huybert raqa Woudenburg en
Debora Cathnrina Schutstal, Peet Mej. Johauna Maria
Schutstal, geb. Geerling.
Volgens Jochems, Amaterdamsche Burgervendels, werd
Johangaes Cornelis Schutstal 21 Uec. 1787 luitenant in
wijk XL11 van Amsterdam.
Amsterdam.
iMr. H. F . WIJNMAN.
Slotsboo. Den 5 Mei 1724 huwde aan de Kaap de Goede
Hoop: Maria Judith Slotsboo (st. ald. 1 Juli 1741), d. v.
Heinrich, Kapitein en Commandant van de Kaap d. G. H.,
met Daniel Nolthenius, Ord. Raad en Directeur Gen. van
Nederl. Indië.
Welk wapen voerde het geslacht Slotsboo en is daarvan
iets meer bekend, zoo ja, waar is dit te vinden?
Doesburg.
V AN L EXAU F R I E S W I J K .
Someren van Vrijenes (van)-La Croix. Henricus v.
S. v. P. tr. omstreeks 1760 Elisabeth La Croix. Ouders
en grootouders worden gezocht.
‘s-Gravenhage.
H. L. DE WIJS.
Verbeeck-Terwen. Volgens van Gijn : Dordracum illustrakurn I V p . 177, huwde & 1660 (verm. te Dordt):
Segetirca Verbeeck (Lodelcijksdr. ex Elisabeth Santbergen)
met Cornelis Terwen (Jacquesz ex Jannetje Corgzelisdr.), een
koornkooper te Dordt. Zij kregen een zoon Lodewijk !lerwen, die in 1676 trouwde met Levina TertreIl, geb. 1657 te
Dord t.
Volgens de mij door het Stedelijk Archief te Utrecht welwillend verstrekte gegevens werd het huwelijk van Lsdeu$k Verbeecken Elisabethvafa Santbergen den 11 Febr. 1615
te Utrecht aangeteekend. Daarbij heet hij ,,Lodewijck Jacob
Verbeeclzoon, wonende binnen de stad Utrecht” en zij ,Elysabeth Javl run Santbergen’sdr., wonende binnen Amsterdam.”
Nu is mij uit verschillende andere bronnen bekend, dat
een andere Segel ina (Segertje) Verbeeck, 3e kind van Jacob
Jacobsz ex Maychgeu van defa Houten, eerst (vóór 1633)
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trouwde met Govert Jans Govertsze. Quartell, koopman te
Rotterdam, en daarna (vciór 1644) met Thomas Terwe
Hendricksz. Deze laatste had een zuster Katkarina Terwen,
die trouwde met Jacob VerOeeck, oudsten zoon van bovengenoemd echtpaar Jacob Jacobsz en Maychgen v/d Houten.
De irootvader Jacob Ferbeeck Hendricksz was getrouwd
met Segerina Caffu! van wie dus vermoedelijk de voornaam
Segerina afkomstig is.
En om dezen naam, én om de vermaagschapping met de
1 erwen’s is het wel heel waarschijnlijk dat deze twee Segerina’s Perbeeck met elkaar verwant zijn. Beiden hadden
hoogstwaarschijnlijk denzulfden grootvader: Jacob Perbeeck. Kan iemand mij omtrent den aard dier verwantschap
inlichten ?
Tevens zou ik gaarne weten, of er familiebetrekkingen

jmstr. 1646, over1 n& Jan. 1686, v8Jr Juni 1697; was
iel]. omstr. 1673 met Cuneru Vereest, geb. omstr. 1660,
jverl. tusschen 9 Juli 1716 en 21 Jan. 1723 (datum van
len maaggescheyd).
Over hen komt iets voor in dit Mdbl. jrg. 1911, kol.
,;2 en 63.
Een broer van Herbertus was mogelijk: Reyer de Wzjs,
naad en schepen der stad Wijck; een zoon was: Gerard,
Kapitein in het Staatsche leger, geb omstr. 1680,overl. te
Amersfoort 16 Nov., begr. in de St. Joriskerk ald. 20 Nov.
.728. Deze was te Amersfoort 16 Jan. 1716 voor schepenen
:eh. met Meclzteld Camerbeecp, dochter van Rogier C’., bur;emeester en raad van Amersfoort, en Clementia t’an

bestaan hebben tusschen de hier genoemde, oorspronkelik
doopsgezinde Verleeck’en en Sara Verbeeck, die in 1604
trouwde met Abraham van Halmael, en wier dochter Sara
van Halmael in 1626 trouwde met IVarner van Lennep.
In verband daarmee verdient opgemerkt, dat Agatha
Verbeeck, ‘Le kind van Jacob en Catalina Terwe, geb. Utrecht

12 Juni 163ti, den 30 Mei 1665 te Utrecht trouwde (le huwelijk) met Daniel van Halmael, geb. Emmerik 22 Maart

1630.
Elke inlichting omtrent de voorouders van Snra Verbeeck

en omtrent de oudere generaties der families Caffa en van
HuImcrel zal mi eveneens zeer welkom zijn.

Cfronir~ge9a.

J. F.

VAN

B EMMELEN .

Vredenrust te Hoogeveen. Zou iemand mij mee kunnen deelen of er nog teekeningen of beschrijvingen bestaan
van het landgoed Vr e d e n r u s t, gelegen te Hoogeveen,
op de plaats die thans de Wolfsbosch genoemd wordt,
en dat omstreeks 1850 gesloopt werd? 1 April 1818 werd
het gekocht door mijn over-over-grootvader Elias Wolf
van de erfgenamen van Mr. Georg Oosting en zijn echtgenoote Aleida Cn.rsten, resp. 24 en 27 Jan. 1818 op Vredenrust overleden. Iedere aanwijzing zal mij ten zeerste
welkom zijn.
Bosch en Duin.
M. WOLF VAN GEERSDIJK.
Wijs (de), (XLIII, 63). Amsterdam (Zuiderkerk) 6.10.
1683 :
v. Jan de 1Vijs, m. Catri9aa van Os, kind: Susan9za, ge-

tuigen: Johannes van Os, Gillis van Hemert, Hendricus
de Wijs.
Amsterdam 12.12.1682 :
Jan de Wijs, v. A., w. Joohatagza Boelensx (inget.?), en
Catrina van Os, v. A., w. AntJhoni Hoel.:encler (inget.
Amsterdam 5.6.1666).
Amsterdam 6.9.1641 :
Jala van Os de Jonge, v. A. 25, geen ouders, en
Susanna vaqa He,-tsbeeck, v. A. 18, va. l s a a c .
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.

Wijs (de). (XLIII, 63). S~snn/lcl de 11:. was volgens een
.
. uit de collectie Huydecoper-Smissaert, dr. van
~~~%?ll’+js, makelaar te A’dam en Crrtharirta vn?a OS;
kleindr. van &Iichiel de W. en Qeertruid Hu.pkens(?) en van
Jan van Os en Susa?alaa van Hertsbeke (Isaücs dr. ex Geertruy ca,n der Veeke).
'S-Q?".

H. v.

T. P.

Wijs (de). Herbertus de WGs, woonde te Rhenen, geb.

Middendorp.
Het wapen de Wijs is: 3 eendjes op een azuren veld.

Voor aanvulling der data enz. van voorn. personen die,
jehalve Reyer de \I’ijs, allen voorkomen in mijn kwartier,taat, houd ik mij gaarne aanbevolen.
JOAN MULLER.
‘s-Gravenhage
Inscripties. Weet iemand ook waar zich bevinden de
lavolgende boekwerken of handschriften ? De Konink.ijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage bezit ze niet en heeft
Ce ook bij rondvraag niet kunnen krijgen.
1. Opschriften der klokken in Noordholland bijeenvergadert door Dirk Btirger, chirurg+ aan do Groote Sloot
In de Zijpe. T’ Alkmaar bij Gerrit Welhem.
(O.a. aangehaald in Nav. V. B@bl CXI.)
2. Itineris per Hollandiam Meridionalem et Borealem

instituti collectanea epitaphia inscriptiones ejusdemque farinae, plura visu dignissima complectentia annis
1689-90-‘92, van Prof. A d r i a a n Rela&. 2 deelen in
30, netjes geteekend en afgezet.
(O.a. aangehaald in Nav. 1867 blz. 47.)
3. Gerard ,Epistula selecta”.

(Hierin worden Friesche grafmonumenten beschreven ;

aangehaald in het Stamboek can den Frieschen adel.)
3. v. T. P.
‘S-Or.

Onbekende wapens. (XLIII, 63, B). Het onder I.
besohreven wapen is volgens Kwartierst. v. Rhede v.d.
Kloot en Bar,. i.v. de Wilde en Avenhorn Buys, dat van
het geslacht de I\‘ilde (de wildeman op groen; de leeuw
van zwart op goud).
J. P. ENKLAAR.
Utrecht.
~_~.~_~.
INHOUD 1925, N’. 3.
Bestuursboriohten. - Van Brederode genaamd Cloetingen, door
J. D. Wagner. - Een merkwaardig familie-registertje (Geslacht vs,n
Voorst), medegedeeld door M. 0. Wildeman. - Familie-aanteekeoingen Malapert, medegedeeld door Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn.
- Het geslacht Andringa te Kuinre en later te Enkhuizen, door
J. D. Uhlenbeok. - De Hollandsche familie Clant en aanverwanten,
door W. M. C. Regt (slot). - Fragment.genealogie van der WerffBrouwer-Brouwer van der Werff, door A. J. Bicker Caarten. - Korte
mededeelingen: Sulyard; Versteveren; Godin. - Vragen en antwoorden: Bary (de)-van Halmael; Beek; Berg; Bierman; Boellaard;
Bons (de)-Kamp; Bos-Ceporinus; Bouwmeester-Moorman-Bargignacq;
Fabritius-Sibrands; Heus (de); Kleine-Spiering; Klinkhamer; Meerhout; Mijnlieff; Nassau; Oss (van); Plettenberg (van); Ringeling;
Roock (de); Schutstal; Slotsboo; Someren van Vrijenes ( v a n ) - L a
Croix; Verbeeck-Terwen; Vredenrnet te Hoogeveen; Wijs (de). Insoripties; Onbekende wapens.
-_..__-~- .-. _._-..~~~._~
--~~- -.-----Do Ned. I3oel~ en Steendrukkerij, voorh. H. T,. SYITS.

7

_~__ ---kt
Correspondentie betreffende het Qenootsohap gemen te riohten tot den e e o r e t a ris Mr. E. J.
a THUE~SINK VAN DER HOOP , Nieuwe laan
’ 9, ‘s-&avenhage, en die betreffende de Bibliotheek
/ en de wekel+sohe portefeuille, eoomede aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen Masndbladen, tot den bibliotheoaris A.P. M. A. STORM
1 DE ChavE, P* Mawitslaan 44, ‘&rawnkage.
De Bibliotheek, gevestigd J~~~Tw.Lw Mastraat 3,
/ ‘&mwnhage, is voor de leden geopend iederen
I Maandag van 8-6 uur en op nader met den biblio/ theoarie overeen te komen uren.

Dit blad vereohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Qenootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het
Yaendblad, zoomede opgaven van adreeverande- i
ring gelieve men te riohten tot don redao tour
Mr. TH . B. VALCK LU C A S S E N , hwine i+parrenheide,

LhGergm.

hp

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

No. 4 .
BESTUURSBERICHTEN.

Adreswijzigingen.
Jhr. Mr. F. BERLAERTS VAN B L O K L A N D . ‘s-Gravenhage.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Te beginnen met 4 Mei a.s. zullen de maandelijksche
bgeenkomsten tot nadere aankondiging plaats hebben
op iederen eersten Maandag van de maand ten 4: ure
in Hotel Wittebrug te Scheveningen.

Op de Algemeene Vergadering van 4 April j.l. is benoemd tot eerelid van het Genootschap:
Prof.

Mr. R. FRUIN
Algemeen Rijksarchivaris

.

. . .

.

.

‘s-Gravenhsge.

.

Willem de Zw$gcrl. 66.

Tot lid zijn benoemd :

8.

H. J. VAN DEN B O S C H

F. J. D

.

.

.

‘s-Gravenhage.

.

Statenlaan 128.

IJKGRAAF

.

. . .

Direot. Rott. Droogd. Mij.

.

.

Rotterdam.

.

Heemraadsingel 195,

Dr.
J.
HEYLIGEBS . . . . . . . . . Amsterdam.
Amstel 254,
Eunethistorious.
G. M. K AM . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Ad. Duyckekaat 101.
Lid firma Gebr. Kam te Rotterdam.
N.
J.
K OOIMAN
. . . . . . . . . Arrthim.
Gep. Luit..Kol. der Inf.

L.

VAN

O

. . . . . . Iiélteureden

OSTERZEE

Direct. Handel Mi. v/h. de Lange & Co.
UDO Freiherr VON R IPPEBDA - ELLERBURQ

E.

C.
J.

S.

S

Priïmelaan 23

(N.O.I.)

Laan Trivelli 39

Fischhausew.

. . . . . . . . . ‘s-Graoenhaae.

SAYERS

RaamwegY13

. . . . . . . . . ‘s-Gravenhaas.

CHERMER

L. Baronesse
POOETUGAEL
. .

C.

J HR . W. G.

VAN

VAN

.

DER

TILL-DEN BE E R

.

.

.

Mr.

.

WIJCK . . . .

.

.

Daehmanstraat”l2

‘s&aoenhage.
Alexanderstraat 22

Amersfoort.

Berg-Hotel

Jos.

G.

F.

G.

W. E.

E.

Eerelid.

Jhr.

April 1925.

XLIII” Jaargang.

L.

M.
E.

VAN

Barad+. 13.

F.

ESKENS

. . . . . . Tegul (dat@.
Botel Insulinde.

GONCWRYP

. . . . . . . ‘s&ravenhage.

Statsnlaan 99.

DE

QIJAY

. . . . . . .

SWIETEN

Valkenburg

. . . . . . .
~~

(L.)
,,aen D&8”.
Amsterdam.

Lcid8ckekode

86 huis.

Penningmeester.
Het adres van den nieuw opgetreden Penningmeester
luidt: Jhr. H. T R I P, Nassau-Zuylensteinstr. 6, ‘s-@ravenhage.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Album van het Genootschap onder de zinspreuk ,Tandem fit surculus arbor” te Delft. Delft 1849.
(Gesch. van Jhr. Mr. Ik. E. 8. van Beresteyn).
H. de Veer. Agatha Welhoek. De Staat, de kerk
(Gesch. q. b.)
en het hart. Delft 1860.
Het Genootschap Christo Sacrum. Leiden 1801.
(Gesch. a.b.)
Bericht aangaande de Inwijding van het Kerkgebouw
des Genootschaps Christo Sacrum binnen Delft. Delft
(Gesch. a. b.j.
1802.
Buitengewone Eerdienst ter bediening ‘van den Heiligen
Doop bij het Genootschap Christo Sacrum, op den 16 No(Gesch. Q. b.)
vember 1803.
H. Sc ho 1 te n. Gasthuis-kerk en Gasthuis-predikant
(Gesch. ct. b.)
te Delft. Leiden 1863.
W. H. Haverkorn van Rijsewijk. Qeschiedenis
van de Gasthuiskerk en van den Gasthuispredikant te
(Gesch. a. b.).
Delft. Delft 1864.
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Josef Ha be t s. De archieven van het Kapittel der
J. Sou t en d a m. Inventaris der Charters en Privilegien berustende op het Archief der gemeente Delft. (1246 Hoogadellijke Rijksabdij Thorn. dl. 1 en 11. Alg. Landsdrukkerq 1889.
(Gesch. a. b.)
-1699). Delft 1860.
B. W. F. van Riem s dijk. Historische beschrijving
C. F. G. H. Delft tijdens deFranscheovorheersching
van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof
1810-1813. Overdruk uit de Delftscha Courant.
te Delft benevens een catalogus der verzameling en
(Gesch. a. b.)
W. P. K 1 uit. De Delftsche Couranten, 1 en 111. Overdr. eene 1LJst der boeken in de Historische zaal aanwezig.
uit de mededeelingen v. d. Mij. der Nederl. Letterkunde ‘s-Gravenhage 1912.
(Gesch. a. b.)
te Leiden 187L-‘72. Leiden 1872.
James de Fremery. Oorkondenboek van Holland
en
Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis.
Paul Roch e die u. Pierre Moreau et les premières
Supplement.
‘s-Gravenhage 1901.
Années de 1’Eglise Wallonne de Delft. Lausanne 1886.
(Gesch. a. b.)
P. C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische
H. S. V e 1 d m a n. Catalogus van den Topographischen en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken
der provincie Noord-Brabrant. 2 deelen. Utrecht 1924.
Atlas van Delft en Delfland. Delft 1898. (Ges&. 4. b.)
(Ges&. v.h. Ministerie van Ond. en K. en \V.)
W, F. H. W er n e c k e. Jacob Heinrich Wernecke, BürN.
J.
M. Dr e s c h. De archieven van Jhr. Floris van
germeister und Chronist von Thorn (1672-17413. Mit 7
Jutphaes
van Wijnestein en Margaretha Splinter, Weduwe
Vollbildern. Riesenburg Westpr. 1909. (Gesch. v.d. sch.)
van Willem Burchgraeff, als mede van ieders boedel en
R. Fruin. Het Archief der 0. L. V. Abdij te Middel- stichting te Alkmaar. Alkmaar 1924.
burg. (Ri,jks-Archief-Depot in de provincie Zeeland)
(Gesch. v.h. Gemeentebesbuur van Alkmaar.)
‘s-Gravenhage 1902.
Verslagen omtrent ‘s Rijks oude Archieven. XLVI,
8. J. Servaas van Rooyen. Inventaris van de 1923. 2 deelen. ‘s-Gravenhage 1924.
Buurtboeken, Buurtbrieven en losse stukken, betreffende
(Gesch. v.h. Dep. v. 0. K. en W.)
de Buurten, berustende in het Oud-Archief der gemeente
[J. S. T hei s s e n.] Correepondance française de Mar‘s-Gravenhage. 2;. pl. z. j.
guerite d’ Autriche, Duchesse de Parme, avec Philippe
A. H. Martens van Sevenhoven. Archief van het 11. Tome 1. Correspondance de Février 1666 jusGu’
Kapittel van St. Maria op het Hof te ‘s-Gravenhage. iL la fin de 1667. Utrecht 1926.
(Algemeen Rijks-Archief.) ‘s-Gravenhage 1914.
(Van het Hist. Gen. te Utrecht.)
H. C. H. Moquette. ‘Het Archief van de Wees[A. A. Kok.] De restauratie van het kerkje der Ned.
kamer te Rotterdam. (Archief der gemeente Rotterdam.) Herv. Gem. te Kloosterzande. Overdruk uit het BouwRotterdam 1907.
kundig Weekblad van 20 en 27 Dec. 1924.
(Gesch. v. ï&. P. C. Bloys van Ireslong Prins.)
S. Muller Fz. Inventaris van het Archief der provincie Utrecht van den vroegsten tijd tot en met het jaar
Ad. M. Hildebrandt. WappenbuchvondenErsten,
1813. Boekdeelen en bundels. 2eSupplement. Utrecht 1892. genanmt ,Codex SefYken”. Berlin 1893.
(Gesch. v. Mr. E. J. Th. à Th. v. d. Hoop.)
C. C. N. Krom. Inventaris van het Oud-Archief der
(Gesch. CL. 6.)
Nederlandsche Gemeentewapens.
gemeente Oosterhout. Opgemaakt in 1886. Oosterhout
Bolivar y Sucre unidos por el linaje y por la Gloria.
1886.
(Gesch. v. Mr. W. Deckmeester.)
Caracas 1924.
P. Nij ho ff. Inventaris van het Oud-Archief der geD. P. M. G r as win c k e 1. qverijsselsche Rekeningen
meente Nijmegen. Arnhem 1864.
en andere stukken afkomstig uit de Hollandsche RekenL. Ph. C. van den Bergh. Register van Hollandsche kamer 1628-1681. ‘s-Gravenhage 1924.
en Zeeuwsche Oorkonden, die in de Charterboeken van
(Gesch. v. Jhr. D. P. M. Cfraswinckel.)
van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeeling, tot het
Naamlijst
van
de hoofden der Departementen van
uitsterven van het Hollandsche Huis. Amsterdam 1861.
Algemeen Bestuur en van de leden der Staten-Generaal
P. Nijhoff. Registers op het Archief, afkomstig van van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk
het voormalig Hof des Vorstendoms Gelre en Graaf- der Nederlanden, 1813-1861. Met opgave van den tid
schaps Zutphen. Arnhem 1866.
van benoeming en aftreding. ‘s-Gravenhage 1861.
R. Fru i n. Het archief van Prelaat en Edelen van
(Gesch. v. Mr. P. C. Blo_ys van Treslong PIY&.)
Zeeland. (Rijks-Archief-Depot in de provincie Zeeland)
Een verzameling M.S. aanteekeningen betreffende het
‘s-Gravenhage 1904.
geslacht Bodmer 1707-1799 en een album amicorum
L. W. A. M. L as o n d er. De archieven van de recht- met gekleurde wapens, Ao 1706.
(Gesch. v. d. Heer H. van Fely te ‘s-Gravenhage.)
banken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd
hebben. De Zeeuwsche eilanden 1466-1811(1862). ‘s-Gra- Algemeene Vergadering van het Genootschap op
venhage 1914.
Zaterdag 4 April 1925.
Aanwezig de eereleden Jhr. Mr. F. Beelaerts van
R. Fr u i n Th. A z n. Het archief der stad Reimerswaal.
(Rijk+Archief-Depot in de provincie Zeeland). ‘s-Gra- Blokland, Voorzitter, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blakland, .W. Baron Snouckaert van Schauburg, Jhr. C.
venhage 1897.
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H. C. A. van Sypesteyn, het correspondeerend lid Mr.
P. C. Bloys van Treslong Prins, de gewone leden
Prof. Dr. J. F. van Bemmulen, Jhr. Mr. Dr. E. A.
van Beresteyn, Prof. Ir. C. L. van der Bilt, W. J. J.
C. Bijleveld, W. Croockewit W.Azn., Mr. W. B. A.
Donker Curtius, R. H. Driessen, G. F. E. Gonggryp,
Ir. M. R. Idema Greidanus, G. H. J. Gijsberti Hodenpijl, C. B. Dutry van Haeften, Dr. J. A. Bierens de
Haan, J. H. van Linden van den Heuvell, Jhr. Mr. D.
J. P. Hoeufft, Jhr. J. A. Hoeufft, Jhr. M. J. Hooft,
Mr. E. J. Th. L Th. van der Hoop, Jhr. G. A. A.
Just de la Paisières, Carl Köffler, Dr. C. J. de Bruyn
Kops, Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineok Leyssius,
Mr. Th. R. Valck Lucassen, W. van Maanen, H. C. de
Man, A. Merens, G. Haitsma Mulier, Mr. Joan Muller,
Jhr. W. F. R. van Naerasen, Jhr. E. 0. M. van Nispen
tot Sevenaer, Ir. J. B. Onderwater, Mr. E B. van
Eibergen Santhagens, A. J. van der Schalk, Mr. A.
P. van Schilfgaarde, H. P. Schoonenbeek, H. J. A.
van Son, A. A. M. Stols Jr., A. P. M. A. Storm de
Grave, Jhr. J. L. Storm van ‘s-Gravesande, E. L. van
Swieten, Jhr. J. van Reigersberg Versluys, A. B. van
der Vies, J., G. 8. N. de Vries, J. J. Vürtheim Gen.
en J. M. de With.
Na opening der vergadering worden de notulen der
vorige jaarvergadering gelezen en gearresteerd waarna
het jaarverslag wordt uitgebracht bij monde van den
secretaris. Het geeft tot geen opmerkingen aanleiding
en zal in het Maandblad worden afgedrukt.
Namens de commissie voor het nazien der rekening,
bestaande uit de hh. Fontein en de Man, brengt laatstgenoemde verslag uit. Alles in orde bevonden zijnde
wordt de penningmeester op voorstel der commissie onder
dankbetuiging gedechargeerd en de rekening goedgekeurd. Naar aanleiding van den uit het verslag gebleken
minder gunstigen staat der geldmiddelen ontspint zich
een discussie, waarbij verschillende leden middelen in
overweging geven om in dien toestand verbetering te
brengen. Aan deze bespreking wordt deelgenomen door
de hh. Gonggrijp, Bloys van Treslong Prins, Valck
Lucassen, de Bruyn Kops, Viirtheim, van Beresteyn,
van Sohilfgaarde, van der Vies, Snouckaert van Schauburg, van der Schalk, Driessen, Juùt de la Paisières en
den Voorzitter.
Vervolgens wordt overgegaan tot verkiezing van vijf
bestuursleden wegens periodieke aftreding van de hb,
Beelaerts van Blokland, van Rheineck Leyssius, Valcb
Lucassen, Storm de Grave en wegens het bedanken var
den heer Witsen Elias. De periodiek aftredenden worden
herkozen, terwijl als nieuw bestuurslid wordt benoemd
Jhr. H. Trip te “s-Gravenhage De benoemden verklaren
voorzooveel aanwezig, hunne benoeming aan te nemen
Namens het bestuur doet de voorzitter het voorste:
den heer Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijksarchivaris
te ‘s-Gravenhage, uit hoofde van zijn bij herhaling ge.
bleken belangstelling en aan het Genootschap verleender
steun, het eerelidmaatschap aan te bieden. Bij aocla.
matie wordt hiertoe besloten.
Bij de rondvraag doet de heer Bloys van Tresloq
Prins eenige mededeelingen over hetgeen door hem ir
Indie is verricht tot verbetering in den toestand del
aldaar berustende archieven. Met belangstelling en waar
deering neemt de vergadering hiervan kennis.

De heer Hooft doet een vraag inzake de exoursie,
velke door den voorzitter wordt beantwoord.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voor:itter de vergadering, waarna de heer Prof. Dr. J. F.
ran Bemmelen onder groote aandaoht en belangstelling
ran alle aanwezigen zijne voordracht houdt over het
mderwerp ,erfelijkheidsonderzoek”, welke voordracht,
net lichtbeelden opgeluisterd, tot een levendige gelachtenwisseling aanleiding geeft.
De J’ecretaris,
T H . & TH . VAN DER H O O P.
In aansluiting aan het bovenstaande kan worden be:icht, dat Jhr. 8. Trip zijn benoeming tot bestuurslid
leeft aangenomen. Het Bestuur is thans als volgt
samengesteld :
Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Poorzitter.
Mr. E. J. THOMAS~EN & THUESSINK VAN DER H OOP,
Secretaris.
Jhr. H. TRIP, Penningmeester.
Mr. TH . R. VALCK L UCASSEN , Redactew van het
Maandblad.
A. P. M. A. STORM DE G R A V E , Bibliothecaris.
W. J. J. C. B I J L E V E L D .
Jhr. Mr. H. J. L. TH . VAN R HEINECK LEYSSIUS.
~~

Jaarverslag over 1924.
Overeenkomstig het bepaalde bij art. 12 der statuten
wederom zijn jaarlijksch verslag uitbrengend, meent
het Bestuur te mogen vaststellen, dat een belangrijke
en vruchtbare periode achter ons ligt. Over 1924 valt
het volgende te vermelden:
Zooals gewoonlijk gingen ook in het leven van ons
Genootschap lief en leed te zamen. Daarbij denken wij
onmiddellijk aan het zeer pijnlijke verlies, dat ons reeds
trof in de derde maand van het verslagjaar door het overlijden van onzen verdienstelijken bibliothecaris, Jhr. Mr.
W. G. Feith. In de hierdoor ontstane bestuursvacature
werd op gelukkige wijze voorzien met de benoeming
van den heer A. P. M. A. Storm de Grave, door de
Algemeene Vergadering van den 20sten April. Andere
Algemeen0 Vergaderingen dan deze 41ate Jaarvergadering
hadden niet plaats; evenmin kwamen andere mutaties
voor in het Bestuur.
Het aantal eere-leden bleef op 11, het aantal correspondeerende leden op 10. In totaal bedroeg het ledental
op 1 Januari 1926 516, tegen 493 op 1 Januari 1924,
zijnde dus het accres over het afgeloopen jaar 23.
De plannen tot het houden van een excursie naar de
Utrechtsche Vechtstreek konden helaas door verschillende tegenslagen, welke de met de voorbereiding belaste commissie ondervond, niet tot uitvoering komen.
De maandelijksche bijeenkomsten werden geregeld bezocht; op een daarvan hield het eere-lid Jhr. Dr. W. A.
Beelaerts van Blokland een belangwekkende voordracht
over den 16en-eeuwschen genealoog Dirk Woutersz., pastoor te Wassenaar.
Het Maandblad, geredigeerd door Mr. Th. R. Valck
Lucassen, verscheen geregeld iedere maand in den normalen omvang, terwijl wederom een staf van verdienstelijke medewerkers den Redacteur in de gelegenheid stelde
het tijdschrift ook naar zijn inhoud op peil te houden.
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Niettemin ondervond ook het Maandblad den weerslag
van den ontoereikenden staat onzer geldmiddelen en werd
het aantal illustaties in den afgeloopen jaargang beperkt
tot het portret van onzen onvergetelijken W. G. Feith.
Zooals reeds in het vorige jaarverslag werd opgemerkt,
is de rubriek ,Vragen en Antwoorden” in den laatsten
tijd steeds toegenomen ; in 1924 heeft zij zelfs een uitbreiding verkregen, als nimmer tevoren was bereikt.
Dit mag ongetwijfeld als een verblijdend verschijnsel
worden aangemerkt, in zooverre het getuigt van de levendige en daadwerkelijke belangstelling der leden in dit instituut tot onderlinge uit wisseling van gegevens ; voor een
groot deel was deze uitbreiding ook toe te schrijven aan de
ijverige bemoeiingen van het Documentatie-bureau bij het
heantwoorden der in het Maandblad geplaatste vragen.
Waar nu echter eenerzijds deze werkzaamheid van
het Documentatie-bureau, bij den voortdurenden aanwas
zijner hulpmiddelen, in de toekomst voor de rubriek
,, Vragen en Antwoorden” steeds meer plaatsruimte zou
opeischen, en anderzijds aan uitbreiding van het Maandblad om financieel0 redenen niet kan worden gedacht,
zou op den duur voor artikelen van meer algemeen
genealogisch en heraldisch belang geen voldoende ruimte
meer beschikbaar blijven. Daarom moest den leden aan
het einde van het verslagjaar in ernstige overweging
gegeven worden, zich voortaan slechts dan met vragen
tot de redactie van het Maandblad te wenden, wanneer
zekerheid was verkregen, dat de collecties van het Documentatie-bureau het antwoord schuldig moesten blijven.
Deze maatregel, waardoor voor het verkeer tusschen de
leden en het Documentatie-bureau het Maandblad als bemiddelingsorgaan wordt uitgeschakeld, heeft behalve het
reeds genoemde ook nog het voordeel, dat de vragers
thans sneller en ook uitvoeriger dan voorheen door genoemd bureau kunnen worden ingelicht, terwijl het
Maandblad voor het verkeer der leden onderling zijn
volle waarde blijft behouden.
Als medewerkers aan den 42en jaargang mogen naast
den redacteur worden vermeld de eere-leden Jhr. Mr.
F. Beelaerts van Blokland en Eolonel J. D. Wagner,
de oorrespondeerende leden Mr. P. C. Bloys van Treslong
Prins en W. Wi,jnaendts van Resandt en verder Mejuffrouw
C. J. Welcker en de H.H. W. J. J. C. Bijleveld, ir. D.
W. van Dam van Hekendorp, H. H. van Dam, Dr. J.
A. Bierens de Haan, Mr. E. J. Th. à Th. van der Hoop,
J. R. baron van Keppel, R. W. N. Keyser, J. P. de Man,
W. M. C. Regt, Jhr. H. H. Röell, W. A. van Rijn, Mr. J.
P. W. A. Smit, A. P. M. A. Storm de Grave, Dr. J. S. van
Veen, P. M. van Walchren en Dr. E. Wiersum, terwijl ook
nog eenige posthume bijdragen van Jhr. Mr. W. G. Feith
werden geplaatst. Het register werd samengesteld onder
leiding van den bibliothecaris A. P. M. A. Storm de Grave,
aan wiens goede zorgen het te danken is, dat het reeds bij
den aanvang van den nieuwen jaargang den leden kon
worden toegezonden.
Voor de Bibliotheek was 1924eveneenseengewichtig
jaar, in de eerste plaats door het optreden van den nieuwen
bibliothecaris, den heer Storm de Grave, en voorts door
de stichting van een boekenfonds ter gedachtenis aan
diens voorganger Jhr. Mr. W. G. Feith. In verband met
de beperkte geldmiddelen kon nl. uit de gewone begrooting slechts weinig worden aangekocht, doch dank
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zij het Feith-fonds kon dit gemis eenigszins worden aangevuld.
In totaal werden 68 aanwinsten geboekt, waarvan 36
schenkingen. De bibliotheek werd geregeld des Maandags
en ook op andere dagen door een aantal leden en belangstellende buitenlanders bezocht ; 96 werken werden
uitgeleend.
Er zijn thans 51 correspondeerende genootschappen en
instellingen en 14 op het Maandblad geabonneerde archieven.
Wat het Documentatie- b ureau betreft werd reeds
met een enkel woord van een gedeeltelijke reorganisatie
melding gemaakt. Deze ging allereerst gepaard met eèn
definitieve indeeling in drie secties. De genealogische afdeeling, voortaan zoowel het repertorium op de handschriften als dat op de gedrukte publicaties omvattende,
werd als sectie 1, genealogie, onder de leiding gesteld
van het bestuurslid den heer Storm de Grave en gevestigd in de bibliotheek van het Genootschap. De met
1 October j.l. in werking getreden nieuwe indeeling en
werkwijze geeft voor wat betreft deze sectie aanleiding
tot de volgende opmerkingen:
De tot nu toe opgedane ervaring wettigt de verwachting, dat met die regeling de goede riohting is ingeslagen. Van begin October tot 1 Januari j.l. kwamen van
68 personen vragen in; van deze vragers kon slechts
aan 14 inzenders geen enkele inlichting worden verstrekt; aan de overige 44 vragers werden min of meer
belangrijke gegevens gezonden, waarvan aan 15 het afdoende antwoord. Schijnt het percentage geheel of gedeeltelijk onbevredigden tamelijk groot, men verlieze niet
uit het oog, dat inzending van 10, zelfs van 16 vragen
in een brief is voorgekomen, terwijl op vragen om niets
minder dan een complete genealogie of ,zooveel mogelijk” voorouders van een bepaald persoon een volledig
antwoord van zelf al is uitgesloten.
Met het ficheeren der tijdschriften is op de gebruikelijke wijze doorgegaan, doch overigens is ook in het systeem der documentatie eenige wijziging gebracht: waar
toch de bestaande literatuur, mede dank zij hetgeen
reeds op dit gebied werd geklapperd, meer onder het
bereik valt der onderzoekers, is thans voornamelijk de
aandacht gewijd aan de minder toegankelijke bronnen,
in de eerste plaats aan de in onze eigen bibliotheek aanwezige verzamelingen handschriften, waarvan o.a. thans
de collectie van Rhedevan der Kloot geheel, de - zeer uitgebreide - collectie Engelen van Pijlsweert voor de grootste helft zijn geficheerd, terwijl ook het doorwerken van
verschillende archieven, als het Hof van Holland en de
Indische testamenten op het Algemeen Rijksarchief, met
kracht ter hand is genomen. Niet zonder rechtmatigen
trots kan dan ook de leider dezer afdeeling van ons
Bureau constateeren, dat door de daaraan verbonden
medewerkers zelf in het laatste half jaar van deze bronnen
ruim 13.000 fiches zijn vervaardigd. Het leeuwendeel
daarvan komt voor rekening van de assistente, Mejuffrouw van Alff, die zich met loffelijken ijver en bekwaamheid aan deze taak blijft weden, terwijl met dankbare
waardeering ook moet worden vermeld de belanglooze
hulp ondervonden van het lid den Heer du Marchie van
Voorthuysen. Ook met de zoo gewichtige collectie Wakker, bevattende biographische gegevens omtrent Nederlandsohe officieren, en de verzamelingen fiohee ons door
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verschillende belangstellenden toegezonden, heeft het
materiaal van het Documentatie-bureau in het af’geloopen
jaar belangrijke uitbreiding ondergaan.
Ons verdienstelijk correspondeerend lid, de heer R. T.
Muschart, werd in den loop van dit jaar belast met de
leidingvansectieII,heraldiek. Wat betreftzijnsteedszoo
gewaardeerde werkzaamheden voor ,,De Nederlandsche
Leeuw” zij vermeld dat sedert 20 September1924 reeds
ruim 120 brieven door hem werden geëxpedieerd aan
totaal 71 personen. Waar deze vaak zeer uitvoerige en
steeds op de bekende degelijke wijze gedocumenteerde
inlichtingen door den heer Muschart zonder eenige assistentie verschaft werden, past hier voor deze krachtigemedewerking aan ons Documentatie-bureaueen woord
van hartelijken dank.
De derde sectie eindelijk, die der iconographie, won
onder de leiding van Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn
ook in het afgeloopen jaar aan omvang en beteekenis.
De arbeid van het Iconographisch Bureau werd regelmatig voortgezet. Mejuffrouw M. Heynen, die met den
aanvang van 1924 haren werkkring begon, heeft met
veel belangstelling en toewijding haar arbeid in dit jaar
verricht.
Eenige collecties zijn opgenomen en op kaarten gebracht, terwijl voortgearbeid is aan de veilingcatalogi
van 1913 af, toen de arbeid van wijlen E. W. Moes
op het Prentenkabinet helaas is gestaakt. Opgenomen
werden de portretten uit de in het Bureau aanwezige
catalogi. Ons medelid Dr.Hofstede de Groot is zoo vriendelijk ons zijne collectie catalogi jaarlijks ter inzage
af te staan, zoodut over 1923 en 1924 ook tal van buitenlandsche aucties zijn bewerkt. Onze fichescollectie
heeft dientengevolge het totaal van 19.600 bereikt, zoodat het Bureau thans 10.000 portretten meer dan Moes
(9429) heeft opgenomen.
Onze fotocollectie vordert nog te langzaam. Wij hebben
thans ongeveer 400 reproducties van schilderijen. Wij
stellen het op prijs dat ons medelid, de heer van Epen,
ons een afdruk toezendt van de portretten in Nederland’s Patriciaat opgenomen. Ook werd een stel afdrukken van de portretten,opgenomen in de genealogie
de Jonge, onlangs bewerkt door ons correspondeerend
lid W. Wijnaendts van Resandt, ontvangen. Wij hopen dat
dit goedevoorbeeld wordt gevolgd. De firma Goudstikker
verstrekte ons telkenmale kleine foto’s van portretten, hetgeen wij ten zeerste waardeeren. Het foto-materiaal is
voor het Bureau van het grootste belang.
Eenige leden gaven ons ook hunne fotographische
negatieven in bewaring, zoodat het Bureau thans over
ruim 200 negatieven beschikt. Eenige malen bezorgden
wij op verzoek der eigenaars afdrukken dezer platen.
Onbekendheid met ons werk heeft natuurlijk tengevolge dat de medewerking van anderen nog veel te
wenschen overlaat. Wij moeten echter een uitzondering
maken voor Dr. Hofstede de Groot, die ons telkenmale
verrast met belangrijke opnamen, keurig op fiches gebracht. Het Bestuur mag ten slotte niet nalaten zijn
bijzondere erkentelijkheid uit te spreken jegens ons
medelid Jhr. Mr..Dr. E. A. van Beresteyn, aan wiens krachtigen en belangeloozen steun deze derde afdeeling van ons
Bureau, te zijnen huize gevestigd, haar opbloei en uitbreiding dankt.
Mocht uit het vorenstaande blijken, dat de arbeid aan
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op zeer bevredigende wijze voortgang had, daaruit volgt
;evens onvermijdelijk, dat onze financieele draagkrachtop
3en zware proef werd gesteld. Onze geldmiddelen toch geven niet in gelijke mate aanleiding tot voldoening als de,
in onderlinge samenwerking bereikte, wetenschappelijke
resultaten. En al willen wij hier niet spreken van een
,nervus rerum” - immers als zoodanig beschouwen we
liever de ijver en toewijding onzer medeleden - toch
zal niemand betwisten, dat zonder geld slechts zeer langzaam kon worden voortgegaan op den ingeslagen weg,
ia zelfs veelal stilstand geboden zal zijn. Het Bestuur
weet, hoe allen dit zouden betreuren, en acht daarom
sen hernieuwd beroep op de financieele medewerking
der leden eigenlijk overbodig.
Volstaan we met mede te deelen, dat ons batig saldo,
dat op 1 Januari 1924 f 312.66 bedroeg, in het verslagjaar tot f 9.44 is geslonken. Daarnaast werd f 136.78
uit het Feith-fonds voor aankoop van boekwerken besteed, zoodat dit fonds van f 397.60 op f 136.78 daalde.
Onze rekening, waarin de uitgaven, zooals uit het
bovenstaande volgt, met ruim f 300.- de inkomsten overtreffen, wijst aan als voornaamste posten ten laste van
den gewonen dienst de navolgende: Huur localiteiten
f 600.-, Maandblad (drukken en verzenden) f 2.916.28,
Documentatie-bureau f 409.66, Bibliotheek f 300.-, salarissen aan beide laatstgenoemde instellingen f 843.60
(daaronder begrepen schrijfloonen). De inningskosten eindelijk - in 1924 tot f 126.743 gestegen, zullen naar
we hopen door een nieuw getroffen regeling voortaan
kunnen vervallen. Waar tegenover al die, meerendeels
onvermijdelijke, uitgaven in hoofdzaak geen andere baten
staan dan onze jaarlijksche contributies - gelukkig door
ettelijke leden vrijwillig verhoogd - behoeft wel niet
te worden betoogd, met hoeveel zorg het Bestuur de
toekomst tegengaat. In dit verband gedenken wij met
dankbaarheid de nauwgezetheid en toewijding, waarmede nu reeds vele jaren de financiëele belangen van
ons Genootschap verzorgd zijn door den heer Jhr. H. P.
Witsen Elias. Nu helaas dit verdienstelijk bestuurslid
den wensch te kennen heeft gegeven uit die functie te
worden ontslagen, daar mag dit verslag niet eindigen
zonder een woord van oprechte hulde aan onzen penningmeester wegens het vervullen dezer niet alt,ijd dankbare,
maar wel steeds hoogst gewichtige taak!
H ET B ESTUUR.

Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht

van Maneil,
door W. J. J. C. B I J L E V E L D .
Dit geslacht is van oorsprong uit Oostfriesland; heel
weinig is daarover bekend en slechts eene enkele maal
vindt men het in de genealogische literatuur vermeld.
Ik heb in de laatste drie jaren bij mijne bezoeken aan

Stad en Lande getracht daarover zooveel mogelijk bijeen
te brengen, doch mij uitsluitend bepaald tot het verblijf
hier te lande.
Het wapen toont veel overeenkomst met dat van het
geslacht Grevinck, waarover eveneens weinig bekend is
en dat voorkomt, zoowel in Groningen als in Overijssel.
In de zeer merkwaardige kerk te Bierum vindt men

107
een groot 180-eeuwsch wapenbord van Warmolt van
Maneil, j- 1766, het eenige nog bewaarde gedenkteeken
der familie, ofschoon hij niet 0811s daar begraven is.
Het wapen is: in goud 6 roode bollen, 2, 1, 2 ; gekroonde helm; helmteeken eene roode vlucht waartusschen een roode hoed van een platten vorm met breeden
rand, overtopt door 3 roode bollen, 2 en 1.
De oudere, hieronder vermelde generaties schrijven
den naam afwisselend Maniel, Maneel, Maneil, s o m s
met twee 1~‘s en vaak voorafgegaan door het voorvoegsel
van, von of de. In het einde der 170 eeuw is van Maneil
de algemeene vorm geworden en gebleven. Sinds hunne
komst in Stad en Lande komen de heeren meestal voor
als de Edele Erentfesfe Joncker. De zoons van den in
1730 overledenen brigadier \Varmolt Ackema van Maneil,
zijn a0 eersten, die zich van den titel van Baron bedienen; vermoedelijk is dit aan hunne Duitsohe moeder
te danken.
Een woord van dank mag ik ten slotte wel brengen
aan den Heer Jb. Vinhuizen op Mentheda, Middelstum,
voor menigen nuttigen wenk, waar iets voor mijn doel te
vinden zoude zijn en aan den Heer E. Fransema te
Godlinze, den oudheidkenner zijner omgeving, die mij
op de allervriendelijkste wijze in het Noordoostelijkst
puntje van ons land in 1923 heeft rondgeleid en al het
vele merkwaardige in die weinig bezochte streek heeft
get00d.

1.
1.
2.
3.

4.
6.
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Genealogie.
Johannes Martneel, grafelijk drost van Paluwsum
(Pewsum) in Oostfriesland in 1689, tr. Clara va92
Aldenbockum. Hieruit:
Natthias M., sterft ongehuwd.
Hans Georg M, volgt 11.
Catrina M., tr. Jr. Eendric Sighers, burgemeester
van Appingedam 1633-1636, 1644. Zij maken 16
Jan. 1638 testament en zijn beiden 6 Feb. 1649
dood, kinderloos.
Hima M., vermeld in 1627 en 1642, sterft ongehuwd.
WalBuvg Margretha M., t,r. Conrad von Pot,ten uit
Keulen, beter bekend als Ds. Conradus Potinius,
pre# te Reserhave, Dornum, Westerholt en Wittmund.
Gerlrud M., tr. Joncker Schillingh.
Anna M., geestelijke zuster.
N.B. De kwartieren dezer kinderen zijn volgens
eene kwartierstaat uit dien tijd:
Manniel v. Naegel Aldenbockum van der Goy
Duite
Brahe
Hasencamp
Schedelijck

11. Hans Cfeorg Maneel, vermeld te Appingedam 7 Mei
1623-16 Aug. 1629, vermoedelijk i_ 1629, kocht
3 Feb. 1626 met rentmeester Peter Folckers den
borg van Abel tho Lellens, tr. Peye Entens, dr.
van overste Asinghe Entens op Mentheda en Ilce
Ufkens ; zij hertr. Bedum 1 Aug. 1630 Taco Ajpkema,
wear. van Eelteke Coenders en luitenant onder kap.
Renssen. Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt UI.
2. Asinghe, volgt IIIbis.
111. Johnn~aes van Maniel, raad ter admiraliteit van Amsterdam voor Stad en Lande 1646, wordt burger
van Appingedam 14 Feb. 1649, raad ter admir.
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van Harlingen 1662, 1663, burgemeester van Appingedam 1661, 1663, 1666, 1666, luitenant der
Hooge Justitiekamer in Groningen 1661, 166’2, tr.
Johavtna Maria Kyff, dr. van Johan Kyff van Frens
en Maria de Mepsche. Zij lieten in de groote kerk
te Appingedam een monumentaal koorhek oprichten,
versierd met hunne wapens en hunne 16 kwartieren l), afloopend vanaf den hoogen ingang naar de
muren aldus :
Meneel Kyff
Aldenbookum
voorst
Entens M e p s o h e
Beuselager
van Naegel
Ufkes
.
Sch;te$
van der Goey
Hottinga
Munster
Entens
Medoogh

Uit dit huwelijk:
1. IZans Georg van Maneil, geb. Appingedam 18, ged.
22 Maart 1636.
2. Menera Clara v. M., geb. Appingedam 30 Maart,
ged. 7 April 1641.
3. Peya Maria v. M., geb. Appingedam 13, ged. 16
Oct. 1643.
4. Anna Clara v. M., geb. Appingedam (volgens haar
grafschrift met bovenvermelde kwartieren, eertijds
in de kerk te Oldehove) 24 Mei 1648, was vrouwe
op Engelumborg te Oldehove, t aldaar 16 Jan.
1679, oud 30 jaar, 7 maanden en 21 dagen, tr.
(haar 3” gebod ging te Appingedam 28 Mei 1671)
Dodo Allart Huyninga, geb. te Oostwold in Humsterland, grietman aldaar. “)
6. Ycke Agnes v. M., geb. Appingedam 30, ged. 31
Aug. 1661.
6. Agnies Katharina 2:. M., geb. Appingedam 14, ged.
23 Dec. 1666.
7. Hws Adam v. M., geb. Appingedam, verm. tusschen
1636 en 1640, doch mogelijk ook later, doch niet
genoteerd in het doopboek, kapitein der inf., vermeld in de staten van oorlog alszoodanig 1671-1677;
hij woonde, evenals vermoedelijk zijn vader ook,
op den borg te Kolham, later genoemd de Roopoort of het Hof; dit goed werd in 1679, waarschijnlijk bij zijn dood verkocht, tr. (aanget. Groningen 10) Dec. 1670 Catharina Renetha Rengers
van Cammingha, dr. van Stcco op Rengerda te Godlinze en Catharina van Cammingha ; zonder kinderen.
IIIbiS. Bsinglae Enteris (van) Maneel, luitenant, + vóór 1660
tr. (op huwel. voorw. van 23 April) Groningen 1
Juni 1634 Cornelia Schay, dr. van kapitein Conzelis
en illargaretha Elisabeth Duivenack ; zij hertr. Groningen 18 Sept. 1660 Adolf Loacwens, raadsheer en
gedep. der Stad en Ommelanden, later burgemeester
van Groningen.
Uit dit huwelijk:
IV. Harts Georg vcln Maneil 3), bij zijn huwelijk vaandrig,
1) Besohrijving der onbekende of minder bekende wapens staat
mij ten dienste.
3) N.B. Dc doopregisters van Appingedam zijn sedert 1625 op
keurige wijze (eerst in Duitsch met Duitsch sohrift) bijgehouden door
de predikanten zelf; verzuimde de betrokken familie of de koster
echter, de aangifte sohriftelijk bij een der predikanten in te dienen,
dan wordt gewoonweg, eooals in 1648 genoteerd: ,,In Maert, April
ende Mei is wel gedoe@, dog gheen aenghifte gesohiet”. Nog in de
180 eeuw bestond die toestand o.a. te Coevorden. Men vindt b.v. aldaar : “1749 den 27 April sijn er 6 paaren getrouwt, die zig niet
hebben willen laten aanteken, hoewel se daertoe vermaend en sijn”.
*) NB. doopboek te Groningen begint pas in 1640,
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later luitenant en van 1667-1688 vermeld als commissaris der monstering, tr. (aanget. Groningen 6)
Febr. 1669 Anna Margaretha Cornelia van Ackema,
dr. van Warmolt en Mechtelt Judithvnn Ayttaj en wed.
van luit. Eeck.
Uit dit huwelijk:
1. Asingh v. M., ged. Groningen 17 Sept. 1661, _F jong.
2. Warmolt v. M., ged. Gronipgen 1 Feb. 1663, $ jong.
Asingh, volgt V.
4: Warmolt, volgt Vbis.
V. Asingh van Maneil, ged. Groningen 27 April 1666,
buitenambtsheer te Groningen 1696, buitengew. lid
ter adm. van Harlingen 1697, 1708, 1711, lid prov.
rekenkamer 1699-1706,1709, lid gener. rekenkamer
1707,1710,1712, lid derStatenGeneraall711, hoofdman 1712, 1713, raadsheer 1713, 1716, 1716, 1718,
1719,1721,1722,1724, gedep.Staat I71.4,1720,1723,
t (niet te Gron.) 4 Nov. 1729, tr. (niet te Groningen)
Christina Elisabeth Bae+dwzjck.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Gerard Beorg raut Maneil, geb. (niet te Groningen) 11 Maart 1696, kap. inf. i. h. regt. Oranje
Staden Lande 1719, commandant der Bellingwolderschans, kanunnik in het kapittel van Oirschot, t Oude
Schans 7 April 1770.
2. Johanna Hindrina v. M., ged. Groningen 24 Aug.
1698.
Adolf Antoni v. 2c2., ged. Groningen 15 Febr. 1702.1)
4: Cornelis v. M., ged. Groningen 23 Febr. 1703, $ jong.
6. Cornelis v. M., ged. Groningen 4 Juli 1704.
Pis Warmolt Ackema van Maneil, geb. Groningen, ged.
30 Sept. 1668, ritm. 27 April 1697, kol. cav. i. h.
regt Hessen Homburg 7 April 17i0, brigadier der
cav. 11 Maart 1727, -t 1730 “) tr. (aanget. Groningen
26 Nov.) Braunfels 20 Dec. 1699 Maria Albertina
von Hartlieb genannt \I’alsporn, geb. Braunfels 18
Juli 1680, t Groningen in 2, Nov. 1773, dr. van Ludwig Ernst en Anna Gertrud I*on Breder zu WiderStein. (Hare afstamming en naaste familie werden
mij op alleruitvoerigste wijze vriendelijk medegedeeld door Jr. Adolf von Hartlieb gen. Walsporn
Landgerichts-präsident a. D. te Fürth.)
Uit dit huwelijk:
1. Johan Lodewijk v. M., ged. Groningen 3 Dec. 1701
? jong.
2. Elisabeth Elorentina v. M., -Eed. Groningen 14 Oct
1703, + jong.
3. Anna v. M.. Eed. Groningen 28 Aug. 1706; ik
beschouw hAar_ identiek met de Anna-Maria Qertrud v. M., die tr. Lingen 23 Dec. 1727 met v o n
Clevorn tot Aienborg.
4. Johannes Lodewgk ‘can Maneil, ged. Groningen
*) Wellioht is hij of zijn brooder C’or~lelie naar Oostfriesland getrok
ken en gehuwd met de zuster van den G.G. uan Irnhoff.
1) In Groningen bestaan ten archieve goene begrafenisregisters ~66:
de 190 eeuw. Wel sedert 1727 het zoogen. Breukregister, waarin 01
ongeregelde tijden zijn aangeteekend, degenen die de boete betaalc
hebben, bepaald op het inbreuk maken op de keur, om vóór del
middag te begraven. Ik heb bevonden, dat de boete wel eens be
taald is op den sterfdag, ook wel 10 dagen daarna; wQlen Jhr. Mr. J
A. Feith, rijks-arohivaris aldaar, spreekt zelfs van 14 dagen daarna
Tegen het midden der 18” eeuw werd het betalen der breukgelde]
vrj algemeen voor volwassene doodes,
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8 Aug. 1708, gildreohtsheer aldaar, $ Groningen
18 Feb. 1731.
6. Cornelia Dorothea van Maneil, ged. Groningen 22
Oct. t 710, t aldaar ongehuwd in Nov. 1768.
6. Warmolt van Yaneil, ged. Groningen 8 Jan. 1713,
collationist ter gen. secr. in Ned. Indië 1743,
opperkoopman, sabandhar en licentmeester, president van de boedelmeesteren der chineesche en
onchristelijke sterfhuizen te Batavia, verlaat Indië
1764, houdt 2 Juli 1766 zijne feestelijke intocht
in Groningen, koopt Luingaborg te Bierum Aug.
1766, gecommitteerde der Ommelanden ter Staten
van Stad en Lande, lid der admiraliteit te Amsterdam 1764, t Utrecht 13 en aldaar begr. 17 Juni 1766,
terwijl zijn rouwbord in de kerk van Bierum de
kwartieren vermeldt :
von Hartlieb gen. Walsporn
van Man&1
von Brender von Widerstein
Ackema
von Hatzfeld
Schay
von Kranigsberg,
van Aytto
tr. in Indië (verm. ter Westkust van Sumatra) Sara
Catharil,a Verdio,), geb. Batavia, ged. 8 Febr. 1706,
t Groningen 2ö Maart, begr. aldaar 3 April 1787, dr.
van Willem. en Cornelia Comans en wede van Daniël
Willem Qodfried Haverman. 1)
7. Cornelis U. M., ged. Groningen 9 Aug. 1716, t jong.
8. Cornelis, volgt VI.
9. Elisabeth Florentina v. M.,- ged. Groningen 18 Deo.
1718, i_ jong.
10. Johan Ernst Wilhelm v. dd., ged. Groningen
_ 6 Dec.
1720, t jong.
VI. Cornelis van Maneil, geb. Groningen, ged. 18 Sept.
1716, kol inf. 1767, gen. maj. 22 Juni 1779, commandant van Stad en Lande 10 Oct. 1791, luit.
gen. 10 Jan. 1794, t Groningen 13 Aug. 1799, erfde
Luingaborg van zijn broeder onder vruchtgebruik
van diens weduwe, tr. Groningen 21 April 1769
JosiTaa Petro9aella Albe&, geb. Groningen, ged. 26
Sept. 1739,verkoopt Luingaborg, in 1803, TGroningen
9 Mei 1810, dr. van Edzard Reint op Bloemersma
en Byma en Adriana Sophia Gockinga.
Uit dit huwelijk:
1 . Maria Albertina van Maneil, geb. Groningen 26,
ged. 27 Dec. 1772, i_ Utrecht 7 April 1860, tr.
Bierum 11 Juni 1792 Otto Ernst Gelder graaf v a n
Limbzcrg Stirum, heer van den Wildenborch, geb.
k. Hoogeveen 2!> Dec. 1762, luit. gen., lid der Staten
van Groningen, -i- Leeuwarden 21 Juli 1826, zn.
van des H. R. Rijksgraaf Abbert Dominicus en Elisabeth Gratiana Sayer.
2. Adriana Sophia van Maneil geb. Groningen 28 Aug.
1774, tr. 2) 10 Leeuwarden 6 Oct. 1796 Baspard Dard,
‘) De boog van de brug der westelijke uitree van den in 1825 gesloopten Luingaborg is versierd met hardsteen, waarop hunne wapens
nog goed zichtbaar zijn.
9) Dit huwelijk van de dochter van den hoogsten bevelhebber in
het Noorden en vurig orangist, met een officier der veroveraars en
overweldigers, bezorgde de< obders der bruid zooveel overlast, dat
besloten werd, het huwelijk niet te Groningen, dooh in zij; garnizoen
te doen plaats hebben. Persoonlijk stond hij bg de familie zqner vrouw
zeker goed aangeschreven, anders had z@e oudste schoonzuster haren
zoon Louis Gaspard Adrien, niet naar dit eohtpaar genoemd. Tal van
diens afstammelingen voeren die namen nog, terwijl Gaspard bij hen als
roapnaam nog in eere is,
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zich noemende ,,marquis d’ Espinay”, geb. Nevers
3 .Febr. 1763. chef d’ escadron der iaerers te Daard in
het 6” regt., ‘gepens. 1801, maire “va”n Nev&s 1800,
j- aldaar 14 Juli 1808, zn. van Gaspard Dard,
procureur au bailliage de Nevers en Jeanne Claude
Poiseux ; tr. 20 comte G?’ Erlach, met wien zij in
1846 nog te Armay le Dut woonde ; beiden kinderloos
j- in Frankrijk.
3. II’armolt IVillem van Maneil, geb. Groningen, ged.
24 Mei 1778 -i_ vóór 1791.
4. Sara IVarmoldina Willemina Can Maneil, geb. Groningen, ged. 19 Mei 1782, t als laatste van haar
geslacht h. de Weyer, Boxmeer 21 Dec. 1863, wordt
te Bierum geschaakt 1) en tr. Colmschate 30 Maart
1799 \I-alrnd Otto canHugenpothaan den Berewlaww,
geb. Emmerik, ged. 8 Juli 1767, kapitein, + h.
Zwanepol, Zevenaar 6 Juni 1814, zn. van Antonius Cornelius Simon Xaverius en Henrica Hermina
Maria Antonia van frlövell tot WesterfEier en weduwnr.
van Margarethe Btidde.
D A ‘eenìge door mij gevondene naamgenoot,(e), die ik

niet thuis kon brengen, is de 28 Maart 1727 te Wirdum
bi Appingedam gehuwde Johanna Maria Victrii van
Maneil. Haar man was vaandrig Arent Creenholt.
In de prachtige verzameling genealogische bescheiden
tenR. Archievein Groningen, afkomstig van den bekenden
genealoog L. U. Rengers vanNaerssen, komen enkelefragmeqten over dit geslacht voor. Hijzelf, evenals vorschers
vóór en ná hem, hebben Hans Georg, vermeld onder IV, beschouwd als de in 1636 geboren zoon van Johan van Maneil,
die zij tweemanl laten huwen, eerst met Helena Scha!/, 20
met de weduwe zijns broeders Asinghe, Cornelia Schay;
terwijl zij Asinghe als le vrouw J. M. Kyff (in waarheid
Johan% eenige vrouw) toekennen. Hans Adana en A n n a
Cl$a (kinderen van Johan en J. M. Kyff) worden bij
hen Asinghe’s kinderen genoemd. Allereerst bewezen de
Appingedamsche doopboeken mij de onjuistheid, vervolgens het kwartierbord van Warmoit in Bierum. Zij zijn
waarschijnlijk op een dwaalspoor gebracht door de ver van
duidelijke acte, voorkomende in Rechter]. Archieven Groningen, IIb 60, blz. 69, hierna volgend:
In saeken des E. Itaetsheer A. Louwens nomine uxoris verdagt
hebbende den E. E. Johan d’MurzeeZ in den Dam als voogdt over
Hans Georg van Maneel deswegen dat hij alhier solde moeten disputeeren ende voorts by sententie laeten decideren sodane gravamina
ende beswaernissen als hy voor den Heeren Gerichts committeerden
hadde ingebracht tegens het inventaris so syn tegenwoordige huisvrou. hadde overgegeven van alle sodane goederen en schulden, als
syn zal. broeder wylen d. E. E. Asinge Intens Maaeel op syn sterfdach met haer hadde naegelaeten; of dat opt rappoort van gecommitteerde Heeren dese beswaernissen in contumaciam solden. worden
gedecideert. Gedaechde allegerende alleen voogdt te wesen end doordien die voormundt hem dede citeren wegen hetaelinge van 1800
Car. gl. de welcke hy vredich was in rechtshanden te consigneren,
dat eeu ander voormundt machte worden genomineert. Impretant
replicerende dat die voormundt met het overgegeven inventaris te
vreden was ende hy die quaestie machde; hebben de voors. Lieute1) Bii miin bezoek aan Bierum S Aua. 1923 werd mii het laantie aan
aan & Oostzijde van de borgplaats getoond, waardÖor de 16-jarige
freule het moederlijk huis ontsnapte; volgens de daar nog bekende
verhalen, waohtte haar ontvoerder äaar met Gene koets; typisoh werd er
bij oerteld, dat deze laatste van ,,mindere familie” was (sic), denkelijk
eene verdraaiing van het feit, dat hij R.C. was,
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naot ende hooftmannen geordonneert dat comparante volgents syn
presentatie die 1800 Car. gl. in rechthanden in handen vanden Heer
A. Hommens mede hooftman sal moeten opbrengen.
3 Febr. 1662.
Een bastaardtak der Brederode’s,
door J. D. WAGNE~.
.In het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage komt onder de
aanwinsten van 1891 voor No. 28 Huisarchief der familie van Wassenaer, met eene onderafdeeling XVI Geslacht van Wijhe. Doordat Christiaan van Wijhe omstreeks de helft der 170 eeuw gehuwd was met eene
Maria vau Brederode en zij eene der laatst& van h a a r
geslacht was, komen in deze onderafdeeling allerlei stukken tot deze familie betrekking hebbende voor. De navolgende genealogie is dan ook geheel uit deze gtigevens
samengesteld, terwijl indien andere bronnen mochten
gebezigd worden zulks ter plaatse zal vermeld worden.
Reinout van Brederode, heer van Vianen en van der
Ameyde, burggraaf van Utrecht, ridder in het Gulden
Vlies, enz. is te Vianen 16 Oct. 1473‘ overleden. 1) Behalve zeven wettige kinderen heeft hij een aantal baetaarden nagelaten, waaromtrent men gelieve te raadplegen Ferwerda’s genle Brederode. Een dezer, verwekt
bij eene zekere Lysabet Willems, was genaamd Jan van
Brederode. Deze was gehuwd aan Elisabet van Soutelande, die eene dochter of kleindochter zou kunnen zijn
van Michiel can Soutelande, die 16 Aug. 1460 tocht
zijne vrouw Lysbeth Aelbrechtsdochter van Naaldwijk
(Maandblad Ned. Leeuw 1893 kol. 18). Elisabet hertrouwde na haar mans dood met IVillem heer van Hoog
woude els Aartswoude, ridder, uit welk huwelijk zij geene
kinderen ha’d. Zi had uit haar eerste huwelijk een zoon
Joost Jansse van Brederode, die 10 Maart 1624 vooc
Schepenen van Haarlem zekere huysinge, heerkomende
van zijn overleden moeder Elisabet en overleden stief-

vader de heer van Hoogwoude,P transporteert aan Jan
van Schagen. Joost huwde in Vlaanderen aan Péronne
van Souastre. (Het Arm. gén. heeft: Souastre in Cambrésis voert de sin. fretté d’arg.)
Joost en Péronfle hebben 3 zonen gehad : Ja?&, Charles,
overleden z. k. na te laten en Bonauentura eveneens.
Jan L‘an Brederode voorn. zou volgens van den Toorn,
Geslachtboom van Brederode, Amsterdam 1790, in 1669
overleden zijn, doch dit kan niet waar zijn, want volgens
een getuigenis van 8 Jan. 1687 wa8 hij 1662 ten huize
van Henrick van Brederode, heer van Vianen (16311668), alwaar een der dienaars hem voor een bastaard
had uitgescholden, terwijl de voorn. heer van Vianen
hem altijd ,,cousijn” zou genoemd hebben. Zijne vrouw
was Johanna van Delft, uit welk huwelijk werd geboren
een zoon Erasmus en eene niet genoemde dochter.
Erasmus van Brederode. Hij en Mayken Joppe laten
te Middelburg doopen een zoon Johannes 1676 Dec. 23
(Wapenheraut V, 276), in 1617 Nov. 3 woonde hQ te
‘s-Gravenhage en 1618 Oct. 1 was hij Clerck ordinaris
1) De Bisschop van Utrecht had Reinoud en zijne 5.bastoardzonen
op Duurstede gevangen gezet,, de jongste dezer met name Jan werd

evenwel losgelaten omdat hij priester wilde worden. Zie omtrent deze
tragische gebeurtenis Werken v. h. Hist. Gen. te Utr. Kronyk van
Arent toe Boecop, blz. 722 en V .V .
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ven de heeren Staten van Holland en Westfriesland.
Seger van der Maes verklaart 1617 Nov. 3 dat hij eenige
jaren geleden op verzoek van Erasmus v. Br. een wapen
gemaakt heeft en zulks ter uitvaart van de dochter van
zijn lastgever. Dit wapen was in go. een ro. leeuw, met
een bl. barensteel boven het hoofd; zoo werd het in de
kerk gehangen. Later heeft hij dit wapen moeten vermaken ,met een canton van rood ende wit buyten om
de cant”. Dit was geschied op aanraden van den President Veenhuysen l), die gezegd had dat dan de kinderen
van Erastnus wel avancemont zouden maken. Toen dit
niet geschiedde heb ik het wapen weder in den vorigen
toestand terug moeten brengen.
Erasmus was door Walraven van Brederode, heer van
Vianen (1647-1614) gesommeerd om als zijnde bastaard
uit den huize van Brederode niet het volle wapen van
dat geslacht te voeren en daar waar zulks o.a. in de
kerk te ‘s Hage zonder teeken van bastardij hangt dit
te verwijderen 2).
Zooals wij boven gezien hebben was zijne vrouw in
1676 Mayken Joppe, zij heet echter Noria van Mecklenburg in haar testament van 14 Aug. 1620 voor Notaris
Corn. Vosmer te ‘s Hage, eveneens zoo als wede van
Erasmus in haar testament van 28 Oct. 1628 voor denzelfden Notaris Den 22 Mei 1633 werd in de Cr. kerk
te ‘s Hage het graf geopend voor de weduwe van Erasmus van Brederode. (Alg. Ned. Fam. blad X1, 216).
Ertrsmus en Moria hebben 4 kinderen gehad : Jan, Petsonella, Job of Hiob en lqillem.
10. Jan van Brederode voorn. is gedoopt te Middelburg
23 Dec. 1676 en is dood 28 Oct. 1628. Op eene lijst
sollicitanten naar eene vacante compagnie, die f 1620
is opgemaakt, komt hij voor als : ,, Johart van Brederode,
lieutenant van de compagnie van oapitein Meteren, ontrent
24 jaren gediend hebbende, te weeten: vier jaren onder
de guarde van zijne Print. Excle, daer nae twee jaren
onder de capiteyn Houtuyn, oick mede als voluntaire
gegaen binnen de stadt van Oostende ende aldaer bedient
het edelmanschap vant geschut 14 maanden, in de
meeste periculen ende vuyteynden, ende t sedert lieutenant geweest onder den voorn. capitein Meteren”.
(Kronyk Hist. Gen. Utrecht 9de jaarg. blz. 161-170.)
Als luitenant van den Edelen Johan van Meteren
trouwt hij te Tiel 12 Febr. 1606 met Catharina van
Ràemsdijck, weduwe van Johan von Soelen en van Johan
vau Berckhusem. Zij was eene dochter van Michiel en van
Gerarda Singendonck, nog onmondig 1686 en 1696,
weduwe gemeld 11 Nov. 1633 en is dood 9 April 1636.
De kinderen bij Johan van. Berckhusen en bij Jan van
Brederode verwekt volgen onder A.
2%. Petronelle of Perona van Brederode, woonde in de
Molenstraat te ‘s Hage 1632 en overleed te ‘s Ha.ge 29
April 1642, nalatende 965 gl, waarvan haar broeder Job
de helft krijgt.
30. Job of Hiob van Brederode, wordt gemeld 1628 en
1637 Nov. 20. Hans Wolphert v. Brederode, heer van
Vianen (1699-1666) laat hem dagvaarden om het volle
wapen van Brederode voor het huis en boven het graf
van zijn broeder Willem geplaatst te doen verwijderen
1639 Sept. 28. Nog wordt van hem melding gemaakt
___~

1641 Juni 10 en overleed hij in een huis op het Noordainde te ‘s Hage, wordende 30 Aug. 1667 begraven in
le Kloosterkerk. Ziine weduwe en zoon hebben door
Joenraet van der Mies twee blasoenen, gevierendeeld
van Brederode en bouastre, doen vervaardigen en deze
voor het huis en in de Kloosterkerk laten hangen.
In de Kloosterkerk werd 23 Dec. 1669 begraven de
weduwe van Jo= Job van Brederode (Alg. Ned. Fam. blad
Il, 309). Haar familienaam was Catrina Fan Westerbeeck,
aooals blijkt uit den overgang van Job’s graf (Ibid.).
Zij hebben nagelaten een eenigen zoon tTacob, op wiens
naam Job’s graf 26 Juli 1674 werd overgeboekt. He is
c. k. na te laten gestorven en was dood 8 Apr. 1701 (Ibid.).
40. Willem van Brederode. ,Hij, zoon van Erasmus,
zeven jaren als vendrich nae Oost Indien gedient hebbende ende lestelyck in deselve qualiteyt ten dienste
van de Republieck van Venetien” komt voor op dezelfde
sollicitantenlijst van & 1620 als zijn broeder Jan. Hij
als hoofdman der soldaten bij de vloot onder 1. E. Hermite
sn Geyn Huygen Schapendam, zegelt een brief dd. voor
Calis 26 April 1632 met leeuw en barensteel boven het
hoofd, het schild gedekt door een markiezenkroon, en
een anderen dd. Hellevoetsluis 20 Nov. 1637 met leeuw
sn barensteel en boven het schild de letters E. 1. (zou dit
duiden op zijn chef 1. E. Hermite?). Hij werd begraven in
de Kloosterkerk te ‘s Hage in graf NO 16 den 17 Sept.
1639 (Alg. Ned. Fam. blad 111, 310).
A. le J o h a n n a uan Barckhuysen. Zij komt in de
stukken voor van 1633-1666 e’n is .in de Kloosterkerk
den 23 Juni 1666 begraven (Alg. N. F. blad 111,309).
2” Nicolaas van Brederode. Was in krijgsdienst te den
Ham 9 April 1636 ; aangesteld tot Kapitein in dienst van
den Landgraaf van Hessen te Lipstadt 16/26 Mei. 1638;
servol uit Hessischen dienst ontslagen 1644; Kapf in
Nederl. dienst 6 Aug. 1661; Sergeant Majoor 1665; commissie van Raad v. State voor Nicolaas v. Brederode,
sergt maj. in het Regiment Stein Callenfels, tot Luit.
Kolonel in hetzelfde Regiment 16 Maart 1668.
Betaalt zijne rekening in de actie tegen de Douairière
Brederode 1668-1660 groot 62 gl. 8 st. en 8 penn. 1661
Febr. 18. Zegelt te’s Hage 22 Nov. 1667 met leeuw en barensteel en markiezenkroon. Luit. Kol. en gecoren momber
over de kinders van zijn overleden zwager Christiaan van
Wijhe 2 Sept. 1668 o. st. Is begraven in de Kloosterkerk
28 Dec. 1669. (A. N. F. blad 111, 309). Zijn portret in
Moes, Iconographia Batava onder nO 1088.
3” Gerhardina van Brederode. Testament van Jhr. I,olias Spando en juff. Berardina van Brederode echtelieden
12 Oct. 1636 (Signaat Sandwijck f 140). Zij schrijft dat
haar man Jo= Nicolaes rlan Spnndo, bij zijn leven capitein
hunner H. M., den 7 Nov. 1664 binnen Tiel is overleden.
40. Maria van Brederode. Zij trouwt & 1637 Christiann
van ll’ijhe, heer van de Schaar en Canonik van S. Marie
te Utrecht, weduwnaar van Ermgard va,n Wullen en zoon
van Otto tot Echteld en Christina va?a WZjhe-Hernel,. Zij
is tusschen 1667 en 1668 Sept. 8 overleden, hij tusschen
1646 Oct 26 en 1653 April 22.
Hunne kinderen volgen onder B .
Cie. Louise Catharina van Brederode. Was 29 April 1642
gesteld in een hjfpensioen van 100 gl. ‘s jaars uit de inkomsten der abdggoederen van Loosduynen, dit hadden
vroeger ook genoten haar tante Petronella van Brederode
en de zuster van haar grootvader Erasmus van Brederode.

?) Reinoud van Brederode, heer van Veenbuizen, Presideut van den
Hove van Holland.
3) Zie dit feit ook iu 51e Navorsoher blz. 2 4 3 .
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De rentmeester Marten Vlam had dit pensioen maar tot
1666 willen uitbetalen, vandaar dat zij requestreérde,
waarop Gecommitteerde Raden beslissen dat zij f 70
jaarlijks zal ontvangen, betaalbaar ten Comptoir Generaal
van de Geestelijke goederen 1668 Aug. 16. Zij schrijft uit
‘s Hage 21 Febr. 1665 aan haar nicht Catharina van
Wijhe en zegelt met het volle wapen van Bt-ederode gedekt door een markiezenkroon.
Den 16 Juni 1670 waren in de Kloosterkerk te ‘s Hage
eenige personen van wegen Wolfert van Brederode, heer
van’ Vianen (1649-1679), gekomen en hebben het wapen,
boven het graf van den Luit* Kolonel Nicolaas van Brederode gesteld, uitgehakt en beschadigd. (Men zie dit feit in
estenso in Maandbl. Ned. Leeuw 1898, kolom 207). Louise
Catharina, zich ten hoogste gebelgd voelende over deze geweldspleging, heeft zich tot de bevoegde autoriteiten gewend om alsnog genoegdoening te verkrijgen. Tot advocaat
in deze had zij Mr. Cornelis de Neyn, die 26 Maart 1671
zijne declaratie ad 47 gl. en 2 st. uitbetaald krijgt. Jammer
dat omtrent eene definitieve beslissing niets verder uit de
stukken blijkt. Zij begr. in de Kloosterkerk 7 Dec. 1672
(Alg. Ned. Fam. blad 111,309).
60. Erasmzcs can Brederode. Transport van Tobias
Spando en Gerardine van Brederode, Johanna van Berkhuyse, Louise Catharina van Brederode en Erasmus van
Brederode, kinderen van Catarina van Riemsdijk weduwe
van Brederode, aan Christiaan van Wijhe heer van de
Schaar en jufvr. Maria van Brederode echtelieden van 6
deelen en 6$ morgen lands onder Avesaet en van een obligatie op de Generaliteit ad 5000 gl. 1638. Hij is dood 29
April 1642.
B. le Christien ,uavz Wijhe, ongetr. overleden.
2e. Otto van Wijhe, heer van Echteld. Werd geadmitteerd
in de Ridderschap van Nijmegen 1662 Juli 5 en is overleden
teEchteld 1 Febr. 1732 in zijn 94 jaar. Hij tr. op huwl.voorw.
van 12 April 1671 Seyf1.e UUI, Delen, Ever2 en Johanna van
Broekhz6;zen dochter. Zij hebben 9 kinderen gehad, waaronder Johanna die te Echteld 4 Sept. 1718 trouwt Derk
Reinder van Bassenn, burgemeester van Arnhem; zoon van
den kolonel Johan Hendrik en Elisabet Roper.
Hij schrijft ,,nog vond ik in het koor van de kerk te Ech.
teld het wapen van mijn schoonvaeder Otto van WGjhe met
8 quartieren, dewelke, buyten myu toedoen, op het advys
van alle de andere aenwesende kinderen, op onderstaande
manier, zijn worden gestelt:
Wijhe v. Echtelt Brederode
Riemsdijk
Wijhe v. Hernen
Schoonhoven
Haef ten
Wees
Eygeren
N.B. de twee onderste qua.rtieren van moeders kant, te
weten Schoonhoven en lvees sijn opgeraepte quartieren,
waer van het vierde moet weesen Singendonck, dog het
derde quartier heb ik tot dato deeses nog niet kunnen uytvinden”.
30. Catharina van Wijhe, ob. 8 Maart 1736 ongetr.
40. Johan van IVijhe, capitein, ob. Juni 1670.

archief te Weltevreden wenschen te oonsulteeren, is een
gulden tijd aangebroken sinds het vertrek van den landsarchivaris Dr. de Haan. Was het onder diens regime, zooals
ik vroeger reeds vermeldde l), treurig gesteld met de oude
paperassen, sinds het optreden van Dr. Godée Molsbergen
is men doende om alles te reinigen en practischer in te richtenvoordeonderzoekers. Dezezijnden laatsten tijdzeertoegenomen, doordat het archief thans ook geopend is in den
vooravond van 6&-7 .$ uur en op vrije dagen. Dank zij deze
tegemoetkoming van Dr. Molsbergen aan de wenschen van
velen, is het mij mogelijk geweest heel wat op te teekenen
ten behoeve van ,,Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken en op de begraafplaatsen
op Java”, welke naar de hoop na die van de provincie
Noord-Holland het licht zullen zien. Tevens vond ik heel
wat aanvullingen op gedrukte genealogieën en fragmenten. V. z. v. deze niet pasten in vorenbedoeld werk
volgen zij hier.

Aanvullingen op gepubliceerde genealogieën enz.
(ontleend aan diverse bescheiden uit het landsarchief te
Weltevreden),

door Mr. P. C. BLOYS

VAN

TRESLONO PE I N S.

Voor degenen, die om de een of andere reden het

Loten. Jan Qideon Loten (Wap. 1909, blz. 307 onderaan), onderkoopman, fiscaal te Semarang 10-7-1733; le
admin. aldaar 28-7-1739; le van Onrust 3-2-1741; opperkoopman en geheimsohrijver van den Gouv. Gen. 20-81743; gouverneur van Makasser 24-12-1743; raad extaord.
van India 2-9-1749; als zoodanig geïntroduceerd 3-111760.; curator van de academie en buitenregent van de
hosprtalen.
Joseph Loten (Wap. 1909, blz. 310, VIIbis), onderkoopman O.I. comp., werd 27-8-1706 koopman; 19-9-1710
independent fiscaal van Bengalen; uit patria van den
dienst ontslagen 4-8-1719; werd eommandeur der retourvloot 18-10-1720.
M u y d e n ( v a n ) . Anthony Jan van Mu~yden.’ (Wap.
1907, blz. 13), werd 7-11-1721 als onderkoopman 2e dispensier; 22-5-1722 vendrig der getrouwde pennisten; als
zoodanig ontslagen 9-6-1724; koopman en 1’ suppoost
op het comptoir generaal 10-2-1730.
Lambert van Muyden, ordinaire klerk, wordt onderkoopmanen2eadministrateurindeWestz.pakhuizen19-8-1729.
Oetgens van Waveren. Joan Oetgens can Waveren
(Wap. 1908, blz. 454 bovenaan), wordt secunde in Tayonan 15-5-1667; f 100 met koopmanstractement voor 6
jaren toegevoegd 14-6-1668; van Tayonan ontboden
10-6-1661; gecondamneerd om buiten kwaliteit en gage
naar het vaderland te vertrekken en zijn verzoek om in
Indië te mogen blijven afgeslagen 14-11-1664.
Oldenbarneveld gen. Tullingh (van). (Mdbl.
IV, blz. 48 en 49). Op 30 Maart 1817 werd op Tanahabang
te Weltevreden begr. H. M. M. can Oldenb. gen. Tzctlingh,
39 jaar, voor rekening van haar man C. A. A. van Oldenb.
gen. T., sterfh. Tanahabang in huurkelder No. 26.
Op 10-1-1818 a.v. Johanna Franciska Ludolphina van
Oldenb. gen. T., sterfh. enz. a.v.
Op 2-12-1818 a.v. in den kelder van den heer van Riemsdijk No. 22 Jan Willem Borwater, medelid Hoogen Raad
van Justitie, voor rek. van zijne huisvrouw C. S.‘M. W.
Borwater geb. 1 hullingh van Oldenbarneveld, getrouwd met
huwelijksche voorwaarden ; sterfhuis, de tuin van den heer
Canter ‘Visscher op Molenvliet.
Op 9-12-1818 a.v. C. b. _iU. W. Thulling van Oldenbarne1) Zie Maandbl, XXXV - 1917 - k. 122.
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ueEd, hv. den heer Rorz&er vd., rek. derz. vader C. A. 8.
van Oldenbarneveld gen. Tullingh, in huurkelder No. 26,
sterfh. bij den heer Canler Visscher.
(Vgl. Mdbl. a.v. blz. 4Sen 49 ; Mr. Cornelis Albert Adriaan
v. 0. gen. T. X 20 zijn volle nicht Henrica Malia Margaretha v. 0. gen. !l. Uit dit huw. als 68 kind: Joh. Franc.
Lud. vd. en als 20 Conzelia Sophia Maria I\‘ilhelmina vd.,
die in 1818 huwde met Jan Willem Borwater vd.
i4nthony C o r n e l i s v a n Oldenbarneveldt gen. Tulling,

onderkoopman, wordt opperhoofd van Timor 4-7-1741;
wordt koopman ‘7-2-1743. (Vgl. a.v. blz. 48. U.)
+ Buitenzorg 27-10-1862 Jacobus Adriann Theumen,
geb. Kampen, 27 jaar, soldaat inf., zn. van Cornelis en
Johanna Catharina Louisn Augusta van Oldenbarneveld.

Reverhorst (van). Mr. Theodorus van Reverhorst
(Wap. 1901, blz. 77) werd als raad ordinnris van Justitie
scholarch op 21-6-1743; curator van het seminarium 26-61746 en als scholarch ontslagen 30-12-1749.
Adriaan van Reverhorst (Wap. 1901, blz. 78 sub. 10)
werd onderkoopman on collationist 2-6-1741; derde carga
van China 4-6.1743; koopman 24-4- 1744; ad, in die commissie 17-6-1746; leidem 28-6-1748.
Reyniersz. (De Gouv. Gen. enz. van N.I. door M. A.
van Rhede van der Kloot, blz. 63). De Gouv. Gen. Gare/
Reyniersz X 1 o Judith Bara, geb. Amsterdam in 1620,
5_ Batavia 21 Juli 1646; X 20 Batavia in Mei 1648 enz.
Uit zijn 2e huwelijk werden in de Holl. Kerk te Batavia gedoopt:
1. Curel, op 29 Oct. 1660.
2. Susanna Cathurina, op 29 Feb. 1662. De ouders heeten
iu de acten de gouv. gen. Carel Reyniers en Juffr. Frauciha
de Il’it.

Reyns t. ,Jacobus Theodorus Reynst (Mdbl. XXV, k. 171)
kreeg als assistent in dienst der Ed. Comp. 9-12-1783 den
titel en rang van onderkoopman; 20 admin. in het graanmagazijn met voordracht tot onderkoopman 6-4-1784; bij
patr. brief van 27 Nov. 1784 als onderkoopman bevestigd
14-7-1786; le adjudant casteelspennisten 29-ö-17%; koopman en le admin. van Onrust; opperkoopman en sabsndhaar 14-3-1794; kap. luit., wordt kap. van het korps pennisten 9-9-1794; commandant van dat korps 29-9-1796.
Op 21-7-1810 werd te Weltevreden op Tanahabang begraven: Een ongedoopt kind van den Achtb. Heer P. F.
Reynst, voor diens rekening uit sterfh. op Weltevreden.
Op 27-7-1814 a.v. Andrietta Teresia Reynst, 18 jaren,
rek. vader Jacob Theodorus Reynst, sterfh. Jacatra.
(Blijkbaar nog te voegen tusschen 1 en 2 op kol.
200-201 van Mdbl. Ned. Leeuw 1907).
Op 18-1-1817 a.v. J. Th. Reynst, opperkoopman Sabandhaar, voor rek. J. J. Vogelaar, P. H. Reynst, J. W.
D. de Jongh, sterfhuis Jacatra in kelder No. 32, toebehoorende aan den heer Vogeluur.
Op 31-3-1817 a.v. C. Reynst, jd. oud 16 j., rek. broeder
Regest in kelder a.v. No. 32.
(Vgl. Mdbl. 1907, kol. 171 en 201, Catha,rina R., d e
broer zal zijn Pieter R., kol. 200).
Root k (de). Eredevik Pieter de Roock (Mdbl. XLIII,
kol. 93), onderkoopman en winkelier op Colombo, wordt
koopman bij patriaschen brief’ van 10-4-1773; met afgeschreven gage herwaarts (Batavia) gezonden zijnde
gaat weder naar Ceylon terug 14-6-1776.
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S c h i 11 in g (von). Jan Arnold Diderich von Schilling
(Mdbl. XxX11, k. 31819, XxX111, k. 62 en 94), lieutenant,
wordt capitain te Malacca 2 April 1773; zijn gage wordt
7 Mei 1778 tot f 100 verhoogd.
Johan Adam von Schilling wordt uit Nederland als koopman en Ambons fiscaal bevestigd 11 Juli 1772; hij werd
7 Dec. 1780 hoofd van Hila; op 7 Dec. 1781 secundo
en hoofdadministrateur en negotieboekhouder te Amboina
met voordracht tot opperkoopman en als zoodanig 17
Nov. 1783 uit Nederland bevestigd.
Schinne (van). Isaac vnn Schinne (Mdbl. XXXVIII,
kol. 27 en Ned. Adelsb. 1917, blz. 76, sub UI), onder+
koopman, wordt 20 van Japan, 12-6-1676; koopman,
andermaal derwaarts 24-6-1678; voor de 38 maal als 2de
naar Japan 19-4-1679; opperhoofd van Japan met kwaliteit opperkoopman 7-6-1680; als opperhoofd geauthoriseerd 1-7-1683; omdat, op ‘t moment de reyse stond aan
te vangen, refuseerde derwaarts te gaan, buiten comp.
dienst gesteld 3-7-1683; naar het vaderland verlost 199-1684; vice-commandeur der retourvloot 2-11-1684.
Mr. lsaac van Schinne (Ned. Adelsboek 1917, blz. 77,
sub V) werd als onderkoopman 2e in de geldcassa 264-17 19 ; vendrig der ongetrouwde stadspennisten 13-61721; cassier te Hougly 24-6-1721; vandaar naar Batavia
verlost 7-10-1726; koopman en le suppoost op het comptoir-generaal l&7-1727 ; schepen 2-9-1727 ; ouderling 131- 1728; advocaat-fiscaal van India 26-4-1729; raad extraordinaris van India 23-7-1734; pres. raad Justitie 20-81736; raad ordinaris van India 23-7-1739.
Anthony Jan van Schinne, wordt als onderkoopman,
secretaris van politie te Makasser 16-12-1791.
Teylingen (van). (Ned. Adelsb., Gen. Herald. Bladen
enz.). Pieter lsaac van Teylingen, onderkoopman, als
fiscaal te Jaffanapatnam bevestigd Besl. van 17 Juny
1791; tot hoofd van de Mahabad aangesteld 9 July 1792.
Jah vun Teylingen, onderkoopman geworden 28-7-1642;
raad extraordinaris 23-6-1661; vice pres. van raad Justitie
21-6-1661; commandeur der retourvloot 1-11-1661. (Hij
was geb. Amsterdam 1 Nov. 1611, zn. van Ds. Joharz
en Susanna Hegmans, -f Leiden 13 Feb. 1670, bqr.
Pieterskerk, X Batavia 9-8-1646 Anna de Buys; zie Gen.
Her. Bladen, VII, blz. 213).
Jnia va?a Teylingen, geb. Leiden 2 Feb. 17.19 X N. van
Lazoick, was onderkoopman 0. 1. Comp. te Bimilipatnam, werd 13-8-1746 opperhoofd ; 20 pakhuismeester
aldaar 9-8-1746.
Theodorus van Teylingen, koopman en res. van Tegal,
bevestigd bij brief van H. H. L. L. G. G. 19-2-1794, werd
18 Jan. 1812 begraven op Tanahabang te Weltevreden
in huurkelder No. 28 (Zie Welt. A No. 61); dit geschiedde voor rek. van Qermaiga Felix Meylan, uit sterfhuis Kalverstraat te Batavia.
Op 10 Dec. 1811 werd op Tanahabang (Welt.) begr.
Joh. Fredericus Theodorus vaja Tejllingen, adj. gezworen
klerk Hoog. Raad Justitie, voor rek. huisvr. Elisabeth
Christina Frederica Smidgáll.
Op 6 Febr. 1813 a.v. Angenieta van Teglinge~a, huisvr.
Jafa Willem Vogelaar voor diens rek. uit sterfh. op
Jacatra in zijns vaders (Jan Jacob Vogelaar) kelder No. 32

(Zie a.v. No. 66).
Op 20-3-1813 a.v. in kelder No. 26 He~ariette Jacomina

.
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Theodora van Teylingen, huisvr. W.E. Achtb. Heer G. F.
Meglan, diens rek. sterfh. Jacatra.

V assy (de). Robert de Passg (Wap. 1903, blz. 249
sub 1) wordt koopman en opperhoofd van
Batticaloa, bevestigd 25-4-1692.
bovenaan

’ Vernatti (Mdbl. XxX, k. 112, V 4en 113, V 5). J a n
Benjamin Vcrnutti, Gaal’s secretaris van politie, wordt 167- 1720 onderkoopman; koopman en Colombo’s negotie
boekh. 17-9-1766; in arrest naar Batavia gezonden
1-2-1729; wint het proces 13-9-1729; weder employabel
verklaard 20-9-1729; vertrekt weder naar Ceylon 4-lO1729; wordt secretaris van politie aldaar 12-9-1730;
opperkoopman en hoofdadm. Colombo 21-8-1731.
Pieter Albert Vernatti, onderkoopman, wordt secretaris
te Makasser 13-2-1725.
Vloten (van).
\4’illem van Vloten (Wan.
1907. blz. 313).I I
.
\
als advocaat uit patria gekomen, krijgt permissie om
voor de justieele collegien te practiseeren 8-7-1746.
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IVa.

I

Vreeland. Gerrit Vreelund (Mdbl. XXXVI, k. 186
onderaan), onderkoopman, werd 27-6-1642 plv. kassier
der O.I. comp.; op 1-4-1671 opperkoopman ; 30-6-1671
vendrig over Comp” suppoosten in de stad; 2e opperkoopman van het kasteel 14-1-1672; 20-2-1673 le opperkoopman van idem; daarvan ontslagen mits rang, gagie
en qualiteit behoudende 26-2-1679.
Grard Jean Vreeland (Mdbl. XXXVI, k. 187 onderaan),
assistent ten gen. secr. en winkelier te Colombo 19-71737; coopman en dispensier 1&8-1740; fiscaal aldaar;
opperkoopman 9-8-1746; dessave van Matura 9-8-1746;
gezaghebber van Gale 12-9-1747 ; commandeur 27-91748; raad extraordinaris van India 21-6-1750; gouverneur van Ceylon 1-9-1750.

IVb.

IVC.
IVd.

Woldringh. Mr. Wetselius Woldringh (Mdbl. XXXII,
k. 239) als extraordinaris raad van just. uit patria te
Batavia gekomen, geïntroduceerd ‘LI-9- 1745, ordinaris
raad 29-10-1745; censor der stadsdrukkerij 10-12-1745;
pres.. van zee- en commissiezaken 14- I 1-1747.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Versteveren.
(XLIII, 66,89,90.)
Gedeeltelijkinfamilie-aanteekeningen vond ik omtrent ! IVe.
deze familie nog het volgende:
1, , Kant. Jan Uwtenhout van Oosterblokker huwde 1 I
Februari 1646’met Rilbrand a Warder. (Beiden woonden bij hun huwelijk te Edam).
Hij commandeerde in 1656 onder de Ruyter het
schip ,de Landman” van 48 stukken en 220 koppen.
Had een dochter die volgt onder 11.
It. ïTrz$n .Jonsdr. Uytenhout huwde in 1667 als wede. van
Dirk Barentsz. Reyntjes met Claes Florisz. Persteceren, Schepen van Edam 1684, ‘87, Vroedschap vanaf

1685, Weesmeester 1685, ‘88, Thesaurier 1686, overleden te Edam 28 *Jan, 1689. Hij hertrouwde 15/8
1678 (ondertr. 3017 16’78), waar hij genoemd wordt
Clnes Florisz. Uytenhout alias Versteveren, met GeerGe Pieter&. Decker, dochter van kapt. Pieter C’laesa.
Decker en van Geert Symonsdr. Hen. (Pieter Decker

was bij zijn overlijden in 1708 oudste ,ordinaris
kapitijn” ter admiraliteit van Amsterdam. In 1688
commandeerde hij op de vloot, welke stadhouder
Willem 111 naar Engeland overbracht, het schip ,,de
Vrede” van 48 stukken).
Uit het 2de huwelijk stamde een zoon die volgt
onder 111.
Pieter Claesz. Versteveren, geboren te Edam Juli
1680, Schepen van Edam 1715, overleden te Edam
25 Maart 1725 (koor No. 156), huwde te Edam 4 Juni
1702 (ondertrouwd 20 Mei) met Ysbrigh Koelemey,
geboren te Monnikendam 4 Jan. 1682, overleden
te Edam 22 Jan. 1748. Hunne zeven kinderen volgen
onder IVa-g. (Van deze familie vond ik slechts dat
Jan Koelemey in de Regeering van Monnikendam zat.
O.a. was hij in 1774 Presideerend Schepen).
Hellena Versteveren, geb. te Edam 15 Maart 1703,
huwde te Edam in 1724 (ondertr. 1 April) met Cornelis Raak, weduwnaar. Zij hertrouwde te Edam in
1738 (ondectr. 15 Febr.) met Rijk Haan. (Aan haar
kwam het familiegraf koor No. 117 dat op 7 Jan.
1780 aan hare schoondochter Mevrouw Haan-Roda
overging).
Beertje Versteveren; geb. te Edam 21 April 1706,
overl. te Edam 21 Febr. 1772 (graf koor No. 77),
huwde te Edam 6 April 1725 (ondertr. 24 Maart)
met Adriaan Veen, schepen v. Edam, geb. te Edam
Juni 1702, overleden aldaar 7 Sept. 1741, zoon van
Corl,elis Janst. Veen en van Aeltje Pont.
Trijntje Versteceren, geboren te Edam 24Sept. 1708,
overleden aldaar 27 Oot. 1708.
Klaas Pietersz. Versteveren, geboren te Edam 28
Maart 1711, overleden aldaar 2 Maart 1764, Schepen
van Edam 1738, ‘40, ‘42, ‘44, ‘46, ‘50 ; Presideerend
schepen 1752 ; Thesaurier 1741, 1747; Vroedschap
vanaf 1738; Heemraad v. d. Purmer 1750; Burgemeester 1755, ‘57, ‘61, ‘63. Hij trouwde te Edam in
1733 (ondertr. 14 Maart 1733) met Qzhurtje Stam,
geboren te Buiksloot.
Uit dit huwelijk een zoon die volgt onder Va.
Hij hertrouwt in 1742 (ondertr. 17 Maart 1742)
met Debora de Kreit, wonende te Hoorn. Dit huwelijk
bleef kinderloos.
Hij hertrouwde voor de tweede maal in 1753 (ondertr. 8 Juni 1753) met Welmoet Voogel. Uit dit huwelijk een zoon die volgt onder Vb.
Simo?a Perstevereu, geb. te Edam 13 Mei 1714,
overleden 23 Mei 1749 (24 Mei tot Curagao op het
steene pad begraven), kapt. ter zee. In 1744 gedroeg
hij zich in een gevecht tegen de Franschen, bij de
Portugeesche kust, manhaftig (zie de Jonge, Het
Nederlandsche Zeewezen).Of hij gehuwd is geweest
en kinderen heeft nagelaten is mij niet bekend.
Het komt mij echter niet waarschijnlijk voor.
Tr@zije Versteveren, geb. te Edam 18 Febr. 1717,
overleden aldaar 11 Maart 1717.
Trijntje Versteveren, geb. te Edam 1 Juli 1720,
overleden aldaar 8 Maart 1723.
Pieter Clnesz. Versteveren, geboren te Edam, overleden aldaar 26 Febr. 1784, Schepen van Edam
in 1761, ‘64, ‘66, ‘68,‘78, ‘81, ‘84; Presideerend Schepen 1770, ‘75; Vroedschap vanaf 1764; Thesaurier
in 1771, ‘77, ‘83; Heemraad v. d. Purmer in
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1776; Burgermeester in 1783. Hij trouwde te
Edam in 1762 (ondertr. 14 Oct. 17621 met Grietie
Horn, geb. te Edam, dochter van ,jacob Ihijs>.
Horn, overleden te Edam 26 Sept. 1782, Schepen
van Edam in 1733, ‘35, ‘37, ‘39, ‘41, ‘43, ‘47, ‘60, ‘62;
Presideerend Schepen in 1764 ; Vroedschap vanaf
1738; Thesaurier 1742, ‘48, ‘61 tot ‘63; Heemraad v.
d. Purmer 1762 ; Gecommitteerde Raad in de Staten
van Holland 1777, ‘81; Burgemeester 1766, ‘63, ‘67,
‘71, ‘76, ’ 79 ; Presideerend Burgemeester 1764, ‘72,
‘76; en van ïUarz$je Walraven. Of uit dit huwelijk
kinderen zijn voortgekomen is mij niet bekend.
Vb. Simon Versteveren, geboren te Edam, overleden
aldaar 10 Nov. 1810, Schepen v. Edam 1779, ‘82,
‘89, ‘92 ; Vroedschap vanaf 1786. Hij trouwde in 1786
(ondertr. 12 Mei 1786) met GrieGe _&!~uller uit Purmerend. Of uit dit huwelijk kinderen zijn voortgekomen
is mij niet bekend.
Verder trof ik aan C’or?aelis Yersteceren. Zijn
naam en wapen kwamen (in zijne qualiteit van kerkmeester) voor op het gebrandschilderde glas dat
in 1606 door de stad Dordrecht voor de Groote
Kerk te Edam werd geschonken en dat in 1712
werd hersteld. Zeer waarschijnlijk behoort hij tot
dezelfde familie ofschoon ik hem niet dadelijk weet
thuis te brengen.
Nadere mededeelingen over dit geslacht, in het
bijzonder over mogelijke afstammelingen van Pietel
en Simon Versleveren, zullen mij zeer welkom zijn.
D. F. P O N T .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

1625-4 April--1925.
Den 4den April 1926 herdachten wij hoe vóór driehonderd jaar te ‘s-Gravenhage in het huwelijk traden
Prins Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms.
Dat dit huwelijk, nog tijdens het leven en op instigatie van Prins Maurits gesloten, voor de geschiedenis van
ons Vorstenhuis van meer dan gewone beteekenis geweest is, mag als bekend worden verondersteld; minder
algemeen zal bekend zijn, met hoeveel banden des
bloeds onze Koningin met dit voorouderpaar verbonden is; weshalve wij hier als merkwaardigheid vermelden, dat Hare Majesteit langs niet minder dan 13
lijnen van afstamming uit hen is gesproten, terwijl dit
met den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, langs 3 lijnen het geval is, zoodat van dezen
stadhouder en zijn gemalin onze tegenwoordige kroonprinses op 16 wijzen afstamt.
T H . & TH . v. D . H O O P.

Van Brederode genaamd Cloetinge. (XLIII, 66). De
vraag wie de ouders en de eerste echtgenoote kunnen
zijn van den in 16% voorkomenden Il’alraven van Brederode gen. Cloetinge, kan waarschijnlijk oplossing vinden
in het handschrift door mij vermeld op blz. 8 van mijn
Inventaris der Huisarchieven op Oolde. Dit
handschrift bevat immers o. m.: “Genealogie ende
-alliancien van de Bastarden van Brederode” en is bijgewerkt tot ca. 1624.
W. WIJNAENDTB. VAN R E S A N D T .

Andringa. (XLIH, 72). In de Westerkerk te Enkhuizen, verhoogde middenschip, ligt een zerk n” 412 waarop :
Wapen uitgekapt; gekroond schild. Voor altoos verzegeld.
Hier leyd begraven Johann,es Atadringa gebooren den
22 Maart 1699 obiit den 22 January 1773.
B. v. T. P.
‘s-Gr.
Beeldsnijder. Op 11 Febr. 1720 huwde te Edam Klaas
Beeldsnijder (wonende op het Nieuwwerk aldaar, Schepen
van Edam 1722, ‘26, ‘28, ‘30, begraven aldaar 21 Oct.
1739) met Geertje Pont, ged. te Edam 6 Juli 1684, overleden aldaar, dochter van Pieter Pont, houtkooper en
reeder te Edam, Directeur v.d. Groenlandsche compagnie
en Presideerend Schepen te Edam en van Willemoet
Bouwens).
Zij werden begraven in de Groote Kerk te Edam,op
het Koor No. 4, onder een zerk waarop hunne namen
benevens het wapen der familie Beeldsnijder zijnde :
3 sterren op een schuinbalk.
Hun zoon Mr. Gerard Beeldsnijder werd geboren te
Edam 24 Mei 1722. overl. 12 Jan. 1806. Hij was schepen
van Edam in 1747; secrrtaris 1748; vroedschap vanaf
1763; heemraad van de Purmer 1760, ‘64; thesaurier
1766, ‘67, ‘69; burgemeester in 1769; Admiraliteitsraad te
Amsterdam 1770, ‘73, ‘76, ‘79, ‘82, ‘86 en ‘88; Notaris
van 1746-1770. In 1781 was ,hij een der slippendragers
die den bekenden Wolther Bentinck, gesneuveld in den
slag bij Doggersbank naar zijn laatste rustplaats begeleidden. De volgende regelen door le Francq van Berkhey
spreken hiervan :
. . . * Vereer het dierbaar lijck nu naast Beeldsnijders
st&mme,
Heer Gerard Burgerheer van ‘t Vaderlandsche Edamme,
Zij toonen beiden door hun rang bij ‘t Zeegezag,,
Der steden plechtigheid op dezen treurgen dag”, enz.
Hij huwde in 1746 (ondertr. 10 Nov. 1746) te Edam
met Catharina Johanna Bost, overleden 16 Juni 1803,
dochter van den Edamschen Burgemeester Mr. Nicolaas
Jansz. Bost en de Edamsche Burgemeestersdochter Elisabeth Brasker. Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen
voort t. w.:
r.&icoluas BeeldsntTjder, geb. 8 Nov. 1747 (Peten Nicolaas
Bost en Catharina Brasker), overleden 11 Sept. 1806
ongehuwd.
j. Geeriruy Beeldsnijder, geb. 6 Oct. 1748 (ten doop gehouden door vrouwe Welmoet Pont weduwe van den
Heer Nicolaas Teengs), overleden te Edam 26 April
1823 (vermoedelijk ongehuwd).
c. U’elmoet Beeldkjder, geb. 3 Mei 1760 (voor de grootmoeder ten doop gepresenteerd door hare zuster Elisabeth
Pont huysvrouw van den Heer Pietermaat), ongehuwd
overleden 22 April 1780.
d. Mr. Jan Beeldsnijder, geb. te Edam 24 Nov. 1762, en
1774 te Leiden als Jonas Beeldsnijder vóor de Juridische
faculteit ingeschreven, commies van de convooyen
en licenten ter admiraliteit van Amsterdam, overleden
27 Mei 1806 ongehuwd.
e. Murgareiha Beeldsnijder, geb. 26 Jan. 1764 (Meter
Johanna Corle). Huwde te Edam in .1779 met Mr. Jero-
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nimus Yonneman, geb. in 1763, schepen van Edam 1780,
‘82, overleden te Amsterdam 6 Mei 1812. Zij hadden tot
kinderen Catharina Johtrnna Elisabeth Tonneman, gehuwd met Mr. Pieter Hendrik de la Court en Maria
Adrìana Tonneman, gehuwd met Mr. Lesueur(?), lid van
het Hooggerechtshoi te Utrecht.
f. Gaspar Anthoni Beeldsnijder, geb. 12 Maart 1766, overleden Dec. 1816. Huwde met Anna Magdalena van
Soesdijk. Uit dit huwelijk kwam een zoon Gerard Beeldsnz@er, di0 in 1816 nog in leven was. Of hij gehuwd is
geweest 0n kinderen heeft nagelaten is mij biet bekend.
g. Catharina Beeldsnijder, geb. 2ODec. 1760. Zij bleef ongehuwd en was in 1816 nog in leven.
Gegeven het feit dat het wapen hetzelfde is en de
voornaam Gerard bij beide takken voorkomt, lijkt het
mij zeer waarschijnlijk, dat het hierboven behandelde
geslacht behoort tot de familie BeeEdsni@er, welke in
1822 in den adelstand werd verheven en in 1903 uitstierf (zie Ned. Adelsb. in voce). Bijzonder zou ik het op
prijsstellen indien iemand mij hieromtrent nadere gegevens
zou kunnen verschaffen of mij een volledige geslachtslijst
Beeldsnijder ter inzage zou willen afstaan.
D. F. P O N T.
Amsterdam.
Bierman. (XLIII, 91). Adolph Bierman, Heer van
Herwijnen, t Herwijnen 16 Augustus 1763, tr. Elisabeth
van Doorn, I_ 10 September 1772.
J. H. VAN L INDEN VAN DEN H EUVELL.
Vlaardingen.
Boellaard. (XLIII, 91). Volgens V. v. 0. is Pieter B.
(zoon van Pieter en Dorothea w. d. PijU) geb. Herwijnen
24 Nov. 1717, i_ aldaar 16 Juli 1801, tr. Herwijnen 18
Juni 1743 Cath. Bierman.
H. C. DE M A N.
‘s-Gravenhage.
Bos-Ceporinus. (XLIII, 91). Van den naam Ceporinus
vindt men eenige personen genoemd in: Acquoy, Jan
van Venray (Johu. Ceporinus) en de Wording en Vestiging der Hervormde Gemeente te Zalt-Bommel (‘s Bosch
1873).
v. D. v. H.
B.
Estoppey. Kan iemand mij inlichten of er een genealogie of aanteekeningen bestaan van het geslaaht Estoppey (in 1780 in de Prov. Utrecht)?
J. H. BENIER.
Oosterbeek.
Haring. Kan iemand mij inlichten of er een genealogie of aanteekeningen bestaan van het geslacht Haring (Protestant, in 1790 te Amsterdam)?
J. H. BENIER.
Oosterbeek.
Heethuysen (van). Volgens XLI, kol. 24 huwden te
Doesburg a Festo Michaëlis Ao (16)61: Gerryt ‘van
Remunde en Aeltken can Heethuyzelh. In Nederland’s
Patriciaat 1921/2, p. 264, wordt onder IIbis vermeld, dat
Gewit van Romunde 1661/a huwde met Aeltgen Arensdr.
Wordt gevraagd hoe hare moeder heette, het familiewapen
en alle gegevens betr. dit geslacht uit de 16ae eeuw.
v. R.
‘s-Br.
Hoogmade (van). (XLIII, 60). Jannelje van Hoog-
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made tr. Leiden Raadhuis 8 Sept. 1668 Dr. Med. Crijsbert Jacob Janszsz van Sittert, was dr. van Pieter Gerrit
V r a n c k e n z en Trijntge Arentedr. van Adckemade, die
23 April 1646 ten Raadhuize huwden.
B IJLEVELD .
Leiden.
Horst (van der). Inlichtingen gevraagd betreffende
voor- en nageslacht van Ds. Herman van der Horst,
geb. Jutfaas 16 Aug. 1692, predikant te Schoonhoven,
f aldaar 7 Sept. 1766, zn. van Hendrik 0n Machteld
van Oostrum. Hij tr. Schoonhoven 30 Dec. 1733 Hermijn
Qarda Vos, geb. Amsterdam 17 Sept. 1709, _t Schoonhoven 23 Mei 1790, dr. van Pieter en Margaretha Blom.
A. J. BICKER C AARTEN.
Baarn.
Klinkhamer. (XLIII, 92). Eene genealogie Klinkhamer bevindt zich in het bezit van Prof. J. F. Elinkhamer, van Aerssenstr. 9, den Haag.
Mr. L. G. N. BOIJRICIUS.
Delft.
Maerle (de). Zou iemand mij in kunnen lichten of
er oudtijds een huis of boerderij in de omgeving van
Wateringen of elders in het Westland gelegen heeft,
genaamd ,de Maerle” of ,de Marel”? Bestond er ook
te Brielle, ‘s-Gravenhage of Rotterdam een huis,.waar
,,de Maerle” uithing of in gevelsteen voorkwam? Elke
inlichting hieromtrent zal mij zeer welkom zijn.
;U trecht.
A. VAN DER MAREL.
Oss (van). (XLIII, 92). Inget. Amsterdam 20.8.1625
François v. Os, v. A., geen ouders, br. Dirk.
Agpaita Pels, v. A., 18, m. Susanna.
Amsterdam 28.6.1631:
François van Os, v. A., w. Agpaita Pels, br. Dirk.
Sara Wijs, v. A., 21, geen ouders.
A. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.
Ringeling. (XLIII, 93.) Herv. Trouwreg. van Curaçao.
Invent. no. 1471. - 1762 Febr. 6 ondertr. ten huize van
de wede Plaat, geboden 7/14/21 Febr., in huis getrouwd:
Jan Ringeling j. m., geb. op ‘t Eiland Maraier en Anna
Maria Plaat j. d. geb. op Curapao. Aan Bruidegom zijde:
Gerrit Tortel en Sara GEjsbertha Veeris w0de Rojer. Aan
Bruid zijde Jan Veeris 0n Anna Alelta Peeris wede J a n
Albert Plaat.
(Zal met Marsier bedoeld z@ Marken?)
Begraafreg. van Curagao. ‘Invent. no. 1486.
1788. February 9. Voor de heer 1. Alb. Ringelil,gh
bekent gemaakt dat zijn Ed. vader de heer Jan Ringelzng
op d0n 17 November 1787 in Amsterdam is overleden
oud 61 jaaren.
Uit het huwelijk van Jan Ringeling en Atalaa Maria
Plaste (zoo wordt haar naam verder in het doopreg.
vermeld) werden in de Herv. kerk op Curagao gedoopt:
1768. 29 Maart Cornelis (overl. op Curatao 14 Juli
1819.)
1771.6 Feb. Jafalzetie Alletta (begr. op Curaqao 26 Maart
1776.)
.
1776. 17 Nov. Pieter Gerardus. Als absente getuigen
vermeld: Cornelis en Nelletje Ringeling tot Buuksloot.
177 . 14 Dec. Anna Allettha. Als absente getuigen
vermeld: Jan Hendrik en ïVee&e Ringelilag tot Amsterdam.
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1781. 30 Dec. Abraham Anthony.
1783. 1’7 Aug. Jannetje Elisabeth.
‘s-tir.

v. R .

Ringeling (XLIII, 93). Jan Ringeling is begraven
Amsterdam (Westerkerk, le Cl.) 17.11.1787 oud 61 jaar.
Hij liet 7 kinderen na, wellicht is dit Jan 11.
Inget. Amsterdam 11.9.1788 :
Jan Hendrik Ringeling, v. Curaqao, 24, m. Anna
Maria Plaste, en Susanua Anthonia Thuret, v. W e e s p ,
20, ouders dood.
Inget. Amsterdam 11.0.1797 :
Claas Ringeling, v. Curaqao, 24, m. Anna Maria Plaat.e,
en Catha,ina Taddel, v. A., 16, va. Philippus.
Inget. Amsterdam 27.4.1792 :
Jan Ringeling Clausz., v. Buiksloot, 23, m. Mijntje
Schaap, en Maria h’lselina Johanna Persfelt, v. L i t h
bd den Bosch, 17, m. Alida de Jong.
Te Amsterdam gedoopte kinderen uit het huwelijk

Ringeling X Thuret:
Aarnoudina 10.10.1792 Zuiderkerk.
Maria Aletta 18.7.1794 Westerkerk.

Te Amsterdam gedoopte kinderen uit het huwelijk

Ringeling X Taddel:
Maria Catharina 17.1.1802 W.esterkerk.
Johanna Dorothea 11.3.1804 Westerkerk.
Jan 2 1.12.1806 Westerkerk.
Cornelis 26.9.1808 Westerkerk.
Engelina Aletta 29.7.1810 Westerkerk.

Te Amsterdam gedoopte kinderen uit het huwelijk

Ringeling X Versfelt :
Klaas 1.3.1793 .Oude Kerk.
Alida Maria 11.7.1794 Westerkerk.
8. B. VAN DER VIES.
Amsterdam.

Roos. Volgens de genealogie van Groens in Vorsterman
van Oyen huwt M u r i a Perpetua van Goens, geb. den
Haag 24 Febr. 1716, f- Utrecht 23 Mei 1779, den 2
Sept. 1749 Hendrik Roos, raad in de vroedschap te
Rotte.rdam, t Utrecht 10 April 1773. Wie kan mij de
voorouders van dezen Hendrik Roos opgeven of mij aan
een genealogie Roos helpen?
H. KRONENBERG.
Decenter.

Ro(o)yen (van). Henri v. R., koopman te Amsterdam,
i- vóór 1779, tr. omstr. 1776 Anna Marg. Bouwmeester.
Zij geb. te. . . . (Amsterdam?) 26 Aug. 1765. Zij hertr.
te. . . . 2 Aug. 1780 Ds. Johan Lemker. Wie vult het
ontbrekende aan?
H. L. DE WIJS.
‘s-Qravenhage.
Rotte (de). Amsterdam Puyboeck no. 690.
Den 17 April 1676. Compareerden als voren Francois
de Rotte van A., out 27 jaar, woont in de N. Qselstraat,
geass. met Johanna Willems sijn moeder en A n n a
Maria van Angereja van Putten, out 24 jaar, woont als
voren, ouders doot, geass. met Sofia van Angeren
haar moeije. (Met hunne handt.).
Vergelijk Nederland’s Adelsboek i. v. Frans de Rotte
sub V.
Wordt gevraa.gd de doop van genoemden 1Frans en
het huwelijk zijner ouders.
v. R.
'S-Gr.

Schenck. Maria Agnetis S., geb Nederweert (R. C.)
omstreeks 1766. Qeneal-biogr. aant. omtrent haar en
hare ouders en grootouders gevraagd. Zij huwde D .
Nyssen.
‘s-Gravenhage.

H. L. DE WIJS.

Slotsboo. (XLIII, 94). Theodora Gerhardina de Lalane
Doetinchem 26.10.1738, i_ Zwolle
9.3.1810 (dr. van Claudius Antonius en Jacoba Tulleken)
huwde in 1767 Cajzcs Petrus Slotsboo, volgens eene h.s.
aanteekening ,,voornaam coopman te Amsterdam”, uit
welk huw. 2 dochters a. Stephania Henrica Aleyda;geb.
1768 en Jacoba, geb. 1769. Alleen de eerstgenoemde
was bij den dood harer moeder in 1810 nog in leven.
Daar eene zuster van Mevrouw Slotsboo, n.1. Alida Elisabeth de L. de D., ged. Doetinchem 14-6-1744, huwde
met Abraham Bredius, kan het familie-archief van laatstgenoemd geslacht vermoedelijk licht geven inzake het
wapen Slotsboo.
‘s-Gr.
M. c*. W.
de Duthay, ged.

Stapele (van)-Stapels. Tot de bekende Bergen-opZoomsche-Zeeuwsche familie van Stapele kan ik niet
invoeren de onderstaande gegevens omtrent Stapels.
a. Jhr. Johan Staael i. m. deed in den Haag ondart.
14 Mei 1617 m& Elisabeth van Mierbach, ,,&aetjoffre
van Mevr. van Merode”.
b. Jan Stapel krijgt het commando als kapitein over
een compagnie soldaten voor W. 1. 3 Oct. 1624.
C. Capitein Stapel wordt begraven in den Haag 26 Sept.
1628. Familieblad 1894.
d. Mejuf. Marie Stapels is 8 Nov. 1628 getuige bij een
militair huwelijk te B. o. Z.
e. Cornelis Stapel wordt begraven in den Haag 12 April
1631. Fam. Bl. 1896.
fa Joh. de Laet’s ,,Jaarlijks verhaal” q blz.
__ 269-266-272
. . . . .
noemt Jan van Stapels cap. op ,de l\oordstar” tusschen 1620-1630; 1632 op ,,de Brack” naar Brazilië;
Jean Stapele was in 1626 kapitein in Porto Rico;
Geleyn can Stapele kapitein van de ,Vliegende Draeck”
22 Jan. 1627 van Vlissingen, 1631 op ‘t fort Recif,
1632 commandant van Pernambuco.
Wie kan mij intichtingen verschaffen uit het gegeven
van Fam. Blad 1886 blz. 286 over Marie 1. Stapele?
ir. J.
B. o. .Z.
Trompert. Wie waren de ouders en grootouders van

Lambertus Gerardus 1 ,.ompert, die als gtioren te Gouda
den 17 Jan. 1798 te Rotterdam als poorter werd beëedigd en aldaar 20 April 1799 ondertrouwde met Cornelia van delz. Ende van Delft? In het archief der ge-

meente Gouda is het ,ondanks een zeer uitvoerig onderzoek” niet mogen gelukken zijn geboorte- (doop-)
inschrijving te vinden, hoewel de familie T. daar zeer
dikwijls voorkomt. Kan iemand dit raadsel oplossen?
v. D. H.
‘s-Gr..
Veeris-van der Nieuwburgh. Abraham Veeris woonde
op Curacao en was gehuwd met Anna Naria van der
Nieuwburg71, uit welken echt o. a. geboren werd A n n a
Aletta Veeris, in 1740 op Curaqao gehuwd met Jan Plaste.
Nadere gegevens over bovengenoemd echtpaar, zijn vooren nageslacht, zouden mij zeer welkom zijn. - Behoorde

inrt
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Abraham Veeris tot hetzelfde geslacht als Ds. Melchior

VII. J. Willem v. W. X Regina v.d. Qrooteraacker, hieruit:
VIII. Joannes Ludovicus v. W., med. doctor te ‘s Hertogenbosch, ongehuwd aldaar overleden 13 Juni 1843.

Feeris (1634-1721), vermeld in NW . Ned. Biogr. Wbk.
111, k. 1276?
Driebergen.

VALGK LUCASSEN.

Visser. Gevraagd de voorouders van Alida Visser,
gehuwd & 1776 met Mr. Egbertus Berwrdzcs te/h Dal1
te ‘s-Qravenhage. Zij was de dochter van den landsadvocaat Mr. Jacobus Visser.
\ \ *assenaar.
&4. E. RABIJSEN.
Voorst (van). Gevraagd wapen en z. m. nadere
bqeonderheden omtrent een doopsgezinde familie v a n
Voorst, waartoe behoorde Dr. med. Ameldonck Hendrikst. oa.~ %orst, uit Emmerik, tr. Amsterdam 31.6.1682
Cetilia Verkolje.
v. D. H.

W.

Wanra(e)y (van). (XLI, 264). In het bezit gekomen
zQnde van een zeer onvolledig fragment-stamlijst van
dit geslacht, laat ik dit h’leronder volgen in de hoop
dat aanvullingen niet zullen uitblijven.
Qaarne zou ik tevens willen weten welke plaats de
hierna te noemen vrouwelijke leden hierin moeten innemen (zie Maandbl. 1933, kk. 25, 27), n.1. Cfriet van
Wanray, a Festo Epiphanie A” 1563 gehuwd te Doesburg met Engelberth Willinck, en Belie van Wanray, a
Festo Pasche Ao 1668 gehuwd te Doesburg met Willem
Stenderick (zie voor’dit laatste ook Navorscher 1910). Een
en ander zal dankbaar door mij worden aanvaard.
Wapen : In zilver drie gekroonde leeuwenkoppen van
rood.
Adam van Wanray, hieruit:
1:: Hendrik v. W. X Maria Wemmers, hieruit 4 k. :
1. Hendrik v. W., volgt IIIa.
2. Wernerus 2). W., volgt IIIb.
3. Jan v. W., volgt 111~.
4. Franciscus . IV., volgt IIId.
111 a. Hendrik v. W. X Beatrix van der Weerden; zij
hadden 2 kinderen n.1. Maria en Helena v. W.
111 t. Wernerus v. .W. X Beertruida de Haas, hieruit 4 k. :
1. Gerardus v. W., als pastoor van Haps (N. I&)
overleden.
2. Adam v. W., die volgt TVa.
3. Jacobus v. W., die volgt IV b.
4. Jan v. W., ongehuwd als Luitenant overleden.
Jan v. W. X Johanna van den Broek, hieruit 2 k. :
1. Hendrik v. W., als geestelijke overleden.
2. Maria v. W. X Jan Kerkhof, hieruit 6 kinderen
n.l.3 zoons en 2 dochters van wie Helena huwde
met Ploos van Amstel.
111 a. Franciscus v. W. X Helena van Beul, geen kinderen.
IV a. Adam v. W., geb. & 1717, X _&îaria van Vechel,
hieruit II’illem v. W., die volgt V.
IVb. Jacobus v. W. X Johanna van Elsbroek? hieruit
3 k. n.1. Cferardus, Qeertruida en Hendrzka v. W.
V. Willem v. W., geb. & 1747, X Berardina van der
Linden, hieruit 1 zoon, die volgt VI.
VI. Adam v. UT., geb. f- 1777, X catharina van der
Voort, hieruit 2 zoons n.1. :
1. Hendrikus van Wanray, pastoor te St. Hubert
(N.B.) en
2. J. W&em v. W., die volgt VII.
V

Amsterdam.

JAMES WI L L I N O K.

Wijs (de). (XLIII, 63,96). Inget. Amsterdam 4.12.1656 :
Johannes de Il‘ijs, v. A., zijdeverver, 26, m. Qrie2je
IJ’illems (moet zijn: Jans) e n
Jannetje Hendriks Baelesse, v. A., 27, ouders dood.
~ Amsterdam (Oude kerk) 29.9.1630 (doop):
v. Johannes de Wajs, m. &ieGe Jans, kind : .lan.
Inget. Amsterdam 2.3.1628 :
JohanNes de IC’ijse, v. Breda, brouwer te Oosterhout,
en Qrietje Jans, v. Hasselt, 22, geen ouders.
Deze Jan de Wijs iS begraven Amsterdam (Nieuwe
kerk) 10.9.1663.
Jan de Wijs [de Jonge) werd poorter 14.1.1666, makelaar 3.9.1661 en bedankte daarvoor 65.1682.
A. B. VAN DER vIM3.
Amsterdam.
Onbekend wapen. (XLIII, 63, A). Het helmteeken
blgkt achteraf een harp te zijn en het wapen dat eener
familie van der Horst. Aldus werd het aangetroffen op
den lakafdruk van P. J. van der Horst in de boedelpapieren van de Weeskamer te Amsterdam (lade 508),
op de lakafdrukken van F. 6. van der Horst in brieven
Krankz. gest. te Dordrecht en van Jan wn der Horst,
12-4-1798 prov. secr. van Nieuwerkerk a. d. IJssel
archief der Staten van Holland, portef. Holl. 4831 met
‘b ijl. v. d. Comm. v. Algem. Waakzaamheid). De voorgestelde persoon was Ds. Aerman van der Horst (16921766), predikant te Schoonhoven. Het portret is gedateerd
1717 (niet 1712).
S. J. BICKER CA A R T E N.
Baarn.
FQrtretten. Gevraagd deelnemers voor het voor gezamapl&jke rekening laten photografeeren van de volgende
personen :
Wàllem Jan Reyerszn van Heemskerck en zin vrouw
Margriet Ramp (Lakenhal te Leiden) ; Viwent van Myerop
en zijn vrouw Maria Rwysch; hun dochter E v a v a n
ayerop (Stedelijk Museum den Haag); Willem van Schzcylenburch, burgem. van den Haag (Trouwzaal stadhuis den
Haag). Kosten f f 2.60. per ex.
C. J. DE BRUYN KO P S.
‘s-Gra cenhage.
Ant. Duyckatr. 95.

INHOUD 1925, W. 4.
Bestuursberichten. -- Algemeene Vergadering van het Genootschap.
- Jaarverslag over 1924. - Bidrage tot de geschiedenis van het
geslacht van Maneil, door W. J. J. C. Bijleveld. - Een bastaardtak
der Brederode’s, door J. D. Wagner. - Aanvullingen op gepubli.
ceerde genealogieën enz. (ontleend aan diverse bes&eiden uit het
landsarohief te Weltevreden), door Mr. P. C. Blovs van Treeloog
Prins. - Korte mededeelin&: Versteveren; 162514 April-1925;
VanBrederode genaamdCloetinge.-Vragen en antwoorden:Andringa;
Beeldsnider; Bierman; Boellaard; Bos-Ceporinus; Estoppey; Haring;
Heethuysen (van); Hoogmade (van); Horst {van der); Klinkhamer;
Maerle (de); Oss (van); Ringeling; Roos; Ro(o)yen (van); Rotte (de);
Schenck; Slotsboo; Stapele (van)-Stapels; Trompecl; Veeris.van der
Nieuwburgh; Visser; Voorst (van); Wanra(e)y (van); Wijs (de). Onbekende wapens ; Portretten.

De Ned. Boek- en Bteendrukker~, voorh. H. L. Smis.

MAANDBLAD
VAN

HET

Genealogisch- heraldisch Genootschap : , De Alederlandsche Leeuw,”
Dit blad verzobgnt maandelijks en wordt sande )

1 leden van het Genootsahnp gratis toegezonden.

Correnpondentie h&&ende het Genootsohap ge‘lievemen teriohten@denseoretarisMr.E.J.

1

@ijdragen en correspoodentie, bestemd voor het
Maandblad, zoomede opgaven van adresverande. ~
rin.g gelieve meo te riohten tot den redaotenr’
i M r . TH . B. VALCK LUCASSEN, hzc& Sparrmheide,
Driebergen.

TEOMASEBN h

~

De jaarlijkzohe oontributie voor het lidmaatsohap ~
bedraagt flO.- en voor de leden te ‘s-Gravenhage, ;
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, i 16.-. ;
Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar 1
tegen eeo abonnementsprije van i 10~ per jaargang. I

,<_-_-_

TEUESSINK

VAN

DER HOOP, Nieuwe laan

9, ‘&nwe&ugs, en die betreffende de Bibliotheek
en de uokelijkeohe portefeuille, zoomede aanvragen
~om exemplaren van vroeger verzohenea Maandbla.
I den, tot den biblioth&oaris A. P. M. A. STOBM
rm Quw, Prins Mawritslaafi 44. ‘s-Gravenhage.
!, De Bibliotheek, geqeetigd Juflwuw Idastraat 3, /
s.&avsnhaqe; in voor de leden geopend iedereo
~Maandag van 3-5 nnr en op nader met den biblio.
i theoaris overeen te komen uren.
h
,

%

De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is
strekking of den inhoud der ondertaekende stukken.
..~_
No. 5. 0 XLIII" Jaargang.
BESTUURSBERICHTEB.

Feith-fonds.
Op de jongste Algemeene Vergadering is door eenige
leden wederom een bijdrage voor het Feith-fonds
beschikbaar gesteld. Aangezien de boekerij door de
uiterst beperkte geldmiddelen van het Genootschap,
waardoor zelts het meest noodzakelijke bindwerk achterwege moet blijven, voor aaukoop uitsluitend is aangewezen op dit fonds, is het niet mogelijk de bibliotheek
op peil te houden, tenzij ook van de verdere leden
daadwerkelijke steun wordt ondervonden.
De bibliothecaris meent dan ook nogmaals een dringend beroep te mogen doen op die overige leden, in
de verwachting dat ook zij ten behoeve van genoemd
fonds een bijdrage zullen willen zenden. Het zal toch
zeker niet met hunne bedoeling strooken, dat de bibliotheek, waarvan ook zoovelen buiten den Haag gebruik
maken, slechts door 21e van alle leden wordt bekostigd.
Men schrikke niet terug voor het zenden van kleine
bedragen! Ook deze zullen dankbaar worden aanvaard.
Zelfs wanneer ieder lid slechts Qén gulden bijdroeg,
zou al heel wat kunnen worden bereikt!
Men gelieve de bi.jdragen, onder vermelding van het
Feith-fonds, te doen tcokomen aan den penningmeester
Jhr. H. Trip, Nassau-Zuylensteinstraat 6, den Haag,
(Postgiro No. 20910) ot aan den bibliothecâris A. P. M. A.
Storm de ffrave, Prins Mauritslaan 44, aldaar.

voor

de

Mei 1925.

Adreswijzigingen.
Mr. L. R.
J.

A.
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M. W. M. J.
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. . . . . . .

Rotterdam.

Oostplein 24a.

. . . . . . . . . Pariis.

Rue Chauveau-Lagarde 14.

IEUWENKANP

. . . . fitrecht.

Gerard Doustraat 28.

Dr. W. M. G. SCHUMANN . . . . ‘ s - G r a v e n h a g e .

Wapeaaarweg 18.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Vicente Lecuna-Julio Planchart. Historia de
la Casa de Bolivar y anotaciones aobre au reedifiacion.
(Gesch. van Mr. W. Dijckmeesler).
Caracas 1926.
R. Viascher. De archieven van het St AnthonyGasthuis te Leeuwarden, 1426-f813. Leeuwarden I Stil.
(Gesch. v. h. Bestuur
van gen. Qasthuis).
,
Het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1426-1926.
(Gesch. a. b.).
Leeuwarden 1926.

Vereeniging ,,Oranje Nassau Museum”, gevestigd te
‘s-Gravenhage.Jaarverslag over 1924 met bijdragen van
Prof. Dr. H. F. W. Huybers en van Mr. E. J. Thomassen à Thuessink v. d. Hoop. 2 pl. 1926.
(Gesch. v. Mr. E. J. Thomassen à Thuessiuk van der Hoop.)
Jaarlijksch Verslag der Zaanlandsche Oudheidkundige
Verzameling ,Jacob Honig Janszoon Junior” te Zaandijk over 1923-‘24. z. j.
(Gesch. v. h. Bestuur der Vereeniging.)
[O. va n L en n e p.] De familie Dingemans. M. S. Genealogie 1601-1836.
(Gesch. v. d. Heer Cs. H. J. G%jsberti Hode~pajl.)
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Het wapen van

Fig. 2.

Maurits, Prins van Oranje,
do& Mr. E. J. TH . it TE . VAN

DER

H O O P.

Willem I

Op den 23sten April 1626, dus nu voor drie honderd
jaar, overleed te ‘s-Gravenhage de Stadhouder Prins
Maurits; ,Neoptolemus noster” noemde hem in dichterlijke taal Hugo Grotius, wiens nagedachtenis weldra
hier en elders zal worGen gevierd, ,Achille qui maior,
dici ai patietur, erit”. Over eenige herdenking van ,,Prince
Mouringh”, deze toch niet onbelangrijke figuur uit onze
geschiedenis, mochten we weinig vernemen, - zoo volge
dan hier als bescheiden bijdrage overeenkomstig het karakter van dit maandblad een heraldische herinnering,
welke om verschillende redenen haar nut kan hebben.
In de eerste plaats toch vertoont het wapen van den
prins een eigen ontwikkeling, waarin de destijds reeds
in vergetelheid gerakende oude heraldieke regelen op
leerzame wijze tot uiting komen. En voorts heerscht omtrent het door hem gevoerde wapen een veel voorkomond misverstand, dat zich kan wreken bij het dateeren en determineeren van penningen, prenten en andere
kunstvoorwerpen, weshalve eenige opheldering hier niet
ondienstig schijnt.
Veelal toch vindt men als zijn wapen een vierendeeling van de samengestelde wapens van Oranje en Nassau 1) met als hartschild over al deze kwartieren: Saksen, het wapen zijner moeder prinses Anna, Deze com-

1544 1584
Philips Willem
1584.-1618

Hun opvolgers voegden hier de wapens der graafschappen Meure en Buren aan toe:
Fig. 3.

Maurits
1618-1625
Frederik Hendrik
1625 1629

Dezelfde kwartieren werden daarop anders gerangIschikt:
Fig. 4.
Frederik Hendrik
1629-1647

W i l l e m II
1647-1650

W i l l e m III
1650-1689

Zilv. P e n n i n g 159Ojl600; v. Loon II pag. 138.

.

binatie, inderdaad gedurende vele jaren door hem gevoerd, mag echter niet als ‘definitief wapen van den
prins gelden, zooals we hopen aan te toonen. Toch
maken sommige teekenaars - wij noemen vooral de
bekende T. van der Laars op meerdere historische kalenders, stamboomen enz. - zich aan deze fout schuldig.
Ten bewijze onzer bewering behoeven we slechts aan
te halen, wat b.v. bekend is omtrent ‘s prinsen begrafenis : bij die plechtigheid is blijkens de daarvan gemaakte, zeer nauwkeurige afbeelding voor versiering
van lijkkleed enz. een wapen gebezigd zijnde gevierendeeld: 1 Nassau, 2 Oranje, hartschild Buren (vgl. fig. 3).
Van Saksen dus geen spoor. Om een en ander te verklaren
zij hi.er in de eerste plaats geconstateerd, dat de regeerende prinsen van Oranje uit het huis Nassau sedert
1644 hebben gevoerd als volgt:
1) De combinaties Nassau-Katzenelnbogen~Vianclen-Dietz

en ChalonOranje-Genève willen we hier kortheidshalve respectievelijk als ,,Nassau” en ,,Oranje” a a n d u i d e n .

Na 1689 voerde Willem 111 als koning een geheel
ander wapen, dat hier, evenals dat der prinsen uit den
Frieschen tak, buiten beschouwing blijft.
Om nu tot Prins Maurits terug te keeren, moet ik
in herinnering brengen, dat deze eerst in 1618 ten
volle als prins van Oranje mag worden beschouwd;
niet hij, maar zijn oudere broeder is in 1684 Willem 1
opgevolgd, welke omstandigheid veelal uit het oog
Fig. 5

Zilveren strooipenning: inhuldiging te Vers 1588; v. L.

I p,

396.

wordt verloren en ook de oorzaak is van het bedoelde
misverstand. Tot 1628 voerde Maurits een ,,verminderd” : ,, gebrokeu” of jeugdwapen, zooals trouwens alle

.
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broeders en zusters van Prins Philips Willem, die blijk- heerlijkheid Polanen (d. w. z. de dorpen Monster, Poelbaar beschouwd werd het uitsluitend recht te hebben dijk, Terheide en half Loosduinen) ; en voorts ter viering
zijns vaders wapen onvan den ondergang der
Fig. 6.
gebroken te voeren (zie
Armada (1688) en de verfig. 6).
rassing van Breda (1590).
Wij vinden hier terug
Zoo geeft ook de uitde, vooral in West-Euvoerige stamtafel, behooropa hecrschende zede,
r e n d e b i j Orlers’ ,Nasvolgens welke alleen het
sausche Laurenkrans”,
hoofd van een geslacht
zeer minutieus de wapens
het volle wapen behield,
van des Zwijgers kinen jongere leden dit
deren met hunne echtgemoesten breken of van
nooten: zoowel de eenige
eenig p e r s o o n l i j k t o e eigen zuster van Philips
voegsel moesten voorWillem a.ls diens overige
zien. In de Bourgondibroeders en zusters voesche landen vindt men
ren daar combinaties
reeds in de middeleeuwen
resp. met Egmond (Bnde usance, dit breken
ren), Saksen, Bourbon en
niet door barenstelen of
Coligny. Blijkens hctdergelijke, veelal min of
geen deze stamboom wel
meer ontsierende figuren
en niet vertoont, moet
te doen geschieden, maar
de gravure omstreeks
door combinatie met een
1600 zijn vervaardigd.
of meer andere kwarPrins Maurits voert daar
tieren waartoe dan bij
overeenkomstig zijn hiervoorkeur het moederlijk
bij afgebeeld grootzegel
wapen werd gebezigd.
van 1686 (fig. 11) en zijn
Reeds uit het jaar 1688
kleinzegel, z o o a l s h e t
hebben wij als bewijsstuk
voorkomt op verschileen penning, waarop het
lende brieven uit die
wapen aldus gebroken Grootzegel van Philips Willem als regeerend prins, aan een stuk van 1609. jaren, laatstelijk door mij
v o o r k o m t ( f i g . 5 ) . zij
gevonden op een stuk
werd geslagen bij ‘s prinsen inhuldiging als markies van 29 Juni 1608. Het grootzegel hangt nog met dat
van Vere; ook voor Willem 1 was in 1581 een dervan fig. 6 aan een acte van 1609, berustende in het
Kon. Huisarchief. Een niet zeer fraaie afbeelding komt
Fig. 7.
Fig. 8.
voor in V. v. Oyen, het Vorstenhuis Oranje-Nassau.
Door de welwillondl~cicl van Prof. Dr. F. J. L. Kriimer
Fig. 10,

Eerste

kleinzegel.

Tweede

kleinzegel.

gelijke penning verspreid. In I5S8 en 1589 viuden we
hetzelfde wapen op penuingen, verbonden met dat der
Fig. 9.
Gouden medaille (aan ketting); v. Loon II pag. 87.

konden we deze beide zegels thans fotografisch vastleggen. Behalve het groot- en kleinzegel was destijds
nog een middelbaar zegel in gebruik, hoog 45 en breed
38 mM. met hetzelfde wapen; een afdruk hiervan vindt
men op een stuk van 12 E’ebr. 1599 berustende in het
museum Flehite te Amersfoort. “)
Z i l v e r e n s t r o o i p e n n i n g : i n h u l d i g i n g to Meurs 1601; v. L. I p. 5 5 9 .

!) Vriendelijke mededeeling vnn den heer

W . C r o o c k e m i t W.$zn.
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Uit vorenstaande schetsen der in papier afgedrukte voert en vaststaat, dat ook de latere prinsen - o.a.
kleine zegels blijkt, hoe dit eerste wapen van voorbijblijkens den bekenden wapenrok in ‘t Rijksmuseum gaanden aard is geweest en, nog vóor damt het definitieve dit bijschildje wegens Meurs hebben gebezigd, daar
behoeven weiiet teaarzelen
wapen werd aangenomen
Fig. 11.
met onze conclusie, dat om(1.618), weer een ander gestreeks 1600 het door ons
voerd is, dat zich van het
eerste onderscheidt door de
besproken wapen met dat
toevoeging van een schildje
van het graafschap Meurs
met dwarsbalk, over de Nasis vermeerderd; waarbij het
sausche kwartieren gelegd.
niet behoeft te verbazen, dat
de eenmaal bestaande zegelOm de beteekenis dezer toevoeging juist te beoordeelen
stempels nog tot 1608 of later
moeten wo nagaan wanneer
dienst bleven doen.
ze ‘voor ‘t eerst voorkomt:
Nu moeten wij nog wijzen
dit nu is niet zoo g e m a k op e e n v a r i a t i e , d i e d e z e
kelijk, inzoover nog in 1608,
tweede periode vertoont: zoozooals gezegd is, het oude
wel de hier afgebeelde penzegel w&d gebezigd, terwijl
ningen, als tal van op prenreeds on een stuk van 31
ten voorkomende wapens en
Januari ’ 1604 het nieuwe,
ten slotte het in 1616 ververmeerderde wapen door
vaardigde grootzegel (fig. 12)
mij werd aangetroffen. Dit
vertoonen het wapen NassauM e u r s - in afwijking van
wat de zegels betreft, doch
noch eerder vinden we het,
het reeds besproken kleingenoemde bijschildje op penzegel - in het eerste k w a r ningen, en wel voor ‘t eerst
tier. Reeds de penning van
1601 vertoont deze eigenop een van 12 Aug. 1601
aardigheid; doch curieus is
(fig. 9), geslagen ter gelegenheid der inhuldiging als
het,
dat deze omzetting eerst
Eerste grootzegel van Maurits 1586 (aan een stuk van 1609).
zooveel later op ‘sprinsen
graaf van Meurs, na de verovering van Rijnberk. Geheel hetzelfde wapen vertoont ’ zegelstempel i s o v e r g e n o m e n , e n d a n nog alleen o p
het groote zegel van 1616 (fig.
de hier afgebeelde medaille van 1615, bestemd om t e
. __ 12).
OÖk van dit zegel is ons geen origineele stempel
worden gedragen, en vervaardigd nadat de prins de 1
o r d e van den K o u s e b a n d
bekend, doch wel bestaat
Fig. 12.
had ontvangen; hij is dan
een afslag in metaal zoowel
ook op de voorzijde afgebeeld
van dit als van het latere
grootzegel (fig. 13). Door de
als ,,eques o r d i n i s periscelidis” (fig. 10).
vriendelijke medewerking
Als bewijsmateriaal voor
van den heer A. 0. van
het m;j gestelde doel heb ik
Kerkwijk, directeur van het
gemeend alleen die penninKon. Penningkabinet, kungen te moeten vermelden, die
nen beide hier worden afzelve een bepaald jaartalvergebcold; die van 1618/26 is
gebezigd als keerzijde eener
toonen, en dus niet af te
gaan op dateeringen door
medaille door den stempelISizot, ViHl L o o n e . a . Z O 0
sni,jdcr A. Riese.
blijft b.v. in dit verband de
Hoewel het mogelijk is,
door van Loon afgebeelde
dat ons vele zegels ont,gaan
Vlissingsche strooipenning
zijn, zoo m o e t e n w e , b e buiten beschouwing, daar
houdens nieuwe gegevens,
annnemcn, dat eerst in 1616
geheel onbewezen is, da,t de
(zio fig. 12) het wapen Oranje
door hem daaraan gegeven
door Prins Maurits is achdateering (1690) op goede
tergesteld bij dat van Nassaugrouden steunt.
Meurs; dus niet dan nadat
Waar nu het bewuste bijreeds in 1601 of wellicht
schildje opduikt, juist nadat
nog vroeger tot deze omhet graafschap Meurs door
zetting door anderen - n.1.
Prins Maurits werd verworin niet van Maurits zelf uitven s), dit graafschap een
Tweede grootzegel van Maurits (1615-1618).
gaande stukken- als prenten
zwarten dwarsbalk in goud
en
dgl.
het
voorbeeld
was
gegeven. Mogelijk is, dat hier
8) Dit gebied, waarin de steden Meurs en lirefeld, werd door de
een bepaalde beteekenis aan gehecht moet worden, in
kinderlooze gravin Walburg (uit het huis Nieuwenaar) aan Maurits geschonken in 1594 en door hem in 1597 veroverd en in 1600 definitief
welk geval wij de verklaring daarvan moeten schuldig
in bezit genomen.
1 blijven; maar “ook laat zich denken, dat zonder bijzoG
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dere bedoeling het grafelijke kwartier vóór het prinse- lakafdruk. Het komt in vorm en grootte juist overeen met
lijke gesteld is. Voor het laatstje pleit, dat nog op een het hierboven besproken middelbare zegel uit de eerste
brief van (i Maart 1616 het kleinzegel, volgens fig. 8 periode (1699). Een dergelijk zegel uit de t,weede periode
voorkomt,, en zelfs het eerste wapen (dus zonder Meurs, is ons niet voorgekomen. Eindelijk geven wij volledigals fig. 7) is geteckond in een van Maurits zelf af- heidshalve nog de afbeelding van een kleinzegel uit
komstig, geschreven exemplaar der Statuten van dc de derde periode, naar een afdruk in papier uit de
Kouseband-orde, dateerende van 1613, toen de prins collectie van Kol. J. C.P. W. A. Steenkamp te Ginneken,
in die orde werd opgenomen. “)
ons welwillend ter beschikking gesteld. Het tvnp~ 011
Hoe het zij, toen de omzetting eenmaal in het grootalle drie deze zegels komt overeen met dat op de, uit
zegel, dus offìciecl, was vastgelogd, bleef ze een voldongen die periode datcerende, penningen en munten.
feit ook gedurende de derde periode. Toen liet de prins,
Als regeerend prins vinden we Maurits, IILI ,,Mauritius 1
naar we za’gen, het door Saksen gebroken wapenschild D(ei) G(ratia) Princ(cps)” enz., afgebeeld op een geldstuk
varen om verder tot zijn overlijden in 162ö Nassau van het prinsdom, met het wapen op de keerzijde (Cg.
en Oranje te voeren, beladen met een hartschild wegens 16). Hetzelfde wapen vertoont de achterzijde van een
het graafschap Buren (in rood eet1 gekanteelde en tegenpenning van 16 19 (fig. 17)) geslagen ter gelegenheid v a n
gekanteelde zilveron dwarsbalk), in 1618 van Philips
de beëindiging der godsdiensttwisten tijdens het twaalfWillem geërfd.
jarig bestand. I-Iet buiFig.
Alvorens af te stappen
tenste r a n d s c h r i f t WXvan het tot 1618 door
toond o. m. de initialen
onzen prins gevoerde
van den muntmeester
Cornelis Wyntgens.
,,jeugd-wapen” moeten
we echter nog op &n
Eindelijk g e v e n wij
punt den nadruk leggen :
hier nog de afbeeldingen
dat het sedert 1601 daarvan een tweetal geclenkop voorkomende bi,jpenningen, geslagen ter
schildje mot den dwarseere van verschillende
balk in gecnen deelo bokrijgsbedrijven tijdens do
t r e k k i n g hccfi op hc!t
l a a t s t e regeoringsJaïen
markgraafschap Verc en
van den prins. Die van
lG22 (fig. 18), oenigszins
Vlissingen, zooals men
dikwijls leest en hoort
verkleind afgebeeld, mebeweren. Wij zeiden
moreert den in dat jaar
reeds, waarom dit schildgevoerden veldtocht, einje aan Meurs is toe te
digende met doverlossing
schrijven, dat in goud een
van het door Spinola bezwarten dwarsbalkvoert;
legerde Bergen op Zoom.
wel wordt aan Verc het
Die van 1624, waarvan
wapen van Borselen tocwij deachterzgdeopware
gekend, nl. in zwart een
grootte afbeeldeu, is de
zilveren dwarsbalk, doch
laatste, welke ter eerc
geen enkel oorspronkevan den prins werd gelijk document vertoont
slagen. Ze heeft volgens
ons deze kleuren in het
van Loon vermoedelijk
wapenschild der Oranbetrekking op den In
je’s ; waarbij dient te
dat jaar gevoerden strijd
worden bedacht, dat het
ter zee.
Derde grootzegel van Maurits, als regeerend prins (1618-1625).
markiezaat reeds krachMet het bovenstaande
tens zijns vaders testais m.i. afdoende bewezen,
ment aan Maurits toeviel, terwijl hij Meurs veel later dat voor dezen prins op:stamboomen en dgl. als w a p e n
verwierf en eerst danma het schildje met den dwarsbalk behoort te worden gebezigd dat van fig. 3. Zonder veel
verschijnt. Aan Vorsterman van Oyen komt de eer toe moeite kan evenzoo worden aangetoond, dat Prins Fr+
er op gewezen te hebben, dat Willem 1 nooit de bij- derik Hendrik voerde als fig. 4, terwijl al hetgeen
schildjes Buren en Vere bezigde 5); hij had echter verder hierboven omtrent het hartschild Saksen werd gezegd
kunnen gaan en, voorzooveel Vere betreft, hetzelfde gelijkelijk geldt ten aanzien van het hartschild Coligny,
verklaren voor alle latere Oranjevorsten.
waarmede Frederik Hendrik zijn wapen tot 1626 geThans nog eenige opmerkingen over het laatste of broken voerde. Aan hetzelfde stuk van 1609, w a a r a a n
derde Maurits-wapen : uit de periode na 1618 vonden cie hier afgebeelde zegels van zijn oudere broeders zijn
we, behalve het boven afgebeelde grootzegel (fig. 13)
gehecht, hangt ook een grootzegel van den jongsten,
een merkwaardig ijzeren stempel, in het Koninklijk huis- toen 25-jarigen zoon van Willem den Zwijger. Het
archief berustend. De hierbij gevoegde ruwe schets ({íg.
gelijkt op dat van IMaurits; zooals ,deze in het rand14) is gemaakt naar een met dit stempel vervaardigden schrift van zijn eerste grootzegel slechts graaf van
~._
Nassau enz. en markgraaf van Vere en Vlissingen wordt
4) No. 61 der Omn,je Nussau boekerij ter Kon. Bibliotlleek
“) Het Vordtenhnis Oranje Nassau, blz. 17 noot 1.
genoemd, zoo voert Frederik Hendrik op zijn groot-
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zegel alleen de titels graaf van Nassau enz. en heer
van Geertruidenberg enz. 6)
Het zou belangwekkend zijn omtrent die grootzegels
en hun vervaardige]r9
Fig. 14.
iets meer te weten; 201 1der thans in een die1 3gaande vergelijking tie
treden volstaan wij me3t
te constateeren, dat hg 3t
zegel van 1616 (fig. 1: 2)
voorzoover het schil d
betreft, de uitvoerin g
der leoumen enz., vel E?l
overeenkomst vertoorIC
met da.t van 1618 (lij 3.
13) ; terwijl dnarenti Dgen de helmen, helnlteekens en dekkleedein
van 1586 en 1616 vo lkomen overeenstemmen. Waar nu bovel lMiddelbaar zegel 1618-1625.
dien de schildfìgurein
van 1586 kennelijk van een andere hand zijn en een
meer antieken indruk maken dan die van 1616, daar
ligt de conclusie voor de hand, dat in laatstgenoem d
jaar het oude stempel van 1686
Fig. 15.
is benut, en daarin alleen het
---_
schild nieuw is gesneden en tevens
het randschrift is gewijzigd. De
leeuwen van 1586 gelijken meer
;
op die van het vermoedelijk om\
streeks denzelfden tgd gesneden
grootzegel van Phdlps W i l l e m ,
Dit laatst.e, als gezegd nog aanwezig aan een acte van 1609, is
aanzienlijk grooter dan dat zijner
twee broeders : ook hierdoor wordt
m. i. uitgedrukt, dat deze laatsten Derde k,einzege, ,6,8_,625
een lageren rang bekleedden. Toen
dan ook in 1618 Prins Maurits als regeerend vorst
optrad, kreeg zijn nieuwe zegelstempel (fig. 13) denzelfden omvang als tevoren dat van Philips Willem.

1618 mist helmen enz. en wordt slechts gedekt door
de sierlijke .,prinseliike” bladerkroon. Tenzij men hierin
m o e t ziun é&n opze”ttolijk d e n n a d r u k leigen o p h e t
in 1618 ten volle aanvaarden der souvereine, vorstelijke waardigheid, zal men het verdwijnen der helmen
eenvoudie hebben te verklaren uit het meer en meer
in onbruik geraken
Fig. 17.
van helmen en helmteekens en dus als
een symptoom van de
inwerking der Fransche heraldiek.
T e n slotte n o g
eenige voorbeelden,
waaruit het uutonzer
nauwkeurige vergelijking der wapens
v a n &1aurits m o g e
blijken : de medaille
van fig. 1 - verkleind afgebeeld staat bij Bizot en van
L o o n t e b o e k als
zijndc v a n 1621 7).
Niet slechts om Zilv. gedcnkp.: Rust in kerk en slaat hersteld
‘s p r i n s e n uitorli,jk
1 6 1 9 ( k e e r z i j d e ) v. Loon II pag. 112.
d a t m e e r aa,n zijn
jeugdportretten herinnert, maar vooral om het aan de
achterz{jde afgebeelde wapen en den titel ,,?zntils auriac.
print. ” meoncn me haar met beslistheid omstreeks 16901600 to moeten stellen.
c_.

,

Fig. 18.

Fig. 16..
Zilv. gedenkp.: Bergen op Zoom ontzet 1622; v. Loon II p.149 no. 3.

Z i l v e r e n D a a l d e r Ivan Oranje; v. Loon II p. 102 no. 1.

In een ander opzicht verschillen hun zegels: dat van
6, De ti.tel “prins van Oranje” placht toen nog niet, aan jongere zoons

te worden gegeven, zooals later wel geschiedde; vandaar dat na des
Zwijgers dood alleen Philips Willem ,,prins” werd genoemd, de beide
andere zonen slechts ,,graef”. Een afzonderlijk besluit der Staten
van Holland schonk echter in 1585 aan Maurits den titel ,,geboren
Prins van Oranje” (natus princeps, vgl. fig. 1).

Zoo kau de penning, afgebeeld bij Bizot pag. 97, onmogelijk van 1600 zijn, immers ze vertoont het derde
Maurits-wapen en den titel Mauritius 1 D. G. Print. enz.
(vgl. ook fig. 16). Zoo moet m. i. de reeds bovengenoemde Vlissingschc strooipenning gedateerd worden
na de verwervmg van het graafschap Meurs; trouwens
vertoont het daarsp afgebeelde wapen merkwaardige
overeenstemming met dat van fig. 9. Zoo zal, om hiermede te eindigen, de fraaie verguld zilveren beker der
schutterij van Vere (met de namen der officieren beginnende 1633) vermoedelijk aan Prins Maurits kort
voor diens dood zijn vereerd, hoewel het ook niet geheel

7) Alle hier afgebeelde penningen zijn oyergenomen uit het bekende
werk van va,n Loon. Men bedenke dat de heraldische harceeringen
op de orgineelen niet voorkomen; mochten echter op penningen en
munten harceeringen worden aangetroffen dan mag daaraan tot het
einde der II~~” eeuw geoncrlei waarde worden gehecht in verband
met de kleuren der wapens, daar eerst toen het nu algemeeq gebruikte systeem van kleuraangeven is doorgedrongen.
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uitgesloten is dat ze aan Frederik Hendrik werd geschonken: immers draagt de kuip het wapen van fig. 3.
Maar het moet verbazen, dat de toch zeker niet ondeskundige samenstellers van den catalogus der Haagsche
Oranje-Nassau-tentoonstelling van 1923 den beker vermelden, eerst bij Prins Willem 11, en daarna, nog wel
bij wijze van correctie en met speciale vermelding van
het wapen, onder Prins Willem 111.

Holwinde, Folkerda en Saaxum, die door Catholieke
edelen bewoond werden. Feith wist mij toen te vertellen,
dat men in Groningen meende, dat er buiten de R. c.
kerkregisters in de dorpsarchieven aanwezig, nog veel
en ouder materiaal bewaard werd door de EE. HH.
geestelijken der genoemde parochies, doch dat de toegang
moeilijk te verkrijgen was. Door de zeer gewaardeerde
medewerking van den H. E. Heer Deken van Groningen
kreeg ik bij mijn bezoek alles wat aanwezig was met
de grootste welwillendheid, waarbij geen moeite ontzien
werd, overal voorgelegd. Een woord van dank voor
die vriendelijke ontvangst in de pastorieën mag ik hier
niet achterwege laten. Zooals echter zoo dikwijls gcschiedt, bleek de roep van het onbekende en geslotene
grooter dan de werkelijkheid. Slechts te Bedum vond
ik ter pastorie een ouder trouwboek dan hetgeen, dat
onlangs uit Bedum naar het Rijksarchief werd overgebracht. Onder den nieuwen Rijksarchivaris toch, is binnen
het jaar het overgroote deel der kerkregisters in dit
gewest, volgens de nieuwe wet gecentraliseerd, wat in
vele gevallen een zegen mag genoemd worden, daar
alle elementen voor vurnietiging aanwezig waren. Helaas
zijn enkele gemeentebesturen uit verkeerd begrepen behoudzucht, ondanks alle pogingen van Dr. Poelman,
er nog op bedacht, om gebruik te maken van den
rijkelijk langen termijn van uitstel, door de wet voor
de inlevering toegelaten.
Mijn onderzoek ,heeft mij tevens geleerd waarom er
geene sprake van kon zijn, de gezochte document.en
terug te vinden in de pastorieën. Als deze nog bestaan,
dan moeten die van Bedum berusten in het archief
der van Goltstein’s van Hoekenburg, thans bg de laatste
afstammeling van dit geslacht te Breda, die van den
Hoorn in de archieven der van Oldenneel’s te Houthem
St. Gerlach en die van Uithuizen op de mij onbekcndc
plaats, waar de papieren van de laatste van Herema’s
terecht gekomen zijn in het begin der 19e eeuw.
Dat talrijke Ommelander edelen (zooals uit het vervolg
zal blijken), ook uit andere geslachten dan die de bovengenoemde borgen bewoonden, het geloof der vaderen
getrouw bleven, behoeft ons niet te verbazen. Behalve,
zoover mij bekend in Zeeland en Drenthe, is dit in al
de overige provincies der republiek, gedurende de 1’7”
en 1% eeuwen, met den landadel grootendeels het geval.
In Friesland vinden wij als zoodanig, de van Cammingha’s,
de Liauckama’s en van der Laen’s, de Scheltinga’s, de
Harinxma’s tho Heegh. enz.; in Overdsseldevan Oldeneel’s,
de Knoppert’s, Bentinck’s, van Hoevell’s e.a., in Holland
de van Wassenaer’s van Warmond en van Alkemade, dc
van Spangen’s en van Natheuesse’s, de van Alkemado’s,
de van Teylingen’s en van Poelgeest’s, de van Rhoon’s, van
der Nat’s, van Egmond’s van de Nijenburch en vele
andere. In Utrecht bleef schier geheel de landadel R.
C. en de ridderschap dier provincie bestond meerendecls
uit niet-Utrechtsche geslachten. In nog sterkere mate
treft ons dit verschijnsel in de Betuwe, Rijk van Nlj’megen,
Graafschap en Veluwezoom. Die adel bleef wel buiten
de winstgevende betrekkingen in staat, gewest en stad,
doch kon zich door het grondbezit lang staande houden.
Zelfs geelachten, die reeds in de 160 eeuw tot de Hervormden waren overgegaan en de hoogste posten in de
Unie bekleedden, bleven lang op twee gedachten hinken.
Als bewijs kan ik eenige staaltjes mededeelen, omtrent

Fig. 19.

Medaille van 1624 (keerzijde) V. L. II p. 1 5 5 .

Ik mag dit opstel niet besluiten zonder een woord
van oprechten dank aan Jhr. 1,. Storm van ‘s Gravesande te ‘s-Gravenhage, die mij verplichtte met de teekeningen voor fig. 2, 3 en 4, en voorts aan allen, die
mij in staat stelden tot de reproductie of vermelding
van zegels.
De R. C. gebleven adel in de Ommelanden,
door W. J. J. C. B I J L E V E L D.
Het laatste gesprek, dat ik in Februari 1924 mocht
voeren met onzen zoo betreurden vriend W. Feith, betrof bovenstaand onderwerp. Ik heb het als een eereschuld aan zijne nagedachtenis beschouwd mijn toen met
hem besproken plan, dat hij zeer toejuichde, zoo spoedig
dit mij mogelijk was, ten uitvoer te brengen en heb in
Maart van dit jaar eenigen tijd daartoe in Groningen
vertoefd, terwijl de archivaris der stad, Dr. H. P. Coster,
de groote vriendeli@heid had, de R. C. kerkregisters
uit zijn archief, tijdelgk ten archieve van Leiden te) mijnen
behoeve te deponeeren, zoodat ik op mijn gemak ook
die voor mijn doel kon benutten.
Reeds eenige jaren geleden had het mij getroffen,
dat er zoo heel weinig bekend was omtrent den R. C.
adel onder de republiek in Groningen en eveneens omtrent de van elders daarheen gekomene geslachten, die
met dien adel verwant waren. Voor andere doeleinden
werkende in die uitgebreide verzameling bescheiden,
nagelaten door den heer Rengers van Naerssen, vond
ik reeds een belangrijk aantal stukken en ook brieven,
die mij een nader inzicht in deze zaak gunden en daardoor kwam ik tot de slotsom, dat de drie oudste R. C.
parochies in de Ommelanden : Uithuizen, Bedum en den
Hoorn, hun ontstaan te danken hadden aan de borgen
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De 64 kwartieren van Maurit
1626-23
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twee Heeren uit den hoofdtak der van Wassenaer’s op
Duvenvoirde. De luitenant-houtvester en grootzegelbewaarder van Holland, Johan van Wassenaer (1676-1646)
was een lastig en ongemakkelijk heer, die nog op zijn
ouden dag in conflict kwam met den fellen en bazigen
Voorschoter dorpspredikant, Asarias Peudevin (in zijne
gemeente doorgaans Peutervin genoemd). Als de domine
hem lastig valt over zijn herhaalde afwezigheid bij het
avondmaal of te ongeregeld kerkbezoek, reageert hij
volgenderwijze daarop: dat zijn vader wel een geus was,
maar dat zijne moeder (Theodora van Scherpenzeel) wel
gezorgd heeft, dat hij bij de papen gedoopt is, dat zijne
eerste vrouw Catholiek was en derg. Maar als zijn oudste
zoon Arent, 36 jaar oud, wil trouwen met zijn Catholiek
achternichtje van Scherpenzeel van Offem, houdt hij het
huwelijk tot zijn dood tegen en pas het jaar na Johan’s
dood heeft die verbintenis plaats. Arent volgt zijn vader
in de hoogste betrekkingen op, maar het is bekend, dat
hij niet kan verhinderen, dat zijne vrouw tot tweemaal
toe een kind door een pater laat doopen. De predikant;
die zoo de tuchtroede weet te zwaaien bij het minste
vergrijp der kleine luiden tegen de kerkelijke tucht,
schrijft zelf, dat hij met gebed en vermaning eene professorsvrouw, die de zomermaanden op haar buiten in Voor-

schoten placht door te brengen en die ,qualick dagt
van ‘s Heeren H. Avondmael en neygde tot het Paeusdom”, vruchteloos tot andero gedachten wil l&ngen,
doch meent ,dese gequalificeerd? vrouwo” met lijdzaamheid te moeten behandelen. Natuurlijk durft hij niet
tegen den Heer en Vrouwe van Duvenvoirde opt.reden
en bepaalt zich tot het uiten zijner ergrrnis op den preekstoel, wijl de paap Robijn telkenmale op Duvenvoirde
gesignaleerd is.
En als Arent van Wassenaer zelf, weduwnaar en oud
van dagen, in zij.0 huis te ‘s-Gravenhage zijn testament
maakt, draagt hg zijn zoon Jacob op, om too te zien,
dat er missen worden gelezen voor zijn grootvader Jr.
Jacob van Scherpenzeel, zooals door dezen ingesteld,
hetzij te Noordwijk zelf, of zoo dit niet mogelijk is, ih Gelderland en hetzelfde aan zijne dochter Geertruid, ten
aanzien van hare grootmoeder, Geertruid van Scherpenzeel geb. van Steenbergen. Op zijn doodsbed (1681) is
de Imitatio Christi zijn lectuur en in zijn boedel bevinden
zich tal van ,,suspecte en superstit.ieuse” werken. Pas de
grootere onverschilligheid voor godsdienstige zaken in
de 188 eeuw heeft bij den adel die Catholieke overbLjfsels
doen verdwijnen.
Voor de Catholieken in Groningen zijn twee feiten
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T H . ZJ TH . v. n. H O O P.

tot grqot nadeel geweest; 10. de late reductie (1694) na dorsten zij zich echter nauwelijkg laten zien en het
het verraad van Rennenberg (1680) en de reactie, die duurde tot 1630 vóór de eerste missionaris, pater Henricus
daarvan het onvermijdelijk gevolg is geweest en 20 de de Vrede, een Hruggeling, belast werd met de zorg
poging van den bisschop van Munster, Berend van Gfalen, voor heel het gebied van Eems tot Lauwerzee. Een zijner
om dit verloren deel van zijn diocees te heroveren in 167% opvolgers, pater Fr. Mijleman heeft in zijn geschrift
Na de reductie was er wel een apostolisch vicaris be- ,Ommelands Eere”, in h.s. aanwezig ten R. Archieve te
noamd in het bisdom, dat nog geen kwart eeu$ had Groningen, uitvoerig verhaald van het,kommervol bestaan
kunnen bestaan, maar hij had geene macht hoegenaamd van die eerste ordebroeders op dat urtgestrekte arbeidsen kon niet eens z@e kudde verzamelen, want streng veld; hoe zë vervolgd werden en telkens weer ontsnapten,
werd er toegezien, dat men geen conventikelen hield, van hunne nachtelijke tochten en samenkomsten, waar
noch in de stad, noch daarbuiten. De gewetensvrijheid zij toch slaagden een paar honderd personen bijeen te
werd gehandhaafd, maar de uitoefening van deti gods- brengen, doch dit was alleen gedurende het donkere
dienst onmogelijk gemaakt en allen, die op het offici- jaargetijde mogelijk. Reeds in 1634 waren er drie paters
eeren betrapt werden, onmiddelijk an zonder pardon, werkzaam en dit getal groeide gedurig aan; meestal
verbannen. De oprichting der Universiteit (waarbij eene WBWLI het Vlamingen, doch ook enkele Friesche en Urotheologische faculteit) in 1614 heeft niet noemenswaard, ningsohe paters worden vermeld. Na. 1660 werd het toezoover ik kon nagaan, invloed geoefend op de vervolging zicht wat minder scherp en vooral in Uithuizen was
der Catholieken; ook niet gedurende haar bloeitijdperk het getal paters zeer talrijk. Daar zij veel rondtrokken,
in de 17” eeuw. Het was daar niet zooals in Leiden, woonden zij echter niet op vaste plaatsen, doch afwiswaar de dissenters van al16 soort, gedurig lastig gevallen selend bij bevriende boeren onder de geloofsgenooten.
werden door het drgvert der faculteit, doch vooral door Daar hadden zij ook een machtigen steun aan den ouden
de regenten van het Statenoollege.
borghoer van Holwinde en zijne vrouw, nl. Ludolph van
In Stad moeten evenwel gedurig eenige paters Je_ Herema en Hele Sickinghe. Hij werd smalend genoemd :
suiten gebleven z@ sinds 1694. In de Ommelanden princeps oatholicus ommelandidus ‘en hij was het ook,
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die toen men vanuit de stad de R. C. borgheeren aan.- dorp, maar zijn broeder Onno Tamminga Alberda, die
schreef, dat zij zich wat moesten in acht nemen en nieit Rensuma onder Uithuizermeeden had geërfd en daar
langer openlijk geordende priesters huisvosten, mondeling: woonde, voorzoover zijne tegenwoordigheid in stad niet
aan eenige leden der hootdelingenkamer toevoegde, dat; vereischt werd, drukte geenszins de voestappen des
hij baas was in eigen huis, dat hij geen Ommelander * v a d e r s .
was, maar een geboren vrije Fries en ook een Frieschen L
Hij was een voor zijne dagen zeer ruim denkend en
kop had. Holwinde was en bleef dan ook de toevlucht, , verdraagzaam man. De bekende kenner der Ommelander
,, het ultimum refugium” voor de paters, waarvan geregeld . oudheden, de Heer Jb. Vinhuizen, vestigde mijne aaneen of meer op den borg langeren tijd vertoefden en daars daoht op het feit, dat de heer van Rensuma in 1706,
in een der vertrekken, tot huiskapel ingericht, dagelijks1 toen de kerk van Uithuizermeeden dringend herstel
de H. Mis opdroegen voor den borgheer met zijn gezin behoefde, de stoot gaf tot eene grootscheepsche restauen de onwonenden. Zoo ontstond er ongemerkt een kern ratie, waarbij de kerk de in de Ommelanden ongebruivoor eono parochie en het staat vast, dat in het midden kelijke vorm cener kruiskerk ontving. Welke beweegder 17e eeuw aldaar de eerste R. C. kerkregisters zijn redenen hem daartoe brachten, kon ik niet nagaan, maar
aangelegd, al zal dit wel verre van regelmatig en zonder t wel vond ik, hoe hij te werk ging in 1717, toen die
hiaten geschied zijn. Dit kon niet anders, want de paters p r a c h t i g e t o r e n , nog steeds een sieraad van deze gewisselden elkander af daar ten huize, soms kwamen zij heele streek, werd opgericht. Door allerlei tegenspoed
na korteren of langeren tijd weer eens terug, soms werden heeft het 8 jaar geduurd voor die toren voleindigd was,
zij voor goed terug geroepen en op een ander arbeids- maar Onno Alberda had bepaald, dat gedurende de
veld overgeplaatst.
wintermaanden als er weinig werk was, zooveel mogeEen verder bewijs, hoe onafhankelijk Ludolph van lijk materiaal vervaardigd en gereed gemaakt moest
Herema zich gevoelde en gedroeg is, dat waar vroeger worden, om met des te meer ijver den bouw in den zomerde paters, die in hun missiegebied stierven, steeds hei- tijd te hervatten; daarbij moest de geheel? streek meemelijk begraven werden in of op het erf van boerde- helpen en uitdrukkelijk wenschte hij, dat Catholieken
rijen, de bovengenoemde pater Mijleman bij zijn dood en Doopsgezinden 1) met uitgesloten zouden zijn bij dezo
(16 Jan. 1667 op Holwinde) eerlijk en openlijk op het werkverschaffling; de toren kostte de voor die dagen
choor der kerk te Usquert begraven is in de grafkelder belangrijke som van meer dan f 30.000.
van zijn borglieer. De borg Holwinde lag dan ook voor
In datzelfde jaar 1717 verkreeg Onno Alberda de
menschen, die verdacht en bespied werden op eene ideale hoogste betrekking, in dit gewest te bereiken, nl. luitenant
plaats. De borgen in de Ommelanden lagen zoo dicht der Hooge Justitiekamer. Kort daarop ving in do geop elkander en de verschillende heeren waren zoo na- heele Unie een hernieuwde strijd tegen de Jesuiten aan.
ijverig, dat een borg, zooals die der Herem.a’s, gelegen
In eenige Hollandsche steden werden hunne kerken
onder Rottum bij Kantens, vlak bij de grenzen van Uit- gesloten en alle leden der orde voor goed verbannen.
huizen en toch in de onmiddelijko nabijheid van Usquert, In Groningen volgde men in 1720 met een verbanniugsalle gelegenheid bood, om bij conflicten medestanders besluit, doch stond toe, dat de wereld-heeren, zelfs zij
te verkrygen.
die verbannen waren geweest, zich met de zorg voor
Zooals uit het vervolg zal blijken, waren vele Clant’s de R. C. mochten belasten, natuurlijk onder allerlei
ook de R.C. religie toegedaan en tot 1682 heerschten zij in restricties. Hebben wij hier soms ook de hand te herkennen
Uithuizen op Menckema ; toen in dat jaar Mello Alberda van den hoogsten functionaris in Stad en Lande? In
dien voornaamsten borg in Uithuizen kocht l) en de Jesui- ieder geval, de gelegenheid was er nu, om parochies te
ten uitbande, lag Holwinde over de grens en al waren de stichten en kerkjes in te richten en dit geschiedde vóór
Lewe’s die toen op Klinkenborg in Kantens en Ludema 1730 in de drie dorpen, waar de Jesuiten op de borgen
in Usquert heerschten, niet Catholiek, de naijver tegen den hunne schuilplaats hadden gevonden, nagenoeg tegelijk.
nieuwen buurman was groot genoeg, om de Herema’s niet Slechts één borg door R. C. bewoond heeft niet geleid
in hunne werken te dwarsboomen. Hetgeen M. Alberda tot het stichten eener parochie. Dat was Jensemaborg
deed, mocht, ja moest hij doen volgens de strenge plac- in Oldehove, maar men behoeft zich daarover niet al
cateu tegen de Catholieke geestelijken in het algemeen te zeer te verbazen, daar de bewoners doorgaans uiterst
en de Jesuiten in het bijzonder bij verscherping uitge- ruwe en losbandige heeren waren, sedert het befaamde
vaardigd, na den aanval op Groningen door den bisschop geslacht Ripperda dezen borg in handen kreeg en kort
van Munster gepleegd. In de Ommelanden werden toen daarna nog den Englumborg aldaar erbij. Hetgeen wijlen
en in de volgende jaren tal van wereldlijke geestelijken Mr. C. P. L. Rutgers over hen in eene summiere geneaangehouden en verbannen, doch het is zeker merk- alogie, in de Wapenheraut van 1901 verschenen en in
waardig te noemen, dat juist in 1676 de ordensgeeste- de Groningschevolksalmanakvan 1894 heeft gepubliceerd,
l$Fen in de stad hunne eerste kerkregisters aanleggen. zegt reeds meer dan voldoende; intusschen schijnen onder
Zg trokken zich blijkbaar niet yeel van de verscherping de dames vele oprecht Catholieke vrouwen geweest te zijn.
aan, bleven rustig waar zij waren en namen zich na- In Uithuizen heeft voor zoover is na te gaan, verder
tuurlijk (zooals vroeger) wat meer in acht. Toen Mello rust en vrede geheerscht; de van Herema’s bewoonden tot
Alberda in 1698 gestorven was, werd hij op Menckema in het einde der 1% eeuw hun borg gedurende een groot
opgevolgd door zijn zoon Unico Allard, van wien i k gedeelte van het jaar althans, doch hunne hulp en beniets vond opgeteekend met betrekking tot zijne houding scherming werd voor hunne geloofsgenooten steeds minder
tegenover het groot aantal R. C. ingezetenen van zijn noodzakelQk. Reeds spoedig ‘hebben de wereld-heeren
-_._____
1) Hij bezat er reeds den kleinen borg Ringeweer.
1) Zij haddcn eene vrij talrijke vergadering in Uithuizen,
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hier de taak der Jesuiten missionarissen overgenomen,
hetgeen wellicht door het ontzag voor de familie van
Herema zonder groote strubbuling is geschied. In tegenstelling met de Hollandscha steden toch, waar de Jesuiten
hunne kerken niet moer durfden openen na 1728, terwijl
slechts enkelo missionarissen do eigendommen bleven
bewaken en het meerendeel der paters verdwcon, valt
in Groningen niets to bespeuren van hun vertrek en
evenmin van het sluiten hunnor beide kerken in de stad.
Zoo zijn zij ook in de beidu dorpon w a a r o v e r n o g
iets te vermuldcn is, nog langen tijd gebleven.
In Bodum woonde in het eindo der 170 eeuw op den
kleinen borg Oud-Folkerd;L Jan Baptist Gramaye, petekind van ziju beroemden oom, den goschiedschr[jver en
Limburger van geboorte. Zijne moeder was Theodarda
va,n Herema, oeno zuster van den eersten heer van Holwinde van diun naam; zi,jne vrouw Ave Maria Clant uit
den R. C. noventnk t o t S t e d u m , w i e r h a l f b r o e d e r
Gerard naar Limburg trok en wiuus zoon, de bekende
kanunnik van St,. G-ereon in Keulen, eenige malen in de
navolgende gegevens vermeld wordt. Geen wonder dus,
dat wij evenals op Holwiudc hier paters aantreffen, die
op Folkerda de kern stichtten voor do latere parochie
Bedum. Door huwelijk vererfde dit goed op de van Goltstein’s, die er ook tot op hot einde der 180 eeuw verblijf
hielden. Ook in Bcdum werd tegen 1730 eene R. C. kerk
ingericht, doch er ontstond eene twist onder de Catholieken, waarbij een deel der parochie op do hand bleef
van de paters, hot andere een wereld-geestelijke wenschte.
Het oude geschil tusschen die twee categorieën geestelijken dus. Het liep zelfs zoover, dat in 1740 de classis
Middelstum aandrong bij den collator, E. J. Lewe van
Middelstum, wiens vader (Johan Lewe) den bouw der kerk
oogluikend had toegestaan, om deze te sluiten en zelfs
af te breken, wegens ,de gepleegde disordre”. Doch, zooals
Dr. Wumkes in zijn werk over de Geref. kerk in de Ommelanden opmerkt, alhoewel de jeugdige collator er
niet tegen was, hij heeft het toch nooit ,tot uitvoering
eener scherpe resolutie” laten komen. Deze waarschuwing is voor de twistenden vermoedelijk wol voldoende
geweest.
Hetzelfde verschijnsel heeft zich in nog sterkere mate
in de derde oude parochie ,,don Hoorn” voorgedaan. De
paters hadden groote verplichtingen aan de R. C. borgheeren, hunne beschermers en deze van hunne zijde waren
natuurlijk op de paters gesteld en zagen deze ongaarne
vervangen door de wereld-heeren, wien het belang der
geheele parochie meer ter harte ging, dan dat van den
enkeling, ook al was hij ,de Heer” ter plaatse. Daarbij
kwam, dat de ordenshecren doorgaans door studie en
ontwikkeling uitmuntten boven de wereldgeestelijken,
wien in die dagen vooral, slechts eene sobere opvoeding
tot hun ambt ten dieuste stond. Bij ervaring ken ik
nog heden ten dage de besliste voorkeur, die vooral
aanzienlijke Catholieke vrouwen aan den dag leggen
voor ordensheeren bij toediening der Sacramenten van
doop en huwelijk, biecht en H. Oliesel; zoo zelfs, dat
ondanks de aanwezigheid van hoogstaande en hooggeplaatste wereld-heoren iu hare onmiddellijke omgeving,
vaak paters van verre worden geha.ald.
Over de geschiedenis der parochie den Hoorn bestaat
een aardig boekje, geschreven door den voormaligen kapelaan dier parochie, M. J. Gasman, thans pastoor van

Klarenbeek 1). Uitvoerig wijdt de Eerw. schrijver uit
over de moeilijkheden ook daar voorgevallen, toen de
parochie in 1730 gegrondvest was. Ook hier de partijschap voor en tegen de paters, die gesteund werden
door don borgheer van Lulema te Warfhuizen, die ook
te den Hoorn parochieorde. De oorsprong dor parochie
is echter te zoeken op Saaxumborg bij Baflo, waar
vrij geregeld ook Jesuitenpaters verbleven bij do R. C.
familie van Diest. Een zoon van den laatsten van Diest
was met eene dochter van Herema van Holwindu geh u w d ; zoo heeft de invloed der van Herema’s op alle
drie de borgen medegewerkt tot het ontstaan der parochies. Ten onrechte hebben de meeste schrijvers verband
gezocht niet met Saa.xumborg, maar met Lulemaborg in
deze.
Zoo vertelt v. d. An, o. a., dat reeds in 1607 een Jesuitenpater onder protectie van den heer van Asbeck daar
verbleef en dat er in 1690 al eene R. C. kerk was. Nu is
Lulema pas tegen 1720 in handen gekomen van den R. C.
edelman Titus van Ewsum, die den borg naliet aan de
dochter zijns broeders; deze trouwde pas in 1733 met den
Westphaalschen baron van Asbeck en pas van dien tijd
dagteekent de invloed dier familie in de kerkelijke zaken
naast dien der nauwverwante van Ewsum’s, die Saaxumborg over de Ripperdn’s van de van Diest’s hadden geërfd.
Wijlen Jhr. Mr. J. A. Foith was niet zooals zijn
zoon, genealoog en kwam daar ook rond vooruit. Vandaar dat men in zijn belangrijk werk: Ommelander
borgen, talrijke genealogische onjuistheden aant,reft. Dit
valt te meer te betreuren, daar zijne uitgebreide kennis
van do geschiedenis van land en bevolking dit boek zoo
bijzonder lezenswaardig maakt.
Over Titus van Ewsum zegt hij, dat deze hoewel uit
een geuzengeslacht gesproten, door zijne vrouw, van
Herema, R. C. werd. In de eerste plaats is de tegens t e l l i n g g e u s - R . C. al niet juist, want er z& t a l
van voorbeelden aan te halen van R. C. edelen, die de
partij van den opstand hebben gekozen en zelfs met de
geuzen hebben meegevochten, zoowol in het Noorden
als in Holland, waar de roemruchte ,admiraal van Warmond” Johan van Wassenaer-Duvenvoirdc, als het beste
bewijs hiervoor kan gelden.
Verder waren de ouders van Titus ook R. C., ofschoon
zijn vader Ernst van Ewsum op Mensinge, Roden, in
het voor zijn geloofsgenooten zoo gevaarlijke Drenthe
wel eens den schijn moest aannemen, alsof hij het niet
was. 1) Trouwens deze tak der van Ewsum’s is steeds
R. C. geweest en gebleven. Ook de van Berum’s worden
door Feith als R. C. beschouwd, terwijl in waarheid
misschien enkele leden door huwelijk dit werden, doch
dit geslacht in het algemeen gereformeerd was, getuige
ook de openbare ambten door de leden bekleed.
De eerste kerk op den Hoorn werd in 1733 gebouwd,
in 1764 vernieuwd en uitgebreid en later nog eens in
1803. Hier hebben de Jesuiten in den persoon van pater
Meganck het langst ten plattelande stand gehouden.
Alhoewel hij mede door den strijd, die toen over de
geheele wereld en zelfs te Rome tegen zijne orde gevoerd
werd en ten slotte t)ot de opheffing derzelve i n 1 7 7 3
leidde, in 1770 ontslagen werd en op hoog kerkelijk
1) Dit boekje is niet in den handel,
1) Vgl. het opstel van Mr. Nanninga Uitterdijk in Dr. T’olksalm. 1906
en dat vau J. 8. R. Kymmel in jg. 1898.
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gezag vervangen door een wereld-heer, gaven de partijgeene rigters of sohouten waren en evenmin R. C. pagangers van den pater geen kamp, bezetten de pastorie,
rochies buiten de steden. In Groningen waren wel rigters
haalden kerkgoederen en ornamenten uit de kerk en
3n sinds 1730 ook getolereerde geestelijken, toch moest
wisten zelfs de burgerlijke overheid aan hunne zijde te
men eerst naar den predikant en men kan het begrijpen,
krijgen. Na hetgeen ik hiervoren aanroerde, lijkt mij de 3at een der Groningsche pastoors bij de inschrijving van
hand van den borgheer op Lulema, Balthasar van Asbeck,
Ben huwelijk op 13 April 1796 daarbij zet: dit is de eerste
in dit alles onmiskenbaar, te meer, waar pastoor Gasman
maal, dat zij niet vooraf bij de calvinisten zijn geweest
ons vertelt, dat toen de vrede eindelijk gesloten werd
3n het eenige goede gevolg van den intocht der Franschen
en de pater eene acte van afstand teekende in 1780,
mlangs. Intusschen de predikanten buiten, volvoerden
deze verbleef te Rinsumageest ; doch blijkbaar weet hij
de hun opgedragenc plechtigheid blijkbaar feestelijk en
niet, dat daar op Tjaerdastate woonde: Calixtus Memet lust en onder aanwezigheid hunner eigene gemeente
naldus Valerius van Asbeck, oudere broeder van Baltha:zie hierna), dus wel anders, dan zooals ik eens in de
sar op Lulema. De pater heeft zich dus, ziende dat er Betuwe vermeld vond, waar de predikant n.1. degewoonte
geene kans voor hem overbleef, teruggetrokken bij de had, de benoodigde formulieren even af te roffelen op
familie van zijn borgheer.
de stoep, of in den tuin, of in de gang, al naar het
Dat dit alles de parochie niet ten goede kwam, bebeste uitkwam, wanneer zijne aanwezigheid bij adellijke
hoeft wel niet gezegd te worden. Door dat boekje van R. C. huwelijken vereischt was.
pastoor Gasman zijn wij het best ingelicht over deze
Als de democratische R. C. pers een loopje neemt met
parochie, waar eindelijk in het midden der 19e eeuw de
titels en adellijke namen, heb ik vaak opgelet, dat de
volle vrede terugkeerde. Sindsdien zijn de drie OmmeGeldersche organen een waarschuwend woord laten h,ooren,
lander oude parochies gestadig in omvang en beteekenis
zooals : ,Laat ons nooit vergeten, dat wat wij R. C. zijn,
toegenomen. Zij bezitten fraaie kerken, vooral Bedum,
grootelijks te danken is aan het lijden en strijden, aan
terwijl den Hoorn het meest om herstelling, beter nog
de barmhartigheid en de huisvesting den ronddolenden
een nieuw gebouw vraagt. De drie pastorieën zijn ruim
priester verleend, door geslachten a,ls de van Dorth’s en
en geriefelijk en bezitten mooie tuinen. Sinds het midden
van Hövell’s, van VoorSt’s en van Wijnbergen’s en zooder 18” eeuw ziju er nog drie parochies bijgekomen, nl.
Appingedam (1751), A d u a r d (1763), l a t e r n a a r Zuid- / vele andere meer in tijden van hevige verdrukking en
horn verplaatst en Sappemeer-Kleincmeer (1760) en vervolging.” Dat dit niet alleen voor Gelderland’s, doch
in lateren tijd nog eenige andere. De kerkregisters der ,ook voor Groningen’s Catholieken mag gelden on dat
drie zoo juist genoemde 180 oeuwsche parochies geven ,de naam van Herema van Holwinde dan op de eerste
plaats genoemd moet worden, dat mogen de voorgaande
geenc bijdrage voor miju doel, zooals de drie oudste.
bladzijden hebben bewezen.
Naar mij bleek, werkt het in Groningen nog geldende
beklemrecht nadeelig op de uitbreiding der parochies
Toen dit artikol reeds gezet was, werd mijne aandacht
op het land. Kinderen uit groote landbouwersgezinnen,
door pater Kleyntjens 5. J. gevestigd op de uitvoerige
eenmaal volwassen geworden, kunnen, als hun ouders artikelen van pater H. W. Spijker S. J. in de Grom
nl. niet vrijc plaatsen, doch beklemde hebben, onmogelijk Volksalm. van 1908 en 1909. Met veel belangstelling
in hun dorp blijven, doch moeten hun heil elders zoeken, las ik hetgeen de Eerw. schrijver over de geschiedenis
daar zij geen land kunnen krijgen; splitsing van de be- zijner orde in Stad en Lande daarin mededeelt. Blijkklemde boederijeti kan niet dan met (gewoonlijk voor
baar hebben de archieven der orde, naast de werken
grof geld verkregen) toestemming van den eigenaar.
van pater Mijleman en het artikel van Dr. R. Westerhoff
Ten slotte een enkel woord over de kerkregisters der in deel IV der bijdragen tot de gesch. en oudheidk. van
stad, die ten gcm. archieve worden bewaard en die vanaf Groningen hem tot bouwstoffen gediend, terwijl pastoor
1676 geregeld doorloopen. Ik behoef geene schets te Gasman voor zijn werkje over den Hoorn vrijwat aan
geven van het R. C. kerkelijk leven in de Stad, daar pater Spijker mocht ontleenen. Deze vermeldt uitvoerig
wij bier niet de eigenaardige banden tusschen den borg de placcaten, verbanningen en vervolgingen, alsmede
en de bewoners, met de parochies in hun ontstaan aande lotgevallen der paters in de stad en daarbuiten, waartreffen. Slechts enkele opmerkingen dus :
naar ik belangstellenden gaarne verwijs. Gelukkig heb
Bij voorkeur kerkten de edelen in de Statie Ebbingeik echter geene redenen kunnen vioden, die mij noopten,
straat bij de paters Franciscanen; bij de paters Jesuiten mijn artikel te wijzigen of aan te vullen.
in de statie bij der Aa vinden wij de aanzienlijke bur(Wordt vervolgd).
gerij : Sevenstern, Heerkens, Cremers, van Kruissen,
Draper, Pathuis, Boelens, Meykneoht, Schöningh, BetVan Arenberch (Arenborch),
tingh (Butingh), Wieringa, Berlage, Homan enz. Ook
bij hunne ordensbroeders in de Oosterstraat treffen wij
bastaarden uit van der Marck,
vele voorname burgers aan, terwijl men in alle kerken
leden der geslachten Sevenstern en Draper vermeld vindt.
door J. D. WAC+NER.
Zooals men uit de gegevens hierachter zal ervaren,
Doordat Hermccw van Wijhe en zijne zuster J o h a n n a
moesten de R. C., evenals alle dissenters, voor den predikant trouwen, vóór dat hun huwelijk voltrokken werd respectievelijk gehuwd waren met h’lisabet en Willem
door hunne eigene geestelijken. Het is dus hetzelfde wat van Aredwrch b e v o n d e n z i c h op het Rijksarchief te
men in Betuwe en Veluwe terug vindt; maar daar had ‘s-Hage onder Aanwinsten 1891, NO 28 Huisarchief der
men althans de goede reden ervoor, dat de ambtsjonkers familie v. Wassenaar, XVI Geslacht v. W!jhe, verschilslechts ongeregeld ten platteland0 zitting hielden en e r lende stukken op deze Arenberchen betrekkmg hebbende.

153

164

Dit is dan ook de voornaamste bron voor het volgend genealqgisoh exposé; een tweede belangrijke bron is het Register op de Leenaktenboeken van Gelre, Kwartier van
Nijmegen; waar van andere gegevens wordt gebruik gemaakt zal ,zulks ter plaatse vermeld worden.

1640 Maart 6, want toen kreeg zijn zoon Willem uitstel
voor de beleening met Doornik en Ressen.
Willem trouwde met Salome van der Lauwiclc, weduwe
van Johan vaja Herlaer en dochter van Albert en Agnes
van Galen. Zij als huisvrouw Johans van Herler en als
Brve haars vaders Albert beleend met het goed te Westerame in Elst. 1600. Wij hebben haar reeds met haar man
aangetroffen in 1610, 1617 en 1630, nogmaals met denzelfde wordt zij als erve haars vaders beleend met drie
stukken lands in het kerspel Angeren 1626 Mei 22; zij
vernieuwt eed door Hendrick van Poelwijck van het goed
in Elst 1641 Aug. 31; vern. eed van het land in Angeren
1644; als weduwe heeft zij proces met haar zoon Otto 1646
(v. Spaen verwijzende naar Hof. 114b) en is dood 1666
Mrt 30, want toen werd haar zoon Otto als haar erfgenaam beleend.
De vijf kinderen uit voorn. huwelijk geboren volgen
bij A.

Willem van der Narck ook genoemd \Illlem van Arenberg en bijgenaamd ,met den baard” en ,le Sanglier des
Ardennes”, is te Maastricht den 18 Juni 1486 onthoofd
geworden. Hij is de overgrootvader van den in onze geschiedenis zoo bekenden watergeus 1Pillem van der Marck,
heer van Lumey (Lummen). Hij heeft vier natuurlijke
kindcren nagelaten, onder deze: Ikillena bastaard vun
Arenlerch waarmede ons exposé een aanvang zal nemen.
1” G e n e r a t i e .

Willem ualt Areuborch bastaard begaf zich reeds als
kind in den dienst van Karel Hertog van Gelre (de Chestret
de Haneffe. Histoire de la maison de la Marck). Hij werd
door den Hertog belast met de bewaring van het huis
Doirnick, mocht daartoe tien of twaalf gewapenden houden, die door de onderzaten van Overbetuwe zouden bekostigd worden 1606 April 6 (Nijhoff, Ged. VI, n” 473).
Hij wonende op dit huis had op last van den Hertog
Goossen van Bemmel gevangen genomen 1606 Nov. 26
(Id. no 686). Begiftigd met de kerspelen van Doornik en
Ressen, met de hooge heerlijkheid en met alle toebehooren,
onder bepaling dat bij uitsterven van het mannelak oir
het leen weder aan het vorstelijk huis van Gelre Z O U
terugvallen 1607 Apr. 12 (Id. no. 698).
Door den heer van Hemmen beleend met het huis Doornik en 80 morgen lands 1607 Nov. 24 (v. Doorninck.
Oorkondenboek Doornick n” 136). Wessel v. Ermen, Willem van Arenberch, heer tot Doornik en Ressen, en diens
vrouw Salome, benevens Margareta van der Lauwick
bekennen te hebben ontvangen een merkelijke som geld
uit het klooster van den Hezeschenberg te Nijmegen, daar
sulks geld in hoede en bewaring stond en waar het doo1
Albert van der Lawick ten behoeveder stad geplaatst was.
Willem zegelde toen doorsneden, in het eerste kwartier
een klimmende halve leeuw, het tweede kwartier ge.
schaakt in drie rijen; een ba,nd over alles 1). 1610 Jan 17
(Gelre VI, blz. 406). Hij amptman van Maas en Waal.
opvolger van den wcgcns félonie afgezetten Hendrik van
Uuex, komt als zoodanig voor 1617-1626 (v. Hasselt.
Geld. maandmerk 11,69). Hij en zijne vrouw Snlome in een
magescheid 1617 Maart 21. (Zie Bij lage 1). Met andere
edelen ontvangt hij de gemalin van Hertog Karel en
en wordt met f 16 bekostigd 1618 (van Spaen). De Hertog
van Gelrc vergunt aau Willem van Arenborch heer tot
Doornynck en Ressen, het amptmanschap van Maas en
Waal aan zi,jne dochter Elisabeth in huwelijksvoorwaarden met Walter van Baex (zoon van den afgezetten amptman Henrick van Baex) te geven. 1624 Naart 12 (Nijhoff.
Ged. VI no 1263). Moet den Hertog met twee paarden
dienen 1628 (Slichtenhorst 1654, blz. 411). Met zijne vrouw
in een magescheid 1630 Juni 23 (zie B ij la ge 11). Hij
vond zijn dood in een dier in die ruwe tijden zoo gewone
ruzies bij een drinkgelag (Gelre VI, blz. 400) en is dood

2de G e n e r a t i e .
A. 1. Willem uun Arenbed. Zijne beleening met Doornik
en Ressen uitgesteld 1640 Naart 6 en is dood 1644 Juni
14, want toen werd zijns broeders Otto’s beleening uitgesteld.
Hij trouwde Johanna vun Wi;jhe, dochter van J o a c h i m
tot Hernen en Rutgera Vygh. Zij als Willem’s w e d u w e
in een magescheid van 1644 Nov. 6 over het versterf
van haar vader en moeder za., zij verkrijgt daarbij alsulk
erf en goed als haar van joffer van Buyren oer aldemoeder aangevallen, gelegen in de Graafschap Buren in
Nederbetuwe en alsulk goed als joffer. Moem nagelaten
huisvrouw za. Johans van Wghe noch ter tijd tuchterswijze in bezit heeft. Zij zegelt met halven gekroonden
leeuw en zonder helm. Hertrouwt 1646 Johan von de,
Rede heer van Heren, drost te Gennep, zoon van Goddert
en Elisabeth vota Droste. Johan protesteert dat het goed
te Westerame in Elst vrij goed zoude zijn 1666 Juni 18.
Johanna trouwt ten Baen male F r a n s van I~oltmiihlen;
drost te Bruggen en is 1668 overleden.
Uit haar 1” huwelijk een dochter die volgt bij B .
2. Albert vala Arenberch, sterft zonder kinderen na te
laten.
3. Otto vala Arenberch. Zijne beleening met Doornik en
Ressen een jaar uitgesteld 1644 Juni 14, beleend 1647
Sept. 16 en vernieuwt eed 1636 Juni 3. Tegen zijne beleening in lö47 hebben de ingezetenen van Rossen zich
vruchteloos verzet, terwijl Otto in 1663 een proces voerde
tegen Joost van Bemmel, die beweerde dat hij en zijne
voorouders altijd te Rossen, Doornik en Bemmel gejaagd
hadden (Zie uitvoeriger van Spaen’s Inleiding t.d. hist.
vi Gelderland 111, blz. 374). Door den heer van Hemmen
beleend met het huis Doornik en 80 m.l. 1646 (v. Doorninck. Oorkondenboek Doornick no 136). Als erve zijner
moeder Salome beleend met het goed te Westoratie in
Elst en met drie stukken lands in Angeren 1666 Maart
30; komt nog voor 1667 en is dood 1662 Juli 12, want
toen werd zijn onmondige zoon beleend.
Hij trouwde Atana Grubbe, die later hertrouwde met
Bernt van Becervoorde tot M e n s i n g .
Kinderen uit de beide huwelijken van Anna volgen
1) Niet erg duidelijkon tochzijn het de eigen woorden van wij1enH.D. J.
bij C.
van Schevichaven. Zal wel bedoeld zijn: een in 3 rijen geschakeerde
4. Elisabet van Arerlberch is overleden 6 Nov. 1667
dwarsbalk en een halve leeuw uitgaande van den balk; over alles
en te Gelre met 4 kwartieren begraven.
heen een rechter eohuinstreep.

iss
Zij trouwt le 1624 1Tiolter van Baez, zoon van Her&ik,
den afgezetten amptman van Maas en Waal. Wolter
schijnt werkelijk amptman te zijn geweest, zooals blijkens
de huwelijksvoorwaarden in uitzicht werd gesteld, daar
Jelis van Riemsdijck in 1631 zegt de helft in de pandschap van dit ampt ingelost te hebben van de erfgenamen van Wolter van Baex voor 3400 goudguldens.
Zij trouwt 2e Walraven van Galen en 30 1646 Herman
van Wijhe, broeder van Johanna voornoemd en Drost
van Gelre.
Hij tocht zijne vrouw aan den Corenweertschen rijsweert in Drie1 1664 Oct. 13; met zijne vrouw transporteert hij het huis den Blanckenborch in Boningen aan
Walrava van Galen, Elisabet’s dochter, 1655, terwijl
Walrnve dit huis weder terug transporteert aan Herman
en Elisabet in 1667. Herman trouwt na Elisabet’s dood
met Edel van Langen, Herbert en Anna van -Munster
dochter.
Het kind door Elisabet nagelaten volgt bij D.
6. Hénrica van Arenberch. Zij trouwt met Roelof van
Merwiclc. In eene niet recht betrouwbare gen” Morwick
in Fahne’s Bocholtz wordt zij gezegd voor te komen
van lb42 tot 1661, terwijl hij zou zijn geweest in de
Ridderschap van Maas en Waal van 1666 tot 1579 en
in 1679 gestorven.
Hunne kinderen volgen bij E .
3do G e n e r a t i e .
B. Eene niet genoemde dochter Arenberch. Zij erfde
het goed te Westerame in Elst van haar vader, dat na
haar dood kwam op de moeder Johanna van Wijhe.
C. 1. IViblem van Arenberch. Door den heer van Hemmen
beleend met het huis Doornik en 80 morgen lands 1662
(v. Doorninck, Oorkondenboek Doornick no 136). Onmondig beleend met Westerame in Elst, het land in
Angeren en de heerlijkheden Doornik en Ressen 1662
Juli 17 en 1664 Febr. 19 (momber Philip de Momber).
Hij is nog onmondig 1674, doch mondig beleend met
de drie leenen 1678 Aug. 9 en is dood 1691 Juni 20,
want toen waren Doornik en Ressen aan den leenheer
teruggevallen. Hij is te Nijmegen overleden zonder kinderen te hebben nagelaten. De heer van Spaen zegt nog
van hem: op de Ridder-cedul van Nijmegen 1676 en
1678; heeft beslapen Maria van Broeckhuizen tot Barlham, dochter van Jasper, Drost van Borculo, die daarna
in het wilde loopt, een soldaat en daarna een kapitein
trouwt ; huwelijksvriend van Margriet van Broeckhuizen
trouwende Arnt van Hertefeld 1690. Hij trouwt met
Agnes van Qetre, dochter van Dirk tot Aerssen en Frederica van Voorst en Keppel. Zij hertrouwt 1690 Euert
,v. Broeckhuiaen tot Barlham, zoon van Steven en . . . .
de Gruyter. Van hem erft zij het borchleen te Brodevoort genaamd Heynoorde, daarmede beleend 1600 Oct.
17 en sterft 1603.
2. Bernt van Bevervoorde. Als erve z\jns halven broeders
Willem van Arenberch beleend met land in Angeren
en met Westerame in Elst 1692 Mei 20. Hg sterft 28 Sept.
1648 oud 86 begraven te Gelselaar (Ned. Heraut 1 n” 163).
Hij trouwde met Pelgrims van Covorden, dochtor van
Wolter en van Bgtles van Duth gen. Buth. Zij komt met
haar man 1611 Sept. 11 voor en sterft 24 Dec. 1635,
begraven te Gelselanr (idem).
D. Walrace vau Qalen. Zie omtrent het heen en weer
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úransporteeren van den Blanckonborch 1666 en 1667
bij A4. Zij trouwt 10 Philip de &!omber (Mommer), die
1664 den eed vernieuwt voor den onm. Willem van
Arenborch en voorkomt in de scheidingsacte van 1666
:Z i e Bij 1 ag e 111). Zij trouwt 20 1678 Cornelis van Wely.
Het kind uit haar eerste huwelijk volgt bij F .
E. 1. Gerit van Merwick.
2. Willemina van Merwick. Zij trouwt le 1663 Reinier
)an Broeckhuysera tot Barlham, zoon van Gijsbert en
,Margriet Cockman, die laatst gemeld wordt 1678; trouwt
ae Bartold van der Beeck, die huwelijksvriend was bij
Ie huwelijksvoorwaarden van zijne stiefdochter Margriet
ir. Br. met Arnt van Hertefeld 1690. Hij als man van
Willemins door den heer van Hemmen beleend met het
luis Doornik en 80 morgen lands 1691 (v. Doorninck.
1orkondenboek Doornick n0 136). Zij huisvrouw Bart1lolds van der Beeck als ervo haars neven Willem van
Irenborch beleend met land in Angeren en met Westerame
n Elst 1691 Juni 20. Zij verpandt Westeramo aan Johan
1Lngenuland 1697 April 13 en is dood 1608 Jan. 23.
4do G e n e r a t i e .
F. Jan de Nomboir tot Palmestein (onder Deil), eenige
Goon en erfgenaam zijner moeder. Hij trouwt Jolranna
van Boedbergen, dochter van Adriaan tot Wankum en
Mechteld van Till. Zd hertrouwt 1603 met Frans van

Leeuwen.
G. 1. Qijsbert van Broeckhuysen erft Mellinck in Vars-

seveld van zijn vader, dit komt daarna op z[jne moeder,
lie wordt beleend 1676 Jan. 12. Hij is ongehuwd over1leden.
2. Margriet va?a Broeckhuysen trouwt 1690 Arnt vafa
Eertefeld, weduwnaar van Elisabet Hacfort en zoon van
Stecefa en Hillekera van den Vrythof.
3. Roland ca?a clev Beeck, als erve zijner moeder Wilhelma erft het land in Angeren op de zonen van zijne
halve zuster Margriet van Broeckhuysen 1608 Jan. 23.
Hij door den heer van Hemmen beleend met het huis
Doornik en 80 morgen lands 1606. (v. Doorninck. Oorkondenboek Doornick No. 136).
Bijlage 1.
Derick van der Lauwick, Johan van Gaelen en Henriek Vighe doen cond dat wij als gekoren magen en
vrienden van beiden zdden als van wegen Willem ran
Arenborch ou Salome vals der Lauwick echtel. ter eenre
en van Qoessel, van Honseler en Margriet van der Lauwiek echtel. ter ander zijden, myt malkander een maechscheiding gema.akt hebben. Mocht Salome van der Lauwiek en van Arenboroh aflijvig wurde eer joncfr. Agnese van Galen nu echte huisvrou Wessels van Ermen
oere moeder en zij bij Arenborch kinderen had en achterliet, dat alsdan die kinder staan zullen in stede joncfr.
Salome ore moeder totten versterf en nagelaten goederen
joncfr. Agnes van Ermen voors. te heffen en te boeren
gelijke als oere moeder joncf. Salomo voors. of die noch
leefden selve doon solden. Desgelijken mocht Margriet enz.
Gegeven 1617 Saturd. na S. Geertruden dach der
heiligen joncffrouwen (Maart 21).
B i j l a g e 11.
Gherit heer tot Oey, Johan van Boennenborch genoempt van Honstein Greve tot Ubbergen, Henrick van
Apelteren heer tot Persingen, Joest van Bemmel Ampt-
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man in der Overbetuwe en Johan van Gaelen als gecaren
vrunde en magen Willerns van Arenborch heer tot Dairnick en Ressen en jonc. Zalome van der Laitzuick zijne huisvrou ter eenre.
Daem van den Bongart, Gaedert Haeze heer tot Hulst,
Alfert van Goer, Joachim van Wijhe heer tot Hirnen
Borchgreve en Richter te Nijmegen en in den Rijck en
Jo& van Randwijck Burgemeester van Nijmegen als
gecaren vrunde en mage Cfoessens van Honzeller Drost
tot Kraeokouwen en jonc. _Uargreta van der Lauwick,
echtelieden en zuster van jonc. Zalome ter ander zijde.
De beide echtparen voorn. scheiden van het versterf
van hun za. moeder joncfr. Agnese van Gaelen.
Willem en Salome zullen hebben den hof op Gesperden
in kerspel van Hyn Ampt van Ovorbetuwe, een bouhof
geheiten tot Merwick in kerspel Loer in de heerlijkheià Batenborch, den halven hof den Homborch in
kerspel van Wychen, enz.
Goessen en Margreta zullen hebben den hof die Middelweg in kerspel van Hyn, vijf morgen lands geheiten
dat Vlas, enz.
De beide echtparen zullen hebben gezamenlijk ongescheiden na doode jonffr. Alvert Spaens een weertken
tot Niftrik geheiten opten Uytterdijck.
Salome en Margreta hebhen twee zusters, de een
geestelijk te Arnhem, d’ander geestelijk te Tiel. Gedaan
1630 Jansavond nativ. te midsomer (Juni 23).

Te Nijmegen woonde een echtpaar Albert Kamp, ondertr. Nijm. 21 Mrt. 1723, gehuwd Neerbos April 1723
met Aletta Kramer, waaruit 3 kinderen, doch geen Hen-

Bijlage 111.
Alsoo op 26 Febr. ll. Anno 66 door Raden Co M” in
Gelderland, op aenhalden Philips die Momber en Reyner
van Bruiokhuysen, om scheiding en loting te houden,
gecommitteert is Jacob Pieck heer tot Isendooren en
CO M” Raad als commissaris en Claes Smaelevelt Richter
tot Huessen als curator in deze zaak, van wege des
onmundighen Wylhems van Ardenborch heren thoe Ressen
en Doirnick. Zoo zijn 26 Juli d.a.v. versohenen de heer
van Isendoorn en Smaelevelt van wegen des onmondigen
kinde voors., Roelof van Marwick met zijne kinderen,
R e y n e r v a n Bruiclchuesen en Gerit van Marwiclr voir
ur selfs en Philips die Mommer man en momber zijner
huisvrou oick voor sich selfs om scheiding en deeling
te houden van goederen aangeerfd van za. jof. S a l o m e
van der Lauwick vrouwe tot Doirnick.
Er worden drie loten gemaakt.
Het eerste lot viel ten deel aan Philips die Mommer
van wegen sijner huisvrou ; het tweede aan Roelof van
Marwick met z@e kinderen en het derde aan den heer
van IJzendoorn en Smalevelt tot behoef des onmundigen kindtz to Doirnick.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bons (de)-Kamp. (XLIII, 91). Te Nijmegen vond
ik Andreas de Bons, capiteyn i/h. Reg. v/d. Lt.-generaal van Kinschot, ondertr. op att. van Maren 24 Aug.
1749, gehuwd id. 14 Sept. 1749 met Hendrica Theresia
Kamp.

Uit dit huw. werd te Nijmegen ged. 24 Juni 1761
een kind François Benjamin en werd een kind begr.
11 April 1764.
A. de Bons werd begr. Nijm. 19 Nov. 1800; H. Th,
Kwnp 27 Mei 1806.

drica Theresia.
Druten.

C. W.

VAN

D A M.

Erbervelt-Lohoff. Gevraagd wordt wie de ouders
waren van Pieter Erbervelt en Maria Lohoff, gehuwd
te Rotterdam rC_ 1760.
A. E. R A H U S E N .
Wassenaar.
Estoppey. (XLIII, 123). In 1866 bestond te Utrecht
eene firma N. 0. Estoppey & Co, waarvan een der leden,
Nicod. Olivier E., ald. overleed 21-2-1866. - Behalve
met Benier bestonden er tusschen 1796 en genoemd
jaar, allianties dezer familie met van Malsen, Gaum:
van der Puyl (Puil), 17Lecr&, van de Weyer.
M. G. W.
‘s-Gr.
Haring. (XLIII, 123). In den Catalogus van de boekenauctie van 9-19 Mei 1926 van Van Stockum’s Antiquariaat (J. B. J. Kerling) te ‘s-Gravenhage komt op
bladz. 63 onder no. 961 o.a. voor: Genealogie van de
geslachten St. Gilles en Huring, handschrift uit de le
helft der 190 eeuw.
‘s-Gravenhage.

IDEMA GREIDANUS.

Kerkhoven. Jaren geleden was (nu wijlen) de Heer
van Schermbeek te Deventer in het bezit van eene
genealogie Kerkhoven, die echter niet meer bij de familie
aanwezig is. Weet iemand deze of eene andere genealogie aan te wijzen?
B.
v. D. v. H.
Kooy. Gevraagd het wapen van een Zuid-Holl. familie

Kooy, & 1800 en eerder gevestigd te Ouderkerk, Gouda

en omstreken.
Utrecht.

M. TH . M IJNLIEFF .

Nassau. (XLIII, 92). Het archief der familie t’ofz

Nassau-la-Lecq, toebehoorende aan de Gravin douairière

van Rechteren Limpurg Rechteren geboren Barones
van Heeckeren van Enghuizen, is met toestemming van
de eigenares in Januari 1926 van het Rijksarchief in
Gelderland overgebracht naar dat in Utrecht. Uitleening naar andere a,rchieven of bibliotheken wordt niet
toegestaan.
Arnhem.

M A R T E N S.

Ringeling. (XLIII, 93,124). Anna Allettha R. ged. op
C. 14 Dec. 1777; andere doopen komen niet voor. Co+
nelis R. overleden op C. 14 Juli 1819.
Klaas R. overl. op C. 27 Sept. 1821, begr. in de
kelder v/d. familie Rasveldt.
De familienaam komt. op C. nog slechts voor onder
de negers, afstammelingen van slaven der heeren R.
‘s-Gracenhage.

VAN

R O M O N D T.

Ringeling. (XLIII, 93, 124). Jan Ringeling Cla~lsz.
X Versfelt zijn gescheiden v6ór 19.2.1796. HQ had een
broer en een zuster. Meer heb ik niet gevonden.
Amsterdam.
A. B. VAN DER VIES.

R O O S. (XLIII, 126). Hendrik Roos moet nf. wezen
Mr. Adriaan R., geb. 1703, kanunnik ten Dom te Utrecht,
raad te Rotterdam, hoogheemraad waterschap van Hey-

159

160

coop gen” de lange Vliet, i_ Utrecht 10 April 1773, begr.
Geertekerk 16 April, X ondertr. Utrecht 2 Sept. 1749
Maria Perpetuu ian. Qoens, geb. en _t als opg.; hij was
zn. van Mr. Gerard Roos, schepen te R’dam, t 11 Maart
1763, en van Lucia Steenlack, t Kralingen Sept. 1779,
begr. 21 Sept. bij dag Kloosterkerk ‘s-Gravenhage, dr.
van Mr. Joha+a Gerardszn. ex Jenneken Cor e n v a n
diens le vrouw Maria Stender. Hij (Mr. Adriaan vd.) was
kleinzoon van Adriaan .Roos, geb. 31 Dec. 1646 en
Catharina Steenlack, dr. van Gerard en Janneken Cor,
Jan Simonsdr. ex Jannekela Simons Vuyste. Laatstgen.
Adriaan R., geb. 1646, was 60 kind van Frans Joppe
Roos, geb. 9 Oct. 1600, f 29 Aug. 1676, die 31 Mei
1632 X Catharina Pieters, geb. 21 Dec. 1607, -l- 24
Aug. 1666.
B. v. T. P.
'S-&.

Wed. Abraham Veeris had 3 slaven en moest 2 Pesos
familiegeld betalen.
Jacques Veeris had 1 slaaf en moest 2 Pesos familiegeld betalen.
‘s-Gravenhage.
VAN R O M O N D T .

Ro(o)yen (van). (XLIII, 126). Inget. Amsterdam
17.10.1776: Henricus van Royen, v. A. geref., 24, va.
Abraham te Zuidlaren, en Anna Margaretha Boulomeester, v. A. geref., 21, m. E.ster Bargignac. Zij hertrouwt
28.1780 met Johan (Jean) Lemker, Waalsch predikant
te Vianen van 1777 tot zijn dood 19.81814.
Anna Margnretha Boulomeester was gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 298.1766, va. Eivnst Bouwmeester,
m. Ester Bargignac.
A. B. VAN DER VIES.
Smslerdam.
Stachouwer. (XxX11, 336). Begr. Westerkerk Enkhuizen Middenkap 404 op 23 April 1674 het kind van
Willem St.
Begr. a. v. Zuiderkerk Noordkap 169 op 3 Oct. 1672
e n Zuidkap n 0 261 op 2 Sept. 167ö een kind van
lIr&?lern bt.
Wellicht is de vader de in kol. 336 sub V 2 genoemde.
B. v. T. P.
‘s-Qr.
Teissaire. Catharina Hendriku T. werd geb. te Batavia . . . . . :k 1766, i_ Batavia 23.6.1803. Ouders??
0.
‘s-cfr.
Trompert. (XLIII, 126). Lambertzbs Gerardus Trompert,
doctor, chirurgijn, operateur, enz., geboren te Haastrecht, overleden te Rotterdam 12 Maart 1813, oud
44 jaar en 4 dagen, echtgenoot van Cornelia UU& den
&tde, zoon van Jiln Tprompert, overleden in het Keizerrijk Rusland, en Corne&l Egberts, overleden te Gouda,
beiden vóór 1813.
W. J. L. P.
R’dam.
Veeris-van der Nieuwburgh. (XLIII, 126). Vooral
de fam. Veeris was zeer talrijk op CuraFao en schijnt
later verarmd te zijn. Oudste trouwregister van Curapao :
18 Maart 1718 in ondertrouw opgenomen: Nehemias
Gouy, ‘weduwnaar van Elizabeth Roux, in Rouan gelegen in Frankrijk, met Jannetje Jonas, wed. van Isaacq
Abrahamsz., van Vlissingen, geboren in Waterford, gelegen in Ierland. Getrouwd 3 April 1718. Getuigen:
Abraham Veeris en Anna Maria pan der fiieuburg, allen
hier woonachtig.
Belastingtaxatie op C. 6 Maart 1713 Abr. Veeris . . . .
Pesos 120.
(Brieven en papieren aan de kamer X van C.)
Belastinglijst van C. 18 Oct. 1736:

Verduyn. Gevraagd het wapen van een Zuid-Holl.
familie Verduyn, rt 1800 en eerder gevestigd te Ouderkerk, Gouda en omstreken en waarschijnlijk ook op
IJsselmonde. Top &$nlieff ondertr. 16 Maart 1796 met
M. Verduyiz.
Utrecht.
M. Ta. MIJNLIEFF.
Versteveren. (XLIII, 121). Uit het huwelijk Simon
Versteveren, die houthandelaar te Edam moet zijn geweest, en Grietje Muller werd 6 Juni 1787 te Edam
geboren : WeEmoet, overleden te Edam 6 December 1871,
gehuwd 23 Augustus 1812 te Purmerend met Pier Jelles
Boomsma, apotheker en drogist in ,de Zwaan” te Purmerend, geboren te Harlingen 4 Januari 1779, overleden
te Edam 23 October 1867, zoon van Jelle Jetses.Boomsma,
kalkbrander te Harlingen, en Dieuke Johanlres cc01 de,
M eulen.
Grielje dduller moet jong zijn gestorven 0n Sim091
Versteceren moet hertrouwd zijn met een dochter van
den Secretaris Peeting van Edam.
Of Simon Versteperen behalve 11 elmoet nog meer kinderen heeft gehad is mij niet békend.
Mocht de heer Pont soms nog inlichtingen wenschen
over de kinderen uit het huwelijk Boomsma- Versteveren,
zoo wil ik hem die gaarne verstrekken.
I DEMA GREIDANUS.
‘s-(%nveniinge.
Vladeracken (van). Op bl. 302-303 van Elias ,De
Vroedschap van Amsterdam” worden vermeld de vqf
kinderen van Willem Oovedsz., geb. Rausdorp & 1660,
i_ A’dam 1614 en van Niesgen Willem&. Barnuerts.
De vier oudste hebben zich Parctu genoemd ; de jongste
wordt genoemd :
e. Matthijs \Villemsx. van Vladeracken.
Is iets meer van dezen Matthijs bekend en hoe komt
hij aan den naam Vladeracken?
Is hij misschien identiek met een naamgenoot, die ook
uit de lucht is komen vallen nl. Matlheus oat1 Fladeracken, schepen te Driel, die I Juni 1646 te Zaltbommel
X Maria Jan Ezuattss van Zaltbommel i’
B. v. T. P.
‘d- Or.
Vrij (de). Dr. Johannes Elisa de V., geb. 31.1.1813,
insp. Kina-cultuur in N.-I., t te . . . . . den . . . . . .
0.
'S-ff?..
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Correspondentie betreffende het Genootsohap ge~lieve men te riohten tot den seoretaris Mr. E. J.
THOYASSEN B THUESSINK VAN DER H O O P, Nieuwe laau
9, ‘s-Grauenhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelgksohe portefeuille, aoomede aanvragen
: om exemplaren van vroeger versohenen Maendbladen, tot den bibliotheoaris A.P. M. A. STORM
DE GBAVE, Prins Mawitslaan 44, ‘s-CfraveniLage.
De Bibliotheek, gevestigd Juffmww Idastraat 3,
‘s&ravenhage, is voor de leden geopend iederen
Maandag van 3-6 uur en op nader met den bibliotheoaris overeen te komen uren.
p___
1

Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootsahap gratis toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het ~
Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering gelieve men te riohten tot den redao t BUT
Mr. TH . B. VALCK LU C A S S E N , huize Sparrahside,
lxebergen.
De jasrlf/ksohe oontributie voor het lidmaatsohap
bedraagt jlO.- en voor de leden te ‘s_Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, f 16.-.
Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar,
tegeneen abonnementsprijs van flO.- per jaargang. 1
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekende stukken.
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BU dit nummer worden twee platen verzonden, behoorende ba de artikelen: ,,Fragment-GCenealogie van het
geslacht de Giroot” en ,,Eraayenburch”.

medelid Jhr. Mr. E. A. VAN B E R E S T E Y N , een van Grotius’
nazaten, een aantal artikelen zijn opgenomen op het
gebied, waarop ons Genootschap zich overeenkomstig
zijn doel beweegt.
Ook voor velen buiten onzen kring, die in Grotius en
BESTUURSBERICHTEW.
zijne naaste omgeving meer in het bijzonder belang
Tot lid is benoemd:
stellen, bevatten deze bijdragen o.i. waardevolle gegevens.
Jhr. F. J. E. VAN L ENNEP . . . , . .
Amsterdam
Vondelstraat 106.

V A L O K LUOASSEN.
~_~.

Adreswijzigingen.
H.

H.

K.

. . . . . . Sindoe-Agoeng

(irotius-Tentoonstelling.

De Vereeniging Volkenbond en Vrede besloot ter
bij boekaboemi (Java).
gelegenheid van de Nationale Grotius-Herdenking 1926
F. T. V ALCK LUCASSEN . . . . . .
Bloemendaal
een Tentoonstelling te organiseeren, die te ‘s-Gravenhage
h. Xzjperduin, Korte Parkw. 1
van 13-27 Juni gehouden zal worden in de receptiezalen
H. W. 5l. J. N IEUWENRAMP
. . . . . .
Amersfoort.
van het raadzaalgebouw in de Javastraat.
Gerard Doustraat 28.
Aan de artikelen, die hier volgen, wensch ik een opwek(Rectificatie).
king te doen voorafgaan, om deze tentoonstelling te
K.
RKJYOAAVER . . . . . . . , .
Amsterdam
bezoeken.
Joh. Verhulststr. 58.
Eindhoven.
J. WILLINCK . , . . . . . . . . .
De Commissie heeft natuurlijk den persoon van Hugo de
Groot op den voorgrond gesteld. In eene zaal zal een zoo
volledig mogelijke collectie van zijn werken worden opgeGrotius
nomen, die niet minder dan 26 M. boekenplank zal
beslaan!
3625-1925.
Een aantal brieven en enkele handschriften zullen deze
Het is driehonderd jaren geleden, dat Grotius’ bo- afdeeling aanvullen.
roemde boek : ,,De jure belli ac pacis”, over het recht
Daarnaast is de iconografische afdeeling zoo goed movan Oorlog en Vrede, voor de eerste maal verscheen. gelijk verzorgd In een der kamers zullen de portretten
Dit feit, dat voor de gansche beschaafde wereld van van Grotius, voor zoover in Nederlandsch bezit, worden
zoo groote beteekonis zou blijken en den gelearden bijeengebracht, ter bestudeering door vergelijking van
schrijver tot den grondlegger van het moderne volken- Grotius’ portret,. Het getal van 20 zal vermoedelyk worden
recht heeft gestempeld, zal in den loop dezer maand bereikt.
plechtig worden herdacht.
De Commissie mocht de toezegging ontvangen om
Ter gelegenheid van dit jubileum meenden wij ook enkele relequiën , die door de afstammelingen nog bevan onzen kant niet achter te mogen blijven bij hen, waard worden, als het metselaarsbuisje, zijn drinkglas,
die dezen grooten Vaderlander wenschen te herdenken. de medaillon, die HendrikIVin 1698 den 16jarigen rechtsDaartoe besloten wij tot de uitgave van een Grotius- geleerde vereerde, om de (echte!) kist niet te vergeten,
nummer, waariu van de zeer deskundige hand van ons voor deze gelegenheid af te staan.
LANGENMAYR
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Een en ander wordt aangevuld met portretten, prenten,
brieven enz. van zijn naaste familieleden en vrienden.
Een 30-tal familieportretten, beginnende met de in 1616
geschilderde portretten van Dirk Hendriksz. (Cornets) en
Cornelis Dirksz. (Cornets), zullen een overzicht geven
van Grotius’ voorouders en afstammelingen in de 17”
eeuw. Daarnaast hoopt de Commissie een gelijk getal
portretten te laten zien van Professoren, Staatslieden,
Predikanten en andere vrienden.
Eindelijk zal een uitgebreide collectie, zoowel portretten
als historieprenten, ons een goed denkbeeld van Grotius
en zijn levensloop trachten te verschaffen.
E. V A N B E R E S T E Y N.
Fragment-Oenealogie van het geslacht

de Groot.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het Grotiusnummer heb ik gemeend, dat daarin een Genealogie
de Groot - althans van de oudere generaties van het geslacht - niet mocht ontbreken. Voor een diepgaande en
nauwgezette studie in de bronnen der 16” en 16e eeuw
was meer tijd noodig, dan waarover ik kon beschikken.
Er blijft over de afkomst van Grotius nog veel in het
duister. Wel schreef hij zelf ,,M$ voorouders, genoemd
Cornets en de Groot hadden de Stad Delft ettelijke
honderdjaren zeer loffelijk helpen regeeren”, doch het
mocht niet gelukken over de vaderlijke voorouders iets
te vinden, dat heen wees naar de afstamming van een
of ander geslacht Cornets. Niettegenstaande veel onopgehelderd is, meen ik dat het toch zQn nut heeft te
publiceeren, wat gevonden is.
Aangezien in de 160 en 160 eeuw tal van personen
den naam de Groot droegen, - ik ontmoette niet minder
dan 10 Hugo de Groot’s voorafgaande aan Hugo Grotius
uit den zelfden stam gesproten - heb ik gemeend goed
te doen, in de volgende fragment-genealogie, de diverse
de Grooten op te nemen, ook al hadden zij moeders naam
aangenomen (van Diemen en Cornets).
Ten aanzien van de in de 170 eeuw levende personen
heb ik in hoofdzaak de gegevens, hier en daar aangevuld en verbeterd, overgenomen uit het werk van
Vorsterman van Oyen.
Terwijl de genealogie een aanvang neemt met Dirk
de Groot, die op ‘t einde van de 148 eeuw leefde, dient
er op gewezen te worden, dat reeds in 1334 een Huighe
die Grote te Delft leefde die in de grafelikheidsrekeningen werd vermeld (1 blz. 187). Of hij de vader of
grootvader van Dirk, onder 1 genoemd, is kan ik niet
vaststellen. l)
1. Derk (de) Groot, leefde te Delft in de 2e helft
der 148 eeuw. Hij was gehuwd met Aleid Cleyman&. In de Oude kerk bezat zij een graf (,,Alyd
Cleyman , Hughe Groten moeder”. Grafregister
1367 fol 27).
Uit dit huwelijk:
11. Hugo I (de) Qroot leefde begin 16” eeuw en was gehuwd met Liesbeth Dirlc&. Duyst, dochter van
1) Navorsoher 1891 bla. 594 vangt aan met Hugo v. Crayenburgh,
dooh zonder eenige bron te vermelden.
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Dirk Duyst Dirksz en Yda Claesdr de Heuyter.
Ziin weduwe hertrouwt met Jan Pieferm Deze Jan
Pletersz verkocht 20 April 1446 l) aan het St.
Agatha Klooster te Delft het land, dat zijn vrouw
bij de boedelscheiding met haren zoon Hugo Grote
(,Lysbeth voirs sone”) had gekregen. Hg zegelt
met 3 vogels (misschien het wapen van den eersten
echtgenoot van Liesbeth, want in 1436 2) verklaart
hij geen zegel te hebben.) Wellicht compareert Hugo
Grote in de acte van 16 November 1429 als ,Huge
Dirksz.” als voogd van Kathrijn Jan de Biliesdr.
Indien Jan Pieterszoon in de acte van 9 Januari
1463 s) dezelfde is als de stiefvader .van Hugo
Groot, dan is hij een broer (halfbroer?) en erfgenaam van Floris Florisz, voor wien in 1449 4, een
rente gekocht werd door Hugo Groot.
Uit dit huwelijk:
IK Hugo II(de) Groot, geboren in 1426,overleden te Delft
16November1472, trouwt teDelftopPalmzondag(29
Maart) 1460 met Agnies Dirk&., denkelijk dochter
van Dirc Symon Doe, in ‘t Grafboek der Oude
Kerk van 1420 fol 6%’ genoemd als kooper van
7e graf 110 plein Middolkerk, waarin Agnies Dirksdr.
na haar overlijden op 10 Februari 1002 werd begraven. Hij wordt vermeld als eigenaar van het graf O.K.
Noordkerk XV plein 20 graf, afkomstig van zijn
,alde vader” (grootvader Dirk Duyst.) In de aanteekeningen van Jan do Groot wordt gezegd dat
zij vermoedelijk behoorde tot het geslacht Sonderdanck, aangezien in een oud raam de wapens de
Groot en Sonderdanck gecombineerd waren geplaatst. Het geslacht Sonderdanck was in de 16~ .
en 16” eeuw beleend met Crayenburg, van daar
wellicht de herinnering van de Groot, dat zij uit
het geslacht van Crayenburg stammen.
Uit dit huwelijk werd geboren:
1. Mr. Hugo 111 de GroGt, geboren teDelft 14 Mei 1461
(daeghs nae Sacramentsdagh) wiens peeten waren
Arent Tou 5), Symon Does Dirksz en Adriana, Mr.
Floris zusters zoons wijff, overleden 8 Mei 1609.
Volgens Timareten bl. 241 en de Riemer 1260 is
hij begraven in de Hofkapel te ‘s-Gravenhage.
Evenwel klopt deze mededeeling niet met de aanteekening uit het oud familieboek waarin wordt
medegedeeld: ,Grietgen Hendriksd. Ende leyt begraven in de Nieuwe Kerok opt hooch kuer in
een kelder daar Mr. Huych de Groot in sijn leven
pastoor van de selve kercke, inne begraven licht.”
(Alg Familieblad. 1883 No. 142, blz. 6).
Hij is licentiaat in de beide rechten, astoor der
N. Kerk als hoedanig hij 16 April 1604 de stichting
van een kapelanie approbeert s). Deken van Geervliet; Kanunnik der Hofkapel. In 1489 is er een
geschil met de Hofkapel over het pastoorsohap
van Hugo Groot, dat beeindigd wordt bij minnelijke
1) Agatha Regest 234.
9) Agatha Regest 199.
8) Hironimusdal Regest 39.
‘) Hironimusdnl Regest 30.
6) Mr. Arent Touw, priester, wvas een zoon van Claes Janszoon Touw
en Uwede Dirksdochter Duyst, zuster van Elisabeth Duyst, gehuwd
met Hugo 1 de Groot.
s) Ag+k+ R e g e s t 4 0 6 .
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schikking, waarbij Hugo het levenslange beheer
en genot der inkomsten der N Kerk te Delft
verkrijgt 1). Hij zegelt met de 3 bolleu en 3 kraaien,
zonder de ster. 2)
2. Ermpgen, geboren te Delft 20 Februari 1462, overleden aldaar 10 November 1462. Hare peeton waren
Symon Does Symonsz, Jan Lysbeth Jan Salies
w@ en Alyt Jan Kerstenzus wijff.
3. Dirk, geboren te Delft 29 Juni 1463. Zijn peeton
waren Henrich Claes Touwensz s), ,Mathys Dirksz.
en Ide 3, Jacob Lambrechts zoon’s moeder. Volgt IV.
4. Claes, geboren te Delft 3 Maart 1466. Peeters
waren Heer Pouwels Henrixz vau Heut, Jan Carl
Jansz. ende Eyff 3, Jacob Bartholomous zoons weduwe. Volgt IVa.
IV. D&lc de @roof, geboren te Delft 29 Juni 1463, sterft
te Delft 13 April L624, trouwt MavGetje IC’illem
Luytenszdr. (Kittenstein), overleden aldaar 8 Augustus 1642. Hij wordt Vroedschap 1486, Schepen 1491,
92, 96, 97, 1603, Thesaurier 1493, 1608, Burgemeester 1601, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 1616-21, Weesmeester 1606, 6, 13, 14, 22, 23 te Delft.
Hij zegelt diverse acten met de 3 bollen en 3
vogels en in ‘t hoofd van het schild een 6p. ster
(een breuk die veelvuldig voorkwam). Zij comp.
1638 “) en sterft in 1642.
Uit .zijn huwelijk:
Clara volgt V.
8: Ermgard volgt Va.
Na. Claes de Groot, geboren te Delft 3 Maart 1466,
trouwde Jannetje NN. bij wie hij de volgende kinderen naliet :
Jan Claess. volgt VO.
;: Huygh 1 V Claesz volgt Vc.
3. Reer Mathijs Claesz de Groot. Hij koopt 28 September
1661 een rente, die 27 Januari 1663 zijn erfgenaam
Andries Jacobsz, priester, aan het klooster St.
Ursula to Delft transporteert. 5) Hij’ had een natuurlijken zoon Jan, vermeld in den Schepenbrief
van 27 Januari 1663 en een natuurlijke dochter
Jenneke Tysscn, vermold in de ,,Afkomst van Jan
de Groot.”
4. Maria.
6. Agneta, gehuwd met Di,rk 3aia Steur.
6, Christine.
71 Ermpje Claes Ruygensdr., gehuwd met Jan Huygens
,,in de Anckers” (Lijfrente 1667 fol 168).
V. Clara Dirk&. de @root, overleden te Delft 29
October 1609, begravou in de N Kerk (Z. transkoor V plein 48 graf), trouwt Mr. _&&7zolomaezcs
Claesz. ‘van Diemen, zoon van Claes Meeusz en
Aegje Frankensdr. van Diemen, Schepen van Delft
1498, overleden te Delft 12 Juni 1633, nadat hij
1) kapittel St Marie R 376.
9) Navorsoher 1894 bl. 534 verwart vader en zoon.
8) Claes Touw was gehuwd met Uwede Dirksdochtcr Duyat, zuster
van Elisabeth Duyst, gehuwd met Hugo I do Groot. Ido, gehuwd
met Jaoob Lnmbrechtszoon van der Meer en Yeff, gehuwd met Jacob
Meeszoon de Waert, waren dochters van Claes Touw
4) huw. voorw. fol 70.
3 Ursula, regesten 81 en 96.

1.
2.
3.
4.
I
0.
6.

hertrouwd was met Grietgen Joost Aemsdr. van
der Burch.
Uit dit huwelijk.
Claes de Groot volgt VI.
Hugo V de Groot volgt Via.
Agnes, geb. Delft 19 Juli 1603, bagijn te Delft,
overleden aldaar 22 Nov. 1666, begraven op ‘t Bagijnhof voor ‘t Koor (Lijfrenten 1667 fol 48).
Bechje, overleden te. Delft 6 Oct. 1662 als non in
St Clarenklooster en aldaar begraven.
Willem van Diemen.
Vranck van Diemen volgt VIb.

Va. Ermgard Dirksd~-. de Groot, geboren te Delft 1493,
overleden te Delft 2 Juli 1666, trouwt & 1610
met Conzelis Di&saoon [Cornets?], geboren te Delft
1490, overleden aldaar 11 Mei 1638, Veertigraad
in 1634, zoon van Dirk Hendriksz. [Cornets P], Veertigraad te Delft 1486, overleden te Delft 19 Mei
1632 en Maria v. d. Leer. l)
Uit dit huwelijk:
1. Hugo VI de Groot volgt VIc.
2. Fytje de Groot, overleden te Leiden 6 Fe,bruari
1641, gehuwd met Jacob Cornelisa. de Gorter,
Veertigraad te Leiden 1626-48, overleden aldaar
November 1648, begraven in de St. Pieterskerk.
Vb. Jan Claesz. de Groot tr. Ni?. en had 2 kinderen
Claes volgt Vid.
:: M arietje. 2)
VC. Hugo IV Claesa. de Groot tr. AN. en had een zoon :
1. Hugo VlI Huyghens de Qroot, gehuwd met T+in
Teffens te Leiden.
VL Claes van Diemen gen” de Groot, geboren 10
October 1496, overleden te Dordrecht 6 Juli 1666,
Pensionaris te Dordrecht 1638, trouwt Apollonia
van bwieten, overleden 8 November 1670, doohter
van Hugo van Swieten.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Mr. Dif76 de Groot volgt VII.
2. Hugo VII de Qroot, secretaris van het Hof v. Holland
1664, sterft te Delft 16 October 1681, was gehuwd
met Johanna van Cu?~b Flovisdr. Hij werd in de
Groote kerk te ‘s-Gravenhage begraven.
3. Clara de Groot, overleden te Dordreoht 27 September
1633 en aldaar begraven, trouwt Mr. Adriaen de
Jong, Raad-ordinaris in Friesland, overleden te
Brussel 3 December 1648 en aldaar in St. Gudulekerk begraven.
4. Agniesje de Groot, overleden te Emmerik Juni 1686,
was gehuwd met Mr. Jan Engels van Lexanen,
Raad-ordinaris des Con. Majes.
c Harietje de Groot, in Zeeland gehuwd met ì+vVN.
6-9: 4 jong gestorven kinderen.
Via. Hugo V de Groot, overleden 23 April 1624, trouwt
Aechte Claesdr. (van Adrichem). Zij leeft nog 1667 s)
1) Hubreoht Hendriksz., vermoedelijk een jongere broer van Dirk,
was bakker te Delft en is aldaar begraven 1630 (Alg. Ned. Fam.bl.
1883 N0 137 blz. 4, v. d. Lely. Grafzerken N. K. bl. 29 No. 1.) Op zijn
grafzerk staat het wapen met de 3 hoorns, in het midden vergezeld
van een 6 v. ster.
‘) Zie HrsÛia Convent, Inventaris No. 1 fol. 83”.
s, Lijfrente 1557 fol 36.

167
en was toen gehuwd met Gerrit Jacobsz. Hove.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Groot, maakt huw.voorw.Delft 24Augustus
1638 ‘) met Tonis Dirlcs~oon te Amsterdam.
VR. Vranck van Diemen, geboren te Delft 28 April 1506,
overleden aldaar 16 November 1662, Schepen (1662),
Schout (1663-69) van Delft, trouwt aldaar 1’7
Januari 1529 Grietje can der Burch, geboren 1609,
overleden te Delft 31 ‘Maart 1657, dochter van
Hendrik Aemsz. en Geertje Beukels van Santen.
De oudste der 9 kinderen was :
1. Nugo IX de Groot, geboren te Delft 24 Oct. 1629,
overleden aldaar 21 October 1649.
VIC. Hugo ‘VI de Groei “) Cornelisz., geboren te Delft
1511 s), overleden te Delft 12 April 1667,Vroedschap
1641, Schepen 1641/3,1646,1652/65, Havenmeester
1543, Burgemeester 1666/68, 62/66, Thesaurier
1669160, Zevengetijdenmeester N. K. 1639-63,
Meester van den arme 1664, trouwt 10 Maria van
\C’isse, dochter van den Haarlemschen Burgemeester
Gerrit Steffenz. v. Wisse en Siburch Claesdr Hals;
hij trouwt ten tweede te Leiden Elselinge van
Eleemskerck, dr. van Jan Reyersz. en van Geertruid
Vintcentsdr. van Alphen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria de Groot, geboren 1640, sterft 1610, trouwt
l” Lucas Sasbout, zoon van Pieter Pietersz en
en IMargaretha Lucasdr du Pont (uit welk huwelijk
een dochter Lucasje, gehuwd metpieterv. Overschie),
trouwt 20 (huw. voorw. Delft 17 Februari 1666)
Jonker Abraham van Almonde, zoon van Jan en
Petronel1av.d. W erve, weduwnaarvancatharina van
Leuven, geboren in 1633, overleden 2 Januari 1693na
6 Augustus te hebben getesteerd (uit welk huwelijk
eene dochter Maria, gehuwd (huw. voorw. 18 December 1694) met George de Bye, Thesaurier Generaal),
Vroedschap 1674, Burgemeester 1674-78, Hoog
heemraad van Delfland 1066-93, Curator der Leidsche Academie (1683-93).
2. Frans de Groot, overleden te Haarlem ten huize van
zijn grootvader 6 Juli 1646.
Uit het 2e huwelijk:
3. Mr. Cornelis de Groot, geboren te Delft 26 Juli 1646,
overleden te Leiden 26 Juli 1610, promoveerde te
Orleans, Veertigraad te Delft 1673, Requestmeester
van Prins Willem 1, Hoogleeraar in de Rechtsgeleerdheid te Leiden (1676). Hij trouwt (huw. voorw.
Delft 1 November 1679) Geerfruyd uyteneng, dochter
van Frederik en Anna van Renesse. Zonder kinderen.
4. Japa de Groot, volgt VIIa.
6. Maria de Groot, jong -overleden.
Vid. Claes Jamzoova de Groot, had vermoedelijk een
dochter :
1. ElisnOeth Claesdr. de Groot, huwt als weduwe van
Capitein Sauvage (ondertrouwd te Delft 3 December 1688) met Vincent Hanneman.
1). fol 70.
9) Hij wordt genaamd:

,,van Noirdhoirn”. Wellicht had hij eigen
dommen bij Noirdhoirn gelegen bij Sion in de Harnaspolder, niet bij
‘t Huis te Hoorn te Rijswijk.
s, blijkens Lijfrente 1517. (arschief- de Groot).
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VIL Mr. Dir.16 de Grool, Advocaat te Mechelen, overleden in 1677. huwde Elisalreth Dion?ysiusdochter.
Uit dit huwelijk: 1)
1. Hebgo X de G r o o t .
2. Bwtholomeus de Groot.
VIIa. Mr. Jala de Crooi. geboren Delft 8 Maart 1664,
overleden te ‘s-Gravenhage 3 Mei 1640, begraven 9
Mei in de N. K. te Delft, koopman te Delft, Veertigraad te Delft (1689-1601), Schepen (1689-90.)
Burgemeester (I591-96), Secretaris (1596-1601),
Curator der Leidsche Universiteit (1694-1617),
Raad van den Graaf van Hohenlohe, trouwt te
Delft (huw. voorw. 16 Dec. 1581) Ae&e?a vals OLYYschie, ‘dochter van Frans Pietersz en van Adriana
Adriaansdochtar van Adrichem, geboren te 1>elft
22 October 1661. overleden 8 Januari 1643 begraven in de N. K. te Delft.
Uit dit huwelijk:
Hugo XI de Groot volgt VIII.
Frans de Groot, geboren te_^,
Delft 4 Augustus 1 686,
overleden 19 December IMM.
3. Johalk de Groot, geboren en overleden 1691.
4. Adriana de Groot, geboren te Delft 22 Juli 1692,
overleden te ‘s Bosch 10 December 1639 en aldaar
in de St. Janskerk begraven *), trouwt 14 Februari
1614 3’retlerik vafa Losecaat, geboren 1583, Baljuw
van Liesvelt (zijn schoonvader beheerde Liesvelt
voor den Graaf v. Hohenlohe), Landdrost van den
Alblassor- en Krimpenerwaard, Commissaris van de
Monstering, overleden 19 Mei 1669. (Uit dit huwelijk 3 kinderen : 1. Esseline, in 1663 met Leonard
van Sorgen gehuwd; 2. Anna, in 1663 met Jonker
Willem van Schagen gehuwd; 3. Diderik, in 1646
als vendrig overleden).
6. l+&ena de Groot, volgt VIII«.
I

‘1

b:

i71II. Mr. Hugo XI de Groot (Grotius), geboren te Delft
10 April 1683, overledenteRostock28Augustus 1646,
advocaat te ‘sHage, Advocaat-fiscaal, Pensionaris
van Rotterdam; later Zweedsch gezant teParijs; beroemd geleerde,trouwt te Veere 2 Juli 1608 _44aria
oan Reygersbergh, geboren te Boulogne 7 October
1689, overleden te ‘s-Gravenhage 19 April 1653 en
begraven in de N. K. te Delft 26 April 1663, dochter
van Pieter Jansz., Burgemeester van Veere en
Maria Claesdr.
Uit dit huwelijk:
1. Cowelia de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 26 April
1611, overleden te Rijssel 23 April 1687, begraven
16 Mei d. a. v. te Delft in de N. K., trouwt 24 Maart
1646 3) Jeaqa Barton, burggraaf de Mo?atbas, geboren 2 Mei 1623 (?)4), overleden 23 Juni 1696, zoon
van burggraaf Pierre en Jacquette Bonnin de
Monthomar. Hij zou in 1629 (jaar vanzijn tonsuur)
,prévost laïcisé” van Saint-Salvadour (Canton de
1) Beide zoons genoemd in een sententie van het Hof van Holland
van 1581.
2) W. v. d. Lely, Grafschriften N. Brabant. MS. in de bibliotheek van
het Prov. Gen. v. K. en W. in N. Br.
8). Volgens Woelmont. Notes g&.réalogiques. Paris 1924. 11 Série,
p. 40.
4) Volgens aanteekening in familiearchief. Dit klopt niet met de
volgendo mededeeling. Waarschijnlijk is 1613 als geboortejaar juister.
Zijn oude1.s howden volgens Woelmout I.C . 18 Joli 1611.
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Seilhac, arrondissement de Tulle, dépsrtement de
Corr&ze) zijn geworden 1). Daarna diende hij in
het leger en commandeerde in 1672 de ruiter-4 in
de Betuwe bij den inval der Franschetroepen. Hij
is bij die gelegenheid in hechtenis genomen, verdacht van den overtocht der Franschen begunstigd
te hebben, doch wist te ontsnappen naardeFransche
troepen. Hij woonde later te Lille. Bij zijn huwelijk
verkreeg hij van zijn tante Jeanne de Bonneval de
baronnie Cazillac (ten Z. van Tulle gelegen). Zij
testeert te Lille 13 Sept. 1684. (Uit haar huwelijk
zijn 2 dochters en 1 zoon geboren : 1. Jeanne Marie,
geb. 19 September 1649, overleden October 1669,
te Delft in N. K. bijgezet op 8 October d. a.v.,
2. Jacoba, ged. Rem. Kerk Haag 4 Dec. 1650, jong
overleden en 3. Jean, geboren en overleden in 1654.)
Hij hertrouwt Parijs 26 Febr. 1688 Louise de Brinon.
2. Cornelis Cornets de Groot, geboren te ‘s Gravenhage
2 Februari 1613, overleden te ‘s-Hertogenbosch
15 October 16612), begraven 21 October d. a. v. in de
N. Kerk te Delft. Terwijl zijn ouders hem voor de
studie in de rechtswetenschap bestemden, verkoos
hij den militairen dienst, diende onder Bernard
van Saksen-Weimar later in Italië onder Turenne
waar hij in Venetië ridder van St. Marco werd.
Daarna was hij Landdrost der Meyerij.
Tenslotte was hij Kapitein bij de hollandsche guardes te voet ten gevolge van de regeling over de quaestie van het tractement van zijn vader als levenslang
aangesteld pensionaris van Rotterdam.
3. Pieter de Groot, geboren te Rotterdam 24 Februari
1614, overleden aldaar 18 Juni 1614.
Pieter de Groot, volgt 1X.
5: Frayoise de Groot, geboren te Rotterdam 1’7 Augustus 1616, overleden aldaar 3 Mei 1617.
6. Maria de Groot, geboren te Rotterdam 16 April
1617, overleden te Parijs 16 Maart 1635.
7. Diderilc de Groot ,van Krnal~enlmrg, g e b o r e n t e
Rotterdam 10 October 1618, diende als militair met
zijn broeder onder Bernhard van Saksen-Weimar,
later onder Châtillon en werd in 1644 in den slag
bij Dillingen gevangen genomen, doch vrijgelaten
tegen een losgeld voor f 1000. Vervolgens diende
hij onder Enghien en Turenne bij Freiburg, veroverde Fridelsheim en Neustadt in de Paltz (1644).
Later was hij Luitenant-generaal en gouverneur van
Lauffenburg in Franschen dienst. Op weg naar het
Zweedsche leger, waarin hij dienst wilde nemen,
werd hij door zijn knecht in een bosch bij Maagdenburg vermoords). Den 4 Mei I 656’ werd hij in het
familiegraf te Delft begraven.
8. Française de Groot, geboren te Parijs 31 October
1626, jong overleden.
VIIIa. Mr. Willem de Groot, geboren te Delft 10 Februari
1597, overleden te ‘s Gravenhage Maart 1662,
begraven te Delft in de N. K. 12 Maart 1662.
Advocaat te ‘s Gravenhage. Hij volgde zijn vader
1) PoulbriBre. Dictionnaire historique et arch&oIogiquc des Paroisser
du diocèae de Tulle. Tulle 1910 Tome 111, p. 331.
*) Het Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek 11 529, stalt zijn dood ton
onrechte in 1665, vermoedelijk overgenomen uit de genealogie van
Vorsterman van Oyen Zie Brandt: Het leven enz. 1173 aanhangsel.
*) Blok in N. Ned. Biogr. Woordenboek 11 622.
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on als Raad van den Graaf van Hohenlohe. Voorts
Gas hij advocaat van Prins Fredrik Hendrik en Prins
Willem 11 en Resident van den Hertog van Courland
Hij huwde te Delft 11 Juni 1623 (ondertrouwd
aldaar 27 Mei 1623) Alida Graszoinckel, geboren
te Delft 7 Maart 1593, overleden te ‘s-Gravenhage
20 Juli 1669, begraven te Delft in de N. Kerk 23 Juli
1669, dochter van Jacob envan Maria vander Dussen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
Johan de Groot, volgt IXa.
i: Jacob de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 17 April
1627, aldaar overleden 4 Mei 1628.
3. Mr. Jacob de Groot, geboren te ‘a-Gravenhage 6 Mei
1628, overleden te Heidelberg 16 September 1694,
Raad en Resident van de Vorstin van Oost-Friesland
en den Keu’_,vorst van de Paltz, begraven te Delft
25 September 1694.
4. Mark de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 2 October 1629, overleden ‘s-Gravenhage 31 October en
begraven te Delft N. K. 6 November 1699.
5. Alida de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 24 Juli
1631, gehuwd met haren neef Pieter de Groot.
Zie 1X.
6. Anna de Groot, geboren te’s-Gravenhage2 April 1633,
begraven te Delft N. K. 17 December 1720.
7. Iitia de Groot, geboren in 1634, jong overleden.
8. Françoise de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 18
November 1636, begraven teDelft N.K. 3 November
1701, trouwt te Rotterdam 11 Juni 1684 Mr. Adriaen
Paets, Heer van Karspel, Koedijk, Schoten en Schoterbosch, geboren te Leiden 3 Juli 1631, overleden te
Rotterdam 8 October 1686, begraven aldaar 14
October d. a. v., zoon van Vincent en Wilhelmina
van der Vult, weduwnaar van Elisabeth van Berckel, Vroedschap (1663-86), Boonheer 1664-66,
68,71,80), Commissaris van de Wisselbank (166466), Gedeputeerde ter Dagvaart (1665-69, 75,
78), Commissaris van de Leenbank (1666-67).
Tresorier (1668-69), Bew. O.I. Comp. (1668), Admiraliteit op de Maas (1662-72, 76-79), Weesmeester (lti83-84) te Rotterdam, Ambassadeur
in Spanje.
1x. Mr. Pieter de Groei, geboren te Rotterdam 28
Maart 1616, overleden op Boekenrode bij Haarlem
2 Juni 1678, begraven te Delft in de N. K. 8 Juni
d. a. v., Advocaat te ‘s-Gravenhage (1631),later te
Amsterdam (1640-48), Raad en Resident van den
Keurvorst van de Paltz, van den Koning van
Bohemen, den Vorst van Oost-Friesland, den
Hertog van Oldenburg en van Maria Elisabeth
gravin van Bergen, m_arkiezin van Bergen op Zoom,
echtgenoote van Eitel Friedrich van Hohenzollern.
Pensionaris van Amsterdam (1660). Gezant naar
Zweden (1667) en naar Frankrijk (1670-72) 1).
Hij huwde 10 te Rijswijk 21 October 1662 (ondertr.
‘s-Gravenhage 6 October 1625) met Agatha van
Rh+, geboren te ‘s-Gravenhage 10 December 1627,
overleden te Antwerpen, en begraven te Delft in
de N. K. 27 Januari 1673, dochter van den R. Cath.
*) Zie zijn levensschets door Jhr. J. P. Cornets de Groot, ,s Gravenhage 1347 en M. van Leeuwen. Het Leven van Pieter de Groot 1~
deel, diss. Utrecht 1917,
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1.
2.
3.
4.
6.

Procureur Johan van Rhijn en Catharina Canter.
Hij hertrouwde 7 Juli 1675 (ondertr. te ‘s-Gravenhage 26 Mei 1675) met zijne volle nicht Alida de
Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 24 Juli 1631,
overleden te ‘s-Gravenhage 3 October en begraven
te Delft N. K. 9 October 1693, dochter van Willem
en Alida Graswinkel.
.
Uit het le huwelijk 12 kinderen :
ïlilarin de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 20 Mei
1653, gedoopt Rem. Ei. 28 Mei, overleden 31 í’vlei d.a.v.
Hugo XII de Groot, gedoopt in de Waalsche Kerk
te ‘s-Gravenhage 22 Maart 1654, aldaar overleden
10 April d.a.v.
Maria de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 3 Juni,
gedoopt in de Waalsche kerk 6 Juni 1655, begraven te ‘s-Gravenhage 24 Maart 1660.
Jolaanna Catlaarim de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 6 Sept., gedoopt in de Waalsche kerk 10 Sept.
1666, overleden te Amsterdam 11 Juli 1664.
Hugo XllI Cornets de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 9 Januari 1658, gedoopt in de Waalsche kerk aldaar 13 Jan. d.a.v., overleden te Bergen op Zoom 9
Juni 1705, begraven in de N. K. te Kerk te Delft
13 Juni, Drossaard en Schout van Bergen op Zoom,
Super-intendant der goederen van de Stad en het
Ma,rk-graafschap van Bergen op Zoom, trouwt te
Ossendrecht 2 October 1684 Elisabeth Bastingius,
gedoopt te Bergen op Zoom 22 Septembor 1666,
aldaar begraven 5 Februari 1738, dochter van
Melchior en Geertruida Craick.
(Uit dit huwelijk stamt het geslacht Cornets de
Groot, alsmede de geslachten Geoers, Groelaifzx
v a n Zoclew, ean Zuyle92. van AT!yecelt e.a.).

6. Elisabeth de Groot, gedoopt te ‘s-Gravenhage in de
Waalsche kerk 24 Augustus 1659, overleden aldaar 6 September d.a.v.
7. Maria de Groot, geboren te Amsterdam 6 Augustus
1660, gedoopt in de Waalsche Kerk 8 Augustus
d.a.v., overleden aldaar 5 April 1665.
8. Co~~aelia de Groot, geboren tc Amsterdam 22 November 1661 , gedoopt in de Wanlsche Kerk 4 Dec.
d.a.v., overleden 3 Augustus 1671.
9. Alida de Groot, geboren te Amsterdam 21 Novombor
1662, gedoopt in de Waalsche Kerk 26 November
d.a.v., overleden te Maasland 17 i\lei 175’2, begraven
te Delft N. K. 23 Mei 1752, trouwt te ‘s-Gravenhage
19 Mei 1689 (ondertrouwd te Rotterdam 30 April
1689) Mr. Arelad Bisschop, geboren te Rotterdam,
overleden te Delft 24 October 1697, begraven Delft
N. K. 2 November 1697, zoon van Mr. Willem en
Anna Prins, wcdr. van Henriette Prins.
10. Johawaa Catharkaa de Groot, geboren te Amsterdam
6 December 1663, gedoopt in de Waalsche Kerk
10 December d a.v., overleden op Maurick tc Vught
8 December 1729, begraven te ‘s-Hertogenbosch in
de St. Janskerk, trouwt te ‘s-Gravenhage (Hoogd.
kerk) 5 Februari 1704 (ondertr. 20 Januari) !I’h.onaas
van Beresteyn, Heer vau Maurick, geboren te ‘s-Hertogenbosch 8 April 1647 (ged. ald. 14 April), overleden op Maurick 19 Maart 1708, begraven te
‘s-Hertogenbosah in de St. Janskerk, zoon van Mr.
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Christinan on Jacqueline Brouaert, eerst Ka.pitein
iu Statondienst, vervolgens Raad en Schepen van
‘s-Hertogenbosch (1685), Ontvsnger-generaal van
het kwartier van Ketnpenland. Hij was weduwnaar
van Dina Cornelia Tromp.
(Uit dit huwelijk stamt het geslacht 2;apa Beresteyz).
11. Adrialla Jacoba de Groot, geboren te Amsterdam
2S Augustus 1666, in huis gedoopt 29 Augustus
d.a.v., overleden te Delft 1 November, begraven te
Delft N.K. 7 November 169.3, trouwt te Maassluis
10 October 1691 (ondertrouwd te Rotterdam 23 September 1691) Mr. Adriaen Prins, geboren te Rotterdam 6 Juni, gedoopt aldaar 18 Juni 1663, overleden
te Rotterdatn 16 Februari 1705, begraven aldaar
in de Groote Kerk 22 Februari d.a.v., zoon van
Mr. Adriacn on Laurentia Visch.
12. Jóhalilles de Gf.oot, gedoopt te ‘s-Gravenhage in
do Rem. K. 6 Februari 1668, begraven te Delft
N. K. 11 Juni 1689.
1Xa. Mr. ,Johan dc Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 5 Septernbcr 1625, overleden te ‘s-Gravenhage’l-SepteIilber, begraven N. Kerk Delft 10 September 1678.
Advocaat te’s-Gravenhsge,Resident van denHertog
van Courland, Advocaat van Zweden, trouwt te
‘s-Gravenhage 15 April 1651 (ondertrouwd aldaar
30 Maart ltiO-1) _&Iari(t vctn .Leetl,rue?%, geboren 15
November 1625, overleden te ‘s-Gravenhage 22 April
1 Geil), begraven te Delft N. Kerk 26 April 1669,
dochter van Cornelis en Maria van Sonnevelt.
Uit dit huwelijk:
1. ilzryo XIV de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 16
December 1655, gedoopt aldaar (Rem. K.) 19 December, ongehuwd overleden 21 April 1690.
2. ~~u~~ia de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 16
December 1657, gedoopt aldaar 19 December d.a.v.,
ovorieden te Delft 11 Januari 1685, begraven te
Delft 17 Ja.nuari 1685, trouwt (ondertrouwd te
‘s-Gravenhage 24 Januari 1677) Frederik Wolphert
van O~rscJ~ie, geboren te Delft 8 Maart 1665, Majoor
te Delft, overledon 29 Januari 1727, zoon van
Franyois cn Volckera Briell. Hij hertrouwde met
Elisabeth do Courcclles, cìaarna met Anna van
Asscndclft.
(Uit dit huwelijkstammen o.a.defamiliesGrastui?tcl& en C(I~L Boetzelacr, die de vele brieven zoomede de
kistbuwaartlon,dieopdetentoonstellingaanwezigis.)
3. fiertha Jzlsbilia de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage
23 Deocmber 1659, gedoopt aldaar in de Rem.
kerk 26 December, begraven te ‘s-Gravenhage 31
Augustus 1729, huwde 17 December 1692 Johan
Sa&berg, geboren 28 Maart 1652, overleden 21 Mei
1719, zoon v;Ln Johan en Brigitta Rodenburg.
4. Conlelis de Groot, geboren te ‘s-Gravenhage 12,
gedoopt aldaa)r 15 Januari 1662 in de Rem. kerk,
overleden aldaar 29 Maart 16ti5.
5. Il’illent de Gl.oot, geboren te ‘s-Gravenhage en
gedoopt in de Rem. kerk 16 September 1664,
overleden aldaar 12 Juli 1666.

Dirk de Groot
Aleyda &eyman
_Hugo 1 de Groot
Elisabeth D?rksd. Duyst
- Hugo 11 de Groot 1426-1472 Agnles Dirk Simoncdr. (Sonderdanck?)
,
Heer Hugo 111 de Groot 1451-1509
Dirk de Groot 1453-1524
Pastoor N. K
Maria v?d. Leer
Maria v. I;<ttensteyn
\
Clara de Groot
*Ermgard de Groot
\
Barthol. Cl.: v. Diemen
*Cornelis Dirk:, (Cornets?)
\
r
Hugo V de Groot
Agnies
Aechje
Vranck
*Hugo VI
Tijtge
bagijn
van Diemen
Aechje v?Adrichen
1 Maria W?sse 2 *Elseling Jat. de Gorter
v. Heemskerck
* Dirk Hendriks (Cornets?)

Claes de Groot
Appolonie’v. Swieten

Mr. Dirk de Groot

Joha. Y. Cuyl

Hugo X de Groot

,

Maria de Bye

r

.

Mana

Bartholomeus de Groot

l Cornelia

*Cornelis

Hugo X11

Hugo X111

Alida

Joha Catha

Elisaxbeth
Bastingius

Ar&t
Bisschop

Thomas v.
Beresteyn
+Hieruit
v. Beresteyn

Pieter

Aíida
Sandberg

Gecrge
Fabritius

Hugo
x
Jacoba
Noorthey.

v-Jacoha
Neelqje v.

Dulmerhorst

PaUlus
Gevers

-

--

Jacoba

Hieruit
Gevers

Arn! van
Diepenbrugge
Hieruit ’
v. Diepenbrugge

Frans
t jong

Maria

Johan
t jong

*Diderik

1 *Agatha
Y. Rhijn

--

Jacoba

THUGO X1

*Mr. Pieter
x
2 Alida
de Groot

Jean de
Montbas

.

l

,U

x

T;e{\;gus

x

Hugo IV
Raad Hof v. Hall.
x

vHugo VII
x
Cathzrina
Treffers

Heer Matthljs
pastoor
T

^

Jan

Maria

Jenneke

Agneta
x
Jan Steur

4

:?
\YMaria
Prof. Cornelius *Jan Maria
EF&;h
Frans
x 1 Lucas
x 1579
x 1581 tjong
t jong
Sarbout
Geertruyd
* Alida
Vincent
,e.
y
t
e
2;m’,a,hdem
n
e
n
g
v. Overschle
Hanneman

““%Y
*Maria v. Reygersbergh

.

Jan

Hugo 1X de Groot

Hugo VIII de Groot
secr. Hof v. Hall.

ElisabethXDlonysius

.
Claes de Groot
x
Jannetje

x 2
Petronella
la Fontaine
Johan

Adriana Joha

-Y
Hieruit
Prins

4

I

I

Adriana
Frede:lk v.
Losecaat

*Johan
x
*Maria v.
Leeuwen

Jacob

*Willem x 1623
*Alida
Graswinckel
Maria

Alida
Pieter de
Groot

Maria

Bertha

Frederik
v. Overschie

Joxhan
Sandberg

Anna

Francois?
Adryaen
Palts

-

Hieruit
Slingeland
Graswinckel en
van Boetzelaer

’

vaJ”&?%n.
Elisabeth
Corzelis
Groeninx. v.
Zoelen

Adriana
x
Jacob van
Zuylen van
Nyevelt

Hieruit
Groeninx
v. Zoelen

Hieruit
v. Zuylexl
Y. Nyevelt

--

* = portret op de tentoonstelling aanwezig

Chrlstine

173

.

174

Kwartierstaat van Hugo de Groot
C
*. o r n o l i s Dirkszoon
1490
; Delft 11 Mei
1538
40 Raad te Delft 1534

x

Ermpje du G r o o t Dirksdochter
1493
; Delt f2 Juli 1566.

J a n Reyersz van Hecmskcrck
t”
brouwer te Leiden
40 raad 1519; burgoureestcr
1520 -36 ; sclqwn

/2 40
Geertruyt van A l p h e n
V-inctints doohtcr
;+
“f

A.driaen Clacsz van Adriohom
s Delft Mei 1503* 14993
t Delft 2 Maart 1560, begr. 0. K. St.
Joris Kapel%,
brouwer ,,in % dubbclde Cruys” te
Delft,
Veertigraad 1548,Burgemeesteq 1550
-53, Weesmeester 1555, Thesaurier 1557-58,
X Delft 25 Juni 1527%
Augustus 1 5 0 1
Volckje B r u y n s v a n d e r Bartje C o r s s e n d . v a n V l i e t
van W o e r t * Naaldwijk Jan. 1512”
S
<. m a l i n g
t Delft 8 Januari 1575*, bcgr. O.K.
Jorisk.
;
Over de verdeeling van haar toekomend land op den Hoorn bij Sion
30 Juli 1577 (zie Regest 272 Barbara Klooster). Zij testeert 10 Jan.
1565 (Regest 190).
--_---- ~ ---.p
_---F~--c-~
E’rans v a n O v e r s o h i e
voor 1570.
25 Maart 1521
t
-F
P i e t e r v a n Overschie
%
t
te Vlaardingen

\x

Hugo d e G r o o t
+
t Delft 12 April 1567,
1511
Schepen 1541, 1542, Buitenhavenmeester 1543, Veertigraad 1548,
1552-1555, Burgemeester 1556-58, 1562-66, Thesaurier
1559.-60
1558
y, Als wed. van Aeltje Borre
>i Als weduwnaar van Maria van Wisse te Leiden
Adriana van Adrichom
Elscling v a n Hecmskerck
*
t Utrecht 11 Maart 157As
* Delft 22 Juli 1540
+
-_~--~ _-__- -_---_--___---~_----~~ _F---- ~~--.--.--~__ ____~--Mr. Johan de Groot
<+ Delft S Maart 1554
t ‘s Hage *) 3 Mei 1640,;begr. Delft in de N. Kerk 9 Mei 1640,
Koopman, Veertigrand te Delft (1589---1601), Schepen 1589-90, Burgemeester 1591--95, Curator der Leidsche Universiteit (1594-1617), Raad van
den Graaf van Hohenlohe.
X te Delft, huw. voorw. 16 Dec. 1581
Aeltgen van Overschie
t begraven te Delft (N. K.) 2 Juli 1643.
* Delft 22 October 1561
/
\
v
H
u
g
o
d
e
G
r
o
o
t
* Delft 10 April 1583.
---.- ---- ---__ _--- __. __ _ _
1) Nats v. Stecland Delft 5 Nov. 1640 No. 92 (No. 1840).
De data, waarachter een * staat, zijn ontleend aan eigenhandige aanteekeningen van Adriaen Claeszoon van Adrichom, op het RUlraarchief te ‘s-Gravenhage.
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Aanteekenboekje betreffende het geslacht
uit de 1Se en 16e eeuw.

,

de Groot

In het archief van de familie Cornets de Groot bevindt
zich de Copie van een oud Banteekenboekje, dat in het
midden der 19* eeuw in het bezit was van Mevrouw
Graswinckel-des Villattes en door den Heer Cornets de
Groot in 1845 is gecopieerd.
Het boekje schijnt aangelegd door Hugo 11 Hugosz.
de Groot en is door Jan de Groot (Grot&’ vader) beschreven en voortgezet in zijn ,,Afkomst van Mr. Jan
de Groot.”
Eerst neem ik over de aanteekeningen, zoosls zij in
‘t midden der 1% eeuw zijn opgeteekund.
Hetgeen door Jan de Groot bijgeschreven is, heb ik
cursief laten drukken.
le b l a d : ,,Dit boe& hoort toe Mr. Lhgo do Groot.
2e Und: was ledig

,,In ‘t jaar ons hoeren doe vergaderde in wettichen
huwelijck Hughen Huig11 Grooten Zoon en Agnies Dirck
dochter, op ten Palm sondach”. 1>
In ‘t jaer ons Hoeren 1451 daeghs na St Servaesdach 2),
doe werdt geboren l3uygh Grooten Zoon; ende Meydach
1) 29 Maart.
9) 13 Mei

was Saterdach na Paschen en dat Heylioh Sacramentsdach was op St. Jansdach, end onse Vrouwen Ommeganck
was op ten Pinxterdach. En sijn peten waeren M r .
Arent Tou, Symon Does Dirxzn en Adriana Mr. Floris
zusters zoons wijff, en hij was gevormt van Bisschop
Joost, in ‘t jaar van 53, op onse L Vrouwendach Nativitatis en zijn peet was Dirck van Dorp. In ‘t jaer
1456 wordt Huygh Groot gewijdt van Bisschop Joost
op St Crispijns Chrispinianus avont.
In ‘t jaer ons Heeren 1432 wordt geboren Ermpgen
Ruygh Grootendr, op ten Schortelen Woonsdach ‘snachts
doe dye Donderdach anquam 1) ; en haar peeten waeren :
Symon Does Symenszn en Jan Lysbeth Jan Salies wijff,
end Alyt Jan Eertens zns, wi@ en sij storff Sondachs
voor St. Maertens. 2)
In ‘t Jaer ons Heeren 1463 wordt geboren Dirck
Huygh Grooten zoon op St. Pyeter en Pauwels 3), ‘s ochtends omtrent tijen uyers end het was opden Donderdach; end sijn peeten waeren heer Henrick Claes Touwenszoon, Mathijs Dirxzn en Ide, Jacob Lambrechts
zoon% moeder.
In ‘t Ja#er ons Heeren 14544) wordt geboren Clays
Huygh Grooten zoon op ten derden dach in Meert ‘s
nachts omtrent 12 en d’ een uyere, doe de Dinsdach
22 Febr.
2) 10 Nov.
3) 29 Juni.
4) d. i. 1455.
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anquam, en het was een volle maan. En si+ peeten
heer Pouwels Henrickszn van Heut en Jan Carl
Jansaoon, end Eyff Jacob Barhtolomeuszoons weduwe;
In ‘t jaer ‘62 wordt Cla. Huygh grooten zoon. gevormt
van Bisschop Joost, op St. Hypolitusdach. Item, in ‘t
jaer van 66 wordt Cla. Huygh Grooten zoon gewijt, op
Calixtusdach van Bisschop Joost.”
waeren

Dus lang schijnt het weset& Hqgh de Grooten schrift
te weten, de vader i’an voorgenoemde drye zoons wijder
huysvrouzo wus Jit ffrouw Agrzies.
Folio 6 verso staat aldus:

In ‘t Jaer ons Heeren 1472, doe wordt offlivich Huygh
Groot Huyghensza saliger gedachten, opten XV dach
van November ‘s Woensdachs na St Meerten, (en St
Meertensdach was op een Woensdach) en het was na
middachs tusschen 6 en 7 uyere. En des avonts te 9
uyere was ‘t oppositie eade eclipses van de maene end
duisternis van 9 tot 12. Bidt voor Sijne Yiele om Godts
wille.
In ‘t Jaer ons Heeren 1602, op ten X dach in Februario
op te ipso dye St Scholastica ende na de tweede. dach
in de vasten, ‘s morgens tusschcn 10 en 11 uyere, soo
worden ofTlivich ons Lijven moeder Agnies Dirxd weduw
van wijlen Hugo die Groot wijder ziele Godt genadich
moet sijn.
Bidt voor de Zyele om Godts wille.
Dit ets laet voorgaande schijnt vel dat geschreven heeft
G’laes de Groet. En meynden Jallnetgen Math!)s de Grooten
dochter, die hand wel te kemzen, want hij was haar grotevader.
In ‘t selffe bouxke folio 8 staet aldus; (met de hand
van Claes de Groot Hugensan.)

Dit syn graven in dye oude kerck, van ons moeder
Agnies Hugo die Grooten weduwe:
An dye van der Made een graff, welck graal heeft
gegeven dye kercke 2 p. Willem van Naeldtwyck end
heeft gecoft Dirck Symon Does zoon, end het is dat
ander pleyn in VII graff.
An de andere syde staet aldus:

In dit graff is begrave Agnies Dirxdr. Hugo de Grooten
weduwe ons lyeve moeder. Casu et tempore ut supra.
Soo schynt dan wel dat deze Agnies is geweest die dochter

van Dirx Symen Doeszn.
Sy schynt geweest te hebbef& van ‘t geslacht van Sonderdancken; rouwt in onse oude ylasen staet oft stond neffens
het wapen van Hugo de Groot (dewelcke de vader was van
Hugo, Dirlc en Claes de Groot) een wapen van negen
swarte blocken o ft’ tzcruen in een a$t velt; hetwelclce gesegt
wordt te weseu het wapen van Sonderdanck.
H e t wapeu van Doessen, Doeus oft’ D o d i u s zy,& rode
vyercante teerlingen in een wit velt, als te syen is in
St. Vrsule, in de Grote Sale, in seeckere g l a s , g e g e v e n
by de pater can St. Bal?~arela getaaempt Mr. stlichael Dodius
Doeus ofte Doe, gelyck 007~ gennempt was Haes Does. l>
Claes de Groot, deaelclce tot Delff gewoont heeft in den
Doorenboom heeft na;J. tot a&ere tgden geseyt, d a t v o o r
die Delftsche brandt, zn de Oude Kerck, aerh de Suitsyde
ilt ee?a capel, de voorschreve~a H u g o d e G r o o t m e t s y n e
huysurouw, lagera gecolatrefeyt hy in syn volle harnas era
1) Mr. Michiel en Haesge, broeder en zuster, zijn kinderen VBII
Doe Michielsen Colijn.

met hare falie, gelyck de juffrouwer) l/oe?a ter tyd plegen
!e gaen.
h%~Jde oock dnt d e d r y e clootera dewelcice wy v o e r e n ,
neffens de drye vogels was het waepen van der Made:
zlleeja dat de couleuren ware» verandert. Il’ant da-er wy
de drye clooten voeren van gout in een swart relt, daer
hebben dye van der Made tegenwoordich de drye clooten . . .
De drye vogelen is het eerste oft outste wapen van d e
Grooten, te weten drye goude vogelen (Mzjn vader ende
grootmoeder seyden alloos dat de drye goude vogels waeren
drye crayen) in eeja swart velt, 7Letwelcke ik mey?a te wesen,
het wapera vaja Crayesteyn, Crayenest ofte Cragenburch.
Crayenest is noch genaampt een Hofstadt ofte wooninge
dewelclce jegenzcoordelyck Melchior Wynigens toecumpt. I s
velegeu oostwaert vara haegsche lcegh, tusschen het Syeckera
vau Delft e&’ Hoornbrugh.
Craayenburch is oo~lc aen d e oostsyde van ?elff, va?a
outs seer wel bekent, u;aercloor het mede genaempt aorclt
rle Crayenburgsche tyenden.
Crayestegn is mogelyk geweest eefa’ plactse ira de Dortsc7te
Waerdt dewelcke verdweraen is; alzcaer onse v o o r o u d e r s
veel goedere?a hebbera gehaat, dewelcke s$tqden door die
inbreuck van \\‘yeldrecht hebben verlooren.
C!J

Het is kenlyk dat het ecapen vah drye gouden clooten
naderhandt by de drye t*ogelen is gevought geweest, want
wy h e b b e n seluen gesyen ila ‘t St. firsule C o n v e n t , alwaer heer Mathys de Groot en mede een andere de Groot
pater 7ladde geweest, dat op seeckere gouderlaekense Vesperlcappc het swaepera cara 3 clooten op eera verhevender grondt
stonde dan de drqe vogelera evela aldus off het op eenen
balck hadde gestaen.

In het afschrift volgt thans een genealogie opgesteld
door Jan de Groot, en aanvangende met Dirk Hugo zoon.
Enkele zinsneden worden hierbij nog gepubliceerd.
,Dirk Huygensz de Groot heeft getrout gehadt Maritgen
Willem Luytenszoonsdr. (Dit syn degheene die men de
Luytelingen noempt en voeren drye gouden kitten in
een swart veld.) end heeft daerby geteelt Ermpgen of
Ermgardt, Dirck Hnygenszoon de Grooten dochter, dewelcke is gehuw’licht sen eenen Cornelis Dircxdr.
Cornelis Dirxzn. de man van Ermpgen Dirck Huygenszn. de Grootendochter was de zoon van Dirck Heyndrickzn. dewelcke in ‘t jaer van 1620 hadde het groot
Lot van de Loterye van Delft op het advys van Utinam.
Het wapen van dese Cornelis Dirxzn. en Dirck Heyndrixzoon syn drye swarte hoornen ofte cornetten met
twee gulden banden aen elcke hoorn en een vergulde
starre van ses houcken, staende op een swart echildeken
oft’ rond-aske. De drye hoornen staen in een wit velt;
hiervan voeren wij de naem van Cornets.
Het wapen van d’huysvrou van Dirck Hendericksz
Cornet is een swart drye sport leer met een cruys boven
in ‘t middel op ‘t bovenste trappe is in wit velt.
Beide dese waepens staen op ‘t sarck in de noortrans
in de Nieuwe kerck, daer Dirck Heynrickszn. en Catherine syn huysfrouw syn begraven.”
Voorts vermeldt Jan de Groot dat Cornelis een volle
broer is, dus uit het tweede huwelijk van’ Hugo met
Elseling van Heemskerck.
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Het Wapen
van het geslacht de Groot.

gevoerde wapens: Terwijl in de 17e en 188 ocuw herhaaldelijk gequartilleerde wapens-de Groot voorkomen,
moet worden opgemerkt, dat het nieuwe wapen in drieërlei
opzicht daarvan afweek :
10. Waren de hoorns zwart op zilver (niet blauw op
goud).
20. Waren het geen gesnoerde hoorns (jachthoorn, corde-chasse) doch ongesnoerde hoorns (posthoorn, huchet).
30. Was de ster zes- en niet achtpuntig, en goud op
awart.
Wie nauwkeurig de zegels bestudeert van Grotius en
zijn geslacht zal tot de conclusie komen, dat gaandeweg met meer stelligheid uitdrukking is gegeven in
het wapen aan de overtuiging, dat het geslacht de
Groot stamt uit een adellijk geslacht Cornets. Deze
overtuiging werd evenwel niet gedeeld door het K.B.
van 1843 waarbij het wapen werd vastgesteld, want
de verheffing geschiedde onder de bepaling, dat ,deze
diplomata tegen die van inlijving zullen worden verwisseld, zoodra zij stellige bewijzen zullen produceeren,
dat hun voorvader Cornelis Dirksz. Cornets, die in den
aanvang der 160 eeuw huwde met Ermpje de Groot,
behoorde tot het adellijke geslacht van Cornets in
Frankrijk.”
Doch ook Hugo Grotius zelf was niet al te best op
de hoogte van zijn wapen.
Benoemd tot Zweeds& Gezant te Parijs, was hij
blijkbaar aan zijn positie verplicht op zijn karos en op
zijn tafelzilver het wapen aan te brengen.
Op 20 April 1635 schreef hij dan ook uit Parijs aan
zijn broeder Willem: ,,Zend mij een goed geteekend
wapen onzer familie met helm” (Familiae nostrae insignia bene depicta mitti mihi cupiam, cum casside) ‘).
11 Mei 1635 herhaalt hij zijn verzoek, nadat
Willem op 30 April had geantwoord: ,ik heb vader
reeds eerder om het familiewapen gevraagd en ik zal
het nog eens doen” (Insignia familiae iam antea a patre
petii et iterum petam) 2).
Daarop schrijft Willem 28 Mei: ,ik zend u de wapens
van ons geslacht en onze familie met een helm, ZOOals de schilder Maes s), die van die dingen op de hoogte
is, hem wilde aanbrengen” (Mitto tibi insignia domus
et familine nostrae cum casside, qualem pictor Masius
harum rerum gnarus, opponere voluit) en 5 Juni bericht Hugo 4) de ontvangst: ,Familiae notrae &I;J[~L!I(~
valde exspecto. Nam et in carruca (karos) et in vasis
mensariis (tafelgerei) utenda sunt”.

6.

Bij Kon. Besl. van 22 Maart 1843 no. ‘74 werd bij
de adelsverheffing der heeren H. en J. P. Cornets dé
Groot het volgende wapen verleend:
,G?vierendeeld: 1 en IV in goud drie blauwe jachthoorns, gesnoerd en gemond van rood, beslagen met
goud, 2 en 1. (Cornets), en in een rood hartschild een
achtpuntige zilveren ster (BRux); 11 en 111 in zwart
drie bollen, gerangschikt in de richting van een schuinbalk, en vergezeld van drie kraaien, 1 in den linker
bovenhoek, en de 2 andere in den rechterbenedenhoek,
mede gerangschikt in de richting van een schuinbalk,
alles van goud (de Groot).
Dit wapen moest de afstamming demonstreeren van
het geslacht Cornets de Groot uit het adellijke geslacht
Cornets, dat op zijn beurt gesproten zou zijn uit het
huis Baux, dat van 1173-1393 over het Priusdom
Oranje regeerde. In hoeverre de vroegere zegels tot dit
wapen aanleiding geven zullen wij thans nagaan.
Het staat vast dat, toen in 1843 het wapen verleend
werd, dit wapen niet oen bevestiging was van vroeger

Laat ons thans eens nagaan wat ons de zegels te
zien geven.
Het wapen-de Groot, zooals het voor de alliantie
met Cornets gevoerd werd, vertoont 3 bollen en 3 vogels.
Het lijdt geen twijfel of dit wapen is samengesteld
uit 2 wapens: 3 vogels, en een schuinbalk met de 3
bollen.
Jan de Groot schreef reeds over deze combinatie en
voegde er aan toe, dat de 3 bollen van van der Made
zijn : ,,Het is kennelijk dat het wapen van drye gouden
clooten naderhandt bij de drye vogelen is gerought
1) Epistolae quotquot (1687) nalezing no 343 en 344.
*) Rijksarchief. Aanwinsten 1911 Xx111.
s) Vermoedelijk Everard Crynsz van der Maes.
3 Epistolae no 346.
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g e w e e s t ; w a n t w i j h e b b e n selven gesyen in ‘t St Ursula convent, alwaer Heer AlIatthys de Groot en mede
een andre de Groot pater hadden geweest, dat op seeokere Gouden laekense Vesperkappe het waepen van 3
clooten, op een verhevender grondt stonde dan de drye
vogelen, e v e n a l d u s o f f h e t o p eenen b a l c k hadde
gestaen.”
Het is mij gelukt de juistheid van Jan de Groot’s
bewering aan te toonen.
Aan een Charter van Egmond 5) d.d. 19 Mei 1466
toch treffen wij een gaaf zegel aan van Hugo Groot
Htgoszoon, dat inderdaad de balk met de 3 bollen
duldelijk vertoont zooals uit nevenstaande reproductie
moge blijken.
Ik heb niet kunnen vaststellen of de 3 vogels dan
wel de 3 bollen het primitieve wapen zijn, of dus de
Groot oorsprong neemt uit van der Made of uit een
der geslachten die met 3 vogels zegelden (b.v. Bugge
of een der vele personen met den naam Tou) 6).

ouderen broeder Hugo 111 l”), de bekende Pastoor der
N. Kerk te Delft. Dergelijke brisures kwamen veelvuldig
voor. Men gebruikte er allerhande kleine wapenfiguren
voor: sterren (de Groot, v. d. Burch), wassenaars (v. d.
Smaling), roosjes, lelies, ringen enz. l1)
Als Vorsterman van Oyen dit zegel, dat ook Grotius
voerde, verklaart in zijn artikel in Eigen Haard van 1883
blz. 192 dan schrijft hij: ,In het schildhoofd tusschen
den bol en de kraai werd door hem, zooals men op de
afbeelding zien kan, een ster gevoerd, zijnde het wapen
van Baux, denkelijk als herinnering aan zijne afstamming uit het huis der Cornets afkomstig uit Frankrijk.”
Zoo zien wij de ster ,,als herinnering aan de afstamming uit Baux” reeds gevoerd door den grootvader van
Hugo IV (1511-1567) die niets met een beweerde afstamming uit Cornets had te maken. Eerst Dirks dochter
huwde met Cornelis Dirksz. (Cornets) en het zou wel
van buitengewone helderziendheid getuigen als Dirk
alreeds de herinnering levendig hield aan een afstamming van zijn kleinkinderen uit een huwelijk, dat een
kwart eeuw later dan toen hij met de ster zegelde,
gesloten werd !
De geheele geschiedenis van ,,de ster van Baux” vindt
zijn oorsprong in het ongelukkig G-punt’ige sterretje
waarmede Dirk zijn wapen heeft gebroken als jongere
zoon. Het is echter merkwaardig na te gaan, hoe la,ter
met die ster is gesold, tot dat deze eindelijk als 8-puntige
ster van Baux (het moest eigenlijk dan een 16-puntige
zijn) als hartschild terecht komt in een wapen met drie
hoorns, gelijk het Huis van Oranje er een voert!
Het is jammer, dat ik geen zegels vermocht te vinden
van den eersten afstammeling uit de combinatie der
huizen Cornet,s on de Groot nl. van Hugo IV de Groot
( 1 5 1 1 - 6 7 ) . Hij is meerdere malen Burgemeester on
S c h e p e n g e w e e s t v a n Delft en er zullen stellig nog
zegels van hem over zijn uit het midden der 160 eeuw.
Intusschen wordt dit gemis vergoed door de wapenkaart, die door W. v. d. Lely is opgemaakt in 1736 en
waarvan de wapens ontleend zijn aan onde zegels, die
hij onder de oogen gehad heeft. Volgens die kaart voerde
Hugo IV (1611-15671, terwijl hij den naam zijnermoeder
had aa,ngenomen, het wapen van Fijn vader, zijnde 3
(2. 1.) posthoorns, dus ongesnoerd, in het midden vergezeld van een ster. Zgn vader en grootvader Cornelis
Dirksz. en Dirk Hendrlksz. voerden eveneens de 3 posthoorns, doch zonder ster. Dit wapen, dat ik op zegels niet
aantrof. schtjnt ook gestaan te hebben op de grafzerk
van Cornelis Dirksz., afgebeeld door W. van der Lely
in zijn Boek over de Grafsteenen der N. Kerk 1”). Op
den grafsteen van den (jongeren?) broeder van Dirk
Hendrikszoon, deti bakker Huyghen Hendrikszoon, treffen wij ook de 3 hoorns aan, doch gebroken mot een
sterretje.
Zoo zijn mi;j nu genaderd aan Jan de Groot (Grotius’
vader), die zich met de afstamming van zijn geslacht
heeft bezig gehouden en die dus geacht kon worden
3p de hoogte te zijn. Van hem zijn brieven bewaard
gebleven voorzien va.n zijn cachet.

Merkwaardig is het,dat de stietvader van dezen Hugo
de Groot zegelt met de 3 vogels. Terwijl Jun Picterszoon in een acte van 12 Maart 143ti.T) m e l d t g e e n
zegel te hebben: ,,en want ic selve gene zegel en hebbe
so heb ic gebede Peter Heymans dat hi desen b r i e f
voir mij mit sinen zegel bezegelt heeft” zoo zegelt hg
als echtgenoot van ,,Lysbeth Dirksdr (Duyst) Huge
Groten weduwe”, den 20 April 1446 8) een verkoopacte
met een zegel met 3 vogels. ZDU de veronderstelling te
gewaagdz!@ dat hij het zegel gebruikt, hetwelk de eerste
man van zgn vrouw - Hugo de Groot - voerde? Het is
misschien toevallig, dat deze zelfde acte mede gezegeld
werd door Dirc Hughenz Dirks 9) en wel met een gebogen rechterschuinbalk (v. d. Burch) met een ster als
brisure. Zou Dirc een broer van Hugo zijn en dus zijn
stiefvader assisteeren ? Bij gebrek aan oudere zegels en
gegevens kan ik dit thans niet uitmaken. Wellicht kan
een stelselmatige studie der zegels meer licht geven.
Daarvoor ontbreekt mij thans de tijd.
Vast staat alzoo dat Hugo 11 de Groot (1426-1472)
zegelde met 3 bollen en 3 vogels.
Van zijn tweeden zoon Dirk zijn vele zegels bewaard gebleven. Hij voerde het vaderlijk wapen, doch vermeerderd met een kleine 6-puntige ster als voorbeeld no. 4. Deze
star diende tot onderscheiding van het zegel van zijn
_~~_ _~
“1 Ale. Riiksnrcheif. Charter van Enmond. Kast 2. doos 61-100.

$ Ve~gel$k o.a. de zeg+ aan deucharters der i)elftsche Statcnklooster3 op het Riiksarchlef.
Agatha 171.. 172, 247, 331. Koninasveld
”
._
224. Jer. 6; 115.
7) Klooster St. Agatha Regest n0 199.
8) Klooster St. Agatha Regest n0 234.
Q) Hij zegelt ook 4 Juli 1442 met dit wapen (Hofkapel Regest 258).

10) Wiens zegel op de Wapenkaart van W. v. d. Lely voorkomt
:onder ster.
11) Zie Rietstap’s Handboek der Wapenkunde blz;. 340 en tal van
;egels aan de charters der Delftsche Statenkloosters.
1%) Zie blz. 28.
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Het is gevierendeeld: 1 en 4 de 3 ongesnoerdc posthoorns ; 2 en 3 het wapen van de Groot, de 3 bollen
en 3 vogels zonder ster. Helmteoken de posthoorn. 1 3,
H e t is mogelijk, dat het 10 en 4~ kwartier ook een ster
bevatten, daar de afdruk aan duidelijkheid te wenschen
overlaat.
Ik ga thans over tot de beschrijving der tallooze zegels,
die op de brieven van Hugo de Groot, zijn broeder
Willem en zijn zoons Cornelis, Pieter en Dirk bewaard
zgn gebleven. Niet minder dan 7 verschillende zegels
worden door deze heeren gevoerd in de le helft der
170 eeuw. Telkens zegelen zij weer met een ander cachet,
en het is alsof zij met de wapenquaestie verlegen zitten.
I k heb de brieven-collectie op het Rijksarchief, op de
Kon. Bibliotheek, op de Leidsche Universiteitsbibliotheek
en in het familiearchief-de Groot doorgezien en begin
thans met Hugo Grotius.
De oudste brief uit deze collecties, een brief van 18 Mei
1623 aan Johan v. Oldenbarnevelt, is gezegeld met een
m o n o g r a m S(igillum) H(ugonis) ’ 4). S p o e d i g e v e n w e l
gebruikt hij een cachet, waarop enkel een schild met
gequartilleerd wapen als n” 8. (Oct. 1613 en 24 Juni
1614) 14). Dan ontmoeten wi,i een cachet met de letters
D(e) G(root) dooreengestrengeld (lö20 en 162 1) 14), waarna tot 1638 regelmatig een zegelring wordt gebruikt,
gequartilleerd als n” 8, doch met als helmteeken een
vogel tusschen een vlucht; een ring waarmede echter
20 April 1614 reeds een brief aan zijn broer Willem
was gezegeld. 1 4,
Na 1632 verandert zijn cachet en zegelt hij met het
wapen (n” 4) van zijn overgrootvader, dus de 3 bollen
en 3 vogels met het sterretje, dat toen als brisure dienst
deed, doch dat nu plotseling de rol gaat vervullen om
de herinnering levendig te houden aan het huis Baux. l5)
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat hij het oude cachet
van zijn overgrootvader bij zijn vader heeft gezien, toen
hij in 1631 in Holland was, en zich voor ‘t vervolg
aan dit wapen heeft gehouden. De schilder Maes zal
er dus een helm bijgemaakt hebben en op de karos
zullen de 3 vogels en de 3 bollen hebben gestaan zonder
de hoorns.
Uit de zegels van Hugo Grotius valt dus af te leiden,
dat de Groot teruggekeerd is tot het enkele wapen van
het geslacht de Groot en met de posthoorns heeft afgerekend. Geheel anders zijn broeder Willem. Deze heeft
standvastig zich gehouden aan de posthoorns. Zijn gewone
zegel was een schild, gequartilleerd: 1 en 4 de hoorns
met een ster in ‘t midden; 2 en 4 de vogels en bollen.
Geen helmteeken, doch er boven een W. (NO 8) Hij zegelt
een enkele maal met een helmteeken 16) en éénmaal
trof ik als zijn zegel aan een schild met 3 hoorns en
een ster met als helmtecken een ster (NO 6). 17)
De zoons van Grotius waren nog wispelturiger. Terwijl vader en oom een enkel maal wel eens met een, van
een of anderen vriend, geleend cachet zegelden, loopen
Cornelis en Dirk op dit terrein heel wat meer klap.
Zoo zegelt Cornelis b.v. 27 Nov. 1643, te Venetië
~_~

zgnde, met het wapen de Salis ls). Een zegelring-afdruk met eigen wapen trof ik van hem niet aan.
Pieter begon in 1638 met wapen no. 6 l”), nadat hij
tevoren het cachet van zijn oom had gebruikt. Daarna
fabriceert hij een nieuw wapen, waarbij de ster thans
voor het eerst in een schildje komt te staan en plaatst
dit als hartschild over alles heen (N”. 9) 20). Vele jaren
later in 1674 21) is het hartschild verhuisd naar het
1” en 4” quartier en het is daar voor goed gebleven
(No. 10). Pieter schijnt dus in de leer geweest te zijn
bij zijn oom en hechtte sterk aan de posthoorns.
En tenslotte Dirk, die Kraayenburg werd bijgenaamd.
Dirk begint met wapen no. 4, dat zijn vader ook
voerde y2). Te Cassel zegelt hij den 17 Oct. 1640 met
hot door Pieter uitgevonden cachet no. 9 en laat dan
alle posthoorns en sterren varen. Vanaf 3 Mei 1643
komen wij niet anders tegen dan het eenvoudige in de
160 eeuw reeds gevoerde wapen, de 3 bollen en 3 vogels
zonder de ster. Was het om meer in overeenstemming
te blijven met den toenaam : Kraayenburg?

1’) Brief aan Hugo Grotius dd. 26 Maart 1635. Rijksarch. Aanw.
1911. XXIII. 110 23.
14) Bibliotheek Leiden.
10) Bibliotheek Leiden, het eerst 16 Oct. 1632 aan Willem; eveneens ‘t laatst aan Willem 15 Juli 1615, Kon. Bibl. 73 B 30.
16) 1635. Rijksarch. Aanw. 1911 X X I I I na 24.
17) 1640. Ibidem.

Uit de diverse cachetten van Grotius en zijn familie
valt dus geen andere conclusie te trekken, dan dat de
heeren het met elkander niet eens waren, dat Hugo en
Dirk meer gevoelden voor de kraaien en Willem en
Pieter meer voor de posthoorns. Het is echter wel zeker,
dat in de 170 eeuw de posthoorns nimmer gesnoerd
zijn gevoerd, dat de ster steeds 6-puntig was en dat
eerst in 1674 tusschen de 3 hoorns een hartschild is
opgenomen.
Wat het helmteeken betreft, troffen wij zoowel de
kraai, de ster als de posthoorn aan, zoodat daarin ook
allerminst eenstemmigheid valt te constateeren.
Over de wapens zooals die in de 18” eeuw zijn gevoerd, kan ik verder zwijgen. Om de afkomst te benaderen kan men ze niet gebruiken. De fantaisie viert
dan hoogtij, zij het nog niet zoo sterk als toen de
heeren Cornets de Groot aan den Koning hun wapen
aanboden om in den adelsbrief opgenomen te worden.
Toen is alles tenslotte pasklaar gemaakt, zijn de hoorns
gesnoerd an van kleur veranderd, en is de ster met 2
punten verrijkt en van kleur veranderd. En dat alles
ten deele ten gevolge van het sterretje, waarmede op
het einde der 16e eeuw Dirk Hugosz. de Groot zijn
wapen brak. Als hij geweten had, dat deze ster z u l k
een verkeerde leidster zou zijn geworden, dan zou hij
allicht een maan of zon gekozen hebben. Maar wie
weet, wat de nakomelingen er dan van gemaakt hadden!

Kraayenburch.
Indien men van Rijswijk langs den grooten straatweg
naar Delft gaat, dan komt men voorbi,j den tol aan de
linkerzijde het tegenwoordige Café ,Krayenhof” tegen,
voorheen het huis ,,Klein-Kraayenburg”. Naa.st dit buitenhuis heeft, meer den polder in, het huis ,,Groot-Kraayenburg” gestaan, dat, door W. van de Lely in het midden
der 180 eeuw afgebeeld, op de kadasterkaart van 1819
18) Rijkaarch. .4anw. 1911 Xx111 no 25.
10) Brieven van 26 Juli en 24 Aug. 16% (Rijksarch. Annw. 1911).
90) Brief van 11 April 1639 (ib.).
*l) Brief van 29 Mei 1674 (ib.).
‘3) Zie o. a. zijn brieven uit Pontarlier Feb. 1639, uit Dieppe 26 Oot.
1639 en den Haag 2 Januari 1640 (Rijksarch. ib.).
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nog voorkomt,, doch in 1850 -- vermoedelijk kort te
voren - afgebroken was. Het schijnt mij niet waarschijnlijk, dat dit grootere huis reeds eenige eeuwen daar
gestaan heeft. Immers op de uitstekende ,ware afbeeldinghe van Delflandt” van den bekwamen landmeter
Mr. Floris Balthasarsz vqn 1610 komt Kraayenburch
niet voor. Het zal toen niet meer dan een hofstede zijn
geweest. Eerst op de kaart van Nicolaas en Jacob Kruikius van 1712 zien wij de buitenplaats Kraayenburg
vermeld.
In 1849 kocht de heer Jhr. J. H. Cornets de Groot het huis
Klein-Krayenburg met de gronden waarop het andere
huis gestaan had l). Het verzoek om den naam Kraayenburg bij den zijne te mogen voegen werd daarop bij
K.B. van 23 April 1882 ingewilligd. Hiermede wilde hij
de herinnering levendig houden aan het oude bezit van
zijn geslacht.
Ik heb eens nagegaan, wanneer deze bezitting in h e t
bezit van het geslacht de Groot is geweest.

Ei in de lg0 eeuw lijkt de quaestie door deugdelijke
bewijzen uitgemaakt, als men de stukken uit het archiefde Groot raadpleegt.
Niettemin heb ik in het Archief-de Groot tevergeefs
gezocht naar eenige aanwijzing. Men komt niet verder
dan dat een van Grotius’ zonen, Dirk, door de huisgenooten ,,onzen Kraayenburg” werd genoemd 2) welke
naam is voortgezet door Pieters descendenten, die zich
in de 1% eeuw ,,Vrijheer van Kraayenburg” noemden.

Volgens de genealogieën heet Jan de Groot (Hugo’s
vader) in 1664 geboren op dun huize Kraayenburg en
Grotius zou er ook het licht hebben gezien, als zijn
ouders in 1683 wat vroeger uit hun stadswoning naar
buiten waren getrokken. Maar i 0 April scheen daarvoor
nog te vroeg te zijn!
Intusschen blijkt uit de aant.eekeningen van J a n d e
Groot, dat zijn geboorte op het huis Kraayenburg uitgesloten is te achten. Immers, hij weet eigenlijk niets
positiefs van Kraayenburg te vertellen : ,De drye vogelen
is het eerste oft oudste wapen van de Grooten, te weten
drye goude vogelen (tnijn vader ende grootmoeder seyden
altoos dat de drye g o u d e vogels waeren drye crayen)
in een swart velt, hetwelcke ick meyn te wesen, het
wapen van Crayestoyn, Crayenest otte Crayenburch.
Crayenest is noch genaempt een Hofstadt ofte wooninge, dowelcke tegenwoordelyk Melchior Wyntgens toecompt. Is gelegen oostwaart van haegsche wegh, tusschen’
het Syecken van Delft end Hoornbrugh.
Craayenburch is oock sen de Oost-sijde van Delft,
van outs seer wel bekent, waerdoor het mede genaempt
wordt de Craayenburghsche tyenden.
Crayensteyn is mogelijk geweest een plaetse in de
Dordtsche waerdt dewelcke verdwenen is; alwaer onze
voorouders veel goederen hebben gehadt, dewelcke sijluìjden door die inbreuck van Wyeldrecht hebben verlooren”.
Wie aldus schrijft, zoekende en tastende waar eigenlijk
zijn voorvaderlijk goed gelegen zou zijn geweest, kan
er niet zjn geboren.
H o e .grooter de afstand van den tijd, dat het voorgeslacht er gezeteld zou hebben, hoe positiever de beweringen worden. Brandt en van Cattenburgh b.v. in
hun ,,Historie van het Leven des heeren Huig de Groot
1727” schrijven : ,Voorts is uit geene duistere bescheiden
af te leiden, dat dit huis van Krayenburg een en ‘t
zelve huis of geslacht is geweest met hetgeen waaruit
de stam der de Grooten m e t d e N e d e r l a n d s c h e bynaming de Groot haren oorsprong ontleend heeft.”
1) Indien men van Rijswijk naar Delft gaat, komt men eerst
het terrc:n van het voormalige Groot-. vervolgens Klein-Kraayenburg voorbij. Groot-KranSenburg lag inoer de< polder in. KieinKraayenburg ligt meer aan den weg.

Als leen komt Kraayenburg in de Registers van de
Hollandsche Leenkamer onder dien naam niet voor.
Wel treft men er de Kraayenburgsche tienden aan. 3)
Het is mij gelukt, na eenig zoeken in de Leenregisters
van Polanen, de hofstede Kraayenburg terug te vinden,
l e e n r o e r i g a a n d e heeren van Polanen. In de eerste
eeuwen dat ik het leen kon terug vinden, draagt het
echter niet den naam Kraa,yenburg. In lb29 wordt het
voor het eerst omschreven met den naam ,,Crayenest”
en eerst in de 1EP eeuw wordt van Crayenburch gesproken.
In het Repertorium wordt het leen aldus omschreven :
,X1 merghen lants l i g g e n d e i n R y s w y c k e r b r o e c k ,
streckende metten eeuen Eynde aen de Zytwinde ende
metteu anderen eynde aen de Delft.”
Ondanks het ontbreken van de leenregisters uit het
midden der 160 eeuw is het mij toch getukt een geregelde
lijst der lconvolgers t e k u n n e n s a m e n s t e l l e n v a n a f
ongeveer 1360.
Zij volgen hier:
~ 1376. Claes Ruysscho Willemszone van Oestgeest
die hout 11 morgen lants die syns vaders waren leggende
in Ryswyckerbroeck. Dit ontfinck Willem van Oestgeest
Claes Ruysschenz op te eerste dach van Aprille in jaer
LXXV (1376) ontfg. van Heeren Heynrick anno XCVII.
Item deso voors’cr. X1 mergen lants heeft Dirk Claes
Ruysschenz 4) na dode des vurs Willems syns broeders
ontf. 1429. Item upten XVI dach van Aprille ao X X I X
(1429) heeft Machtelt dochter van Dirck vurs dit vurs
leen ontf. p(rese)nten Adriacn Nachtegael, Pieter Groenen en Coenraet van Detton ende op den 26 dach van
Maerte a,o LI1 (1452) heeft voer haer hulde et1 eede gedaen Jan Jacobsz.
1466 11 Febr. Machtolt, Johans Arentsz weduwe,
(Dirck Claos Ruysschen dochter) met Claes Claesz. hoeren
gecoren voicht draagt op aan haren neve Jacob Florysz
10 morgen in Rysw. broeck om als erfleen voor hem
en de kinderen van hem bij zijn vrouw Belye Mattheus
Gilliszdr. bezeten te worden”. 5) Er is blijkbaar 1 morgen
van het leen afgenomen.
1479 31 Dec. Engelbrecht van Nassau geeft van deze
10 morgen (teruggekeerd door den dood van Jacob
Florisz zonder manserven achter te laten) 84 in eigen*) Zie o. a. een brief van zijn grootvader Jan de Groot (R. A. aanw.
1911) en van zijn oom Nicolaas van Reigersbergh (uitgegeven door
het Hist. Genoötschap).
JI Wel trof ik in de Leenkamer van Hollrtnd aan de beleening in
1331 met een stuk land ,,Crayenburgland” geheeten: ,,Hertogh Willem
verleydt Rnssert Gysbrecht Melisdr. en Geert,ruyd hare zuster mot
tusschen 9 en 10 merghen lands luttel min of meer gelegen in Crayenburnland ten erfleen Donderdag na Meve 1351.” . (Register E. L. 25
fol. 3.) [Index Gousset pr’” 373-fol. 413j”.
4) Hii zegelt in 1404 als schepen van Delft als van der Buroh
met eer; lambel.
6) Nass. Domeinen 64Gl’fol. 364 Rijksarchief den Haag.

KLEIN-KRAYENBURCH.

W. v. d. Lely. 1736

GROOT-KRAYEFBURCH.

Behoort bij Maandblad ,,De Nederlandscbe Leeuw”, No. 6, Juni 1925.
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dom aan Meester Gerrit van Gronsvelt wegens de uitstekende diensten die wijlen zijn vader en hij den graaf
hadden bewezen en de l+ morgen ,,met die woninge,
werf bogaert ende potinghe” in erfleen. 6)
Het leen thans teruggebracht tot de eigenlijke hofstede met de naaste omgeving blijft op deze grootte tot
de afschaffing van het leenrecht.
1481. 3 Juli Gerrit van Gronsvelt draagt het leen
op aan Frans Sonderdanck te Ryswyck, die denzelfden
dag er mede beleend wordt. ‘)
1606. 9 Juui. Frans Sonderdanck lyftocht zijn vrouw
Gerritken Floris Jacohszdr. “)
1609. d3 Mei. Meester Frans Sonderdanck Fransz beleend by dode van zijn broeder Jan. “)
De beleening van Jan kon ik echter niet vinden.
1516 21 Mei. Willem Sonderdanck beleend als opvolger van Meester Frans Sonderdanck zijn broeder van
de Carthuyserorden. 1 O)
1629 30 Maart. Willem Sonderdanck Willemsz beleend bij doode zyns vaders met:
,,anderhalf merghen lants met die woninghe en pot i n g h e d a e r o p staende g e h e t e n Cw~enest g e l e g e n
b i n n e n onsen ambachte v a n R y s w y c k in Ryswyckerbroeck”. 11)
Wij zien alzoo voor ‘t eerst het leen met eenen naam
aangeduid : Crayenes t. Twee leenregisters ontbreken
nu, zoodat de verdere beleeningen niet gevonden kunnen
worden. Intusschen is uit de volgende beleening zeer
wel de overgang op te maken.
1699 20 April. Gerrit Jansz. Delft als man van Beatrix
van Dorp Jansdr. draagt op aan Geertruyt Thyelmandr.
van der Black (les voors Geertruyts (lees Beatrix) dochter
14. morgen in Rijswijkerbroek Crayenest geheeten, haar
Geertruyt aangecomen bij caveling met haren broeder
Cas, wegens het versterf hem gegeven door hun moeder
Beatrix van Dorp voors van hun vaders erfenis en na
geobtineerd te hebben de acte van diligentie door Geertruyts man Melchior Wyntgens dd. 20 April 1599”. 12)
Wij ontmoeten hier den leenvolger, die Jan de Groot
in zijn aanteekening noemt.
Beatrix van Dorp, hier genoemd, was de dochter van
Jan Willemsz. van Dorp en Geertruyt Willemsd’ Sonderdanck is), zoodat het leen na den dood van Willem
Sonderdanck zal overgegaan zijn op zijn dochter Geertruyt Sonderdanck en van haar op hare dochter Beatrix
van Dorp, die tweemaal gehuwd was, eerst met Thielman
van der Black, wiens dochter Geertruyt was gehuwd
met Melchior Wyntgens, daarna met Gerrit Jansz. Delft.
1604 4 Oot. Geertruyt Thielmans v. d. Black wordt
beleend bij overgifte van hare moeder Beatrix v. Dorp.
1628 2 Sept. Zij draagt het leen over aan Jacob Cornelisz. v. der Does.
1661.24. Januari. Secretaris Herbert van Beaumont
bij transport.
1728. 31. Dec. Mr. Quiryn van Beaumont bij dood van
zijn vader Mr. Philip Quiryn; deze bij dood van zijn
__~
6) Nass. Dom. 6462 fol. 69.

broeder Mr. Adriaan, deze bLj’ dood van zijn vader Mr.
Simon en tenslotte deze weer bij dood van zijn vader
Herbert van Beaumont.
1753. 17 April. Nicolaas van Stryen bij transport
&uiryn van Beaumont.
1756. 12 Maart. Arnoldus van Ruyven, Hendrik van
Dorde en Lambertus Mathijsen bij transport Nicolaas
van Stryen. Eodem die Dimfna van der Kun en Elisabeth Johanna van der Kun bij transport Arnold van
Ruyven. C. S.
1762. 23 April. Dimfna Catharina v. der Kun huisvrouw
Nicolaas Franciscus de Fraye bij transport harer zuster
Elisabeth Johanna. Eodem die Pieter Kloot bij transport Dimfna v. d. Kun.
1764. 4 Juni Cornelis van Wouw bij transport.
1772. 9 Juni Albertus Henricus v. Wouw bij successie,
die ‘t transporteert eodem die aan Mr. Franqois Beeldemaker l 4).
1776. 28 Sept. Cornelis van der Pot bij transport van
M. C. des Amorie, wed. Mr. François Beeldemaker.
Eerst in de 19e eeuw Juni 1849 gaat Klein-Kraayenburg
over met de daarbij behoorende gronden aan Jhr. J. P.
Cornets de Groot, destijds Raad van Indie. De bezitting
werd toen aldus omschreven:
,, 1” de gronden van de voormalige buitenplaats gena.
Groot Kraayenburg, met oprijlaan en ijzeren hek en
onderscheidene perceelen Wei en Bouwland en Boomgaard en hetgeen verder daartoe is behoorende, alles
staande en gelegen annex elkander aan den Straatweg
van ‘s-Gravenhage en Delft onder de gemeente Rijswijk
en op den perceelsgewijze kadastralen legger der gemeente Rijswijk bekend onder Sectie F ms. 184- 200
groot 13 bunders, 88 roede 67 ellen.
20 de buitenplaats gend KleinKraayenburg, met Heerenhuizing, stalling, koetshuis, tuinmanswoning en verdere
getimmerten, tuin, boomgaard,bosch, hakhout, bepotingen
en beplantingen en eenige perceelen weiland alles staande
en gelegen nevens het eerstgemelde perceel en op den
perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Rijswijk
bekend onder Sectie F nrs. 206-217, samen groot 6
bunders 38 roeden en 50 ellen.”
Voorts blijkt nog, dat de koepel van Groot Kraayenb u r g - vermoedelijk kort te voren afgebroken -,
nog was blijeven staan. 31 December 1863 had de Heer
de Groot zyne bezitting Kraayenburg weer verkocht.
H e t borst,beeld v a n G r o t i u s , d a t i n d e n g e v e l w a s
aangebracht ter herinnering aan zijn verblijf, dat denkelijk wel nooit heeft plaats gehad, bevindt zich thans
nog in het bezit van Mevrouw de Jonge-Cornets de Groot.

7) Nass. Dom. 64U2 fol. 1690.
s) Nass. Dom. 6463 fol. 15”.
s) Idem fol. 46.
1”) Idem fol. 104”.
::j “;9: EO:. y; go;. kl’.

13) Zie Ned. ieenm, XiVI’kol. 130.

Uit bovenstaande opsomming der beleeningen blijkt,
dat noch Grotius noch een zijner voorouders er mede
beleend zijn geweest. Dat Jan de Groot in 1600 doelde
op een bezit van vóór 1350 is al heel onwaarschijnlijk.
Indien er dus een overlevering bestond, dat zijne voorouders inderdaad afkomstig waren van Kraayenburg dan
is het niet uitgesloten, dat de bezitters tot zijn moederlijke voorzaten behoorden.
Indien de grootmoeder van Ermgard de Groot (Grotius’
overgrootmoeder, die Jan de Groot nog gekend heeft)
Sonderdanck is geweest, zooals Jan de Groot in zijn aanteekening mededeelt, kan deze Agnies Dirksdr toch niet
14) Naaa. Dom. 6485, fol. 238 (Repertorium).
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een afstammeling zijn van een der Sonderdancken, die
met Kraayenburg waren beleend. Hoogstens zou dan
Frans Sonderdanck, die in 1481 als eerste van dit geslacht met Kraayenburg is beleend, een broeder kunnen
zijn van Agnies Dirksdr die in 1450 met Hugo 11 de Groot
huwde. Of zou de overlevering gezocht moeten worden
in het geslacht van der Made? Reeds Jan de Groot
schrijft dat de 3 bollen afkomstig ziju van het geslacht
van der Made. Het door mij gevonden zegel van 1466
vertoont niet alleen de 3 bollen, doch men treft ze aan
geplaatst op den schuinbalk gelijk van der Made ze
voert.
Wie was nu Floris Jacobsz., wiens dochter Gerritken
met Frans Sonderdanck was gehuwd? Is hij dezelfde
persoon als Floris Jacobsz van der Made, die het @ graf
onder den Toorn in de Oude kerk kocht, blijkens het
in 1420 aangelegde Grafregister l 5)? Dit schijnt mij niet
onwaarschijnlijk. In hoeverre echter dan Floris Jacobszoon tot de voorouders van Grotius gerekend moet worden
kan ik nog niot constateeren. Ik voronderderstel dat
de gemeenschappelijke stamvader hooger o p g e z o c h t
moet worden. Maar de bronnen zijn in de 14e en 15”
zeer schaarsch en het zal wel blijven bij veronderstelde
mogelijkheden.
In ieder geval staat wel vast, dat Grotius’ bekende
voorouders met Kraayenburg niet beleend zijn geweest
en dat de beweerde afkomst van Kraayenburg of ontleond is aan de herinnering, dat verdere bloedverwanten
0r gewoond hebben of berust op het feit, dat de Groot
3 vogels voerde, die kraaien zouden zijn en betrekking
hadden op Kraayenburg.

Portretten-de Groot.

Overzicht der Leenvolgers.
Willem van Oestgeest beleend

De hieronder volgende opgaven, betreffende portretten
van het geslacht de Groot uit de 16” en 170 eeuw, moeten
beschouwd worden als een supplement op de Iconographia
Batava van E. W. Moes. In deze beredeneerde lijst van
portretten heeft Moes onder de nummers 2969, 2963,
2564, 2969, 2972 en 2973 eenige portretten van het geslacht de Groot beschreven. De echtgenooten zijn aldaar
onder hunn0 eigen namen opgenomen.
Aangezien niet alle port.retten op de tentoonstelling
komen en dus in den catalogus opgenomen worden, heb
ik gemeend in dit Grotius-nummer een supplement op
Moes te moeten geven. Van de portretten waarvoor
oen * is geplaatst is het portret van de echtgenoote ook
in het bezit van den eigenaar.
De 19°-e0uwsche copieën zijn hier weggelaten.
De letters 1. B. verwijzen naar het Iconographisch
Bureau van het Genootschap ,,de Nederlandsche Leeuw”.
Comelis Dirksz (Cornets) (-i_ 1 5 3 8 ) .

Door? 1516. Sij Douairière van Boetzelaer. de Bilt. 1. B.
19446.

Dirk Hendrilrsz (Comets) (7’ 1532).

Door? 1616. Bij Douairière van Boetzelaer. d« Bilt. 1.13.
19446.
Cor,lelin de Groot (1611-1687). Echtgenoole van Jeuw

Barton de dlontlias.
2. Door? Bij Douairière Gevers van Marquette (Moes
29692) I. B. 20222.
3. Door? Bij Jhr. A. F. K. Graswinckel. Breda. 1. B.

20274.
4. Door? Bij Mr. J. A. EI. Baron van Zuylen van Nyevelt. Doorn. I. B. 19366.

Cornelis de Groot.

I

Clnes Ruvssche Willemsz. v. 0. boleend

Door? Bij Jhr. A. F. K. Graswinckel. Breda. I. B. 20276.

Dirk de Groot (1618-1656).
Wiliem v. Oestgeest
beleend 1375

Dirk v. Oest&est
Schepen 1409
beleend

-1
Ï

I

Machtelt s neef Jacob Florisz.
beleend 1466
beleend 1429
X
X
Belye Mattbeus
Johan Arents
Gilliszdr.

I

Floris Jacobsz.
[v. d. Made?]

I

Heer Frans S.
beleend 1509

Jan 6.
beleend

I

Gerritken Florisdr
lijftocht 1506
X
Frans Sonderdanck
beleend 1481

Wiilem S.
beleend 1529

I

Geertruid S.

X

Jan Willemsz v. Dorp

I

Beatrix v. Dorp
x 2
x1
Thielman v. d. Black Gerrit Jansz Delft

I

Geertruyt v. d. B.

X

Yelchior Wyntgens
16) Wapenheraut 1910 blz. 268; Grafregistor fo 85.

I

Willem S.
beleend 15 16

1. Door J. Wz. Delff. 1643. Bij Douairière van Boc?tzelaer. de Bilt. 1. B. 19452.

Ernagwd de Groot (1493-1567). Eclztgenoote vm Cornelis
Dirksz.
Cornets.
Bij Jhr. A. F. K. Graswinckel. Breda. I. B. 20273.
Hugo IT’ de Grqot (lOll-1567).
*l. Door? Bii Douairière van Boetzelaer. de Wilt. 1. B.

1944718. *
2%ugo X1 de Groot (Gro tius) 1583-2 645.
AMoos 2964 no 1. twijfelachtig.
bij douairière Jhr. Mr. J. 8. J.
2964 n” 4.
n
n
Quarles vanufford. den Haag.
n
n
n
n
n

I. B. 20291.
2964 n” 9. thans op den Raad van State.

bij douairière Gevers op Marquette. I. B. 20220,
bij Mr. H. L. de Beaufort. Am2964 n” l l .
n
sterdam.
2964 no 12. is daar’ niet aanwezig.
2964 no 26.
n bij Jhr. J. C. van Reigersberg
Versluys. den Haag. I. B.
2964 n” 10

n

20289/90.
36. Univorsiteit Oxford.
37.
>,
“38. Door Mierovelt r’ 1631. Bij douairi&re v. Boetzelaer. de Bilt. 1. B. 1946Ojl.

Collectie F. Lugt
1. B. 19367.

J. v. Ravesteyn, 1599.

HUGO DE GROOT.

l

Behoort bij Maandblad ,,De Nederlandsche Leeuw”, No. 6, Juni 1925.
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“39, DoorMieravelt? 1631.Bij Mr.0. F.BaronGroeninx

van Zoelen. den Haag. I. B. 19614/5.
*40. Copie naar Mierevelt bij Mr. J. A. H. Baron van
Zuylen van Nyevelt. Doorn. 1. B. 19383/4.
+41. Door Mierevelt? 1631. Bij 0. van Diepenbrugge.
den Haag. 1. B. 2025718.
42. Door J. van Ravesteyn: net 16 a0 i 599.13ij F. Lugt.
Maartensdijk. 1. B. 1 9 3 6 7 .
Jan de Groot (l%i-1640).
2. Door J. Delff ? 1582. Bij Jhr. Mr. E. A. van Bercsteyn.
d e n H a a g . 2. B. 20185.
3. Door Mierevelt I G_%; Uij Jhr. Dr. J. Six. Amsterdam.
1. B. 19368.
4. Door Mierei-elt 1636; B[j Douairiere van Boetzelner.
de Bilt. I. B. 1 9 4 4 9 .
.Ja’n de Groot (1625--16%).
1. Door 8. Hsnneman 1663. Bij Douairiare van Boetzelaer. d e B i l t 2 B. 19456/7.
Pieter de Groot (lG’15--l@S).
3. Door J. CV. Delf? 1643. Bij Douairierevan Boetzelaer.
de Bilt. 1. B. 1 9 4 5 3 .
“4. D o o r A . Hannumnn 16%. 13\j Mr. C. F . B a r o n
Groeninx van Zoelen. 1. B. 19616/7.
ll’illenz de Groot (lU97-166’2).
Moes 2973 no. 1 bevindt zich in het Snsbout-Hofje te
Delft. .!. B. 2 0 2 4 4 .
*%3. Door A. Hannemnn ? 1660. Bij Dooairierc v a n
Boetzelaer. de Bilt I. B. 1946s/U.
4. Door A. Hannemnn? Bi,j 0. van Diaponbrugge.
den Haag. 1: B. 20269.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Van Doorn.
Nu uit het medegedeelde in kol. 29 van dezen jaar-

gang gebleken is, dat l~illena Thewuisz. van Doorn, d e
oudst bekende stamvader van het in 1880 geadelde geslacht van dien naam, uit Gorinchem afkomstig was,
acht ik het niet onwaarschijnlijk dat een opzettelijk onderzoek in archiefstukken betreffende die plaats verdere
ascendenten zal doen vinden.
Uit de protocollen der Gorinchemsche vierschaar heb
ik indertijd, zeer terloops, de volgende van Doorn’s aangeteekend.
1643. Jan van Doem Hegzricxz., inwonend poorter.
1647. Joncvrouw Elisabeth weduwe van Henrick van
Doem, ouders van HuOert van Doern.
1664. Dirck van Doern, poorter ; vermoedelijk dezelfde
als Dirk van Doorn Henricxz., die in 1661 als ingezeten
poorter wordt vermeld.
1662. Hubert va?a Doorn (zie hierboven), wonende te
OpiJnen. Ook in 1581 wordt Hubrecht van Doorn vermeld.
1687. Jacob iUertenst. van Door11, steenhouwer.
1 6 2 0 . Lijntgen dochter van Gijsbert Gijdertsz. v a n
Doonz.
1666. Laurens van Cleef gehuwd met Belikela, dochter
van Gijsbert Antonisz. can Dooriz en Anneken Verhagen.
Ook aan de overzijde van de Merwede kwamen van
Doorn’s voor. In 1696 verschenen te Woudrichem Corst
Cornelisz. vala Doorla en Conaelis Ad,riae?asz. van Doona.
Voorts zij hier nog aangeteekend, dat in April 1623
en Nov. 1626 te Leerdam kinderen werden gedoopt van
Henrick vaga Doorn e n Jenvaekelz Jacobs.
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W;Lt het wapen betreft, heb ik indertijd de onderstelling geopperd, dat het wiel misschien verband zou
kunnen houden met het door den stamvader Willem
Theunisz. van Doorn uitgeoefende beroep van wagenmaker. Deze onderstelling is niet juist. Immers, het is
mij uit een op het Algemeen Rijksarchief berustend zegel
gebleken, dat het wapen met het geschakeerde kruis
en het wiel reeds werd gevoerd door Antonis van Doorn,
die schepen (1676, ‘78, ‘80, ‘87, 1706), vroedschap (1678),
thesaurier (1680, ‘86, ‘91, ‘92, 1707-‘09) en burgemeester
(1704-‘0) van Gorinchem was en die natuurlijk zijn
wapen bezwaarlijk aan het beroep van een slechts weinig
ouderen tijd- en naamgenoot kan hebben ontleend. Eerder
zullen de Asparensche van Doorn’s het wapen hebben
overgenomen van den Gorinchemschen schepen, die mogelijk aan hen verwant was.
BEELAEBTS

VAN

BL O K L A N D .

Van Maneil. (XLIII, 106-112). Zu dem Aufsatz
v a n Maneil erlaube ich mir folgende Anmerkungen:
Die vopa Nn~aeel, Xoneil, MuFadeil waren Burgmannen
zu Lnndegge b e i B a r e n a n d e r E m s . Auch die t’o1)
Diithe und A’agel zum Campe bei Steinbild, aus denen
sie ihre Frauen hatten, waren im Emsland angesessen.
D i e A n n a Nnria Gertruida v. 3f., geb. Frl. in Holthuisen, die 1727 zu Lingen heiratete, durfte nicht, wie
d e r Verfasser v e r m u t e t , e i n e Tochter v o n Warmolt
Ackenaa v. M. sein, s o n d e r n v o n Asingh vaja Maneil,
der mit Christina Elisabeth (vols) Bordewick vom Hause
Holthausen, Kirchspiel Lingen, verheiratet war. Asilzgh
van Malteil ist 1696 Assessor beim Appellationsgericht
zu Lingen und Eigentumsherr des Gutes Holthausen,
nach Schriever, Geschichts des Kreises Lingen Bd. II.
s. 94.
Dr. E D E L.
De 64 Kwartieren van Maurits van Nassau, Prins
van Oranje. (XLIII, 144-146). Volgens welwillende
mededeeling van Archivrat Dr. Her&, secretaris v.d.
,~ Harzverein für Geschichte und Altertumskunde” ZOLI
ten onrechte Elisabeth ,rals Hohnstei?a als gemalin van
Hedrik graaf van Stolberg zijn vermeld. Een onderzoek
van Prof. D. J. Meyer, Göttmgen, dat in Jaarg. 1926
van het Zeitschrift des Ilarzvereins f.G.u.A. gepubliceerd
zal worden, brengt het bewijs dat voor haar E l i s a b e t h
v a n Querfurt of e e n e g r a v i n Ca?a Wer?aigerode in de
plaats gesteld moet worden.

Feitama en RooIeeuw. (XLII, 46). Genoemd artikel
wordt aangevuld door het art. van den chirurg H. L.
Straat over den Leeuwarder schilder Lambert Jacobsz
in de ,Vrije Vries” van Jan. 1926. Lambert Jacobsa blijkt
een broer te zijn geweest van Izaäk en Hendrik Jacobsz
Mr. H. F. WImbuN.
Rooleeuw.

VRAGEN
~~El% ANTWOORDEN.
Brunnel. ïl!. . . . Brunnel, geb. te . . . . den . . . . ,
j- te . . . . den . . . . , dr. van . . . . en van . . . ., tr. (in
W.Indië?) . . . . circa 1790 G. J. Kolff, H1J t Demerary)
den . . . .
v. E .
‘s-Gr.
Groot (de). L aureias de Groot, drossaard en dijkgraaf
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van Heukelom, tr. in 1740 Cfualtheria Cornelia Kolff.
Zg is geb. te . . . . den . . . ., j- te . . . . den . . . . Hij
geb. te . . . . den . . . . Zijn ouders?
v. E .
‘S-GP.

schepen Jean Dut, wiens familie aan de familie Te&si&e
verwant was, zijnde hij gehuwd met Maria Teissitre.
Maria 1’. van nLigoor”, die 28 Juli 1763 X Jean Dat
van Nerac zal wel de zuster wezen van Andries T.
van ,,Ligoor”, die te Batavia vier maal huwde (zie Mdbl.
1904 en 1905 kk. 312, 66, 131 en 200); nl.:
10. 6 Feb. 1766 als adj. landmeter met Aletha Prots
van Timor;
20. ‘18 Feb. 1773 als burger en wedr. van Cathariraa Elisabeth Oenen met Anna Catharina Kok.
90. 11 Feb. 1782 met Johanna Baria Nijlond.
In de Holl. kerk te Batavia werden bijgezet in den
kelder ven den heer Jean Dat no. 7, o. a.:
29 Feb. 1772 een jonggeb. kind van Andries Teissiere.
9 Mei 1776 Catharirla Elisabeth Oene, huisvr. burger
Andries !Z. woonh. Westz. Nieuwpoortstraat.
12 Dec. 1778 Jan Andries T. een zoontje van den
heer T .
1 April 1790 Helena Damsìe wede Quillaume ï’eissière,
uit woonh. Jean Dat op Tijgersgracht, executeurs heeren
Dat en Teissière.
28 Mei 1790 Johanna, Maria N$and huisvr. Heer
Andries T., sterfh. buiten Utrechtsche poort.
6 Dec. 1796 een jonggeb. kind van Guillaume T.
A n d r i e s .en Guillaume Elie 1. waren in 1796 o. a.
executeurs van den boedel van den weesmeester Joseph

Hemert (van), Ds. Hendrik van Hem&, geb. Leiden
. . . . 1734, was zn. van . . . . en van.. . . Hij tr. te . . . .
27 Juni 1784 C. Gr. Kolff, die t te . . . . den . . . .
E.
Horst (van der). (XLIII, 124). Betreffende het voorgeslacht van Da. Hermun ean der Horst werd het volgende in de doop- en trouwboeken van Jutphaas gevonden:
1. Hendrick Verhorst te Jutphaas tr. N.N.; hij liet te
Jutphaas doopen zijn zoon Dirck, (de moeder is niet
vermeld), die volgt II.
11. Dirck van der Horst, ged. Jutphaas 13 Mei 1632,
huwde te Jutphaas, inget. aldaar 10 Juli 1653 Neeltje
Wouters van Luchtenburgh (haar doop te J. niet te vinden
niettegenstaande ook zij bij haar huwelijk als van Jutphaas geboortig vermeld staat). Dit echtpaar liet te
Jutphaas doopen hun zoon Hendricus, die volgt 111.
111. Hendricus van der Horst, ged. Jutphaas 18 Oct.
1663, schepen van ,, ‘t Nedereynt” en diaken te Jutphaas,
tr. aldaar, inget. 19 Apr. 1690 A4echtelt van Oosirum,
welk echtpaar tot zoon had Da Herman van der Horst,
ged. te Jutphaas 19 Aug. 1692.
‘S-QY.

Amersfoort.

v.

N IEUWENKAMP .

Houken. Het ;Puyboek” van Amsterdam (No. 746,
fo. 172 v.) vermeldt, dat op 1 Juni 1770 compareerden
Dirk Houken van Orwegen, Luters, oud 26 jaar op de
Weesperstraat, ouders dood, geadsisteerd met Pieter
Vogaart - eu Margaretha Peulaar, enz. enz.
Met nOrwegen” zal zeer waarschijnlijk wel ,,Noorwegen” bedoeld zijn, doch zijn naam komt in het Poorterboek niet voor.
Is een van de leden wellicht een acte bekend, waaruit
nadere gegevens omtrent zijn geboorteplaats en ouders
blijken ?
J . J . VÜRTHEIM QZN.
‘s-Gravenhage.

Kelhoven-de Visser. Wie waren de ouders van

Andries Kelhoven en Elisabeth de Visser, wier dochter
Elisabeth werd geb. te ‘s-Gravenhage 45 Dec. 18091

Het echtpaar, toen wonende Groenewegje wijk N. no. 206,
is niet te ‘s Hage gehuwd.
v. D. H .
‘s- Qr.
Ketel (XL& 83, 273 enz.) In 1677 trouwen te Hoogkerk Doctor Janus ci Lunen en Catharina Harclcema
wed. Kapitein Ketel.
L.

Kolff-van Adrichem. Waar en wanneer huwde Ds.
cfreg. Just. Kolff met Elisabeth van Adrichem. Zij geb.
te . . . . den . . . , j- te . . . . 22 Nov. 1731. Hare ouders?
v. E .
‘S- Q?-.
Teissaire lees Teissière. (XLIII, 159). C. H. T. van
Batavia X aldaar 31 Jan. 1798 Jo7aan~aes Cornelis Obreen
Jansx. van R’dam, cornet van het corps dragonders lijfwacht; zij werd 24 Juni 1803 op Tenahabang te Weltevreden begr. als huisvr. van het lid H. H. Heemraden
J. C. Obreen en voor diens rekening bijgezet in den kelder
XVIIe afd. 110 16 behoorende aan de erven van den out-

Guillaume Dat.

Bij mevrouw Obreen-T. werd 18 Juli 1814 begr. 4Iaria
Clara Duchène de ‘Fienne huisvr. Guilloume Elie Teìssiere
voor diens rek. uit sterthuis aan de Tweebruggen.
Cath. H. Teissière vd. houd ik voor een dr. van Andries
2. en zijn 10 of 2~ vrouw vd., een kleindr. van Guillaunae 7’. en Helena Damsie, een zuster van Cfuillaume Elie
T. en een nicht (tantezegster) van mevrouw Jean Dat geb.
Marie Teissière.
‘s- Cr.

B. v. T. P.

Onbekende wapens. De gemeente Appingedam bezit
een fraai 4’ in groen fluweel gebonden en van zilveren
sloten en beslag voorzien Burgerboek.
Midden op de voorzijde staan 2 wapens onder een
helm en dekkleeden; helmceeken is eene pelikaan met
jongen op haar nest (dit is ook het stadswapen): l0
schild als Ripperda (Addinga, tho Na,iasu?n enz.) doch
onder het paard ligt een draak ; 2” schild : gedeeld, a.
de Friesche adelaar, b. 3 klaverbladen paalsgewijs. De
achterzijde is versierd geheel als de voorzijde, doch in
plaats van het 2e schild staat een St. Adrieskruis van
2 stokken met 3 rozen, naast en onder het kruis telkens
een.
Wat kunnen deze wapens te beduiden hebben?
Bd.
L.
I N H O U D 1 9 2 5 , N’. 6.
Bestuursberiohten. - Grotius 1625-1925. -- Bijdragen ter gelegenheid van de Nationale Grotius-Herdenking 192.5, door Jhr. Mr. E.
A. van Beresteyn: Grotius-Tentoonstelling; FragmentGenealogie van
het geslacht de Groot; Kwartierstaat van Hugo de Groot; Aantcekenboekje betreffende het geslacht de Groot uit de 168 en 16’ eeuw;
Het wapen van het geslacht de Groot; Kraayenbnrch; Portretten de
Groot. - Korte mededeelingen: Van Doorn; Van Maneil; De 64
Kwartieren van Maurits van Nassau, Prins van Oranje; Feitama en
Rooleeuw. - Vragen on antwoorden: Brunnel; Groot (de); Hemert
(van); Horst (van der); Houken.; Kelhoven-de Visser; Ketel; Kolffvan Adriohem; Teissaire Cees Telssiere. - Onbekende wapens.
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Correspondentie betreffende het Genootschap ge-

Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de ~
leden van het Genootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het i
Maandblad, zoomede opgaven van adreeverande- ~
ring gelieve men te riohteu tot den redaoteur)
M r . TH . B. VALCK LUCASBEN, hui.se ~Spmenhside, i
Driebergen.
De jaarlijksohe oontributie voor het lidmaatsobap ì
bedraagt flO.- en’voor de leden te ‘e-Gravenhage,
die de wekelijksahe portefeuille ontvangen, f 15.-.
Voor nietleden is het Maandblad verkrijgbaar,
tegeneen abonnementepr~svan flO.- per jaargang. ’

’

lieve men te richten tot den B e o r et a r i e Mr. 1. J.
THOMASSEN A THUESSINK vm DER HOOP, Nieuwe laan
9, ‘s-Gravmhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekel~ksche portefeuille, zoomede aanvragen
om exemplaren van vroeger versobenen Maandbladen, tot den bibliothecaris A. P. M. A. STOIIM
I DE G R A V E . Prim Xauritslaam 44, ‘s-Gmvmaïmge.
De Bibliotheek, gevestigd J@rouw Idaslraat 3, ,
; ‘s.Gravenhage, is voor de leden geopend iederen
Maandag vnn 3-6 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen uren.
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De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelqk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der ondorteekende stukken.
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Oranjepark 6.

Het is het Bestuur aangenaam den leden te kunnen
mededeelen, dat het geslaagd is in zijne pogingen om
dit jaar wederom eene excursie te doen plaats hebben,
die bepaald is op Zaterdag 29 Augustus a.s.
In den voormiddag van dien dag zal eeu b e z o e k
gebracht worden aan het gebouw der Nederlandsche Afd.
van de Souvereine Orde van Malta en aan het Huis
der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht te
Utrecht, terwijl in den namiddag per auto de kerk van
t e r Ba, h e t s l o t L o e n e r s l o o t e n h e t h e r b o u w d e
kasteel de S y p e s t e y n bij Loosdrecht zullen worden
bezocht. Te Hilversum zal den trein genomen worden
naar Am s t e r d a m, alwaar de excursie met een gemeenschappelijk diner in het gebouw van de Groote Club
zal worden besloten. Uitvoeriger bijzonderheden over
dezen tocht zullen den leden t. z. t. per omzendbrief
worden toegezonden.
~~

K.

HEERD~

Huize Lockhorst.

c. I<RUYS

Met i n g a n g v a n 1 J u l i i s d e b i b l i o t h e e k
ver p 1 a a t s t n a ar Bleyenbu- 5, ‘s-Gravenhage. 1 n
v e r b a n d m e t d e v e r h u i z i n g zijn d e w e r k zaamheden op de bibliotheek en van de sect i e 1 v a n h e t Doc. B u r . t o t n a d e r o r d e r stopgezet.
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Jan van Nassaustr. 34.

Tjoeroep (les. Bedroelen S. I\‘.K.)

Ondern. &ndang.

Het geadelde geslacht (Van)
door W. WIJNAENDTS

Motman

VAN

te Luik,

R E S A N D T.

In jaargang 1904 van dit Maandblad gaf de heer D. G.
van Epen in k. 165-166 ecna beschr\jving van hot wapen
der families 2llotrnall en Jlortmctus, zooals die in Rietstap’s
Armorial Général, II, blz. 271 en 266, beschreven
worden. Volgens Rietstap waren deze families resp. afkomstig uit Duitschland en uit Luik. Naar aanleiding
daarvan voegde de heer van Epan in ziju g e n o e m d
artikel hieraan de opmerking toe: B o vc n dien i s d e
f a m i l i e Motmau e v e n m i n u i t D u i t s c h l a n d
als uit Luik afkomstig.
Zooals men weet verhief Keizer Ferdinand 11 bij diploma, gedateerd 26 Maart 1627, de drie gebroeders
Cornelius Hewicus, Guilieimus 0x1 ~?lcwtinus Alotman,
wegens hunne gcmichtige diensten don Keizer bewezen,
in den adelstand. In dit diploma nu worden de 3 gebroeders uitdrukkelijk als uit het Luiksche herkomstig
vermeld. Tijdens de verheffing was Cklelius Henricus
auditeur van de Roomsche Rota en derhalve priester.

Zijn broeder Guilielmz~s wordt in het diploma eveneens
priester genoemd, doch de 30 broeder Martinus hoogleeraar in de rechten.
Blijkens het werk vau Dr. José Schnidlen over de kerk
der Anima te Rome 1) overleed voornoemde Conaelitts Helzritus Motmasb aldaar op 24 April 1 ti38 als provisor d e r
Anima in den ouderdom van 49 jaar; zijn neef II.iílem
Theolald Motman volgde hem in deze gewichtige functie
op, terwijl \C’illem Adam Motmuil een nog bestaand grafmonument in bedoelde kerk te Rome deed plaatsen voor zijn
overleden broeder Cornelius Hekcus voornoemd, die daarop vermeld is als patriciër van Luik. Hun ouders zouden
z i j n g e w e e s t Wilhelm Motman en Arena UWQ Haesdall,
doch meer was er over deze familie niet bekend, waarbij
het opvalt, dat de broeder Martiuus tot dusver alleen
uit het adctlsdiploma bekend was.
Aangaande deze broeders nu berichtte de heer van Epen
(k 166):
,Corqzelius Henricus Motman ‘is werkelijk te Rome in
,de k e r k ,,Sainte 1Marie de 1’Ame” b e g r a v e n . Z i j n
,uitvoerig graf&rift is in mijn bezit. Van zijn broeder
,Guilielmus mocht ik nog geen levensspoor ontdekken;
,evenmin van zijn broeder hlnrtinus, den hoogleeraar,
,,omtrent w i e n n o c h t e L e u v e n n o c h t e L u i k i e t s
t e v i n d e n i s zj*‘.
Intusschen vond ik in het notariëel archief te Maastricht twee acten, uit welke ten duidelijkste bleek, dat
de geadelde familie Molman wel degelijk te Luik gegevestigd was. Deze twee acten komen voor in het
protocol van notaris S. van Merssen te Maastricht, deel
1614-1640, en luiden in verkorten vorm als volgt:
31 October 1623 Nr. J a n Reymerstoc?i, als gemacht i g d e v a n d e n E e r w a a r d e n W i l l e m Motmans, canunnik van St. Pieter binnen Lu y d i ck, zich partij
makende voor juffrouw Anna van. Kaesdael, achtergelaten weduwe van wijlen Mr. W i l l e m ïUotma+zs,
procureur in zijn leven van het eerwaarde Hof te Luycx,
zijn moeder, heeft in pacht uitgegeven 13 roeden akkerlands, gelegen buiten Naastricht bij de Hochpoort aan
de straat naar Caubergh.
7 Juni 1630. De eerwaarde heer Guillelmns Motmans,
canunnik van St. Pieters binnen Luik, als goconstitueerde van zijn broeder M ar t ila u s b10 t via a 12 s, te R o m e
resideerende, verpacht voor den ti*jd van zes jaar 13 roeden
akkerlands gelegen buiten Maastricht bij de Hochpoort
aan de straat naar Caubergh, de pacht te betalen midàels
12 vaten rogge, welke jaarlijks op den betaaldag afgeleverd moeten worden aan het marktschip naar Luik.
Uit bovenstaande acten stond derhalve vast, dat een
der geadelde broeders inderdaad nog in 1623 en in 1630
te Luik woonde, dat daar in eerstgenoemd jaar hun
moeder nog woonachtig was, en dat hun vader procureur
van het Hof te Luik was geweest. Een verder onderzoek aldaar lag voor de hand. De daarbij verkregen
resultaton volgen hieronder.
In de eerste plaats werden in de oudste doopregisters
1) Dr. Jo& Schnidlen. Beschiahte der dcutschen National Kirche
Sa Marja del Anima? aangeh. in Maandbl. jg. 1908, k. 221, alwaar
behalve het grafschrlft van Cornelius Henricus Xotman. ook nog eenige
mededeelingen over deze Motman7s aan genoemd werk werden ontleend.
2) Spatieering van mij.

Motmans en van A/llae Hasdal, zijn echtgenoote:
1. &argarete, gedoopt 16 Ma.art 1 6 8 7 .
2. Coruelius, gedoopt 16 ÀvIaart ibS9, susceptores: Mr.
George Thownius, cann. Leod. et dam. Jehajrne kVz+choef.
3. Ludouica, gedoopt 21 Augustus 1691, susc. ; Matthies
Lernaalas ot Ludocica Pers.
4. Guillelma~s, gedoopt 17 December 1693, susc. : Dominus
Guilliebnzhs Afichìel et Clara Leermans.
6. Cathari?aa, gedoopt 1 Septembor 1697, susc. : Bazoijn
8ymbert et Ytla femme meître Thomas del Rye.
6. Carolals, gedoopt lb Juli 1602, susc. : monsr Charle
Billhebe, conseiller de son Altesse, et Lishette f e m m e
h Herman Lierneuz Dostral,ge, m a r c h a n t .
Bovendien waren er, zooals straks zal blijken, nog
minstens 3 andere kinderen, Ma.ria, Pierre en Martinusgenaamd, wier doopacten niet meer aanwezig zijn, terwijl het
huwelijk der ouders eveneens niet meer te vinden is doordat het oudste trouwboek te Luik met 1698 aanvangt.
Blijkens het Burgerboek van Luik (admission de la bourgeoisie, vol. 1566-1607) werden Guillaume Motman, procureur, en zijn vrouw Anlae Proesten de Haesdael, op 17
Sept. 1692 aangenomen als burgers van Luik en daarbij in
het gilde der steenkoolgravers (houilleurs) ingeschreven.
10 April 1600 komt bij den verkoop van een huis in Agimont, parochie van St. SBverin te Luik, Guillaume Motmarls, procureur de la vénérable court, de Liège, voor als
voogd over de kinderen van wijlen Mr. Lanabert Playoul en
Jehawae W!yshoeff, de laatste inmiddels hertrouwd met Rochus Louroys. 1)
Do voorouders van Willena Motmans, den procureur,
worden straks vermeld, eerst volgen thans mededeelingen over zijn kinderen, welke waren:
1. Maria Motman, die geboren moet zijn omstreeks 1676,
omdat - zooals straks zal blijken - uit haar huwelijk met
\Yillem TheoOald Motman, koopman wonende op de Markt
te Luik, reeds in 1601 een zoon geboren werd; zij volgt
later met haar echtgenoot.
2. Pierredlotma?,, werd io 1693 toegelaten als ,chanoineécolier de la collégiale de Saint-Pierro” te Luik, doch deed
afstand daarvan op 6 Aug. 1601 ten behoeve van zijn op
hem volgenden broeder Cornelìs. Het bleek mij niet, wanneer hij overleed en wat er van hem geworden is.
3. Margnretha Motman, gedoopt te Luik lb Maart 1687,
in het straks te vermelden testament van haar broeder
Willem Adam Motman van 2 Oct. 1667 vermeld als weduwe
met kinderen van N. CrePft.
4. Cofnelis Motnaaia, geb. in lb89; hij is delatergeadelde
Cornelials Henricus van Motman, overleden te Rome 24
April 1638 en volgt hieronder afzonderlijk.
6. Willem JIotma?a, gedoopt te Luik 17 Dec. 1593 als
Ga&elnaus en ook later bekend als Willem Adana Motman.
Hij werd - ton gevolge van resignatie van zin bovengenoemden broeder Cornelis - op 4 Mei 1607 toegelaten als
,chanoine-Qcolier” van St. Pieter te Luik, alwaar hij als
kanunnik van St. Pieter op 23 October 1667 overleed. Hij
is degene, die in de hiervoor medegedeelde notariëele acten
van Maastricht van 1623 en 1630 met die waardigheid
1) Zie: Rendages proolamatoires, vol. 1599-1602, fo 162; genoemde
Jehnnne Wijshoef was in 1559 doophefster geweest bij den doop van
den later geadelden Cornelius Motmans; zij was een verwante, daar de
moeder van den procureur Willem Motman eene Maria Wijshoff was.
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wordt vermeld en werd met zijn ouderen broeder Cornelis
en zijn jongeren broeder Murtinus bij diploma yan 26
Maart 1627 door Keizer Ferdinand 11 geadeld. Zijn origineel testament, gedateerd Luik 2 Oct. 1667, berust onder
de nog aanwezige charters van het Collegie van St. Pieter
als nr. 1166 en draagt de approbatie van het Chapitre van
24 Oct. d.a.v. Hij benoemt in dit door hem eigenhandig
onderteekende stuk tot zijn universeele erfgenaam zijn
nicht Marie gehuwd met \C’altherus Hennea, dochter van
zijn zuster Mcwgareta weduwe Creeft. Zij zal echter aan de
andere kinderen van deze zuster, waaronder een zoon Il’illem Geeft, moeten uitkeeren 400 florijnen en evenveel aan
Do Theobald (dit is de later te vermelden neet 112llem Theobald Motman, kanunnik); voor zijn mis bestemt hij 26 fl.,
terwijl hi,j nog een gouden voorwerp schenkt aan zijn neef
I~‘illem Creeft en zijn tapijt aan Do Theobald voornoemd.
Andere bloedverwanten worden in het testament en in
de daaronder geschreven approbatie en uitvoering niet
vermeld.
6. M a r t i n u s Motman, wiens doopacte niet werd gevonden, doch die in het adelsdiploma van 26 Maart
1627 hoogleeraar en broeder van Cornelis en van IC’i&em
Motman wordt genoemd. In do Maastrichtsche notariëele
acte van ‘7 Juni 1630 heet hij eveneens broeder van d e n
Luiksohen kanunnik van St. Pieter Guillelmus Molmalz
en heet hij te Rome te resideeren, terwijl onder de straks
te bespreken ,,preuves”, overgelegd door zijn broeder
Comelis, bij diens admissie in het Chapitre van St. Lambert, een door hem op 26 Nov. 1633 ten behoeve van dien
broeder afgegeven verklaring voorkomt, waarin hij Martinus Motmans, baccal. utr. j. doctor, heet. Nadien vind
ik niets meer over hem, zoodat het tot dusver onbekend
bleef, of hij afstammelingen had.
Cornelius Henricus (van) ïUotmaq hierboven vermeld,
was een in zijn tijd te Rome, Weenen en Luik zeer geziene
en bekende persoonlijkheid, van wiens leven en werken
zijn te Rome in de kerk van S. Maria del Anima aanwezige
graftombe met inschrift thans nog getuigt. (Zie ook het
hiervoor genoemde werk van Dr. José Schnidlen).
Hij was gedoopt te Luik in de Notre Dame-aux-Fouts op
16 Maart 1689 en ontving, ingevolge resignatie van zijn
broeder Pierre, den 6 Aug. 1601 admissie als ,chanoineecolier de la Collégiale de Saint-Pierre” te Luik. Hij
resigneerde 4 Mei 1607 ten gunste van zijn hiervoor behandelden broeder Willem (Adam) Motman. Hij studeerde
vervolgens te Keulen (waar hij.?2 Apr. 1611 student werd:
en te weenen en behaalde zgn graad van doctor in de
rechten te Ingolstadt. Hij werd daarna kanunnik van
Notre Dame te Tongeren on van St. Paul te Luik en 26 Nov
1633 kanunnik van het adellijk kapittel van St. Lamberi
te Luik. Intusschen was hij voordien reeds naar Italië ver.
trokken, waar hij raadsheer van de Anima en 2 jaar late]
(1618) auditeur van de Rota werd. Als provisor der Anime
- - sedert 1626 - overleed hij te Rome op 24 April 1638
Uit hoofde van zijn uitnemende verdiensten was hij mei
zijn jongere broeders U’illem 0n Mwtinus, bij diploma d.d
Weenen 26 Maart 1627, door Keizer Ferdinand 11 geadeld
geworden. Het diploma - met een afteekening in kleurer
van het daarbi*j verleende wapen - werd ook te Luik in.
geschreven; men kan het terugvinden in het archief var
de Prins-Bisschoppen van Luik: Conseil Privé, Diplôme~
impériaux, Rég. I, pag. 32-30.
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Daar hij zooals boven gezegd in 1633 opgenomen werd
o het adellijk kapittel van St. Lambert te Luik, komt zijn
iaam en biographie ook voor in het prachtwerk: Le Chá&re de St. Lambert, tome 111, p. 270.
De daarin over hem medegedeelde bijzonderheden zijn
- niet geheel volledig - ontleend aan een belangijke te Luik berustende bron, n.1. de registers van:
Tathédrale, Secrétariat, Réception de chanoilles, Preuves.
.n deel 162’7-1639, pagina 42 en volgende, vindt men
blle door hem bij ziju toelating overgelegde ,,testes”.
Men eischte n.1. voor die admissie adellijke kwartieren,
welke door ingediende bewijsstukken gestaafd moesten
vorden; had men guen adellijke kwartieren, dan kon
nen alleen op grond van zijn studies en behaalden
loctoralen graad toegelaten worden.
Ook in dit laatste geval, waarin Conaelius Henricus
&lotrnafa verkeerde, werden toch alle gegevens on bevijsstukken over de niet-adellijke kwartieren overgelegd,
vermeerderd met, verklaringen over de volbracht,e stulies. Derhalve is het door cornelis in 1633 aangeboden
materiaal zeer aanzienlijk; het zijn o a. de ondergeleemde personen, die verklaringen te zijnen behoeve
afleggen : zijn broeder Martilzus Alot~nan, de hoogleeraar
Gervoor genoemd, Dms. Joajanes run den Royeer, presbyter, oud 70 j a a r ; Qerardtcs vaqa tien Royela, a p o s t o lisch notaris, oud 73 jaar; Simon de Fabricq, J. U. Dr.
3n professor te Ingolstadt; Dms. Janvaes del Tombor,
theologisch doctor ; D m s . Joes Gregor& Harse, presbyter ; canunnik Thomas de Slassin, J. U. Dr. te Ingolstadt, oud 40 jaar; Uisbertus Thonaae te Tongeren,
oud 48 jaar, enz. enz.
Uit deze bonte verzameling stukken - bijna alle in
het Latijn - is een beeld te vormen van zijn studietijd en kan voorts over zijn afstamming het volgende
vastgesteld worden l). Zijn ouders waren Buillaume Motmajas, procureur van het Hof te Luik, en Anna Haesdael;
zijn grootouders waren van vaderszijde Cornelis Motmans,
geboortig van Cor t e s s e m (bij Hasselt), en gewoond
hebbende als bakker te Tongeren, en Maria I~ijshoff
(overleden volgens een der verklaringen in 1603 of
1604), en van moederszijde Pierre Haesdael dit Proesten,
notaris van het Hof te Luik (zoon van Leonard Proesteva
uit Haesdael in het land van Valkenburg) en Anna (de)
Huyet(in sommige der verklaringen heet zij H u y e l e n
Hupel).
Zijn overgrootoudors van vaderzijde waren Quillaume
Motmans te Cor t e s s e m en Bar& vals der Beeck alias
Peibela van St. Martens Linde. Aldus is op grond van
deze overgelegde verklaringen - krachtens boedelsaheidingsacten - de afstamming der geadelde Luiksche
Notm(ln’s bewijsbaar tot Quillaunae blotmans te Cortessem,
die ongeveer 1490 moet zijn geboren.
Bovengenoemde vondsten zijn ook voor de tegenwoordig in Nederland en Nederlundsch-Indië levende
c[lga Alotnzaga’s niet zonder belang.
Men zal zich herinneren, dat ik in jaarg. 1923, k. 180
-188, een opstel aan de afstamming van dit geslacht
wijdde, waarin hot mij gelukte de stamreeks op te voeren
tot zekeren Quidin Noinaans, die 6 December 1638 te
M a as t r i c h t huwde met Anna Michgiels, weduwe van
-~
1) L)c bewijzen over zijn voorouders - zeggen de deposanten -

zijn bf ontleend aan persoonlgkc kennis met die voorouders òf aan
acten van “partage des biens”, welke zij gezien hebben.
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A d a m Hendrickx, in welken Quintin Motmans men den
vader had te .zien van M i c h i e l Motmuns, dio 30 Jan.
1678 als wedr te Nijmogun huwde met aeiellu Catharina
&emius en bij haar vader werd van Batthel Motmans,
met wien de genealogie t’ot dusver bewijsbaar aanving.
Voornoemde Quintin Motmans beleed don Hervormden
Godsdienst. Over zijn voorgeslacht word weliswaar niets
naders gevonden, maar wol toonde ik aan dat te zelfder
tijd te Ma a s t r i ch t eeue uitgebreide Roomsoh-Katholieke familie Notmavb gevonden werd, tot welke Quintin
denkelijk in fumiliobutrekking zal hebben gestaan en
die haar stamreeks aanving met Reyzer Notman, d i e
omstreeks 16% te C o r t e s s e m (Corteraum) geboren
werd en 24 Sept. 1648 het poortorschap van Maastricht
verwierf.
Zoowel do Maastrichtsche R. K. familie Motman als
het geadelde Luiksche geslacht stamden dus uit Cortessem,
zoodat beide families stellig van één stam waren en
derhalve de waarschijulijkheid dat de huidige eveneens
uit Maastricht herkomstige familie van Motman tot het
geadelde geslacht in verwijderd verband gestaan heeft,
door bovengenoemde vondsten aanmerkelijk grooter
geworden is.
Nog eenmaal werd een Moln~a~a toegelaten tot het
adelltjk Kapittel vau St. Lambert te Luik. In het hiervoor genoemde werk Le Chapitre de St. Lnmbert, d e e l
111, p. 313, vindt men, dat op 6 Sept. 1668 werd geadmitteerd als chalvoihe gradué Quillnume Théobald Motman
en vindt men aldaar biographischo gegevens hem betreffendo. Hij was de neef van CortrelGrs Henricus vavl
Motman on volgde in 1638 na diens ovurlijdon dezen op
als Provisor van de Anima te Rome.
In do registers der Cathédrcrle. Secrétariut, receptions
de chatvoines (preuves), dl. nr. 77, p. 13 O . V . vindt men
de door hem ingodiendo bewijsstukken over zijn kwartieren en zijn volbrachte studies. Ook hij werd niet
toegelaten wegens adellijk0 afkomst, doch wegens zijn
doctoralen graad. De hem betreffend0 ,,testes” zijn. alle
opgemaakt in 1668, behalve di0 door zijn oom ll’zllent
A d a m N o t m a n (-i_ 1667), welke van Nov. 1663 dateert
en waarin deze deposant zich dan 69 jaar oud noemt.
Er blijkt uit, dat do nieuwe kanunnik van St. Lambert
con zoon was van de zuster van Corgzelizls I!e?aricus Motman
en van Willem Adam Motman, n.1. van Illaria Motvnans
en haar echtgenoot Willena !lheol,ald Motmaus. D a a r t o e
legt de toegelatene, ook W7itlem Theobald geheoten, een
copie-doopacte over, waaruit blijkt, dat hij 16 Maart 1601
te Luik in de Notre Dam0 aux Fonts uit bovengenoemde
ouders is geboreu. Hierdoor zijn ook de mededeolingen
over zijn moederlijke kwartieren gelijk aan die over de
kwartieren van zijn moederlijken, in 1633 in dat kapittel
geadmitteerden, o o m Co~&izts Hevaricus Motman.
De verklaringon over de vaderlijke kwartieren leeren
een gelioel n i e u w e n tak der Motman’s kennen. Deze
v a n g t aau met een &illaume Théobnld Motman, l’ainé,
geboren _C 1480, gehuwd met Cathérine Noël; hun zoon
Ouillaume Théobuld Motnvan, le jeune, huwde met ïllovie
de Benne, dochter van Peter de Bcvvne dit Messire en
v a n Adarie Jo7iala W’alleri d r .
Hun zoon - weder Buillaume Théobuld Nolmava geheeten - was koopman op de Markt in de l’dnge dor
te Luik; hij huwde met Ililaria Motvvaans, dochter van
den procureur Guillaume Motmans en van A n n a Haes-

duel, doch werd na het overlijden van zij,n vrouw, kanunnik vau St. Croix te Luik. Hun zoon Wallem Theobald
Motmava, cie vierde van dezen naam, gedoopt te Luik
16 Maart 1601, is de persoon, ten wiens behoeve de
verklaringen werdun afgelegd. Hij studeerda te Keulen
en werd 27 Juli 1628 licentiaat in de rechten te Reims;
na het overlijden in 1638 vau zijn oom Provisor van
de Anirna te Rome, werd hij later, sedert 22 Nov. 1 6 4 7 ,
kanunnik van St. Bavo te Gent, waar hij kwesties kreeg
en bedankte 1). Opnieuw studeerde hij in de rechten te
Keulen van 1633 tot Juli 1668, waar hij zijn doctoralen
graad behaalde. 6 Sept. 1668 geadmitteerd als chanoinegradué in het adellijk Kapittel van St. Lambert te Luik,
werd hij er in 1663 vice-doyen, werd in Juni 1676
prévost van St. Dénis, bedankte in 1678 en overleed te
Luik 7 Februari 1681 als laatste aldaar van dezen tak.
De te zijnen behoeve afgelegde verklaringen, waaraan
bovenstaande mededeelingen, voor zoover deze vóór 1668
plaats vonden, zijn ontleend, werden opgemaakt o. a. door
de volgende personen : Quillaume Adamus Motmans, zijn
oom ; Dms. Hubertus à Campo, kanunnik van St. Pauli te
Luik, oud 73 jaar; Hubert Wertea, burger van Luik, oud
76 jaar, wiens moeder hertrouwd was met Jetxn de Bewvae
Lambertszn, waardoor hij zich n0ef noemde van den vader
van Badlatcwae Tlaéobald _Motmnn ; Hubertus de Fresne,
kanunnik te Spiers, die Quillaume Théobald zijnen moederlij ken oom noemt, enz.
Nadien komt de naam Motvnans te Luik niet meer voor,
wel vind ik in de doopboeken een unkele maal den naam
Mor(t)ma waarvan Riutstrp in zijn Armorial dus terecht mededeelt, dat deze familie te Luik voorkomt; zij
voert een wap0n, dat ongeveer met dat van de geadelde
familie overeenkomt.

Zutphensche Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie de Leeuw van Coolwijck,
door Jhr. H. H. RÖELL.
W a p en : gevierendeeld : 1 on 4 iu goud twee roode
schuinkruisjes naast elkaar; 2 en 3 in rood drie zilveren
koolen. Helm teoken een uitkomende leeuw.

1. Pieter Leo a CootlGjck, overl. 9 Nov. 1602, gehuwd

met Anna vava Eìnthocen, overl. 12 Aug. 1687.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
10. Jaia, over]. to U t r e c h t lG29.
2”. Leovainus, die volgt 11.
3”. Aemilia, overl. Febr. 1611, gehuwd met Jaia de
Mist of WW der Mist, overl. te Voorburg 1618.
11. D s LeoGaus Leo CI Coolzoijck, g e b . A p r i l 1 6 8 0 ,
predikant te Nieuwenhoorn 1 April, bevestigd 20 Mei
1604, te Nijmegen als derdo predikant Jan. 1619,
burger van Nijmegen met zijn zoons P e t r u s e n
Martivzzcs 12 Jan. 1620, over]. te Nijmegen 17 Dec.
1630, huwde te Schiedam 16 Mei 1606 (0. te Brielle
24 April) Cornelìa rava Maerlant, dr. van P i e t e r
v;ava Maerlnnt en Ermgard Verme[j, di0 zich na den
dood van haar echtgenoot eerst te Delft vestigde,
en 28 Juni 1636 tot het H. Avondmaal te Brielle
werd toegelaten ; overl. Nov. 1662.
1) Zie: Hellin. Histoire do 8. Bavo, Tome 1, p. 330.
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Uit dit huwelijk 9 kinderen:
10. Pieter, geb. te Nieuwenhoorn 8 Sept. l(iO6, overl.
aldaar 4 Mei 1607.
20. Pieter, geb. te Nieuwenhoorn 26 Nov. 1607, overl.
te Nijmegen 26 Sept. 1624.
3”. Qnna, geb. te Nieuwenhoorn 11 April 1609, vestigde zich na den dood van haar vader te Delft,
28 Juui 1636 tot het H. Avondmaal te Brielle
toegelaten, ovorl. April 1683, ongehuwd.
40. Willem, geb. tu Nieuwenhoorn 2 Febr. 1611, overl.
aldaar 22 Febr. 1612.
60. Ermgnrd, g e b . te Nieuwenhoorn 2!1 Nov. 1612,
overl. aldaar 5 Oct. 1614.
6”. Aemilia, geb. te Nieuwenhoorn Nov. lti14, te Brielle
tot het H. Avondmaal toegelaten 1 Mei 1636, overl.
Aug. 1666, ongehuwd.
70. E r m g a r d , geb. te Nieuwenhoorn Jan. 1616, to
Brielle tot het II. Avondmaal toegelaten 1 Mei
1636, overl. Mrt. 1698, huwde (0. te Brielle 7 Aug ,
naar Goedereede geatt. 21 Aug. 1650) Ds. P e t r u s
de Vrij, geb. te ‘s-Gravenhage, ingeschr. als student
te Leidon 16 Nov. 1634, predikant te Overschie
1 6 4 0 , tu Brielle 19 Jan. 1648, te Nijmegen J u l i
1662, overl. te Nijmegen 9 Aug. 1 G78.
80. &!a&nus, die volgt 111.
90. Abigoël, geb. 4, ged. te Nijmegen 6 Mei 1623 (get.
D. Doctor 2llichael a ~la~~tlccill, vidua Jacobi Vwheyde
et uxor JUIZ Jelisz.), overl. 1630.

2 Jan. 1747, in Aug. 1748 niet gecontinueerd,
kerkmeester der St. Stevenskerk 1745-1747,
oveil. 22, begr. te Nijmegen 2ö Dec. 1780, ongehuwd.
b. Martinus, geb. 17, ged. te Nijmegen 19 Oct. 1712,
boekhouder, bij de Wisselbank te Amsterdam,
begr. te Tiel 29 Juni 1792, ongehuwd.
100. Ds. Nathannëb, ged. te Zutphen 6 Mrt. 1672, predikant te Hei- en Boeicop, bevestigd 16 Sept.
1708, vervangen 20 Febr. t727, overl. 1740, ongehuwd.
110. &wtinn demilia, ged. te Zutphen 24 Mei 1674,
overl. Mei 1689.

1X Ds. Nartinus Leo a Coolzoijck, geb. te Nieuwenhoorn
3 April 1617, ingeschr. als student te Leiden 25
Mrt. 1638, predikant te Hellevoetsluis 1647, te
Goedereede 1649, te Zutphen Oct. 1657, overl. te
Zutphen kort vóór 11 Nov. 1673, huwde 6 Febr.
1652 Margnret7~a r.au de Velde, dr. van A b r a h a m
van de Velde en Maria Welle, overl. Nov. 1724.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
10. Cornelin, geb. te Goedereede 26 Dec. 1 G52, overl.
Juli 1724, ongehuwd.
20 Petronella, geb. to Goedereede 17 Oct. 1654, over].
25 Mei 1739, ongehuwd.
3”. Leoninus, geb. te Goedereede 22 Dec. 165ti, overl.
Jan. 1733, ongehuwd.
40. Abraham, ged. te Zutphen 19 Sept. lG58, ovorl.
als kind.
60. Maria, ged. te Zutphen 21 Doc. 1669, overl. als kind.
60. Abraham, die volgt IV.
70 Abigaël, ged. te Zutphen 21 Oct. 1664, overl. Febr.
1730, ongehuwd. _&laria Cornelia, ged. te Zutphen 23 Dec. 1666,
lidmaat te Heicop 10 Oct. 1708, overl. Febr. 1720,
ongehuwd.
Ds. Petrus, ged. te Zutphen 11 Febr. 1669, predikant te Weurt, burger van Nijmegen 4 Febr.
1709, begr. te Nijmegen 7 Oct. 1736, huwde te
Weurt 22 Mei 1708 (0. te Nijmegen 6 Mei) J o h a n n a
Margaretha Smelius, dr. van Ds. Johannes Smetius
en Cathwina Bannet, ged. te Nijmegen 25 Febr.
1676, begr. aldaar 20 Sept. 1743.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
a. Mr. Johan, geb. 1, ged. te Nijmegen 3 April 1711,
ingeschr. als student te Utrecht 1732, gemeensman te Nijmegen 16 Febr. 1741, raad en schepen

IV. Ds. Abraham de Leeuw vaqa Coolwijclt, ged. tezutphen
18 Juni 1662, predikant te Neede, bevestigd 27 Oct.
1689, emeritus 1740, overl. te Neede 5 Mei 1749,
huwde te Almen ‘Ld Mei 1693 (0. te Neede 6, te
Zutphen 7 Mei) Christina Rauwerts, dr. van Johall
Rauwerts en Gerharda Opgelder, ged. te Zutphen
26 Dec. 1664, overl. te Neede.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
10. Martinw, die volgt V.
20 . Hadewich Elisabeth, ged. te Neede 9 Oct. 169ö, overl.
aldaar ‘Li l\iIei 1 6 9 8 .
30. Jolztrnna Qer7harda, ged. te Neede 23 Mei 1697, lidmaat te Neede Kerstmis 1714, begr. te Zutphen
16 April 1793, ongehuwd.
40. Anna Cuthnvi~aa, ged. te Neede 8 Jan. 1699, jong overl.
5”. Jan Otto, ged. te Neede ö Dec. i 700, jong overl.
60. Jan Otto, ged. te Neede 25 Nei 1702, overl. aldaar
28 Mei 1702.
V. Mr. Martinzes de Leeuw wn Coolwijc7~, ged. te Neede
6 April 1694, ingeschr. als student te Utrecht 1715,
burger van Zutphen 5 Mrt. 1715, rentmeester der
St. Walburgskerk 1 Mrt. 1729, raadsvriend tezutphen
2 Juni 1731, koopt 5 Mei de wahreN0.2, gecomm.
ter admiraliteit in Friesland 30 Aug. 1751, overl.
op de Boekhorst bij Lochem 9, de Zutphensche
stadsroeden toegestaan 11, begr. te Zutphen 13 Juni
1760, huwde te Neede 12 Aug. 1732 (huw. V.W. 24,
o. te Zutphen 27 Juli, naar Neede geatt. 10 Aug.)
Joha,lna taan Egum, dr. van Aarnte~a van Egum e n
Johanna Steenman, ged. te Zutphen 7 Oct. 1698,
over]. op de Boekhorst 30 Nov., de Zutphensche
stadsroeden toegestaan 3, begr. te Zutphen 7 Dec.
1761. Zij werd met haar beide zusters 29 Juni 1729
beleend met het Enserinck te Vorden.
Uit dit huwel[ik 3 kinderen:
Sbraham, die volgt VI.
Harmell., die volgt VI bis.
Nathanaël, geb. 14, ged. te Zutphen 24 Aug. 1738,
overl. aldaar 16 Oct. 1738.
Mr. Abroham de Leeuw van Coolzo~jcl~, geb. 27, ged.
te Zutphen 28 Juli 1734, erft de wnhre N” 2,
ingeschr. als student te Leiden 14 Sept. 1751, gemoensman te Zutphen 11 Febr. 1756, neemt zijn
demissie 16 Febr. 1788, rentmeester der geestelijke
goederen 21 Juli 1768, secretaris van gedeputeerden, kerkmeester der St. Walburgskerk 6 Oct 1774,
neemt zijn demissie 16 Febr. 1788, overl. 27, begr.

te Zutphen 31 Mei 1797, huwde te Voorst 27 Mrt.
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1’7’70 (0. te Zutphen 11, naar Voorst geatt. 26 Mrt.)
Hester Geertruid Haesebroeck, dr. van Mr. Gerhard
Haesebroeck en Catharina Veldman, ged. te Zutphen
13 Sept. 1744, over]. aldaar 6 Febr. 1829.
Uit dit huwelijk 6 kinderen :
10. Johanna, geb. 13, ged. te Zutphen 16 Jan. 1771,
overl. aldaar 6 Oct. 1845, huwde te Zutphen voor
schepenen 16 Jan. 1797 (0. 30 Dec. 1796) Gerard
Willem Vrucht, geb. te Cleve, onderluit. tit. der
artillerie 13 Mei 1791, bij zijn huwelijk luit.,
kapitein 29 Oct. 1804, overl. te Danzig als luitkolonel, begr. aldaar op het Mennonietenkerkhof
28 Mrt. 1813.
2”. Catharina Gerharda, aeb. 20, Eed. te Zutnhen 22
-’
April 1772, overl.op.’ de Boekhorst
bij iouhem
17 Juni 1772.
30. Martina Christinu, geb. 23, ged. te Zutphen 27 Oct.
1773, ovorl. te Lochem 28 Jan. 1848, huwde te
Zutphen voor schepenen 22 Jan. 1801 (0. 30 Dec.
1800) Lodeuxjlc Gzc.slaaf Beregads, zn. van Mr.
A n t h o n y Berends en A n n a Zheodora van Ingels,
geb. te Ootmarssum 31 Aug. 1777, bij zijn huwelijk
luitenant der artillerie, daarna griffier van het
Vredegeregt en burgemeester van Lochem, overl.
aldaar 31 Juli 1854.
40. Gerhard Jan, die volgt VII.
60. Hermnn Johan, geb. 13, ged. te Zutphen 19 Mrt.
1778, overl. 6, begr. te Zutphen 9 Juni 1778.
60. Johannes, geb. 23, ged. te Zutphen 25 Jan. 1781,
overl. 1, begr. te Zutphen 3 April 1781.
VIL Gerhard Jan de Leeuw van C’ooleoijck, geb. 22, ged.
te Zutnhen 26 Febr. 1775, reutmeester der neestelijke goederen te Doetinchem, ontvanger der domeinen
en stedelijk ontvanger te Zutphen, overl. aldaar
20 Febr. 1846, huwde te Warnsveld 5 Aug. 1806
(0. te Zutphen 18 Juli) Johalana Cathnrina Anna
Lulofs, wed. van ,Ttctes Bartholomé Louis Kraals,
dr. van Mr. Hendrik ,7afa Lulofs en Agnes Maria
Arnoldina Verstege, geb. en ged. te Zutphen 12
Sept. 1779, overl. aldaar 17 April 1847.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
10. eeu zoon, onged. over1 , bogr. te Zutphen 10 Mrt. 1807.
2”. Abrahamina Hester Gcerlruij, geb. 21 Dec. 1809,
ged. te Zutphen 16 Jan. 1810, overl. aldaar 10
April 1849, ongehuwd.
30. Arnoldina Muria Agnes, geb. te Zutphen 23 Oct.
1812, overl. aldaar 5 Jan. 1897, ongehuwd.
4”. Burin Elisabeila, geb. te Zutphen 6 Oct. 1814, overl.
aldaar 31 Jan. 1888, ongehuwd.
50. Abraham, geb. te Zutphen 4 Mrt. 1821, overl. aldaar
30 Jan. 1892, ongehuwd.
A

<>

VIbiS Mr. Harnaejl de Leeuw van Coolwijck, geb. 14, ged.
te Zutpheu 16 Aug. 1736, ingeschr. als student te
Leiden 16 Sept. 1764, herwint zijn burg0rscha.p 28
Jan. 1768, rentmeester van het Spittaal en de
Worf gedurende de minderjarigheid van zijn zoon
Willem Abraham 30 Nov. 1786, rentmeester der
geestelijke goederen te Borculo 26 Febr. 1786,
koopt 30 Mei 1789 de wahre No. 24, raadsvriend
te Zutphen 22 Febr. 1788, niet gecontinueerd 1796,
overl. 18, begr. te Zutphen 25 Mrt. 1808, huwde
te Netterden 9 Febr. 1767 (0. te Zutphen en ‘s-Hee-

10.
20.
3”.
40.

renberg 25 Jan., van Zutphen naar ‘s-Heerenberg
geatt. 8 Febr.) Johanna Louisa van der Vpwich,
dr. van .Johan Berk van der Vpzoich en M a r i a
Margaretha wan der Vpwich, ged. te ‘s-Heerenberg 26 Jan. 1736, overl. aldaar 9 Jan. 1776.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
Martinus Derk, die volgt VIIbis.
Jan Gerhard Christiaan, geb. 13, ged. te ‘s-Heerenberg 17 Mrt. 1769, overl. op Essequebo 3 Febr.
1792, ongehuwd.
Natlzanaël Lodeacijk, geb. 4, ged. te ‘s-Heerenberg
7 Oct. 1770, vaandrig in ‘t reg. von Quadt 2 Juni
1787, overl. te Zutphen 2 Nov. 1812, ongehuwd.
Willena Abraham, geb. 8, ged. te ‘s-Heerenberg 11
Oct. 1772, rentmeester van het Spitta.al en de
Worf 30 Nov. 1782, ontslagen 8 Mrt. 1796, overl.
22, begr. te Zutphen 26 NOP. 1796, ongehuwd.

VlIbiS Mr. Martinus Derk de Leeuw van Cool~&k. neb.
22, ged. te ‘s-Heerenberg 28 Jan. 1768, &geszhr.
als student te Harderwijk 19 Sept. 1786 en 21
Mei 1790, commies der posterij te Zutphen 11 Oct.
1780 (gedurende zijn minderjarigheid zal het ambt
worden waargenomen door Elard van Vlooten),
neemt zijn demissie 13 Jan. 1796, provisor van
het Bornhof 1 Mrt.-7 Dec. 1803, lid der magistraat 1 Oct. 1803, lid van het gemeentebestuur
20 Jan. 1808, ontvanger der registratie te Terborg
(gem. Wisch), overl. te Terborg 12 Mrt. 1816, huwde
te Zutphen 1 Sept. 1790 (0. 13 Aug.) Henrietta
Bernhardina oan Hamel, dr. van Mr. Nicolaas van
Hamel en Magdalena Margaretha Schomaker, geb.
28, ged. te Arnhem 30 Aug. 1770, overl. te Zutphen
21 Febr. 1861.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
10. Herman, geb. 18, ged. te Zutphen 21 Dec. 1790,
kapitein der infanterie 26 Aug. 1824, majoor 27
Mrt. 1841, ridder M. W. O., gep. 1843, overl. te
Gnoes 2 Sept,. 1880, huwde te Nisse 16 Juli 1819
Geertruida Johanna Verschoor, dr. van Jan Hendrik Verschoor van Nisse en Cornelia Wernerina
Spijker, geb. 6, ged. te Nisse 14 Sept. 1794, overl.
te (Xoes 14 Mrt. 1874.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2”. Magdalena Margaretha, geb. 30 April, ged. te Zutphen 9 Nei 1793, overl. aldaar 26 April 1876, ongehuwd.
30. Johanna Louisa, geb. 30 Sept., ged. te Zutphen 8
Oct. 1794, ovorl. aldaar 2ö Mei 1887, ongehuwd.
40. Nicolaas, geb. 12, ged. te Zutphen 17 Mrt. 1796,
le luit. der infanterie 16 Aug. 1829, kapitein 21
Juni 1844, gep. 1846, overl. te Zutphen 18 Mrt.
1861, ongehuwd.
60. Nathanaël Lodewijk, geb. 13, ged. te Zutphen 18
Oct. 1797, vertrekt als 28 luit. der infanterie naar
Ned. Oost-Indië, overl. te Djokjokarta 24 NOP. 1828,
ongehuwd.
69. Henrietta Bernhardina, geb. 27 Mrt., ged. te Zutphen 3 April 1799, overl. te Zutphen 26 April 1881,
ongehuwd.
70. Jan Gerhard Christiaan, geb. 12, ged. te Zutphen
22 Oct. 1800, begr. te Zutphen 18 Mei 1801.
80. Philip Carel, geb. 6, ged. te Zutphen 23 NOP. 1802,
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28 luit. der infanterie 1G Aug. 1829, 1” luit. 5 Juni
1832, kapitein 28 Nov 1860, bij de Jagers 13 Oct.
1852, gep. 17 Febr. 1858, overl. te Zutphen 19 Mrt.
1878, ongehuwd.
90. een dochter, onged. overl., begr. te Zutphen 18
Mrt. 1805.
100. Idn Naria Petronella, geb. 20 Juni, ged. te Zutphen G Juli 1808, overl. te Torwolde (gem. Voorst)
8 Juli 1879, huwde te Zutphen 21 Sept. 1832 D i r k
Qerrrrdus Braspot, zn. van F r a n s W i l l e m Braspot
en A&oniu Colenbandcr, geb. 28 Juni, ged. tc hIeppel
7 Juli 1805, zeepzieder, overl. te Cuijk 6 Nei 1880.

De R. C. gebleven adel in de Ommelanden,

De oudere generaties van bovenstaande genealogie zijn
ten deele ontleend aan familieannteekeningen in het
bezit van ons medelid W. F. Hnrtman, te Velp en va,n
den gep. kapitein der infanterie 0. 1. leger P. C. N.
Braspot, te Rijswijk bij ‘s-Gravenhage. De oudste van
d i e aanteekeningen, misschien van de hand van Ds.
Leoninus Leo a Coollcijrk, luiden als volgt:
1604. den 20 Maij Ego confirmatus sum in ministerio
Neohornensi: A”-1619 iu Neomagensi.
1606 d e n 1 5 Maij zijn getrouwt Leonirius Leo cl. Coolwijck en Cor,telin 1Uarlrrndt.
1606 den 8 Septemb. Vrijdagh is gebooren Piter de Leeuw
van Coolu;ijck; is gestorven den 4 mcij 1607.
1607 den 26 Novemb. Maendagh smorgens ten 2 uren
i s g e b o o r e n Piter de Leeuw: va,i Cool~oij~k
1609 den 11 April zijnde Saturdagh snvons ten 9 uren is
gebooren Anita de Leeulo van Coolwijclc.
1611 den 2 Februarij nae 2 uren naemiddagh is geboren
IVillena de Leeww va.n Coolwijclc; is gestorven den
22 Februarij 1612.
1612 den 29 November snaghs omtrent 11 uren is gebooren Ermgordt de Leeucc vnn Coolwijclc; gestorven
den 6 Octob. 1614.
1614 den (onleesbaar) Novemb. snaghs tussen 1 en 2 uren
is geboren rlemili<l de L e e u w I*CIIZ Cool~$ck.
1616 den (onleesbaar) Januarij smorgens voor 4 uren is
gebooren Ermgardt de Leeuw van Coolwijck.
1617 den 3 April savons omtrent ten 6 uren is geboren
4artiln4s Le0 U Coolz0ijck.
1623 den 4 Naij s. v. savons omtrent ten.half 11 is geboren
Abigael de Leeuw van Coolu~ijck tot Nimmegen.
1680 in April is geboren Leoninus Leo â Coolwzj’ck.
1587 is gestorven Anna van Einthooven, mijn Moeder den
12 Augusti savons ten (onleesbaar) uren.
1602 den 9 Novemb. Saturdagh is gestorven Piter de
Leeuw van Cooltcijck, mijn Vader.
1611 in Feb. is gestorven Aemilia van der Mist, mijn
suster.
1611 den 25 Octob. is gestorven Ermgardt Vermy, mijn
schoonmoeder.
1617 den 24 Feb. is gestorven AUartinzcs Leo â Coolscijck,
begraven te Hamme out vier jaer.
1618 is gestorven Ja11 de Mist tot Voorborgh, mijn broer.
1624 26 Sept. is gestorven Piter de Leeuw van Coolz~yck.
1629 is gestorven mijn ouste broer Jan de Leeuw van
Coolu:ijck tot Utreght.
1629 is gestorven mijn swaeger Nnthnnael Maerland.

d o o r W. J. J. C. BI J L E V E L D.
(Vervolg van XLIII, 152.)

Bedum.
Doopboek (R. C. Pastorie).
680 AFril 2 Baptizatus est Otto Carolus A n t h o n i u e
filius Theodnrdi ab Hecrma et Dom. Beest c o n j .
Susc. Dom. de Goltstein.
687 Novemb. 21 B. est Theodardzu filius nobilis Dom.
Ludolphi UO Heerma et D o m . d e Qoltstein c o n j .
689 B. e. Judocus Johnn,,es van dezelfde ouders.
692 B. e. Juni 1 Joatines van dezelfde ouders.
694 B. e. Oct. 30 Harnaanus van dezelfde ouders.
696 Nov. B. e. Machtildis Clara van dezelfde ouders.
705 september Yö H. e. Ernestus filius nob. Dom. W i l ‘zelmi VUIL Ewssum et Alanae Marine RiIjperda.
708 J u l i 2 0 B . e. El:erarda Joanna f i l i a N o b . D n i
Wilhelmi van Ewssum et Annae van Ripperda conj.
710 Febr. 13 Wilhelmus Anthonius Joes van dezelfde
ouders.
713 Aug. 26 B. e. Ernestus Herm«nus filius nobilis
D n i Onno vrl?a Elcssztm et nob. Dom. I d a Rippoda conj.
714 Dec. 29 B. e. Euerardn Joanna Maria filia Nob.
Dni Balthnzaris VUN Ewssum et Nob. Dom. Mnriae val2 Camstra conj.
716 Mei 19 B. e. M a r i a Isabella fil. nob. Dni 0nn0
vaga Ewssum van bovengen. ouders.
737 April 30 B. e. Philippacs Ernestus Carolus Petrus 5‘
fil. leg. praenob. Dni Ludolphi Lutgeri de Ripperdn e t praen. Dnae Mariae Isabellae van Ewssum. Susc. p r a e n o b . Dna Ida de Ripperda loco
praen. Dnae Annae v. Ewssum.
,738 Nov. 18 B. e. Aleydis E r n e s t i n a Edmonda van
dezelfde ouders. Susc. praen. Dnus Ernestus van
Ewssum.
.746 Aug. 20 B. e. Wilhelmus Theodorus Ludouicus filius leeit. uraenob. Dni Ludolphi Hermnnni Stephani & Heerma et praen. Dnae-Otte Ernestinae ab
Hövel. Susc. praen. Dna Helena Ciant loco praenob.
Dnae Annae Nechtildis Doys Douariere van Dorth.
.762 Feb. 18 B. e. Mcrria Isnbelln Iliilhelmincc Anthonia
fil. leg. praenob. Dni Stephani de Boltstein 1) et
praenob. Dnae Aleydis de Ripperda. Susc. praen.
Dna Maria Isabella van Ewssum.
1774 Aug. 27 B. e. Hefaricus Arlzoldus Josephus filins
leg. praen. Dni vapa Boltsteill et praen. Dnae Franciscae vals Oldelaneel. Susc. praen. Dominus Jodocus
van Goltstein.
1776 A p r i l 2 0 B . e. Jorsinn Muria Margareta, 61. l e g .
praen. Dni Stephnni Adolphi ,vnn Qoltstein et Baronessae Frnnciscae vma Oldenneel. Susc. D n a
Gertru van Goltstein.
1779 Aug. 21 B. e. Clara l’heodora Maria Margaretha
Jorsina van dezelfde ouders 2). Susc. dom. Gertrudis
van Goltstein.
1) Joost Jan war) Wtstein, heer vsn Oud en Nieuw Folkerda (tr.
Azertruid Juwetta Uant), vermeld als heer voorn. 1756, 1767, turrteeren
#amen 22 Nov. 1780, hij alleen 8 Oot. 1782.
Steven AdoZf van Goltstein (dood in 1780) tr. Francieca Joanna Zaria
I. Oldcnnecl.
*) 1782 Febr. 3 als get. vermeld Praenob. dom. Francisca van 0.
ridua van GoWein en 1783 Sept. 8,
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Trouwboek (R. C. pastorie).
1735 Maart 23 contrax. cora,m me praen. D. L26dO1ph26S
R,utgerus de RipperJa et praen. D. ïUaria Isabella
v a n Ewsszcm, testes fuerunt praen. D. Anna v.
Ewssum et Ida de Ripperda, Ernestus et Guill.
van Ewssum.
1747 Jan. 27 contrax. cora.m me et testes Praen. Dom.
Il’ilhelmus Antonius vnn Ewssum et praen. Dom.
M a r i a Isubella van Ewssum, testes fuere D. de
Mooy sacellanus et Joannes Coock.
1782 Sept. 22 contrax. matr. Praenob. Dnus Euerardus
Christiani6s van Oldenneei et Praen. Della B. M a r i a
IsaOella vau Goltstein, test. praen. Dnus 13. Judico
v. Goltstein et praen. D. vidua Goltstein.
17% Nov. 12 contr. matr. Praen. Dnus Baro Ludovicus
Josephus Il’ilhelmus de Kessel, Andennatanus in
Diocesi Namurensi et Della Carolina Maria Asatonetta de Voorst. Test. Dno Josepho van Goltstein
et Josepho van Voorst etc.
1796 Nov. 18 contr. Pr. Dom. Henricus Wilhelmus van
E r p toparcha in Bserlo et Praen. Della Helentc
Gertrudis van Voorst dispensati in tertio consanguinitatis gradu; test P. D. v. Voorst et Richardo
Peters, Joes le Cler (Med. Dr.)

1782 September 22 getrouwd de Hoog Welgeborene
Heer Everhard Christiaara van Oldenseel ritmeester
in dienst van zijne Keyserlijke Konigl. Majestait
van het Roomsohe Rijk met de Hoog Welgebore
F r e u l e Goltsteyh. Paapsche.
1786 Nov. 12 getr. de Hoog Welgeb. Heer Louis Joseph
W i l l e m Baron van Kessel en de Hoogw. Freule
Carolynn Maria Antonetta Baronesse van Voorst.
Paapsche.
1796 Nov. 18 de Hoog Welgeb. Heer Hendrik Willem
Baron oma Erp vala Baerllo in Cleefsland en dé
H.W.G. Freule Helena Geertruida Baronesse v a n
Voorst won. alhier (Catholici).

P r o t e s t a n t t r o u w b o e k (Rijksarchief).
1699 M a a r t 5 de HEWolgeb. Heer !l%us vara E u s u m
van Rhoon ende HEW. Juff. Isabella Maria Catharina Baronesse van Heermn met attest. van Groningen.
Juli 4 is tot 3 malen zonder verhinderinge geproclameerd het houwclij k van den HoogWelgeb. Heer
Ludolf Hernza?z J o s e p h vals Heermu ende HGeb.
Freulyn Olto Ernestina tma Hövel tot den huyse
Boskamp.
D e c e m b . 1 3 Jn?z Aegidius valz Voerst leutenant in
het regiment cavallerie van den gen. major Eek
van Nergens, guarnisoen houdende tot Leuwarden,
en Maria Fheodora v(z)a Goltstein van Bedum. Duo
nobiles, unus Baro de Voorst, Dominus de Schadewijk Gelriae pagus, altera Baronissa de Golstein de
Folkerda, ambo Religionis Pontificiae (sic) connubio
juncti solernni ritu Ma& 30 Decembris praesenti
presbyterio in Templi Bedumani choro. Dies autem
extraordinarius cligebnt, quia ipsis novi anni suspiciis Leovardiae se copiis militaribus sistere debebat
Dom. de Voorst. (Zij huwden in Bedum voor den
pred. 4 dagen na hun huwelijk bij de paters
.Dominicanen iu stad.)
Apr. 7 aanget Hoogwelgeboren Heer Steevela Adolph
v a n Goltsteyn en de Hoogwelgeborene Freylien
Alida Ethmurada van Ripperdcc., vryvrouwe van de
Heerlykheyt van Koeuwdekerk en Poelgeest in
Holland, met attestatie vertrokken.
Sept. 1 aang. de Hoog Welgeb. Heer Ofto E r n s t
baron t:au Höcell heer van het Woeaevelt en Hagehoeve en de H. W. Geb. Baronesse Getrzcda Noria
vala Voorst, met attest vertrokken na Deventer.
Cet. 10 De Hoogwelgeboren Heer. Steven Adolpla
Baron vnla Goltstein en de Hoog Welgeborene
Freilien Pratrcisca Joharana barones v a n Oldeneel
tot den Heerenbril6cl6, met attestatie vertrokken nae
Heino bij Zwol.

Idem Westerdijkshorn onder Bedum :
Decemb. 20 is de Hoog Edelgeb. Jr. Ludolph Herman
vara Heerma ende J u f f e r Il~alburgh Antonia vun
Goltslayn met attestatie van Usquert tot ons gekomen en in het bijwezen der gemeynte in den
H. echten staadt opentlijck gecopuleert.

Den Hoorn.
R. C. Doopboek (Rijksarchief).
1749 Mei 1 Be. in Saxenborg Anna 1Claria Elisabeth
Jacoba fil.leg. perillustris Domini L. Baronis Wilhefmi vara Euxx6m, Domini in Saxenborg et perillus tris Dominae Mariae 1 sabellne von Ewsum ; susc.
nerill. Dna. Anna Maria Elisabeta vidua van Ewsum
nats van Ripperda.
1769 Oct. 2 B.e. in Saxenborg Uertrudis Maria Jowita
filia perillustris Domini Baronis Stephccrai Adolphi
de Golstein et perillustris Dominae Alidae Erraestinae de Ripperda nats in Saxenburg. Susc. perillustris Domina Gertrudis Jowita de Clant uxor perillustris Domini L. Baronis d e Golst.ein domini i n
Volkerda.
1776 April 11 B.e. praenobilis I;ri&ericus A r n o l d u s
Wilhelmus Josephus fil.leg. praenobilium conjugum
Paulini Josephii Antonii vaqa Oldeneel et A n n a e
Mariae Elizabethae Jocoboe van Ewsum. Susceptores
praenobilisDominusL. Baro WilhelmusvanEwsum,
Dominus de Saxenborg nomine praenobilis Baronessae Margarithae Jorsinae van Oldeneel ejus
stirpis et praenobilis Baronessa Maria Christina
van der Laen, Domina van Liauckema.
Februari 19 B.e. CYilhelmtcs Antonius Josephus fil.
leg. perill. L. Baronis P. van Oldeneel etc. quem
suscepit perill. D nus L. Baro Wilhelmus van Ewsum.
November 19 B. e. Yatia Elisabetha Electa fil. leg.
Baronis P. J. A. de Oldeneei etc. quam suscepit
Baronessa Maria Walburga Electa de Asbeck nata
de Ewsum van Leuakema.
R. C. Trouwboek (idem).
Mei 10 juncti sunt in Warfhusen Perillustrissimus
et generosissimus Dominus L. Baro Qeorgius Muuritiz6s de Asbeck et perillustrissima et generosissima
Baronessa Everharda de Ewsum. Testes perill. Dom.
L. Baro Balthasar van Ewsum et perill. Baronessa
Aelegunda Maria van Ewsum.
April 26 j. s. illa Dom. L. Baro Stephanus de GoltStein et illa Baronessa Hal& Ernestina de Ripperda.
Testes 111. D”“” L. Baro Wilhelmus van Ewsum
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dominus in Saxenborg et illustr” Baronessa Charlotta Catharina de Clant et perill” Baroncssa Maria
Isabella van Ewsum domina in Saxenborg.
1774 Juni 6 j. s. illustra DomR Baro Paulinzrs .Josephus
Antonius de Oldenneel et illustrissima Baronessa
Anna Naria va?a Ewssum. Testes praen. Doms Baro
Wilhelmus van Ewssum dominus in Saxenborg,
E. van Emssum Douarière de Asbeck, domina in
Luilema tot Warphuizen et Maria Christin& van
der Laen, domina in Liaukema.
1802 Nov. 24 j. s. in Rinsumageest coram R. D. J. J.
van Stokken pastore Doccumunsi qua Delegato et
ad id specialiter Deputnto a R. D. pnstore Strnlensi in Qelria sponsne parocho, praen. DnUs Balthasar Georgius Josephus Liber Baro ds Asbeck et praen.
D”” Francisca Henrica Theresia van der Schueren
testibus Do Theodoro Francisco do Rotte et praen.
D’ Everarda Johanna Maria de Rotte nata De
Asbeck.
R. C. Pastorie (niets gevonden).
Aldaar is aanwezig een steen in 1754 geplaatst bij de
verbouwing der kerk door Anna VUU Ezasuna oud 5 jaar
en Balthasar van Asbeck oud 13 jaar.
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Paulli~~lus Josephus Antonirss von Oude?aneel te Herenbrink en Alalzo Maria Baronnesse vaiz Eeccsrun
te Saxumborg onder Baflo.

Usquert.
Prot. doopboek en trouwbook (gemeentehuis).
1682 Sept. 17 aanget. Tjrrart van Heerema Heer op
Eiolwinde e n Anna ~Iagtlnlena v a n Beesd wn
Z2enoy op Leevendal.

Uithuizen.
R . C . d o o p b o e k (gemticntehuis).
April
16 bapt.izatus est Josephus Joanlaes fil. leg.
1765
praen. Dni Stephani Adolphi Josephi cie CSolstei?a
et Dnae Alidae Ernestinae de Ripperdu. Susc. Stephanus Joannes de Golstein.
R. C. Doodboek ( i d e m ) .
1760 Maart 10 de Hoogwelgeb. Vrouwe Clara Erlbestinu
Prancisca Gramacre l) douair. v a n Heerema v a n
Hollcinde.
”
.
1766 M e i 2 1 d e HoogWelgeb. Frau Aleidis Ewlistinn
van Qolstein geboren Ripperda vrouwe va,n Iolwinde.

Warfhuizen.

Oldehove.

P r o t e s t . T r o u w b o e k (Rijksarchief).
17ö6 J u l i 1 0 h e b b e n d e HWg. Heer Tj/llli?ig Ninno
Baron oala Asbeclc van Warfhuizen en de HoogWelgeb. Freulyn Susanna Barbrtra r‘an C’rmmingha van
Wirdum in Friesland haer 3 ngter volgende proclamaties zonder verhindering gehadt.
1770 Nov. 11 hebben haer 3 huwliksproclamatien zonder
eenige verhindering gehad de Hoogwgb. Heer Balthasar Qeorg Joseph Baron van Asbecll van Warfhuizen ende HoogWelGeb. Freule Maria Walbwga
Electa B a r o n n e s s e can E,wssum v a n L i a u k e m a
i ondert ‘t dorp Sexbierum.

O p g a v e n v a n d e n H e e r Jb Vinhu zen
uit trouwboek der gereformeerden
(gemeentehuis).
1676 Febr. 13 Ludolph Lui& Ripperda van Winsum,
kap. v. e. comp. te voet en M a r i a I s a b e l l a wn
Diest op Jensemaborg. Gecopuleert 27 Febr. 1676.
1704 Maart 24 Il’illem van .73wsum, heer van Mensinge,
majoor v. e. regt. te voet en Awna Maria Elisabeth Ripperda van Jensemaborg.
1704 Juli 13 aanget. Johala Willem Ripperda van Winsum
heer van Jensema en Alida Schellingwou.
1705 J a n . 1 8 Ludolph Luirdt Ripperda, kolonel v. e.
regt te voet en A n n a ren Ewsum dr. tot Mensinga
te Roden.
1735 Maart 6 Ludolph Luirdt Ripperda, heer van Jensema, Engelenborg, Poelgeest en Koudekerk en
Naria Isnbella vau Ewsum, getr. te Saaxum.
1747 Jan. 20 I\‘illem baron van E’wsum, heer van Saaksumborg en Maria Isabella barones ccuz hwsum
douair. van Ripperda, vrouw van Engelenborg.

P r o t e s t . Doodboek ( i d e m ) .
1787 Augustus 24 is gestorven tot W. de HoogW.G. Mevrouw douairiere N. N. woonachtig in leven tot
Leeuwarden en alhier in de kerk gelegt. (N.B. dit
is M. C. C. U. d. Laen douair. 2’. Ewssz1m, zie Inv.
Lulemaborg, No. 170 R. Arch. Groningen).
1794 Juni 4 is alhier overleden de E.Hoogwelgeb. Mevrouw douairiere t.an Asbeck nalatende kinderen.

Baflo.
P r o t e s t . T r o u w b o e k (Rijksarchief).
Jan.
26 ingeschreven en Jan. 29 op Oldehove ge1747
trouwd De Hoogwelgeb. Heer li’illem vwa Eeuwssum, heer van Saaxumborg tob Baflo en de HoogWelgeb. Vrou Maria Isabella Baronesse van Eeuwsum Dorariere de Ripperda vrou op Engelenborch
te Oldehove.
1768 April 9 aanget. de Hoogwelgeb. Heer S t e f n n u s
Adolfus van Golstein van Groningen en de HoogWelGeb. Freulin Alida Er?aesti?aa van Rippeyda, van
Oldehove getr. op Woensdag den 26 April in onse
kerke. Roomsche Edellieden. (Dus op den dag
na hun huwelijk op den Hoorn).
1774 April 22 ingeschreven De Hoogwelgebooren H e e r

Stad Groningen.
Doopen.
Statie Guldenstraat,
1778 Mei 30 B. e. Alexander Augustus Wilhelmus Arnoldus C a s p a r f . 1 . p r a e n o b . Domini Clemeiltis
A u g u s t i Joannis Nepomucelai %ariae v a n R a e t
L. B. Sancti Rom. Imperii, domini ab Bögelscamp,
S w a k e n b o r g , C a p i t a n e i Cohortis Foed. Ord. ac
praenobilis Dnae &wiae Annae Josephinae 1 sabellae Baronissae va?a Raet van der Voort conj.;
patr. praenobilis Dominus Joannes Philippus Baro
van Raet van der Voort, assessor curiae conser‘) 1730 Juli 8 zijn getuigen Joannes Dominicus de Heerma Dus in Holwinde en Clara Ernestina Francisca Gramaye. Hij komt nog ds doopgetuige voor in 1735, zij komt het eerst voor als dounir. Aug. 1750
en nog 1755.
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vatorialis privilegiorum Academiae Lovaniensis ;
matr. fuit praenobilis Dna Eleonora Baronessa
van Raet ab Bögelscamp, Domina de Berghorst.
178 1 Juni 4 B. e. Franciscus Antonius Josephus f. 1.
Dni officialis Adriani Joannis Nepomuceni Wilhelmini de Beyer e t D n a e Schoenmaeckers conj;
Susc. Maria Titzink pro Dn” Antonio Schoenmakers
ut patrino et pro D”” Theodora Catarina Helena
van Heck.
S t a t i e E b b i n g e s t r a a t . Franciscaner p a t e r s .
1679 Dec. 17 B. e. Thecla Lucia filia praenob. Arnoldi
Herema et Theodorae Clant. Susc. Dna Grammey
l)
et Délla OBnn (Ubbena).
1686 Apr. 7 B. e. nats Apr. 2 Nob. Awna Maria fil.
0 9. N. D. Ludolphi H e r m a n n i v a n Heerma et Avalburgis Antoniae ~olstij~, susc. N. Rolina Jarges.
1707 Maart 26 B. e. Joanna Theresia Maria fil. praenobilis Dni Joasanis Dominici ab Herma et Praen.
Dnae Clarae Errzestitzae Franciscae Cframmaye. Susc.
_aen. Doma. Theodora Grammaye.
17oq Juni 27 B. e. Joannes Baptista Cframaye fil. N.
b Dni Joannis Dominici ab Herma et N. Dnae Clarae hrnestinae A*anciscae Gramaye. Susc. N. D .
Joannes de Wolf et N. D. Theodora Gramaye
loco Ampliss. Dni Joannis Baptistae Clant Canonici Sti Gereonis Coloniae.
1713 Mei 16 B. e. Iheodora Theresia Maria nb Herma,
van dezelfde ouders; susc. Nob. Dom. Eva Gramaye alias Dna Wolf.
1716 Mei 1 B. e. í!,heodardus Ludolphus Jacobus uar&
Herma, van dezelfde ouders, susc. N.Dna Theodora
Gramaye nomine Aldegundis Theresiae Gramaye.
1720 November 1 natus est (7 u avond) et 2 B. e. Ludolpus Hermannus fil. nob. dom. Theodardi Guilielmi van Heerma et nob. dom. Helenae Catharinae
Clant; susc. nob. dom. Otto Carolus van Heerma
nonime nob ac A. R. D. Hermani Dominici van
Heerma.
1722 September 26 natus est (8 u morgen) et eodem
die B. e. Adolphus Berardus van dezelfde ouders.
Susc. Domicella Gertrudis Juvetta Clant.
1723 October 2ö B. e. Willemina Helena, van dezelfde
ouders ; susc. Nobil. Domicella Willemina Agnes
Wiffringh.
1724 Dec. 27 B. e. nob. Slephanus Ludovicus fil. nob.
dni Thiaert Wilielmi van Heerma etc.; Susc. nob.
dnus Stephanus Golsteyn.
1726 Apr. 1 (tegen middernacht) Walburgis Anthonia
geboren van dezelfde ouders; susc. nobil. D. Joannes Baptista van Heerma nomine nobil. D Joannis Dominici
Gabrielis Josephi Clant praepositi S. Andreae Coloniae.
1728 April ;:20 (tegen 1 u morgen) Cfertrudis Joanna
geboren Nicolaia van dezelfde ouders; susc. Gertrudis
Juvetta Clant.
1729 November 18 (half vier ‘s morgens) Maria Theogeboren dora filia nobil. Dni Judo& Joannis van Golsteyn
et nob. Dnae Bertrudis Jmettae Clant. Susc. nob.
Dna Theodora Maria van Golsteyn nata Grammaye.
1731 Februari 8 (kwartier na 12 ‘s middags) Clara Ergeboren nesta lirancisca fil. nobiliss. Dni 2 h. W. van Heer09.

1) 1701 begint de nieuwe stijl in Groningen.

ma etc. Susc. nobiliss. Dna Clara Ernesta Fran-

cisca van Heerma d’Holwinde nata Grammaey.
732 Mei 13 Clnra Antonia, van dezelfde ouders; susc.
:boren praen. Dna Clara Ernestina Grammaye.
733 October 3 Qertrudis Joanna Nicoletlu, van dezelfde
:boren ouders, susc. nob. Dna Gertrudis Juvetta Clant
uxor van Golsteyn.
734 Januari 29 (omstr. den middag) Stephnnus Adol=borenphus fil. praen. Dni Josephi Johannis voga Bolsteyfa
et nraen. Dnae Oertrudis Juvettae Clant coniunum;
susc. praen. Dnus Joannes Baptista van He&ma
nomine praen. Dni Theodardi Wilhelmi van Herma,
capitanei fratris sui.
734 November 24 (‘s morgens 4 uur) Judoc’us Stephnnus
:boren fiilius Praen. Th. W. ab. Heerrna etc; Susc. praen.
Dnus Judocus Joannes van Golsteyn.
73ti Augustus 13 Matildis Clara Maria, van dezelfde
ouders ; susc. Gertrudis Juvetta Clant nomine nobilissimae Dnae Mechtildis Clarae Sigers natae van
Heerma.
760 October 10 (half zes ‘s morgens) Oertrudis Maria
rboren Juuetta filia praen. Dni Joannis Aegidii vau voorst
et praen. Dominae Mariae Thedorae van Golste!jia.
Susc. praen. Domina Gertrudis Juvetta Clant mater
puerperae in presentia praenobilis Dominae Clarae
Ernestinae Grammaye et praen. Dominae Helenae
Wilhelminac Clant.
4.

Huwelijken.
680 September 2 Praen. Dom. Rudolphus Vuytter~cijck
O.S. ot praen. Domicella Maria Cfertrudis Ubbe?za ooram
praenob. Dnis Arnoldo Herema et Joanne Bapt.
Grammey.
705 Juli 31 Praen. Dom. Jacobus van Vijterzo~ck et
praen. Dna Aldeguradis Branlmaye coram praen.
Dnis Joanne de Wolf et Joanne Dominico Heerma.
706 Februari 26 Praen. Dnus Joannes Dominicus van
Heerma et praen. Dna Clara Ernestina Francisca
Bramaye, coram Praen. Dno Theodardo Guilielmo
van Heerma et Praen. Dna Theodora Gramaye.
720 Januari 13 Nob. Dnus Theodardus Ouilelmus ab
Herma et Nob. Dna Helena Catharina Clant i n
praes. Nob. Dom. Willemina Wifringe et Nob Dom.
Stephani Golsteyn.
728 Nov. 27 Nob. Dnus Judocus Joannes Simon va?a
Golst!/n et nobil. D. Q e r t r u d i s JucJetta Clan1 in
presentia nob. Dni de Wolf, Dnae Grammaey viduae van Golsteyn, Dnae de Wolf et nob. Dnae
van Heerma alias alant.
743 Maart 23 Praen. Dnus Theodorus Franciscus de
Brugghera et Praen. D n a Electa Cathariraa Qertrudis de Clant in praesentia praen. Dni Josephi
van Golstein et Catharinae Carolinae de Clant.
749 December 26 Praen. Dnus Joannes Aegidius v a n
Voorst et praen. Dna Maria Theodora vara Cfolstei?a
in praes. praen. Dni Justi van Golstein et praenobilis Dnae Clarae Ernestinae Grammaye viduae
praen. Dni Joannis Dominici ab Heerma.
Bediende Overledenen.
,676 Juni 23 Praen. Dnus Baro Hermannus @erna
(Orammaye).

213

214

1676 Juli 27 Dna Eoerdi~a Brosemn (Broersema) weduwe
Jarges et Agjzetis ,Clant, matrina Ida Margarita
van Joncker Jaxges.
Broersma.
/
1678 Mei 11 nobilis Renerus Jarges.
LG84 Janrl 8. B. e. Rudolphus, van dezelfde ouders, pa1678 Oct. 7 Joncker Jart 1ITffriwk oud 78 j.
trinus Assuerus Clant.
1678 Oct. 24 Domina isabella Iva Joanna Furstenberch
Bediende overledenen.
UXOL’ Dni Baronis Herrnulajzi liererna.
1680
Maart
6
Philippus Clant.
1679 September 11 Nob.Dna Berl,.z&is Il’iffe%clt.
1680
Mei
10
Joanna
Margarita Clant.
1679 December 29 Nob.Dna Theodora Herema Clmt.
1742 Febr. 9 Praen. Dna ie Heernla elc.
1681 J u l i 3 Praenob.Dna M a r i a G’ev truclis Uiterrcijck
1746 Jan. Praen. Dnus Otto D. Heerma.
alias VBelaa quondam et modo . . . . mea.
1681 Sept. 4 Praenob Dnus Jacobus Jarges 30 j.
Statie Caroliweg. Dominicaner paters.
Doop.
1690 Aug. 27 Praenob. Dnus Jounnes Allardits van der l
Moelen.
i 1713 Sept. 20 B. e. Catharina Everarda Maria Antonia
1691 Sept. Nob. Dna E~*erdina de Alepsche vidua Clant.
f” leg. Caroli Otto rala Heerma et Annae van Heuvel.
1693 Oct. 2ti Nob. Dna Aldego&is de 1Clepsche a l i a s
Susc. Herema.
Entejjs.
1717 Sept. 13 B. e. Theodorus (moet zijn Iheodardus)
1693 Oct. Nob. Domicella religiosa Beatrix fen Holt.
seu Tiert fa leg, Otto Caroli van Heerma et Anne
1703 Nov. 29 Nob. D”” Ave lUuria Clallt alias mevrou
Heuvel. Susc. Joannes Dominicus van Heerma.
Grammaye.
(Hij woonde in 1765 te Drie1 en was zwanenbroeder
1712. Dec. 14 Neb. Dom. Hillebrandxs Rudolphus Entens
ten Bosch).
toparcha in Warfhuizen.
B r e u k r e g i s t e r d e r s t a d G r o n i n g e n ‘)
1716 Apr. 2 Nob. Dom. Hillebrndus Entens *) toparcha
in Warfhuizen.
vanaf 1729 voor hen die na 11.30 v.m. begraven werden.
1719 Febr. 10 Nob. Dqm. blcitbertzrs Clnnt.
1738 Maart 14 Anna van Ewsum wede overste Ludolph
1723 Februari 1 Nob. Domicella TJaeodora Theresia van
Luirt Ripperdn.
Heerma nob. Dni V(II~ Heermn d’Hol?vlnde filia.
1738 Februari 28 Margarethn XlisabetJz Ripperda wede
1727. Nov. 21 Nob. Domicella Il.iZ/emina Agnes \l.if\Villem Hendrik Carel &perda.
fringh.
1742 Januari 20 Maria Agnes vari Hoeve1 vr. van Cap.
1728 Jan. 19 Praenob. Adolescens Theodad~s van HeerC. 0. van Herema..
ma d’H&uinde.
1763 April 30 Maria Elisnbelh va?a hnsum vr. van Fer1730 Jan. 16 Nob Dom. Jouwnes de Il’oif.
dirzand van Eusum.
1730 April 18 Nob. Dom. Theodora Maria Grammaye
1763 N o v . 12 M a r i a Alegunda *uan Camstra vr. v a n
vidua nob. Dni van Golsteyn.
Balthasar van Ewsum.
1736 Mei 4 Lucia Grammaye vidua praen. Dom. ll’olff.
1745 Febr. 13 Capit. Otto Carel van Herema weduwn.
1738 Februari 4 praen. Dom. Euerardus L’an Bissinck
van M. A. van Hoevel.
in Roderwolde.
1741
Mei
26 ï: W. van Herema man van Helena Ca1741 Mei 17 praen. D. Capitaneus Theodardt~s Gulielthrina
Clant.
m u s van Heerma.
1742 Mei 31 Praen. Dnus Joannes Dominicus van Heerma
Hiermede is de taak, die ik mij stelde, volbracht; de
,oude gegevens uit de kerkregisters van Stad en Ommetoparcha in Hollewinde maritus praen. Dnae Clnrne
Ernestinae Franciscae Grammaye, kwart na drie landen op dit gebied, zijn nu vastgelegd. Het lag niet
‘s middags.
op mijn weg de in druk uitgegeven genealogieën van
1702 Nov. 2 praen. Dnus Joannas ab Heerma capitaneus Eausum, van Herema en Ripperda opnieuw te bewerken;
t in Tertolen in Zelandia.
alleen de tak van Goltsteilz van Hoeke?aburg qntvangt
1757 April 19 praen. Dnus Joannes Donai~aicz~s c1 Dort. hierdoor in een volgend adelsboekje nauwkeuriger data
1760 Maart 10 praen. Dom. Cln~n Ernestiua Francisca in de stamreeks.
Gramaye uxor (lees : vidua) praen. Domini Joannis
Dominici ab Heerma. toparchae de Hollewinde.
KORTE MEDEDEELINGEN.
1797 Juni 27 Praen. Dom. Francisca van Golstein.
Statie Pausgang.
Bevat geene adellijken.
Statie Oosterstraat. Jesuiten paters.
Idem.
Statie by der Aa. Jesuiten paters.
Idem.
S t a t i e H o e r e n s t r a a t . Dominicanerpaters.
Doop.
1681 Juni 7 Bapt. est Ecernrdina Ignatia fa Albertì
‘) NB. Deze was in 1702 bekeerd.

Kleine aanvulling op ,,Fragment-Genealogie
van het geslacht de Groot”
(XLIII, 161).

Het zij mij vergund te dezer plaatse eene kleine aanvulling te geven op het belangrijk artikel van Jhr. van
Beresteyn, speciaal betrekking hebbende op den op kol. 166
onder IVa vermelden Clnes de Groot en diens kinderen.
Deze Claes de Groot, wiens vrouw als Jannelje N. N.
wordt aangeduid, was gehuwd met JaPaneUje Jan IJsbrants, in 1.480 en 1484 nog minderjarig, in welke jaren
losrenten voor haar werden aangekocht, blijkens Re1) Vgl. mijn artikel over het geslacht van Maneil in Mdbld. April
1925, k. 109, noot 2.
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gister van door den thusaurier Pieter Vraucksz. betaalde
losrenten (1651-i554) l):

Een Hongaarsche tak van het Nederlandsche
geslacht Vollenhoven ?

IVn. 4. (Kolom 166) Ma? in of Mmritge de Groot testeert
27-S-1557 met haren neef en aangetrouwde nicht
Glaes Jmsz. de Groot en Hillegod Jans&. van der
Graeff. 2)
IVn. 6. (Kolom 165) C%rislina de Groot is f- vóór 1565. 3)
Vb. (Kolom 166) Jan Claess de Groot is f- vhór 1655 en
had eene natuurlijke dochter Jannitge (zie testament
in noot K).
Vc. (Kolom 166) Hugo Clnesx. de Groot is + vóór 1655 4,
en vermoedelijk in het Declaratoir tegen den Schout
de Heuyter (vgl. Navorscher 1924) de in 1520 genoemde excysmeester van het koorn.
Vd. (Kolom 167) Claes Jmsz. de Groot was g e h u w d
met Hillegont Jansd~. van der Graeff met wie hij
testeert 27-S- 1467. 5) Hij komt in of’ + 1654 voor
als C’laes Jansz. de Groot van ALlenen.6)
M. Q. WI L D E M A N .

In ,,Nemesi E v k ö n y v ” 1923 (het Hongaarsche adelsboekje) vond ik een artikel, gewijd aan het geslacht
Wolnhoffer, dat mij, in verband met de overeenkomst
tusschen hun wapen en dat van het Nederlandsche geslacht vollenhoren, zoomede de phonetische overeenkomst
van do namen belangrijk genoeg toescheen om te doen
vertalen en te dezer plaatse te publiceeren.
H e t N e d e r l a n d s c h e g e s l a c h t Vollenhoven v o e r t :
doorsneden: 1 in rood een gouden geluipaarden leeuw;
11 effen zilver; helmteeken: de leeuw uitkomend; dekkleeden zilver en rood.
Het H on g a a r s c h e geslacht Wolnhoffer van Csalz y
voert: doorsneden: 1 in blauw een gouden luipaard; 11 geschaakt van goud en zwart; helmteeken: een zwart en
goud geschaakte vlucht; dekleeden blauw en goud en
zwart en goud.
Het artikel vermeldt verder:
De familie is blijkbaar een oude Hollandsche familie,
die oorspronkelijk Voldauwen geheeten heeft. Koningin
Maria Theresia verleende op 23 Nov. 1758 den Hongaarschen adel aan Paul Volnhoffer en zijn zonen Mathias,
Ignax, Frans Xavw en Peter [regeeringsbesluit XLIV.
671.1 De adelsbrief werd in 1769 in het comitaut Pest
bekend gemaakt.
De familie voert den toenaam ~‘on Csany.

‘) Inventaris archief Delft, n0 677. P 49 P. Heer Mathys de Groet
Claesz. priester binnen Delft vertoent heb(bende) eenlosre(n)te brieff
geseegelt met der steede zeegel vm 11 st. groet versch(e)nen in
Julio in date den eersten July a” XIlIIc LXXX ghecoft by Jannetgew
Jan Ysbrantsz weeskint te weeten de vocchden vant voorsz. weeskint
cn(de) nu possideert Grytgen Claesdr. by successie van haer brueder
Huych Claesa de Groet, die zu gecoft heeft zran zgn moeder Jannet,gen
Ian Ysbrantz weeskint voersz.
fo 46 Po. Claes Jansz de Groet van Avenen vertoent hebbende een
lossrentobrief ghezegelt met het steede zeegel van XX st. groot verschyne(nde) den XIII<” January in date a0 XIIIIc LXXXIIII ghecoft
by Jannetgen Jan Ysbrantss zoeeskint en(de) nu possideert Ciaes Jansr.
voerse. by successie.
l) Zie afschrift testament in noot 5.
y, Register van door don thesaurier bot. losrenten als boven.
Sebastiaen Cornelise. vuyte naem van Vranok Bertelmeosz, vertoent
. . . . . . verschenc(n) den XP augusti in date a” X1111 L X X V I I
eertyts gecoft by Corstina Claes Huygesz. de Grotendr. en(de) nu possideert Vranck Barteelmecsz. by successie . . . . . .
f0 75 vBO Heer Mattrys Claeaz. de Groet, priester binnen Delft vertoent hebbende een lossrentebrieff van XVIII st. groet verschyne(nde)
deen helft den XXVIIen mey en(de) dander helft den XXVII’” novembris in date a” XIIIIc LXXXII gecoft by Kristina Glaes H%yge(rq)sz
d e G r o t e n d r . en(de) nu posseder(ende) Marytgen Claea Huygensz. d e
Groten dochter by successie breeder blgckende by de attestatie, betaelt
heer Mathys voersz. beyde terminen compt V g VIII. st.
“) Zie noot 1.
j) Register van testamenten, Delft. Aanw. Alg. Rijksarchief 1890,
26~. ,,\Vy Cornelis Miohielsz. ende Jan Jaoobsz. schepen in Delft
oircondon dat roir ons ende Meester Arent van der Meer secretaris
der voorsz. stede geoompareert zyn, Maritge Claesdochter de Groot, Claes
Jansz. de Groot ende Hz’llegont Jansdochter van der Gracf, huysvrou van
den voorsz. Claes de Groot, gesont va(n) lichaeme gaen(de) ende etaende
ende heurluyder verstandt alst scheen wel gebruyokende ende verolaerden dat zy om merckelicken redene hoerluyder oo(n)scientie
daertoe porrende en(de) moverende malca(n)deren reciproche erffgenamen geinstitueer,t hebben en(de) institueren mits desen in alle alsulcke goeden roerende ende onroerende ghoen van dien vuytgesondert hoe men die oiok nomineren soude mogen die zy nu ter tyt
hebben ofte God almaohtich heurluyden noch sal moge(n) verleenen als
die eerste ende twede aflivichge mitter doot ruymen endc achterlaten
sullen, die selffde by en ofte twee lancxlevende als syn vry eygen
goot gebruyckt ende geanvaert te worden, welverstaende indien die
voorsz. Maritgen Claesdr. quam toverlyden voir die voorz. Clags de
Groot ende Hillegont zyn huysvr. zulle(n) alsdan die voorsz. Claes
en(de) Hillegont on(de) oick die lancxlevende va(n) hen beyden heer
Mathys Claesz. broeder van de voorsz. Maritgen vuyt die voorse.
Maritgen goeden jaerlicx vuytreycken (c)en rente van zes ponden
groo(te)n vlaems ende dat die voorsz. heer Mathys leven lanck geduren(de) ende langer nyet, maer ingevalle die voorsz. geheliokte als
Claes ende Hillegont off een va(n) hen beyden quamen toverlyden
voir die voorsz. Maritgen Claosdr. sullenoiok als dàn die twee of een lancxlevende die gerechte en(de) naeste erftgenamen ab intestato van die
voorsz. offlivigc achtergelaten goeden vuytreycken die somme va(n)
eens duysent carolus guldens, die guldens tot XL gr. gerekent, die
voorsz. somme te betalen binnen twee jaercn waerva(n) teerste jaer

1. PauE (verwerver van den adelstand) tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Ignaz, volgt 11.
2. Mathins, tr. Rosnlie vo’tz Nemethy.
3. &nas Xaver.
4. Peter.
11. t lgnw, g e b . 17 Maart 1736, tr. 30 Oct. 1766
Suxanna von Augustitay.
Uit dit huwelijk:
111. Josef, geb. 10 Oct. 1767, tr. 17 Nov. 1800 Julia~ana
von Rudnyak.
Uit dit huwelijk:
1. KarZ, geb. Sept. 1801, Feldmarschallieutenant,
Bidder i.d. orde van Maria Theresia.
2. Julius, volgt 157.
IV. Julius, geb. 4 Feb. 1804, K. en K. ritmeester, tr.
6 Maart 1835 Ida J’ecsey von Vecse Börölyö, Imakfa.
verschenen zal1 wesen een jaer nae doode des eersten en(dej oick
tweede ofTlivichge on sullen dese goeden onder die voorsz. naeste
erffgenamen vuyt gedeelt worden nae suythollants recht, welverstaen dat va(nj die duysent gulden tomende van wegen die voorsz.
Claes do Groot sullen an die vrienden va(n) zyn moederszyde van
die selffde pen(n)ingen niet meer succederun ende anbesterven dan
hondert en(de) vyftioh guldens ende die ander acht hondert ende
vyftich guldens sullen erfven ende sucoederen an die naestc vrienden
van eyn vaders zydo, Ende sal oiok die lancxlevende van hen drien
Jannit.go, Jan Claesz. de Grooten natuerlicke dochter doen genieten
behoirlicke alimentatie off haer te mogen afsetten met een jaerlioxe
lyfrente va(nj vier ponden vlaems.
Altwelck die voorsz. testanten verolaerden te weaen haer vuyterste
wille ende begeerden dat dit selve zyn effect soude sorteren in der
besten forme ende maniere des moegelick zynde tzy nis testamento
codicil10 off andere simpele vuyterste wille zoo die selffde best nse
rechte ende usantie moeghe subsisteren, versouckendo an ons Schepenen ende Secretaris voorsz. dit tcge(n)woirdighe instrument over
heurluyden respectivelicken te willen bezegelen ende onderteykenen
twelck wy sulox tor bode ende begeerte va(n) heurloyden gedaen
hebben opten XXVII” augusti Anno XV” LVII.
6, Zie noot l.
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Uit dit huwelijk:
V. Emil, geb. 13 Juli 1846, Generaal-majoor, ridder
v.d. orde v.d. TJzeren Kroon, tr. 9 Sept. 1884 Corry
Jekelfaiussy von Jckel ud Margilfalca.
Uit dit hu,welijk:
1. Emil, volgt VI.
2. Corry, geb. Budapest 6 Nov. 1886, tr. &ö?t 0011
Qaspardy.
VI. Emil, geb. Budapost 1 Dec. 1886, K. Hongaarsch
ritmeester der huzaren, adjudant, v. zijn K.H. Aartshertog Josef, Ridder IJzeren kroon met do zwaarden
enz., tr. 26 Sept. 1917 Alice Laky con 2l’iczkilak
und Od5d.
Uit dit huwelijk:
1. Kar1 Stephan, geb. Felsöt<lr 6 Nov. 1918.
2. Vera i!ariu, geb. Felsötar 6 Dec. 1919.
H. H. VAN I)AM.

De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk
te Pernis.
Bij het afbreken der Ned. Herv. Kerk te Pernis zijn
alle zerken zichtbaar geworden en kon het door den Heer
B. v. T. Prins in zijn Gen. en her. gedenkw. i. e. LI. de
kerken d. prov. Zuid-Holl. medegedeelde worden verbeterd en aangevuld.
2. TG lezen als volgt:
Hier leijt begravë Joesllie ,ä Bronckhorst out GtrEt twee
Jarë eti starf ao XV’LV de Xn dach Julius zone v% Joncker
Lauzcerelzs eti VS Joncffr. A n n a Zeechers vä Wassenhove.
Vier kwartieren (waarvan de wapens zijn uitgekapt):
Z(e)eghers
Bronckhoyst
. . . . . . . . .x vä de Werff
Dorpe
6 . H i e r l e i j t b e g r a v e n Y’cl~/lis Mieterse cnii p(u)eren
is gest.orven op den 10 April 1668 oud seijndo 34 jaeren.
Daaronder een merk in den vorm van een 4.
Onder het merk: ar. H. Foossaart, waarschijnlijk latere
eigenaar van het graf.
7”. Hier leit begraven Baertgeri Co~l~e1i.s dochter van
Cornelis Corllelissen Vlieger in haer leven geweest de huijsvrou van .,....
9. als 3, 4 en 6. Een gedeeld wapenschild, de letter C
over de doelingslijn, daarboven con horizontaal streepje
of letterdeel, dat naar rechts gebogen en spits uitloopt.
In het rechterkwartier een halve V aansluitende aan de
deelingslgn onder de C. Daarnaast in het linkerkwartier
de letter 1. Rechts van het schild: ,,Ver” en links van het
schild : ,heul”.
10. Hier onder rust Do Balthazar Schalcken in sijn leven
predikant in Pernis gestorven den 16 Augustus Ao 1679.
Wapen: Een schuins links geplaatst anker met stukje
kabel, gedeeltelijk opkomende uit de golven.
ela Willem *.... fl’seil is gestorven int j . . . . .
16% * * * ’ ’
W. A. VAN RIJN.

Van der Werff. (XLIII, 87). In verband met de
mededeeling, dat het geslacht ~Y[?L dey Werff, d e s t i j d s
te Kralingen gevestigd, ook onder den naam ,,Piszoerff”
voorkomt, kan ik mededeelen, dat ik in protocol 46
van den Rotterdamschen Notaris Jacob Duyffhuysen
vond, dat Corjaelis Cornelisz. Pisweyff 261-1 1603 zijne
zuster Jannetgen, die te Kralingen woont, assisteert bij

het sluiten van hare huwelijksvoorwaarden met Wigger
Jacobsz. en verder dat in het protocol 42 van dienzelfden Notaris gesproken wordt van Hewrick Cornelisz.,
26/1 1 6 3 1 w o n e n d e i n K r a l i n g e n ,,op de Piswerf?“,
zijndo Kapitein, en in protocol 46 van denzelfde van
Dirck Jawz., eenen k a a s k o o p e r , 19110 1 6 0 1 wonendo
b u i t e n d e s t a d R o t t e r d a m ,,aen Sgraven-wech t e g e n
over de Pisswerff”.
In protocol 43 van denzelfden Notaris is nog sprake
van ,, Il’eynfje ïUeesin, huysvrouwe van den Capiteyn
Arent Cornclisz., waerdinne in de herberghe, genaemt
,, de Piswerf?‘, s t a e n d e a e n d e n O u d e n dyck in Cralingen voersz.”
R. T. MUSCHART.

Baerken. In verband met de gepretendeerde afstamming van Baerken uit het edele geslacht vaga Baer, vond
ik in het Archief van der Capellen dat J o h a n Ba,erken
als gerichtsman van het Ampt Doesborch, den 1664
Apr. 16 zegelde met een merkteeken: een horizontale
lat, ondersteund door een verticale, aan welke links
twee schuine latten aansluiten.
J. D. W A G N E R.
Kerkboeken te Jever (Oost-Friesland). Voor belangstellenden is het misschien niet van belang ontbloot te
wijzen op een vondst in 1926 van den Archief.Secr.
G. Kniese te Marburg, bij den predikant te Jever, van
e e n ,Kirchenbuch d e r G a r n i s o n s g e m e i n d e ”
waarvan het bestaan tot dusverre niet bekend was.
M. W OLF

VAN

GEEHSDIJK .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bosch. Welk wapen voerde de Doopsgezinde familie
Bosch? In de kwartierstaten van v. d. Dussen en Smissaert
vindt men voor de gezusters Anna en Varia Bosch
verschillende wapens ! Vgl. serie 1 (staat J. v. Vollenhoven) en serie 111 (staat Willem Bruyn).
‘s-(5%.

v. D. H.

Bouwmeester-Moorman-Bargignacq. (XLIII, 91).
Ondertr. A’dam D. T. B. 697 fo. 236: Den 13 Juny 1764
C. a. v. dese personen sijn alhier op de acte van do.
J: A : d e P u t t e r , p r e d i k a n t d e r W a l l e g e m e e n t e t e
Naarden, ingetekent : Ernst Bozcwmeester J: M: van Leeuwarden, woont in de Calverstr: alhier & Estw Bargignac
J: d: woonende te Naarden; (i. m.) acte verleend den
30 Juny 1764 om te Naarden te trouwen.
Doopboek Walenkerk A’dam no. 134: Ester, dr. van
J e a n Bwgigncrc e n Estel Monbeuille, geb. 30 A p r i l
1721, ged. 1 1 Nei; get. Pierre en Benine Bargignac.
Ondertr. A’dam D. T. B. 667 f”. 96: Donderdag don
30 May 1720 C. v. de Heer & Mr. Jacob Knrsseboom
Comm: Jea/l Bargigllac van Cozesz oud 26 jaar op de
H e r e g r a f t , sijs vader Aïjraham Bargigllac tot Cozez &
E s t e r Nodellille van Cozez oud 20 jaar, woont als
voorn, haar moeder Ester Bargignac tot Cozez; (i.m.)
hij vaders consent goot ingebragt; sij id.; acte verleent
den 19 Juny 1720 om alhier in de Walekerk te trouwen.
Mn. H. F. WIJNMAN.
A’dam.
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Estoppey. (XLIII, 123, 158). Uit de huwelijksregisters
vanUtrecht.door mii nagegaan van 1770-1811, teekende
ik slechts het volg’endë Lan:
Inget. te Utrecht 24 Oct. 1806 Baria ..??Aioppey met
Hendrik can Lunteren; getr. te Houten.
5 Aug. 1777 was E. Estoppey schepen te Houten.
Pieter Huliestein en Hester Estoppey lieten 29 Maart
1780 doopen hun zoon Samuel, te Houten.
NIEUWENKAMP.
Amersfoort.

acte gevonden. Casper moet omstreeks 1730-1735 geboren zijn en zou zeer goed een zoon kunnen zijn van
Engelyje Buskes, die op 2 Juli 1764 bij den doop van
zijn zoon als getuige optreedt. Wij vindenn.1. vermeld,
dat deze Engeltje Buskes gehuwd was met Jan Dirck
Hoets en dat uit dit huwelijk minstens twee kinderen,
Dirck Adolphus en Maria Elisabeth, geboren werden, die
respect. in 1734 en 1737 te Rotterdam gedoopt werden.
Ook wat deze data betreft zouden deze kinderen zeer
goed broeder en zuster kunnen z@ van de bovengenoemde Cclspe,*, Michael, Judith en Illerytje, terwijl wij
zelfs Adaria Elisabeth in de latere doopgetuige M a r i a
Hoek meenen terug te vinden.
De huwelijksacte van Jan Dirclc Hoets en E n g e l t j e
Beurskens (Buskes) is al evenmin te vinden. Mogelijk
is dit een tweede huwelijk van Jan Dirck Hoets (waarbij
met ,Dirck” wel ,,Dirckxn” bedoeld zal zijn), want op
14 Dec. 1727 zijn te Rotterdam Pro Deo gehuwd (aang e t e e k e n d 28 November 1727) J a n Hoets, j. m . v a n
Brugge, en Marirje Bartels, j. d. van Rotterdam, Zonder
nadere aanduiding wordt in de week van 27 Juni3 Juli 1728 bovendien het overlijden vermeld van : Maria
Bartels in de Vierwindestraat.
Voor 28 Nov. 1727 komt denaam Hoets te Rottprdam
niet voor: een ander geslacht van dien naam heet\ zich
daar niet gevestigd. Een en ander geeft ons aanleiding
onderstaande filiatie te veronderstellen :
1. Dirck ‘Hoets, geb. + 1676, heeft in Brugge, gehuwd met 21;. IY. ;
11. Jan Dirckzn Hoets, geb. f 1700 te Brugge, gehuwd te Rotterdam 14 December I 727 met Adarilje Bartels,
j. d. van Rotterdam, overl. 27 Juni-3 Juli 1728. Hij
hertrouwt rf- 1730 met Engeltje Beurskens (ook wel Buskes,
Brieslcelas), uit welk huwelijk o.a.:
III. C a s p e r Hoets, geb. _C 1736, geh. + 1738 met
Petronel1.a varl, Oorschot.
Het bewijsvan het bovenstaande ontbreekt echter vooralsnog. Weet iemand dit te verschatien? En behoort
deze familie tot het geslacht van dien naau in Vlaanderen, waarvan Rietstap hot wapen beschrijft? Waar
vind ik de genealogie van dit Vlaamsche geslacht?
‘s-Gravenhnge.
J. J. VÜRTHICIM G z n .

Fabritius-Sibrands. (XLIII, 91/92). Ondertr. te A’dam :
D. T. B. 594 fo. 55: den 30 October: 1760: C. a. v. Ernst
.Fulrrisius van Beuthijem Laast wedr Corneelia Menger
woont tot Alkmaar & Anthonia S@rants van Weender
oud 27 jaar op de Voorburgmal haar vader J a n S!/brants tot Weender; (i. m.) hij vrouws doot goet ingebragt ; sij vaders consent goet ingebragt ; acts verleent
om te Alkmaar te trouwen D 15 November 1750. Hij
ondert,eekent Fabritius.
A’dam.
M R . H. F. WIJNMAN.
Groot (de). (XLIII, 190). Uit Mbl. XLI, 43, had den
vrager kunnen blijken, dat de Heukelomsche drossaard
Laurens de Groot aldaar op 23 Aug. 1693 was gedoopt
en een zoon was van den drossaard Pieter de Groot en
diens echtgenoote Maria can Druynen..
Uit het huwelijk de Groot-Kolff werden te Heukelom
gedoopt :
1. Pieter, 10 Dec. 1741.
2. Pieter, 21 Apr. 1743.
3. Pieter, 11 Oct. 1744.
4. Qeorgius Justiws, 2 Oct. 1746.
5. W~zcalterus, 7 Juli 1748.
6. A4aria, 13 Sept. 1 7 6 0 .
B. v. B.
‘s-Gr.
Haack. Gevraagd de ouders van Johanna Haack, omstreeks 1700 gehuwd met Joost can Benthem, Burgemeester van Hasselt (Ov.). Wellicht was zij dochter van
(Johan ?) H. (j. u. d.) die tr. Helelra ter Welberch Henclriksdr. 1) Alle inlicht,ingen over deze familie H a a c k ,
alsmede het wapen, wordeq op prijs gesteld.
v. D. H.
‘s-Br.
Hemert (van). (XLIII, 191.) Cowaelia Cijsberta KoZff,

overleden te Lisse 28 Aug. 1823, weduwe van D S . Helaricus
car& Hemert, in leven predikant te Spijk.
W. J L. P.
R.

Hoets. In het doopregister der R. K. gemeente van
Kralingen vinden wij tusscheti de jaren 1769 en 1774
de inschrijving van een zestal kinderen uit het huwelijk
van Casper Hoets en Petr-onella van Oor~~chot ; vóór 1769
komt de naam Hoefs niet in de registers voor. De huwelij ksdatum der ouders, alsmede de doop der moeder
zijn niet in het archief van Kralingen te vinden.
Bij de diverse doopen der kinderen vinden wij als
getuigen vermeld Michael lioets, Judith Hoets en Mergtje
Hoets, dus zeer waarschijnlijk broeder eu zusters van
Casper. Noch van deze getuigen, noch van Casper werd
in de archieven van Kralingen en Rotterdam de doop1) Vgl. v. Doorninck’s Geslacl~tk. sant. bl. 646.

Meerhout. (XLIII, 92). Ondertr. te A’dam: D. T. B.
663 f”. 218: Woensdag den 9 May 1726 ten 1; ure
C. v. de Hr. en Mr. Johan Ortt Commissaris: Aaron
Noël van A. oud 25 jaar op do Kijsersgraft gea.sst met
siju vader 1Ioses Noël & Sara AIargarita Meerhout v a n
A: oud 2 6 jaar op de Singel geast met haar vader
Arnout Meerhout; (i. m.) acte verleent den 27 May om
alhier in de Walekerk te trouwen.
D. T. B. fo. 66: Den 10 December 1695 C. a. v.
Aernout Meeuhout van A. procureur oud 37 jaeren woont
op Singel, geasst met sijn moeder Maria van Wencumh
& Johanna Moij van A. oud 23 jaere woont op de N:
Z: Voorburghwal gojsst met haor moeder Baefje Heere.
A’dam.
Mr. H. F. ~VIJNMAN.
Menninck. (XLII, 381). In het, Lccksche leenregister
vond ik nog eene dochter van den watergeus Adriaen
Menninck. Op 9 Nov. 1612 werd Sam Memaincx geseyt
Du?yst, wonende te Delft, beleend met de helft van 4
m o r g e n lnnds in ‘s-Gravenmade in het ambacht van
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RijswQk, h a a r a a n b e s t o r v e n bij’ doode h a r e r m o e d e r
Johanna Duyst van Voorhout, die dat leen zelve op 1 3
Febr. 1609 had verkregen bij doode harer zuster Catharina
Duyst van Voorhout. Haar wettige man Comelis Graswincltel deed voor haar den leeneed, doch was overleden
toen Sara, op 31 Oct. lti18, het goed opdroeg ten behoeve
van Aert Spierinck, tapissier te Delft, wiens vader Franchois Spierit&, mr. tapissier te Delft (zooals wij weten
gehuwd met Sara’s zustor Commer Menninck) de wederhelft dezer vier morgen in loen had.
‘S- Gt-.
R. v. B .

Mourik (van)-de Bosson. Wie waren de ouders
van Cornelis ion Mourik CU Catharilza de Bosson wier
dochter Philippino werd geboren te Ze ven berg en 9
Febr. 177ö?
v. D. H.
‘S&.
Oudheusden (van). Ds. Joh. I.UUZ, Oadlreusden, geb. te
. . 8 Maart 1709, tr. te . . . . den . . . . Corllelia Kolff.
te . . . . den . . . .
‘S- Gr.
v. E.

iii j-

Poll (van de). Wie was Szoecr v. J. P., die in de geslachtslijsten Oem voorkomt als man van illorir~ Oem
wn Wijngaarden & 1060, dr. van Cornelis en Geertmyd
21. Holithorst?
‘s- Gr.
v. D. H.

Pot (van der). Van Gerrit vari der Pot van Groeneveld
(1732-1807) moet een portret bestaan, geschilderd door
J. B. Soheffer. In 180% maakte Gerard van Nijmegen
er een versje op. Als iemand mij kan mededeelen, waar
dit portret zich thans bevindt, zal ik daar zeer dankbaar voor zijn.
Dr. E. WIERSUM,
Archivaris van Rotterdam.

Rotte (de). (XLIII, 125). De Puiboeken te Amsterdam
vermelden aldus de ondertrouwacte van de ouders van
Frans of François de Rolle:
(D.T.B. 679, f”. 12) Den 8 December 16iG Compareerden als voren Gerrit Prancen van der Gouw [d.i.
Qouda] out 38 jaer, geen ouders hebbende, wooRd op
de Heyligewegh en Jannetie Willenass van A. out 30 jaer,
wonende als vooren, geasst met haer vader Willem Janss;
(w.g.) Gerrit Fransen, + (kruisje).
Dat wij hier met de gezochte personen te doen hobben,
blijkt uit de acte van zijn broeder:
(D.T.B. 677, fo. 81.) Don 23 Oct. 1643 t.a.v. Cornelis
FranceradeRottevan der Gouw, wedivan Agnieta Bonserts
wonende ter Gouw en Francisca Snellincx van A. wed.
van Huybert Spiegel, woon op do Heeregracht, geasst
met Leonora van der Velde haer moeder; (w.g.) Cornelis
Franssen de Rotte, Francisca Snellincx.
D e doopacte van Fralas de R o tte zal bezwaarhjk te
A’dam te vinden zijn, aangezien er uit dien tijd nagenoeg
geen doopboeken meer bewaard zijn van niet-gereformeerden.
A’dam.
Mr. H. F. WIJNMAN.

Schoock. Volgens de nanteekeningen Schoock in Na-

vorscher 1906 had Elbert Schoock, majoor van Bommel,

neken ‘can der Ëijcken, wonende te Bergen op Zoom.
Zijn deze twee Jacobs identiek?
Deuenter.
H. K RONENBERG .

Slotsboo. (XLIII, 94, 126). Kaje Jesse Slotsboo, van
Hadersleben, Holstein, kapitein in dienst der O.I. C.,
kwam naar Zuid Afrika in 1699, alhier gestorven c. 1726,
trouwde 10. 23-12-1702 Anna Regina Harts, geboren aan
d e K a a p , 20. Aletta Be&, geb. c. 1678, dochter van
Stephanus Beek van Arnhem. (Zie N. L. XLIII, 68).
1. Uit eerste huwelijk:
1. Petrus Jesse Slotsboo, volgt 11.
2. Maria Judith Slotsboo, getrouwd alhier 26-6-1724
met Daniel Zolthenius, gest. 1741.
3. Louisa Adriana Slotsboo, getrouwd te Kaapstad
1-8-1723 met ,Josephus de Grand Preez, Secretaris en
Lid van den Raad van Justitie. Hij stierf Juni 1761
en is in ,,De Groote Eerk” alhier begraven.
11. Petrus Jesse Slotsboo, geb. aan de Kaap, Onderkoopman en Weesheer, getrouwd met Slevelina, dochter
van Pieter ean Oudenaerden van Arnhem en Christinu
Beek (N. L. XLIII, 68). Zij stierf alhier 23-2-1752.
Hun kinderen waren:
1. Knje Petrus Slotsboo, volgt 111.
2. Daniel Josephus Slotsboo, gedoopt in ,De Groote
Kerk” 20-5-1742.
3. Heraricus Jacobus Slotsboo, gedoopt in ,De Groote
Kerk” 12-9-1746.
111. Kaje (Cajus) Petrus Slotsboo, gedoopt in ,,De Groote
Kerk” 21-8-1740, Oud Secretaris van den Raad der
gemeente van Kaapstad, alwaar hij stierf' Jan. 1 8 1 2
en is in ,De Groote Kerk” begraven. Zijn erfgenaam
was zijne dochter Stecelina Herarietta Slotsboo.
C. G RAHAM BOTHA.
Kaapstad 2. A.
Slotsboo. (XLIII, 94, 126). D. T. B. A’dam 612 fo.
106: Vrijdag den 27 Maart 1767 nademiddag. Dese personen zijn alhier op acte van Frdr. Christ. Coets predikant tot Arnhem aangeteekent :
Cajus Petrus Siotsboo tot alhier & !Ï!heodora Gerhardine de Lalnne de Duthaij tot Arnhem; (i.m.) acte verleent om tot Arnhem te trouwen den 12 April 1767.
A’dam.

M R . H. F. WIJNMAN.

Thierens. (XL& 190.) De in N. P. 1912 gegeven
aansluiting berust op eene vergissing wat de filiatie VI
en VII betreft, hetgeen blijkt uit het volgende: Anthoray
Thierens te Delft X 10 19 Sept. 1638 W i l l e m i n u
Croeser, geb. 27 Dec. 1617, ob. 21 Mei 1653, dr. van
Pieter Adriaensz en Elisabeth van Dijck; X 20 26 Mei
1665 PJ&ippina Heynsius, geb. Aug. 1619, ob. 29 Mrt.
1637, dr. van Anthony Louisz Heynsius en Erkje van
Bleiswijck; X 30 30 Mei 1668 Maria Verschoor, g e b .
21 Aug. 1622, ob. 17 Mei 1666, dr. van Jan Willemsz.
en Catharina Adriaensdr. van Bleiswijck; X 4” 30 Mei
1667 Iliayke Bur*gvliet, wed. Jods. Boognert, geb. 4 Juni
1613, ob. 0 Mrt. 1673.
Kinderen lato huwelijk :
1. A d r i a a n , ged. O.K. 18 Sept. 1639, ob. 19 Jan.,
begr. 20 Jan. 1640 0. K.
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2. ;3”c;hub g;e; 18 Nov. 1640, ob. 27 Nov. 1644, be&.
3. Pietei, geb. i4 Mrt. 1644, ged. 27 Mrt. 1644, ob.
11 Oct. 1678, X 17 Jan. 1668 $1 argcwetha Sterk.J&asdr.
4. Suxanna, geb. 13 J-an. 1647, ob. 7 Juli 1666, ongehuwd.
6. Elisabeth, geb. 3 Oct., ged. 0. K. 6 Oct. 1647, ob.
22 April 1666.
6. Johan, geb. 24 Nov. 1649 X Maria van der Wel
va+z \$‘olh (zie Mr. Bouricius: Kwartierst. van Delftsche 40 R., XxX111, 7P no. 8 3 ) .
7. Johunna, geb. 4 Oct. 1651, ob. 21 Dec. 1653, begr. 0. K.
8. Alida, geb. 14 April 1653, ob. 21 April 1663, begr. 0. K.
2” huwelijk :
9. Wilhelmi/la, geb. 31 Oct. 1606, ob. 22 Febr. 1658,
bepr. 0. K.
3” huwelijk:
io. A d r i a a n , geb. 3 Juni 1669, ged. 4 Juni 1659,ot).
16 Juni 1659, begr. 16 Juni 1659 0. K.
11. Il illem, ged. 0. K. 13 Oct. 1660, ob. 28Sept. 1664,
begr. 0. K.
12. C a t h a r i n a , geb. 7 April 1662, ob. te Naarden 14
Jan. 1731 X 3 Oct. 1684 te Schipluiden bij Delft
,Jacobus Thierens, Mr. Eetaricsz. (moeder Margaretha
Pandelaert), R. en B. van Naarden.
13. Willemina, geb. 5 Dec. 1665, ob. 24 Mei, begr. 0. K.
26 Mei 1677.
4% huwelijk geen kinderen.
Zie ook Mr. Bouricius Kwatierst. van Delftsche 40
R. no. 45 (XxX11, 3 6 8 ) .
De twee Adriaan’s waarop de aansluiting zou berusten
zijn zéér jong overleden, een derde Adriaa,n is uit deze
huwelijken niet geboren.
In een notarieele acte, gepasseerd toen ,Adriaan“
volgens Ned. Patr. nog in leven zou zijn, spreekt Catharina (12) van haar e enigst en broeder Johan en noemt
ook de kinderen vau haar overleden broeder P i e t e r ,
wat een bewijs temeer is van de vergissing.
Het familiewapen van Adriaan (Ned. Patr. 1912) en
zijne descendenten wvijst ook in een andere richting.
P. L. TEIEXENS.
Utrecht.
Tol1 (van). J o h a n van Toll, Heer van Oud Wulven
en Waijen, was volgens Gen. en Herald. bladen 1913 pag.
4 0 9 z o o n v a n H e n r i k ual1 Tol1 en Beertruid Schenck.
Wit zijn de ouders en mogelijk verdere voorouders van
dezen Henrik van Il”oll?
H. K R O N E N B E R G .
Deventer.

Tonnetnan. In het April-Nr. van dezen jaargang k . 1231123 - schrijft Mr. 1). F. Pont, dat door huwelijk aan de fam. Beeldsn$‘der verwant is : Mr. Jeronimus
5!onneman, geb. 1753, Schepen van Edam 1780, overl.
Amsterdam 1812. Zou de heer Pont of een a.nder mij
ook kunnen mededeelen, of genoemde Mr. Jeronimus
Tonnemnn gehuwde broers heeft gehad en zoo ja, w a t
er verder over is te vermelden?
Voerde Mr. J. T. een wapen, zoo ja, welk?
SIEGER BA U K E M A.
Arnhem.
Versteveren. (XLIII, 121). O n d e r t r . t e M e d e m b l i k
in 1782 Tijs Ywstevercn wedr. en Lijsbeth Willems j. d.,
classis nihil.
B. v. T. P.
‘s-ctr.
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Vladeracken (van). (XLIII, 160). In mijn bezit is
3en afschrift van het testament van Govert Willemssn.
:Pauu) d.d. 1629 verleden voor notaris Lucas Lamoerti te Amsterdam, waarin ook Govert’s broeder Mat!hijs Willemszn. vau Fladeracken als erfgenaam wordt
genoemd. Er blijkt voorts uit dat Elias dwaalt in h e t
Identificeeren van Govert en Gerrit Willemszn; zijn opzave op blz. 302/303 van de (zes) kinderen van Willem
Govertxz. is uit het testament als volgt te verbeteren
3n aan te vullen:
a.) Bert of Aernout IVillemsz., tr. Narin v a n Vianen.
Uit dit huwelijk kinderen.
c . ) Bouwt il’illemsz., begr. A’dam 27 Nov. 1629. Ongetwijfeld ongehuwd. Testeert ,,leggende sieck te bedde
doch sijno verstant memorie ende ugtspraecke noch wel
hebbende” 16 Nov. 1639 voor Notaris Lamberti.
d.) Gerrit Il‘illemsx , geb. 1683, $ w%r 16 Nou. 1629,
tr. Jalhjzeke van Nnrckel, t nà 16 Nov. 1629. Uit dit
huw. kinderen.
f.) Jfcctthijs Willemsx van Fladeracken, t nà 16 Nov.
1629. Zijn ondertrouw was in de kerkinteekenregisters
1620-48 niet te vinden.
M R . H. F. WIJNMAN.
Amsterdam.
WiegeLPelgrim. (XL, 294). In het Luthersch doopregister van Kuilenburg vond ik vele personen vermeld
als wouende te Leerdam en onder de lidmaten J o h a n
Rudolf Wiegel, lidmaat Jan. 1787, M a r i a Geertrzcida
Pelgrim lidmaat 19 Maart 1788.
Uit het huw. van Johannes Ulrich Pelgrim X Maria
Boskooper, wonende te Leerdam, vond ik 7 kinderen
W . O . Muria Cfeertruida ged. 6 Sept. 1773. De familie
Pelgrim is sterk vertegenwoordigd. Uit het huw. van
Abraham Wiegel X Maria Elisabeth Pelgrim vond ik 4
kinderen, echter niet Johan Rudolf. Een andere familie
Wiegel kwam er niet in voor.
C. W . V A N DAM.
Druten..
Onbekende wapens (XLIII, 192).
Het Groningsche geslacht Wiersema voerde: in rood
een zilveren pelikaan op nest met 3 jongen.
Op het graf van Hindrik Willems Groeneueldt, geb.
te Coldemoutjen (0. Fr.) 1604, overl. te (in?) Reiderland
1689, kwam (komt nog?) als wapen voor: gedeeld:
a. de Friesche adelaar, b. 3 klaverbladen paalsgewijze.
K U Y C R.
Ede.
INHOUD 1925, Na. 7.
Bcstu~usberichterl. - Het geadelde geslacht (van) Motman te Luik,
door W. Wijnacndts van Rosnndt. - Zutphcnseho Geslachten. Bijdrage
tot de genealogie dc Leeuw van Coolwijck, door Jhr. H.H. Röell. -De R..C. geblovcn adel in de Ommelanden, door W. J. J. C. Bijlereld
(slot). - Kort,e mededeeliogen: Kleine aanvulling op .FragmentGenealogie vnn het geslacht de Groot”; Een Hongaarsche tak van het
Ncderlandschc, geslacht Vollenhoven?; De grafzerken in de Ned.
Hervormde Kerk te Pernis; Van der Werff; Baerkcn; Kerkboeken te
Jever (Oost-Friesland). --Vragen en antwoorden: Bosch; BouwmeesterMoorman-Bargignncq ; Eatoppeg ; Fabritius.Sibrands ; Groot (de) ;
Hnack; Hemert .(van); Hoets;: Meerhout; Menninck; Monrik (van)de Bosson; Oodhensden (vnn); Poll ( van de); Pot (van del); Rotte (de);
Sohoock; Slolsboo; ‘l’hierens; Tol1 (van); Tonneman; Versteveren;
Vladeracken (~“11); Wiegel-Pelgrim. - Onbekende wapens.
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~~
~-- ~.~ ----- ~~__. -. .~~._~ _~_ ~_._ ~_ _~
Hoewel de stamreeks van dit geslacht door mij slechts
BESTUURSBERICHTEW.
overgenomen is uit het Taschenbuch des Uradels 1904,
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overen een gedeelte der latere generaties door mij reeds in
Qden van do leden Mevrouw van Reenen-Völtcr
het tijdschrift van de vcreeniging ,der Deutsche Hete Bergen (N.-H.), J. J. Gr an p r é IMoli&re te Hoogrold” (Sept. afl. 1918 p. 73) gepubliceerd werd, meen
kerk en J. G. A. N. de Vries tc ‘s-Gravenhage.
ik toch, dat deze hernieuwde uitgave in hot Ncdcr~~
landsch voor genenlogcn van belang kan zijn, waar
men bij verdere uitwerking van een onnoemelijk aanAdreswijzigingen.
tal Nederlandsche kwartierstaten op dezen uitheemsch&
naam stuit. Vooral ook, omdat deze Duitsche werken
Ir. J. L. VAN B IJLERT
. . . . . . &z’jnlPgelt.
B ijk u?llì8ingel 1. allerminst in ieders bereik zijn, zooals ik zelf maar al
te zeer ondervond. Hoewel ik, door de recensie in het
M. R. H. C ALMEYER
. . . . . . . Ilcc~~~ede.
Londzirhtlaan 47. tijdschrift ,,Archiv fiir Stamm- und Wappcnkunde” 1904
p. 4, wist, dat de stamreeks in genoemd Taschenbuch
. . . . . . .
Hoogland
(Utrechi).
H. L. K RUIMEL
te vinden was, kon ik mij dit werk nergens verscheí’ien.
P r o f . D r . N . H . SWELLENOHRBEL. . . dc&nJ~out.
Geen enkele openbare b’ibliotheck in Nederland bleek
,,‘t Holthy-“. het te bezitten. Zoodoende dit werk u?issende, k w a m
ik in mijn genoemd artikel in ,,der Deutsche Hcrold”,
M . B A R K E Y W O L F V A N GEEI~SDJJK . . VortEeva (fl.).
Jl. Bnitentorg.
dat een antwoord was op de in de Februari-aflevering
-~-----------~_---------~-~--~.
g e s t e l d e v r a a g n a a r d e Nederlnndsche Proelreilto?c? ~:OYZ
IViZmsdorff’s, tot dc geheel verkeerde conclusie : ,,Ich
Bijdragen tot de genealogie van het geslacht
glaube, dasz es zwei gauz verschiedcne Familien waren:
von Proebentow vat1 Wilmsdorff.
die Proeben2oto vou ~~‘ilnwlor-ff und die t’o11 Wihtlorff
suf Bestenclorff”. Inderdaad was in familiepnpiel en, mij
Wij ontvingen van de hand van onze medeleden
welwillend ter inzage geleend door Jhr. Hooft, Joost
Mr. F. F. baron de Smcth en W. J. J. C. Bijlcveld Lodewijk, do Commandant van Gecrtruidenbcrg, ten
twee bijdragen over bovengenoemd geslacht, die el- onrechte de zoon genoemd van Samuel con \I'ilnrsdorff
kaar grootendeels aanvullen. Terwijl baron do Smetb, e n A n n a M a r g a r e t e 2’01~ ScJurmsbell. Uit ocn a n d e r
dien wij hieronder het eerst aan het woord laten, g e d e e l t e d e z e r familiepapiercn bleek mij toen r e e d s ,
meer uitvoerig den oorsprong, het wapen en de oudere d a t d e moeder waarschijnIi,jIr ~011 Seegrrt S2aniinwslra
, generaties van dit geslacht behandelt, heeft do heer heette. Toen echter de Heer M. G. Wilduman de vrienQleveld meer speciaal aan de latere generaties hier- te delijkheid had mij het zoo zeldzaam hier voorkomende
lande zijn aandacht gewijd.
Taschenbuch tc leenen, bleek mij direct, dat hier alleen
Wij drukken beide artikelen hierond(ar af voor zoo- moeder en grootmoeder verward waren, doch dat het
v e r zij v a n e l k a a r g e e n h e r h a l i n g vormen, in welk wel degelijk dezelfde familie betrof, waarbij het echter
geval wij aan de volledigste gegeveus den v o o r r a n g een open vraag bleef, of dcze Il’iZomsciorff;s o o r s p r o n gaven.
REI>.
kelijk P/*ebe?llozo heetten. Behalve van genoemde familiepapieren kreeg ik door de beleefdheid van don Heer
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Mr. H. F. Lsntshoor te Middelburg inzage. in eonige
bescheiden, zijno ovorgrootmoeder betreffende, en gewerden mi,i vriendelijk inlichtingen van den Heer Rijksarchivaris te Utrecht.
Het meergenoemde Taschenbuch zegt van dit geslacht : Hinterpommerscher Ursdel gleiches Stammes
mit denen von Prebentow (Stammhaus Prebentow, Kr.
Lausnburg), der nach seiner o i n w a n d e r u n g nach Ostp r e u s z e n sich nach dem Orte Wilmsdorff, Kr. Nohrungen nannte. De opname in het Taschenbuch des
Uradels kon in de oogen v a n d e n r e c e n s e n t i n h e t
tijdschrift ,,Archiv für Stamm- und Wappenkunde” geen
genade vinden. Immers worden, blijkens het voorwoord,
in dat boekje alleen opgenomen ,,solcho Familien, die
ihrcn Adel bis in die erste Hältte des 14 Jahrhunderts
urkundlich nachzuweisen vermogen” 1). Het komt mij
voor, dat de Prebendow’s, die door het Taschenbuch
d e r G r ä f l i c h e n H ä u s e r 1852 p. 609 ,,zu den ältesten
Adeligen Familien” van dat gedeelte van Pruissen gerekend worden, en dia in ,Notices sur l e s F a m i l l e s
illustres et titrées de la Polognu” ,une très ancienne
famille de la Poméranio et de la Prusse occidentale”
heetea, wellicht in dit bewijs zouden slagen, en ik
meen, dat do recensent meer nadruk had kunnen leggen
op de vage gronden, waarop het geslacht vol& ll’ilmsdorff aan de PreOendow’s gehecht wordt.
Beziet mon den navolgenden stamreeks, dan valt op
dat de twee eerste generaties ~011 Prebentow heeten,
dat van deze geen enkele datum of woonplaats bekend
is, ja zelfs dat alle voornamen ontbreken! Hun zoon,
resp. kleinzoon zou dan ziju: Jehnke von Wilmsdorff,
terwijl in hot Taschenbuch in de verdere generaties de
n a a m Prebelitow nooit zelfs meer genoemd wordt, en
het artikel aldaar ook alleon con W i l m s d o r f f heet.
Alleen do in Nederland verhuisde leden zijn zich later
Proebentozo VO/~ IYilmsdorff gaan noemen. In hot Neues
Preussisches Adels-Lexicon door Froiherr von ZedlitzNeukirch IV p. 63 wordt slechts voorzichtig opgomcrkt,
dat ,die ion Prebentow, sowie die Prebendowski und
die ren Wilmsdorff, als gemeinschaftliches W a p p e n
f’nhron einen b r a u n e n Fuchs im rothen S c h i l d e , d e r
einen Reichsapfel zwischen den Zähnen halt”. Of hier
aan afstamming in mannelijke dan wel vrouwelijke lijn
gedacht moet worden, dan wel aan eone slechts op
wapenovereenkomst berustende traditie, valt natuurlijk
hier in Nederland niet te onderzoeken. Eéne in de familie gebleven traditie zal ik tot mijn leedwezen geheel voor onwaar moeten qualificeeren. Ds tak &zebe&ow de Przcbendowslci voorde het bovenomschreven
wapen - do vos wordt ook vaak ,,marder” genoemd v e r m e e r d e r d bij het grafelijk diploma van 1711 met
eeno in den rechterschildhoek zwevende koningskroon.
Blijkons do familiepapieren namen enkele der Hollnndscho Prebontow von Wilmsdorff’s, 011 zichxelf reeds
teri olryechte, deze wapcnvermeerdering over. En hoo
aardig vindt men in die oude correspondentio’s het verhaal terug, dat dat kwam omdat zij eens de Poolsche
kroou geweigerd hadden, ten teeken waarvan .do vos
(of marter) afgebeeld wordt doze kroon afwerpend! Ind e r d a a d w o r d t i n twee o u d e kwartierstatan, tot ge-

noemde familiepapieren behoorende, de kroon schuinslinks geplaatst, alsof zij hut dier van den kop afvalt!
Toch heeft deze kroon als wapenvermeordering eenen
geschiedkundigen grondslag: Een tak van de Prebendou)‘s was tot groot aanzien geraakt, ook door huwelikon met do Potoclci’s en de volz Flemming’s. Toen nu
n a den dood van Johannes Sobieski de kroon van Polen
vaceerde, w i s t Johanner von Prebetidolo, v o l g e n s h e t
Gräfliches Tasohenbuch ,durch seinen Einflusz und Seine
diplomatische Gowandheit”, aan den Keurvorst vttn
Saksen Augustus 11 de Poolsche kroon te bezorgen.
V o l g e n s ,,Notices sur les families illustres et titrhes de
la Pologne” p. 264 slaagde hij hierin, doordat hij: ,se
vendit a tous les partis, les trahit tous st fut l’instrument sacret de son beau-père, le Comte de Flemming,
feld-maréchal et Ninistre de 1’Electeur de Saxe”. ,Il
se signula”, vervolgt de schrijver, ,,comme le plus corrompu et 1~ plus abject des hommes de cette d&plorable époque. 11 était payé par Poligna.c, a m b a s s a d e u r
de France, pour servir le parti du prints de Conti, qui
prétcndait au trone, en même temps il prenait l’argent
d u p r i n c e Jacques Sobieaki, dont il était le confident
et qu’il trahissait auprès de Polignac et de 1’Electeur
de Saxe! 11 profita d’un moment de confusion que toutes í33.3 intrigues avaient amenée pour trahir Polignac
et faire proclamer Auguste 11”. Door dezen zou hij dan
als ,trophèe da ses intrigues” in 1711 m e t g e n o e m d e
wapenvermeerdering verheven zijn tot graaf Przebendow
de Przebendowski. Z.[jn nageslacht echter hield zich beter:
,Durch die prauszlscho Occupation Westpreuszens im
Jahre 1’776 sank die Familie plötzlioh von ihrem Glanzpunkt herab”, zegt het Taschenbuch der Gräfl. Häuser
en beschrijft verder hoe de Prebendow’s zich verzetten
tegen de verdeeling van Polen en het Hof van Warschau getrouw gebleven, onder opoffering van al hunne
goederen en starosteiën, welke door de Pruiesen in beslag werden genomen. Deze graven Prxebendow de Przebendowski verschijnen van 1866 tot 1966, toen zij uit2
stierven, in het Taschenbuch der Gräflichen Haüser.
De vo?a Wilmdorff’s splitsten zich omstreeks 1700 in
drie takken. De oudste leeft nog voort in Duitschland,
doch heeft voel van haren voormaligen luister moeten
inboeten. De état présent is in het Uradeliches Taschenbuch al bijzonder slecht bijgewerkt, en heeft voor de
Nederlandsche genealogie geen belang. Van de beide
andere takken leeft in de vrouwelijke lijn een talrijke
nakomelingschap in Nederland voort.
De oudste generaties worden in bovengenoemd Taschenbuch aldus opgegeven :

1) In 1925 is deze familie dm ook opgenomen in het Taschenbuch
des Briefadels.

1 . . . . 21012 Prebcntow X . . . . von Pregel.
TI ..,. von Prebentow X . . . . vota Sehlpiiz.
IIT . . . . Jehnlce ro)a Wilmsdorff. Herr nuf WilmsdorflKr. Mohrungen X l0 . . . : ‘Tou Krapiìs, X 2O KOL:
dzcln vo9a Rnuschl~e a u s d e m Hause Lindenau.
IV Uit 20 huw, : Andreas, 1667 tot, Herr auf Grosznnd Klein-Bestendorf, mit Wilmsdorff, Kelken, Samrodt und Freiwalde, (Kr. Mohrungen), 1637, Gallinden, (Kr. Mohrungon), 1648, Wansen, (Kr. Neidenburg), 1669, und Klein-Taversee, (Kr. Neidenburg) 1651, Pfandherr auf Schlosz Liebstadt, Hzgl.
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PNUSZ. Rat und Amtmann in Soldau und Liebstadt, X Euphemia von Lichtenhan aus dtirn Hause
Orlau.

V Samuel, geb. 1046, 1605 tot, IC78 Herr auf Bestendorf mit Wilmsdorff etc. X Anna ren Schoeneich aus dem Hausc Schnellwalde.
VI Samtiel, 1688 tot, 1683 Herr au’f Bestendorf und
1672 auf Kelken, verkauft 1651 Wilmsdorff X Elisabeth von der Oelsnitz UIS dem Hause Kosclala~c,

geb. 18 Mei 16W.
VII Samuel, 1697 Herr nuf Bestendorf und Kelken,
1 6 8 5 A m t s h a u p t m a n v o n Seheston, Kurbrandenb u r g . Oberst, X Alt?aa nlargarete von Schrcc~~tsbell
aus dem Hause Aden, Grafschaft Mnrck (dochter
van Joost von Schwagasbell, IIerr auf Uberfeldt und
Uden en Elisabeth Johan,ra Boerlen, vrouwe van
Heyen en Uden l).)

(Zie verder de hier volgende bijdrage van dela Heer
Bijleveld. - Red.),
F . F . D E SMETR
1 Samllel von W i l m s d o r f f (No. VZ1 in bovenstaande
bijdrage van baron de Smeth. - Red.), heer van Bestendorf en Kelken, ambtshoofdman van Sehesten en
Keurbrandenburger overste, tr. Anna Margnrethe
v o n Schwunsbell, dr. van Joost en Elisabeth Joharma von Boenen zx6 Ueberfeld.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Samuel, waaruit de in Duitschland bloeiende tak.
2. Justus Bernhard, volgt 11.
11 Onder de uaoieren trof ik eeu afschrift van con Llad uit eenc
blikGaar verlor&‘gegane genealogie aan. Het bevat het wapen van
het Westphnalsche geslacht von Sckwanabell: ,,d’argent b, troia ktriers
de aable renvers&, les courroies de sablo, S fermaux d’or. Casquc
oouronn& Cimiar: un vol d’argent et de sable.” Het wijkt echt,er in
zoover van deze beschr~ving door J. H. Rictstap in het Armorial
Genéral af, dat de gespen zwart zan cn de vol ,,8, l’nntique” is, on
,,de sable et d’argent”. Het komt mij voor, dat de teekening wcl onnauwkeurig kan zijn. Het wapen is gedoeld met dat van het Rijulandsche geslacht Boenen: ,.d’argent & uno chninc de guoules cn pal,
forméa do trois chaînons at deux dcmis. Cimier: deux plumes d’autruche de gueules et d’argent.” De tweede en vierde xcha.kcl Tijn in
de teekening echter verkleind. Het geslacht heet hier Bonen. Met bchulp van de Renesse, Dictionnairo des íìgures héraldiques was het
echter mogelijk na te gaan, dat allnen Boenen bedoeld kon zijn.
Verder bevat het stuk do. volgcndc deels rnedsclnchtige, deels
tegenstrijdige aanteekening: ,,dit stuk is opgcmnakt in 1649. De 16
kwartieren daaronder de acht kwartieren zijnde :
Jasper von Schwanabell.
Gilleburg geb. von Fritng.
Joost von der Reckhc.
Elisabeth von Plettcnberg.
Conrad von Bonen.
Geertrnid geb. v. P.al!andt zu Wollermude
Conrad von Tonen zu Burg.
Elisabeth Knippinck.
Dezo genealogie is opgemaakt en bevestigd tot 1647 to Clocf.
De latere opgaven den 11 May lF61 te Luunen.
Het geheelu stuk is onderaan gednt.ecrd 13 Augustus anno 1789.‘:
Onder het wapen: ,,Anna Margarrtha von Sehtuansbell zu Uh~rfeld
und Uden en was de huisvrouwo van dpn Obrist Lolltensnt Samuel
Baron ~0% Wilmsdorff Hrer van Bestcndnrff, Drossanrt van Scllealen.”
Met eene aantookening: ,,Mijne oud overgrootvader en ml,ader van
moederszijde”, met de paraaph van Jhr. Mr. G. L. 11. Hooft, burge.
mecstor van ‘s-Gravenhage. Vermoedelijk werd dit stuk door hem
gecopieerd uit een dossier, hem blijkens bijgevoegde correspondentie
in 1855 geleend door Mr. F. A. L. ridder vau Rappard, commies.
chartermeester van het Rijksarchief te Utrecht.

3. Friedrich Il’ilhelm, v o l g t rIlris.
11 Jztstus Bernh.ard vota V’ilmsdorff, h e e r v a n Bestenclorf e n K e l k e n , g e b . 1649, -t 1~. B e s t e n d o r f ,
krais Mohrungen 29 Juli 1’711, ambtshoofdmnn
van Sehesten en Keurbrandenburger ritmeester, tr.
2 3 M e i 1’702 I$ltrl.ie I,uisc con SeeguIh Star,islnwska
u i t h e t h u i s ïUoZdittela, g e b . 26 D e c . Iö8;2, -c 22
Nov. 1738.
111 Jobs2 ( J o o s t ) Lodezcijk ‘ion Wilnasdorff, h e e r v a n
Bestendorf en Kelken (tot 1748), noemdo zich tegen
het midden der 180 eeuw veelal: vo/i Proeb&ow
von Il’ilmsdorff, geb. h. Bestendorf 11 April 1703,
b e g a f z i c h bi,j de gardedragonders, w a a r b i j o o k
zijn oom en voogd diende in dtatondicnst, vaandrig 30 April 1726, luit. 28 Apr. 1734, kap. der
n i e u w e c o m p . ih. regt. van den kol. do Guy 26
O c t . 1 7 3 6 , m a j . b.h. 10 bataljon i.h. ragt. v.d. gcneraal de Guy 13 Dec. 1747, majoor comm. v. Geert,ruidenberg 23 Juni 1750, + 1 0 J u l i 1 7 0 7 *), tr.
Maastricht 28 Jan. 1731 Antoiqeltc Ernestiue Jacol “)
( z i c h o o k n o e m e n d e Jacot cma Azele), geb. Mnastricht 17 Nov. 1709, t ‘s Hertogenbosch 24, bcgr.
28 April 1791, dr. van den gen. maj. Bnlthasnr
en S a r a 2Clctrin Ghijs.
Uit dit huwelijk:
1. Sara M a r i a IIelat*iëlia 2’011 Procbol tow va?a TVibnlsdor& geb. Naastricht, ged. Walenkerk 13 Oct. 1731,
t h. de Bouchorst, Noordwijkerhout 26 April 1797,
begr. Leiden, tr. op het Prinsenhof ( a m b t s w o n i n g
v. haren vader) te Geertruidenborg 16 Jan. 1753
Willem Mepaer,v, geb. Rotterdam 1 Mei 1’/17, kol.
v. h. regt gardedragonders en sinds 1773 gen. maj.
der cav., f- h. de Bouchorst, Noordwijkerhout 25 Dec.
1780, begr. Leiden, zn. van Nr. GerarL1! en Digna
Petro9aeEEa Wendeli?aa Leydel6ker.
2. Jacob Lxtrens Berlzhard von Proebenlow vaya Filmsdorj-f, geb. Maastricht, ged. Walenkerk 2 Nov. 1732,
wordt in 1757 vermeld als kornet i. h. ragt Wechmar,
verm. in buitenlandschen dienst; verder onbekend.
3. Johalan Albrecht v o n Proebentow z’ala Wilmsdorfl,
geb. Maastricht 1, ged. Walenkerk 3 Jan. 1734,
vendrig b. h. rent gardedragonders 8 Sept. 1749, later
luit. bij dat regt. tot 1765, waarna hij niet meer
voorkomt in Statendienst; verder onbekend.
4. G e r h a r d i n a Henriëtta von P,roebentow val1 \I‘ilmsdor@, geb. Maastricht 25, ged. Walenkerk 27 Oct.
1 7 1 2 5 , t ‘s-Gravenhage 3 Dec. 1793, tr. 11. Pays
voor Campen (gelegen hebbende op do punt, waar
de achterweg op den Heerweg uitkomt tegenover
de Grunerie) Oegstgeest 4 Juni 1766 Nr. G e r r i t
Pieter liooft, geb. ‘s-Gravenhnge 21 Maart 1726, secr.
ponningm. van Delfland, i_ ‘s-Gravenhage 2 April
1805, zn. van Hendrik en Barbara van Essen.
6. doodgeb. kind, begr. in St. Jan, ~Manstricht 21 Juni
1737.
6. ,Tean~~e Leopoldirle Esther con Proebcntow rnn lVi!nasdorff, geb. ‘s Hertogenbosch 24 Juni 1740, j- aldaar 16
April 1787, tr. Rosmalen 4 Maart 1766 Mr. _Sallsva~a
1) Onbekend bleef mij waar hij st#ierf.
9) Eone schouw versierd met hunnr wapens staat in do gang v. ll.
Raadhuis te Geertruidenberg.
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Heurn, geb. ‘s Hertogenbosch 6 Sept. 1717, rentmeester v. h. kapittel van Oirschot, secretaris, raad
en schepen van ‘s Hertogenbosch, + aldaar 16 Jan.
1781, zn, van Mr. *Jan en Antonia Aemilia Wolfsen
en wedr. van M a r t h a Christ,ina Collot d’Escury.
Albertine Louise Ernestine von Proebeniow val% Wilmsdorff, geb. Maastricht, ged. Walenkerk 23 Juli 1743,
t ‘s-Gravenhage 2 Juni 1774, tr. ‘s-Hertogenbosch
19 April 1767 Vincent Buslaaf des H. R. Rijksgraaf 27092 Eompesch Rurich, heer van Genderen,
geb. ‘s-Gravenhage 31 Maart 1728, lid der Hollandsche ridderschap, edelman van Prins Willem V,
kol. v. h. regt. gardedragonders 1766, gecomm. ter
general. rekenkamer en ter admiraliteit van Amsterdam, kastelein van Woerden en hoogheemraad va.n
Rijnland, t ‘s-Gravenhage 9 Sept. 1778, zn. van
des H. R. Rijksgraaf 1villem Vincent en Charlotte
Cornelia des H. R. Rijksbarones vaqa Boetzelaer.
Elisabeth Jacqueline von Proebentow uan Wilmsdorff,
geb. Maastricht 16, god. Walenkerk 17 Apr. 1746,
-t ‘s-Gravenhage 28 Feb. 1811, tr. 1’ Fort Isabel,
‘s Hertogenbosch 16 Maart 1767 Frederik Christinan
Herutrik vc19a Tuyll van Serooskerken, heer van Vleuten, geb. Utrecht, ged. 23 Feb. 1742, kol. der cav.
tot 1796, -t h. Sterrenberg, Zeist 6 Maart 1806, zn.
van Jan Maximiliaan, heer van Vleuten en TJrsula
Christinu Reiniera uan Reede-Allatone; tr. 20 ‘s-Gravenhage 3 1 Juli 1808 Mr. Nicolaas de Bijselaar, geb.
Qorinchem 6 Mei 1763, secr. van Gorinchem, raad en
ontv. der conv. en licenten aldaar tot 1’796, lid. Algem.
Rekenkamer 1814, f- ‘s-Gravenhage 29 Jan. 1818, zn.
van Mr. Nicolaas en Jokanna Maria can Borchare,r
e n wedr. v a n 111artha Francine Collot d’Escury
en Jacoka Bester rara Schagen.
Frederica Wilhelmina von Proelentow van \l‘ilmsdorff, geb. Maastricht 11, ged. Walenkerk 16 Nov.
17413, 1_ Rotterdam 21 Mei 1780, tr. Delft 26 Maart
1779 Da. JenjA Loais Verster, gab. ‘s Hertogenbosch
20 April 1746, pred. te Zuilen 1770, Wageningen
1772, Dordrecht 1773, Rotterdam 1677, + Rotterdam 21 Sept. 1814, zn. van ,7asper en Ctrth~rrrina
Digues de la Xofte; hij hertr. 1786 Corrzelia Karsseboom.
Il’illem Anna, volgt IV.

IV. Willem An9zn uon Pt-oebelctow uun Wilmsdorff, geb.
Voorburg, ged. 13 April 1749, petekind van Prins
en Prinses Willem IV, woonde na zijn huwelijk
tot 1774 te Utrecht, daarna in ‘s H e r t o g e n b o s c h
(poorter aldaar 3 Mei 1776) en des zomers op de
Nemurlaer, Haren (N.Br.), door hem gekocht, failleerde 1789 en weck uit, vorm. naar Engeland;
waar en wanneer hij stierf bleef mij onbekend; tr.
U t r e c h t 1 6 N o v . 1 7 7 2 Anlia HenriZtta van d e r
Bruggh.ea, geb. Colombo op Ceylon 14 April 1766,
-1_ (als weduwe) Utrecht 20 Maart 1836, dr. van
Dirk Willem en Arnouda. Delia,na Cornelia Loten.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cfideo~a Lodewijk Ernst (genaamd Louis) volgt V.
2. Henriëtte Wilhelmina JucoLa Alztonia uo91 Proebentozo ,t’aTa Wilmsdorff, geb. ‘s Hertogenbosch, ged. 16
Maart 1778, leefde in 1836 nog te Lymington tegenover Wight in Engeland, tr. Valleyres sur Rances,

3.
4.

6.
6.

7.

Zwitserland 19 Jan. 1796 Jean Louis Victor Samnel Thomasset, geb. Orbe 20 Juni 1766, officier
in Zwitserschen dienst, + in Rusland 1812, zn. van
Beoqes Samqel Henrz en Anne Rolaz de St. Viracent.
Wilhelmina A921an von Proebentow van Wilmsdorff,
geb. ‘s Hertogenbosch, ged. 11 Feb. 1781, -i_ Utrecht
dl Jan. 1829.
Jeanne Frarlçoise von Proebentow valt Wilmsdorff,
geb. ‘s Hertogenbosch, ged. 19 Oct. 1783, + Middelburg 28 April 1846, tr. Utrecht 29 Mei 1809
Hendrik IVillem Laratsheer, geb. Middelburg 8 Nov.
1773, schout bij nacht en commissaris der Marine
in da Zuiderzee, adj. des Konings, t A m s t e r d a m
23 Dec. 1836, zn. van Mr. Jacob Ereclerik en Adrinna Anna Theodora Golius.
Jan Carel Il‘illem (genoemd Charles) ,vo?a Proeberatow vara IVilmsdorff, geb. ‘s Hertogenbosch, ged.
30 Oct. 1786, i_ jong, doch na 1789.
Qerhnrda HemGtta Wilhelmina Anraa von .Proebe,ltow ma Wilmsdorff, geb. h. de Nemerlaer, Haren,
ged. ‘s Hertogenbosch 16 Oot. 1786, t Utrecht 20
Juli 1869.
Elisabeth JacoOa von Proebentow va9a 7Vilmsdorff,
geb. ‘s Hertogenbosch, ged. 1 Jan. 1788, i_ aldaar
en begr. 29 Juni 1788.

V. Jan Cidcora Lodewijk Ernst (zich noemende Louis)
vota Proeberatow v a n W&nsdorff, g e b . ‘s Hertngenbosch, ged. 5 Maart 1776, generaal in Britschen
dienst, f- Wexford, Ierland in den zomer van 1834,
tr. Wexford in Maart 1802 Martha Richards, vrouwe
van Rathaspick, dr. van Thomas, heer vnn Rathaspiek on Martha Redmond. Hij nam bij Royal Lioence
d d. 8 Mei 1802 naam en wapen z;jner vrouw erbij.
Dezo vrouw was de zuster van Mevrouw na92 Limburg Slirum geb. Richards, stammoeder van den
oudsten tak van dit geslacht. Ondanks alle pogingen
bij officieele en particuliere personen in Wexford
ingesteld, mocht het mij niet gelukken, de ontbrekende data, betreffende hen en hunne kinderen
te achterhalen.
Uit dit huwehjk:
1. Thomas II ‘illiawa Frederick von Proebentow van Wilmsdorff Richards of Rathaspick, t als laatste mansoir
van dezen tak Wexford 12 Nov. 1862 en begraven
in de kerk van Rathaspick onder een monument,
door zijne zusters en hare kinderen .opgerioht.
2. He9ariëtta Elisabeth von Proebentow van ll’ilmsdorff,
tr. 1834 _hitz Thomasset dit Dayrolles, haren vollen
neef, geb. 1807, kap. in Britschen dienst. Den naam
Dayrolles ontleende hij aan zijnen oom Thomas Philippe Dayrolles, gehuwd met Charlotte Henriette !lkomasset.
3. Anne von Proelentoru van ll’ilmsdorff, t 1 8 4 4 , t r .
1 8 3 2 .7ohn Cracen Monsergh.
4. Elisabeth volt Proekeratow van Il’ilnasdorff, t als laatste
van dezen tak Wexford 1898.
TIbis. Friedrich Wilhelm uo» Wilmsdorff, geb. h. Bostendorf Dec. 1660, officier i. h. regt gardedragonders
van Prins Willem van Hessen, komt voor als kapitein 1698, ma,j. tit. 26 Oct. 1709, maj. effectief 7
April 1719, luit-kol. 14 Juli 1723, kol. comm. der
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gardedrag. 26 April 172ö, i_ Maastricht, begr. St. Jan
6 Maart 1729, tr. l’(aanget. Kampen 22 Dec. 1699)
Aletta Gisberta von Bromsee, t Kampen, bcgr. Kampen 18 April 1711, dr. van Qottfried Erhardt en
JuditJ~ Sybilla Sleet ; tr. 20 Lingcn 26 Aug. 1713
Wilhelmina Aleida ïUichorius, dr. van Lambert en
A n n a Amelia Ahagen.
Uit hot eersto huwelijk:
Anna Judick uon Wilmsdorff, geb. Kampen, ged.
8 Nov. 1700; verder onbekend.
Elisabeth Lotcisa von Wilmsdorff, geb. Kampen, gad.
10 Sept. 1704, j- jong vóór 1713, wellicht, begr.
Kampen als: een officiers kind 16 Dec. 1709.
Wilhelmina CJzarlotte von Il’ilmsdorff, genoemd in
do voogd\jacte bij het tweede huwelijk haara vaders;
verder onbekend.
;!
Uit het tweede huwelijk:
Willem von Wilmsdorff, volgt 111. ‘**“~ f’-- ‘Y*%‘i@
Qeertruida Aleida v o n WiEntsdo,rff, tr. leiden landrentmeester van Lingen A. Haccius, 20 Lingon 14
Sept. 1748 Christian Fubian von Driessen, kap. i. h.
regt von Dohna.
Anna Amalia von Wilmsdorff, tr. Christian Heinriclz Shbberg, K r e i z u n d Domanrath te Cleve e n
Ontv. Genl. der tollen in Cleve en Marck.

11:. Willem von Wilmsdorff (noemde zich omstreeks
1760 ook wel VOYE Proebentow von Wilmsdorff), geb.
1714 (volgens zijne trouwacte te Delft, maar in de
doopboeken van geenc gozindte aldaar te vinden),
vendrig bij do gardadragonders 19 Dec. 1730, luit.
9 Nov. 1736, kap.-luit. 2 Nov. 1746, kap. 31 Jan.
1748, luit.-kol. 21 Jan 1761, t (na eene slaapziekte
van 11 dagen) Leiden 10 Aug. 1762, tr. Delft 10
Maart 1760 Elisabeth Jonnna van Goens, geb. ‘s Gravenhage 19 Nov. 1712, t Cleve 19 Mei 1781, dr.
v a n M r . Rijklof d-lichaël on Etisnbeth Leydekker.
Uit dit huwelijk:
Frederik Rijklof Wi!helm von Wilmsdorff, geb Leiden, ged. 23 Aug. 1 7 6 3 , + aldaar en begr. 1-8
Juni 1764.
Elisabeth Wilhelmina Christina (con Proebcutow) l*on
Wilmsdorff, geb. Leiden, ged. 16 Oct. 1766, t Cassel 30 April 1820, tr. 10 Utrecht 11 April 1774
D a n i ë l Johann Georg L u d w i g F,riedrich reu Derenthnll, geb. Minden, ged. 9 Nov. 1746, Geheimer
K r i e g s u n d O b e r r e c h n u o g r a t to Clevc, t Cassel 1
J a n . 1 7 9 9 , z n . v a n Friedricla Wilhelm on Sqbilla
Sophia I'OIJ Il’ittor ff-Hor/ldorf; tr. 2” Caasel 22 Jan.
1 8 0 0 Eriedrich IVilJieJnt Qeorg aus dem WinrkclWettin, heer van Hackpfüffcl, D a m m e n d o r f , Nenkersdorf en Roitzsch, geb. Zedtlitz bij Borna in
Sachsen 17, ged. 22 Nov. 1771, luit. b.d. HessenCasselschc garde du corps, ritmeester 1801 en na
1802 in Pruissischon dienst tot I 806, t Grimmn 26
Juni 1860, zn. van Bodo Bugust, heer van Zedtlitz en Dammendorf eu Sophia $malie von Nöllenderf; dit huwelijk werd 20 Nov. 1806 te Cassel
door echtscheiding ontbonden, waarna hij lmrtr.
Beuchlitz 1.1 Mei 1817 zijne nicht Joha,lne Amalie
Dorothee Sibylle von iilöllendorf.
B I J L E V E L D.

De nalatenschap van den Luitenant-Admiraal

Cornelis Tromp,

door A. P. M. A. STOHM

DE

G R A V E.

Toen de Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp, Grave
van Salisbury, enz. den 29 1Mei 1691 overleed, was zijn
dood oorzaak van oen reeks processen, waaraan eerst
ruim dertig jaar later door den Hoogen Raad voor goed
sen oinde werd gemaakt.
Bij testament van 24, September 1690 voor Notaris
Jacob van der Hoffe te Leiden had hij behalve verschillende belangrijke legaten tot zijn erfgonaam gomaakt zijn broeder HerbPrt, den Dolftschen Raad en
Oud-Burgemeester, of bij representatie diens kinderen,
Maarten (X Cathariua de Beyer), Dina (X Thomas valz
Beresteyn l), Heer van Maurik, uit welk huwelijk óén
zoon, Cornelis v. B.), Dirk, Margaretha (X Mr. Nzcolaas
K i e n ) , A l i d a en Jocoba (X Jan Willem de Cfroulard,
Heer van Surrester, Sch. on R. van ‘s-Hertogenbosch). Het
was er evenwel vcrrc van, dat dezen zich konden verheugen
in het rustigo bezit der zeer belangrijkc erfenis. De eerste
aanval kwam reeds enkele dagen na de begrafenis van de
zijdc der familie ll’ilseq bloedverwanten van Cornelis
Tromp’s vrouw, ïilargarefha van Raephorst, wier moeder
was geweest Aafje Uiitsen, dochter van den Amsterdamschen Burgemeester Gerrit-Jncob W. Zij, d.w.z. Mr. Nicolaas ll’itsen, Raad en Burgemeester van Amsterdam en
zijn broeder Lambert, Ridder, Collonel on Major der stad
Amsterdam, botmistten de geldig!.leid van het testament.
Nu was het waar, dat Tromp en zrjn vrouw op 6 Fobruari
1688 een mutueel testament 2) hadden gemaakt, waarbij
zij elkaar tot universeel erfgenaam benoemden en waarbij
do testatrice alleen bedong, dat haar man, langstlevcndc
zijnde, van zi,in arfenis zou uitsluiten de descendenten van
Aartje Witsen, zuster harer moeder, gehuwd met den Heer
Bicker van Swieten, maar dit testament mas lator aangevuld door een codicil 3), waarbij beide echtgenooten overeonkwameqdat als delangstleevendezonder testament
k w a m te overlijden, de gezamelijke nalatenschap in twee
gelijke deelen zou komen aan elks familie, voor Tromp zijn
reeds genoemden broeder, voor Margarot,ha v. Raephorst
de eene helft aan de kinderen van Sttsttnna van Lanschot,
gehuwd met Johannes Kien en do andere helft aan Lamhert en Nicolaas Witsen samen, maar aan do bevoegdheid
van de(n) langstlevende, om een geheel afwijkend tostament tc maken, was in geen enkel opzicht geraakt en
waren de aanspraken der Witsens dus op niets gebaseerd.
Zij trachttun hierin te voorzien door een zeer zondarling optredon, vertoldon overal rond, dat Tromp vóór haar dood
uitdrukkelijk aan zijn vrouw (+ 1690) had beloofd, aanhun
testament niets te zullen veranderen en dan ook niet dan
na hevigen tweestrijd daartoe had kunnen bosluiten.Hij was
toen gelogeerd gewoest bij zijn broeder Z~edwrt op diens
buiten te Rijswijk: tweemaal reeds was hij met Herbert
op weg gegaan naar den notaris, maar ba,d hij den koetsier
onderweg last gegeven, weer terug te keeren. De derde
maal was het cr echter van gekomen. Tromp kreeg daarna
evenwel wroeging, n was vervallen in cen grooto mclancolis
1) Hij tr. 2’ Johanna Catharina de Chot en had bij haa,c eenzoon,
Christiaan Paulus 1). B .
3) Notaris Abraham ran den Endc to Amsterdam.
3) 14 Januari 1690, voor denzolfdon not,nris.
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off droefheyt” en had reeds in Januari daarop geklaagd
aan den predikant Gerbrandus van Leeuwen te Amsterdam
,,dat Godt hem verliet en dat nooijt als hij plagt, troost
kondo vinden uyt het gebet, off ‘t gebruyck van des Heeren
H. Avondmaal, off het hooren off het leesen van de H.
Schrift.” Zoolang hij nog kon spreken, maalde hij daarover
en duldde hij zijns broeders kinderen niet in de kamer,
maar ,,hadde hij telkens sijn aangesigt van haar affgekeert, wijsende, dat sij uyt de kamer souden gaan”, zelfs
had. hij hun toegevoegd ,,weg jouw schelmen en hondsvotten”.
Zeer wel rqogeiijk hadden de kinderen Tromp volkomen
gelijk, toen zij voor het Hof verklaarden, dat de Witsens
hadden gedreigd ,wel mot soodanige verre uyt,siende bedreijgingen va,n de schiftinge en deijlinge des boedels te
sullen st)rcmmen, en, door kostolijcke processen de gemelte
Erffgenumen soodanigh te incommoderen, dat eenige van
de gemelte Erffgenamen tot so verre selfs waren geintimideert geworden, dat si quovis modo van dusdanige vexatie
aff te komen en soo Importanten boedel te redden, als gedwongen tot een pretens accoord hadden moeten resolveren”, maar hoe het zij, op 19 en 20 November 169 1 werd
een accoord gesloten tusschen Lanabert en Nicolaas Witsen
eencrzijds en anderzijds de meerderjarige Naarten, Dina
en L)%t-ti Yq.onq benevens de voogden over du overige, minderjarige kinderen Tromp, waarbij aan de Witsens een
som van f 35000 ineens werd toegekend, ongerokend het
belangrijke, door Tromp aan Nicolaas Witsen besproken
legaat en welk bodrn,u dan ook reeds enkele maandenlater
werd afbetaald. Bij deze overeenkomst beloofden bovendien de Witsons hun steun aan de Tromps in hun actie
t,egen de Bicl~rs van Sdeten, waarover hier onder.
Een deugdelijke grond voor dit accoord blijkt nergensen
het is dan ook niet te verwonderen, dat het niet bevestigd
is door een “willige condemnatie” zoonls toen gebruikelijk
was en alleen geäpprobcerd door de Weeskamer te Amsterdam, waar de boedel der minderjarige kinderen Tromp
verantwoord werd. 4) Meerderjarig geworden, lieten eenige
van hen het er dan ook niet bij, maar bestreden de geldigheid vnn het accoord. Aan ì%*icolaas Kien werd als man
van Margarefha, haar pa.rt in de f 35000 door de anderen
t e r u g b e t a a l d , t o e n evenwol de Gy.olllard, als man van
.7at*oOa Fro~~rp en tevens als voogd over Cor~zclis van Beresle?J7z, benevens rfo7m12~2u C’cthari/la de Groot als weduwe
en boedelhoudster van 7’1~0~~~s vnn Bcresteyn en m o e d e r
van Paulus II. B. in 1707 ,,er uit wilden springen” lieten
_&icolnus Witsen en Lamberts weduwe, Saya Nuyts, beslag
leggen op eenige zijner goederen en daagden hen voor het
Hof. Hoewel (3roulard de wroegingsverhalon van Tromp
als ,falmerijcn en ma,lcri.jen” qualificeerde, opmerkte, dat
Tromp immers alle gelt>genheid had gehad, z[jn bezwaarde
geweten te ontlasten, door zijn testament te vernietigenen
de togenpart,ij tartte een enkelen rachtsgrond aan te voeren,
waarop het afgedwongen accoord gefondeerd kon z[jn hierop bleven do \Vitsens a.110 antwoord schuldig - het
Hof condetnnoerde Groulard en zijn schoonzuster het beruchte accoord van 1691 ,,t,e approberen ende te ratificeren,
mitsgaders volcomcn gestandt te doen, sonder hem ter
contra.rie on in praejudicie van dien, met eenige actie, off
pretcntien ten laste van de Impetranten to behelpen, in
eenigerlei wijso”, verklaarde het arrest van kracht en ver-

oordeelde Groulard C .S . in de proceskosten, iets wat slechts
bij uitzondering geschiedde. 5)
WelgingGroulardinhoogerberoepbijdenHoogenRaad,
tnaar hij kreeg ook daar ongelijk. 4 November 1721 bevestigde dit college het vonnis van het Hof en veroordeelde
Groulard bovendien in de boete van de reformatie.
Het dispuut met de machtige Witsens masniet deeenige
moeilijkheid voor de kinderen Tromp. Behalve processen
tegen de kerk van ‘s-Graveland, terzake van een legaat,
dat Jan valz Helmont (t 1666), de eerste echtgenoot van
dlargareiha van Raephorst, aan die kerk zou hebben vermaakt 6, en tegen Alida Draecx, weduwe van A b r a h a m
Uyled~roeck, die het fortuin der minderjarige kinderen
Tromp had geadministreerd en na wiens dood belangrijke
sommen verduisterd bleken te zijn T), waren er nog twee
questies van meer genealogisch belang.
De reeds genoemde Burgemeester Gerrit.Jacob Witsen
had bij testament s) zijn geheel0 bezit fidei-commissair gemaakt aan zijn beide dochters en haar descendenten, zoodat het lang niet zeker was, of z\& kleindochter, dlargare2hn vn~a Raephorst, haar moederlqk erfdeel vervreemden
kon en aan haar man nalaten. Ook deze zaak kwam voor
het Hof dat in 1707 besliste, dat de kinderen Tromp aan
de kinderen van Aartje Witsen, Gernrd Bidder van Swieten,
Heer vnn Oud-Haarlem en zijn beide zusters Margcrrelha,
eerst gehuwd met den in 1668 overleden Gcrnrd van Helment en daarna met Cor-jlelis Qeelvi~ck, HeervanCastricum,
Burgcmecster van Amsterdam en Alida, weduwevan Alhert
Reynst, zouden uitkeeren f 7600 voor hun aanspraken.
Ten laatste kwam nog een zwerm erfgenamen van de
sedert lange jaren overleden Jan van Helmont en Diewertje
Bicker aanzetten om van de begeerltjke erfenis ook een
deel te bemacht.igen.
In 1612 nl. hadden Jan 2;an Helmont Jmsz., Bewindhebber O.I. C. en Diewertje Bicker een mutueel testament
gemaakt”) en daarin o.m. gewild, dat als hun kinderen
zelve kinderloos stiorven v o o r d e(la) Ia fzg s t 1 e v e $1 d e,
hun geheelc nalatenschap in twee gelijke deelen, ongeacht
de herkomst, zou komen aan ieders naaste familie. Nu was
de testateur reeds in 161’7 of ‘18 overleden, zijn weduwe
in 164 1, terwijl hun beide zoons, Gerard, de hierboven genoemde oerste man van Margaretha Bicker vala Sloieteja en
zijn broeder Jo7lan, Schepen en Raad van Amsterdam, de
eerste man van Nargaretha van Raephorst, resp. in 1668
en ‘65 gestorven waren, beiden kinderloos en na hun vrouw
tot universeel erfgenaam te hebben gemaakt.
De nieuwc gegadigden waren: eerst de kleinkinderen
vnn Jans zuster, Marykeqa cafa Helmont, die met eenen
van Boscl~hrlyzen was geirouwd geweest. Hieruit Geertruid
w. B , gehuwd met Ds. Daniel Boxtel, predikant te Gouda,
dio één dochter hndden nagelaten, Maria Boxtel, echtgenooto van Etias Schoock. Geertruids zuster, Uaryl~en tma
Bosck7zuyzelz, was gehuwd geweest met Ds. Corgzelis Heycoop, waaruit drie kinderen: Ds. Johannes H., predikant te
Zijdervelt (bij Kuilenburg) en diens zusters Elisabeth e n
Maria.
Van den Bickers-kant kwamen zich aanmelden de beide

4) Zie Wapenheraut 1006, pg. 267 en Vv.

5)
6)
7)
8)
0)

Sententies Hof van Holland, 23 Juli 1717, no. 72 en 73.
Sententie H. v. H. 30 Mei 1707 no. 45.
Sententies H. v. H. 23 Oct. 1714, no. 113 en H.R. van 20 Mrt. 1717.
8 Sept. 1609, Not. Jacob G+berti te Amsterdam.
24 Oct. 1612, Not. Jacob Gijsbers te Amsterdam.
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dochters van Diewertjes broeder, den Amsterdamschen
Burgemeester Johan Bicker, nl. Qeertruid Bicker, wucluwe
van J o h a n Da,@ en Jacoba Bicker, echtgenooto van
Pieter de Qraeff, Heer van Zuid-Polsbroek, Bewindhebber O.I. C. en de dochter van Dieuwertjes zuster
Wendela Bicker, de vrouw van den Raadpensionaris
Jan de Witt, Anna de IYitt, getrouwd met Mr. Herman
van den Hotrert, Oud-Raad van Dordrecht, terwijl de
rei werd gesloten door Mr. Simon Halezoijn als geïnstitueerde erfgenaam van Anna’s zuster, Agnieta de Witt.
Reeds in 1680 had het Hof hun aanspraken niet erkend,
maar nu blijken zij ontroostbaar bij de gedachte, dat het
fortuin van Jan van Helmont en Dlowertje Bicker in een
geheel vreemde familie is overgegaan en eischen zij daarom
die geheele nalatenschap op - met het zelfde succes natuurlijk, want ook dit maal ontzegt het Hof hun eisch. 1 O)

Selillen van Meldert is geboren den XXII October aO
1669.
Daniel vafa M eldert is geboren den VIIIO Janniwary int
jaer 1561 gerayst na Italiën voor harp ende luytslager mot
Hartooch Matheus out sijnde ontrent 20 jaren ende tsedert
niet meer van hem verstaen waer hLj gebleven is.

Familie-aanteekeningen

van Melder&

medegedeeld door Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PR I N S.
In de verzameling handschriften van de Koninklijke
Biblotheek te ‘s-Gravenhage bevindt zich een perkamenten boekje no 78 H 34, waarin is geschreven:
,Register gheboorte ofte ouderdom vä mijn ouders vader
eñ moeder, mij eñ mijn huysvrouwe mitsgaders mijne
kinderen geboorte eti oock nommatie van haerluyder peters
ende peten bij mij Cornelis r’ctn Meldert.
Cost mon vouloir.”
Hieronder volgt wat men in dat boekje ziet en leest.

Een alliantiewapen : 1 doorsneden, boven op hermelijn
drie roode palen; beneden effen goud; 2. in ruitvorm, op
zwart drie zilveren sterren, 2 en 1, de rechts& boven bedekt door een gouden vrijkwartier, beladen met een rooden
blauw- getongden en -genagclden leeuw; helm, wrong,
dekkleeden; helmt. een uitk. sat.yrsbuste zonder armen,
de buste gepaald van rood en zilver (5 stukken). Aan weerszijden van het helmt.: 12-72. Onderop een lint: Meldert
Anno 1612 Weuluwe.
Mijn grootvader Cor,zelis tan Meldert is geboren tAnt.werpen int jaer ons hoeren 14’20 (sic) obyt den . . . . 1697
out 80 jaer, troude den . . . . mijn grootmoeder Tan,,ekeia
run Weuluwe wiert geboren int jaer. . . . obyt den . . . .
jare 1584 hebbende bij malkander geprocreert kinderen
hiernaer volgende wesende mijn oomen en moeyon geboren t Antwerpen:
Anneke run Meldert als eerstgeboren is geboren den
14 November ao 1648.
Aert uall Meldert mijn vader is geboren den XVII April
anno 1550 obyt den 30 April 1617 tot . . . . ende begraven tot Sommelsdijck.
Janneken t!an Meldert is geboren den vgffden November
A0 1 6 6 3 o b y t d e n , . . . 1616 out 62 jaer.
Cornelia van Meldert is geboren den XXXe September
anno 1664 obyt den lesten April 1617.
Maria valz Meld& is geboren den X1X November anno
1666.
Cornelis zjcI?a Meldert is geboren den VII February anno
1667 gebleven voor Geertruyt den Berg ruyter in coninx
dienst.
10) Sententie H. v. H. 5 Juli 1696, no. 66.

Alliantiewapen 1. v a n M e l d e r t a . v . ; 2 i n ruitvorm, Nu y ts (op blauw een zilveren hooiberg, waardoor
twee zwarte gekruiste drietandige hooivorken), overigens
als de vorige wapens. Onder de zuapells:
1612
Meldert
Nuyts.
Mijn vader Aert vals Meidert wesende oudste zone van
mijn grootvader Col-~xlis valb Melder2 is geboren den XVII
April a” 1650 Tautwerpen sdaegs voor St. Ursulla troude
don winter ao 1676 segge 16’77 te beloken Paesschen nade
Pacificatie van Gent mijn moeder ï’olr~~ekel~ Nuyts geboren den . . . . anno 1557 tot Brecda brouwersdochter in de
drie witte ruyten, obyt den 3 Maert 1603 tot Goere leyt
int coer begraven.
Ende hebben bij malcander geprocreert XVI kinderen
waer van de laugst levende hiernaer volgen.
Anneken van Mcldert als oudste ende eerste bindt is
geboren tantwerpen a o 1078 dcu 17 Augusti op een sondach voor noen te half acht is na haer moeder genaemt;
haer peter was ilIartij/~, Behagel haer pete was jouffrou
Camilln Michueli d’ander pete Catrijna van Dul,le.
Cornelis van Mcldert als oudste zone ende tweede kindt
ben geboren tot Antwerpen in de Keyserstraat, onder
$‘en,nnde Civilic int jaer ons Heeren 1680 den 6 Mey op
Donderdaghs savonts ontrent X uren eïi zij gedoopt in
ons lieve Vrouwenkerck. Mijn peters eíï peten waren Sr
Frederick Coctaraets d’ander vaders name B a l t h a s a e r
Luuden coopman oock Susanna van Wel ende Margriete
h’lselaers jonge dochter wiert genaemt nae mijn grootvader.
Corn. voorti is gestorven den 18 7ber año 1616 smergens
ten 8 uiren in Soiñelsdijck.
Hans valt Meldert is geboren tot Rotterdam den 90n
January op een verloren Naendach a” 1684 na noen te
hnlff ure 4 int Tolhuys doch voor mijn was ser noch een
soon Christiaen genaempt sterff 18 maeïi out.
Aert vals Meldert is geboren den lesten Augusty ao
1686 hadde tot peters Atrdries de Hoest en Jacques van
der Steela 2 groote coopliedcn macr gaven niet. Sijn pete
A n n a Kluppels dr. gaf 6 gulden.
Sara van Meldert is geboren den 6 February a” 1098
na thien uyren.
Abraham van Melder1 is geboren den VIII Jannewary
ao 1694 op Vrijdach nacht voor X1 uren tot Rotterdam
den 11 Mey 1607 naer Antwerpen gevaren.
Peter von Meldert is geboren den XXIIIden february
int jaer 1596 op een vrijdach tot Rotterdam iñ vergulde
Haen obidt den 290 Naert ao 1696 tot Rotterdam begraven inde Princekerck de lesten ditto.
Maeyken van Meldert is geboren den a0 1699 ende
is gestorven den 23 Maert a” 1608 smiddaegs ten XII
uren oudt wesende IX jaer tot Goedereede.
Den XXIII Fevrier wiert mijn moeder sieck aen de
swarte sprou ende is gesturven den 111 Maert a” 1 6 0 3
savonts tusschen 1X eïï X uren wort begraven den VI
ditto tot Goedereede opt choer onder een witten zarck.
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Den X1X September a n n 0 1604 is vader getrout tot
Goereo met zijn tweed3 huysvrou genaemt Susa?tncc mn
\Vassc&urch weduwe van Christiaeu chirurgiju hebbende
een dochter genaempt _Uadalee?an.
Twee wapens :

Icht of thien dagen van Antwerpen gescheiden waren
,ñ kreeoh tsander daechs wesende op een donderdach
ion. XXIX September een groote sieckte geduerende X
lagen ende den X October en X1 is haar sieote wat
verlicht voorts den X11 d i t t o w e s e n d e w o o n s d a c h s
veder de vooríï siecte ende met eenen den arbeyt gecregen
jmorgens ten VI uren end3 is den XIIC smorgens ten X1
xen verlost van een doodt kindt wesonde 3en dochter. Ende
mijn weerde lieve huysvrou Ca.t?lalijna van NWJS is gevolcht, ontslapon in den heere eïï gesturven den XXII
3ctober anno XVIc el£t”smorgens ten acht uron opeensaterlach, ende leyt begraven tot Goereede opt choor boven
haer vier kinderen oudt wesende XXXIX jaren hebbende
tsamen vredich gotrout geweest zeven jaren.
Finis 1612.

Meldert a.v.

Wassenburch (in ruitvorm, op
blauw een roode burcht, gekanteelde
bovenrand, zwarte poort en sohietgaten).

hlliantiewwpen M 3 1 der t en in ruitvorm, op zilver
een ridder in gouden harnas met opon vizier, helmbos
rood on goud; in rechterhand een lans, waaraan een
rood3 banier, beladen met tien gouden ballen, 4, 3, 3;
in linkerhand een roode banier waarop Oien gouden ballen
4, 3, 2, 1.
Meldert
Anno 1612
Nuys.
Ick Cornelis Meldert oudste zone van de voorfi kinderen
b e n g e b o r e n t o t A u t w e r p e n d e n vijffdu Mey int jaer
1 6 8 0 o p e3n3u donderdagh, troudu den leston O c t o b e r
anno XVIC vier tot Goedereede; mijn huysvrou Calha~l~~nce
VU(I~L I\izq!s is geboren Tantwerpen den X V I O c t o b e r
ao 1572 ln do pater noster straet, !haer peters end3 peten
waron.... hebbende twee broeders wooneñ Tantwerpen.
.E%il~~s va?& IVUTJS is geboren den . . . . int jaer xo 1669.
Jaques vau NMJS is geboren den . . . . anno 1577.
Mijn eerste kindt genaempt Auneken van Meldert nae
m i j n moedar Sr. is geboren den XVIIon October op Sta
Lucas dach wonende Macndachs tsavonts ten halff tbien
uren tot Goereo a” 1603 hner petors waren mijn vader
ende Colxcliil, 1Viclctndlsdr,
Obyt don X December ao 1600 op een Saterdach was
o u d t t w e e maenden leyt begraven opt choor.
Mijn huysvrouwo tweede craem is gelegen van twee
sonen den ouclsten genaernt Philips van Meldert naar
mijn huysvrou broeder on den tweeden zone is genaemt
Daniel naer mijn oom vaders broeder.
End3 zijn geboren den 1111 Januarij aq 1608, wesende
Vrgdachgs smorgens tosschen 4 onde 6 uren tot Goereu;
ha.er peten waren Sara rnijn suster ende Maria Wielandts
begde jonge dochters.
Daniël vul: Melder9 de lest geboren van de tweelingen
is gesturvon den 4 Supt3mber anno 1609 op een Vrijdach
smorgens ten 8 urun oudt een jaer VIII maanden leyt
medo opt choor.
Philips van dtclder$ als eerst guboron der tweelingen
is gestorvan den X1111 Naert anno 1610 op een Sondach
naemiddaoh ten tweu uren oudt twee jaer twee maenden
thien dagen leyt nefl’ens zijn broeder.
M i j n viordo kindt ende darde craem is genaempt
Jo/~a~a~2cs t’cln Mddert rraer miju huysvrou vader on mijn
bro3dor, is geboren den XXII february anno 1609 op
een Sondach snachts tun ze&3 uren zonder getuygen.
Mi,jn h u y s v r o u Calhctl{i/la IJUIL NUIJS saliger vertreck
en sterven nyt dit dal d e r t r a n e n .
Den vierden Septembor at” 1611 op een Sondach smorgens ten X uren is mi,jri huysvrou Cathnlijna met mijn
oanigste jongste zoontio .Johawzes naer Sommelsdiqjck bij
mijn vader te Kermis gevaren eii reden woonsdachgs
den 7 September naer de Pluto eiï soo voorts naar AntwerF en quamo den XXVIII ditto wedor tuys op een
Woonsdach over Rotterdam met onse nichte, naedat sij

Hier naer volcht do comst van mij Johan van Meldert
u y t Oost-Indiën, mijn trotidaoh als geboorte van ons
kindjo enz. Anno XVI”XV.
Wapens van Meld erten in ovaal: gedeeld: 1 op
goud een rood3 goudgeknopte roos, vergezeld van drie
zwarte posthoorns, mond rechts, 2 en 1; 11 op goud drie
groen3 plompebladeren, 2 en 1. Hieronder:
1624
van der Meer.
Meldert
Loff zij Godt boven alle.
Nae dat ick Jan van Meldert over de 10 jaren op een
Oost Indische reis geweest ben ende int jaer ao 1616 den
17 Suptember Godt loff wederom gesont thuys gecomon
b e n out s’jndo ontrent 82 jaren.
Soo ben ick int solve jaer den 13 December met d’Eerbar3 dochter Maria Adriuens van der Meer een eenich
kint getrout ind groote kerck van Nicoloes Caspc~~is tot
Rotterdam a’lwnor sij oook gebooren is, was oudt 20 jaren,
alsoo se was gebooren int ja3r ons Heeren ao 96 don 8 Decomber. Zij heeft eonen b r o e d e r e n oen suster gehadt
doch in hner joncheyt gestorven. Mijn huysvrouw voorschreven haer vader Adriaen Il’illemsz. Portier was oock
van Rotterdam doch was int jaer 1610 naer dat hij in
de 60 jaren out was overleden eïï leyt begraven in de
grooto kerck benoorden den toorndeur.
Hnor moedor was ilrlaertieft Jut,s van Amsterdam out
indo 60 jaren woonachtig in do Lombertstruot in d3n
Vergulden Aap daar sij met haer dochter, mijn huysvrou
nu sijnde, een bruyloft feest gegeven heeft.
Obiit don 60” Ney lti24 out 71 jaren leyt bij haere man
voorschr. begraven.
Anno 1617 den I 0 Moert des avonts tussen 7 en 8 uyren
is mijn huysvrou bevallen in den Aep van haer eerste
geboorcn Eindt wosende cen dochterken e@ wiert gedoopt
van ïVicoboes Cusparus naer haer grootmoeder ‘Sar van
v a d e r s ai.jde A~rncl~en fizqts; haer peters ende m e t e r s
waren haer grootmoeders Nnria Jans, Susanna TasPenburch on oom Pieter wn Melder& obitt den 240” Augusty
16 maenden out sijndo begraven bij haer groodtmoeder.
Anno 1 6 1 8 d e n eersten Nay is mijn huysvrou tot
Goedercedo bevallen in haer tweed3 craem van eenen
jongen soon smorgens vroech ten 4 uyren end3 aldaer
g e d o o p t ontrcnt drije weecken oudt si.jnde van Adriaefz
Sormnnlts predicant aldaer; wiert na sijns moeders vader
Sar ghenaempt Adriaen. Zijn peters en meeters waren
Maertien Jans Aep bestemoer, Anihoy Claess. Vermolen,
S a r a Moysman ende Mr. J o o s t Seys chirugìjn tot Middelburch.
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Anno 1618 den 2Be Decembw ben ick Jan van Meldert
voor de iao reys wederom na Oosl Indien voor dia van
Amsterdam gevaren met het schip Nieuw Zeelandt voor geluck end0 behouden reyse verleenen
oppercoopman. Godt almaohtigh wil1 geven dat ick s0
Fynis.
behouden mach uyt end0 thuys doen onde wederom met
1630 den 13e Juny is mijn huysvrou MaP ran Neldert
lieff bij mijn vrou end0 soontien, di0 ick beneffens haer
bevallen in de kraam van haer sevende v o l d r a g e n k i n t
moeder thuis liet, mach comeo. Amen.
weesend een dochter is gedoopt Cornelin end0 was geInt leste van April ao 1619 heeft mijn huysvrou ocn booren ten huse v a n Jmper Culsc?utier op de Seedijck
quade craem gehadt ent was een soontie van 16 weecken
naest den Swarten . . , . . haer peeter was Josper Gulschuier
ttielck ons derde kint (haddet Godt belieft) geweest soudo cn haer maetor Ermpje Calschuier eíï kreech tot pil10 van
hebben.
Jaspar Calxhuier e e n silveren bcecker & van Ermplge
Anno 1624 den 31 Mey ben ick Jaia van Meldcrt met e e n silveren candeelcommeken.
00n advijsjacht genaemt ‘t Haesjen wederom voor oppor1633 A.d. 13 July ten halff neghens is overleeden mijn
coopman tot Amstsrdam (door Godts genade) thuysgedochter Cornelia unt~ Keldert op eenen donderdach end0
comen naer dat ick 6 jaren au 6 maenden op de reys ben is begraven den 170 July wesende een Maendach leyt in
geweest. Mijn huysvrou end0 soon (Godt loff) gesont de oud0 kerck tot Amsterdam onder haer oud0 grootvindende als ick oock was. Naar mijn vrouweq moedor
vaders sarck.
was 26 dagen voor mijn thuyscompst in den Heer gerust
1636 A.d. ultmo July ben ick Jnn ca)1 Melderl van mijn
alsoock haer s t i e f v a d e r Pieter Clacszn ontrent een ja0r derde reyso voorÏï oppercoopman met het schip Mastricht
voor haer moeder.
int Goeroes0 gadt God heb looff welthuys gecomen naer
Anno 16% den 20 Junius op een Vrijclach voormiddach dat ick vijff ja0r onde 4 maends hadde uyt geweest doch
ten elff uyren is mijn huysvrouw Godt lof tot Rotterdam sieckeli&k van lichaem. Mijn huysvron & haer kinderen
int huys van d0n vergulden Aep bevallen van haer derds
gesondt vindende maer mijn jongste dogter Cornelia was
voldragen kint wosende een dochter end0 wiert in de in den Heer gerust do . . . . End0 Godt wil haer s i 0 1
groot0 kerck ghedoopt out sijnd0 10 dagen eïï wert gegnadich weesen. Amen.
naempt naer haer grootmoeder saliger van haar moeders
Dit ist Eynde vant stam Bouck door mijn vader verzijde Maria. Haer peters eude meeters waren Oom Jasper volcht.
Calsclzu~~er haer moeye Snra vnn Meldert 2 man eñ Susunnel(elt varh der Dussen cosijn Corstemmts tweed0 vrtiuw.
Anno 1626 den 14 Augustus Vrijdacha voor Maria Iets over de kwartieren van Frederik (graaf) de
Hemelvaert voor de middach tusschen 9 eïï 10 uyren is
T~O~IIS (alias Thom of Thema), echtgenoot van
mijn huysvrou (door Godts hulp) verlost van haer 4d” volJohanna Maria Boerhaave,
dragen kint tott Rotterdam in de Brouwerij van de Rood0
Paeuw end0 was een welgeschapen jongen soon die den
door M. G. WILDEMLN.
13 Septemb. ten doop wiert gobracht tot Rott,ordam in de
groot0 kerck ende is aldaer van de predicant Nieuwenroy
Het tijdschrift ,Buiten” van 23 en 30 Oot. 1916
g e d o o p t naer sijn grootvader Sr van sijn vaders sijde
geeft o.a. met tal van fraaie afbeeldingen, een artikel
Aernout; hij hadde t w e e pceters, d’een w a s Snrn txx?a
van de htncl van Mr. A. Loosjes over Oud-Poelgeest
Meldert en d”ander Aefiejt nicht Anthony Calschtqers vrou.
bij Leidq het buitenverblijf, dat in 1724 door onzen
Obyt den 20n dach January a” 1630 out zijnde 3 : jaren
grooteu Boer7mxve werd aangekocht, en waar hij gedu4 : maend. 18: dagen eïï leyt begraven ten Zuiden in de
rcndo negen jaren een wolverdiendu rust genoot.
korck.
Op bl. 510 van genoemden jaargang vindt men de
Anno 1627 den 18en November tusschen den Donderdach end0 Vrijdach snachts te 3 uyren is mijn vrou be- afbeelding van een hoofdwapen en kwartierwapens met
vallen van ha0r vijfde voldragen kint, endo met Godts het zonderlinge onderschrift: ,Wapenbord in do biljnrthulpe verlost van 00~1 wel gheschapcn jongen soon in de kamer met wapeus van verschillende bewoners vau het
kasteel. In het midden de wapens van De Thon2.y 0n
Wynstrnet achter den Ornngienboom. Is den 12 dach
Decamber in d0 groote korck tot Rotterdam gedoopt end0 Boerh-ave.” ‘)
Een en andsr toch, st.elt voor hot alliantie-wapon
ghekeratent Johannis. S[jn peeter was II’iEEent Cnlscirztyer
ons neef, Snrn snster was zijn peetie die hem hieff. Godt De Thoms-Boerhaaw en de 4 kwartieren van elk dezer
echtgsnooten. Evenwel is de plaatsing dezer kwartierlnet hem in deughden opwassen. Obyt den 20 dnch Februarii ao 16% out zijnde 1 ö maenden & ‘L d a g e n begraven bordjes onjuist,; de mannelijke en vrouwelijke stamdoelen
te Brie1 in de k0rck. Nota Zijn peeter Calschuyer gnff tot zijn n.1. dusdanig dooreengehaspeld, dat met dit voorbeeld als leiddraad, een0 uitwerking dezer kwartieren
pille i Jacobus g. 1 s i l v e r conx. daelder.
allervreemdst resultaat zou opleveren.
een
1629 den 170 September tegers den avondt ontrent 7
Volgens
de afbeelding zijn de schildjes aldus goplaatst:
uyren is mijn vrou in den Brie1 bevallen van een wvelgescbaapen jongon soon zijnde hacr s0ste voldragen kint
1) 0t.k ten a a n z i e n vnu a n d e r e onderdeolen merkton w i j e n k o l c
ende is den 280 October in den vergadering0 opt Maiklnnt
onjuistheden i n h e t a r t i k e l o p . Zoo zan do schildhouders vnn het
van domina Lnffuelgs gedoopt ~Johannis. Zijn peeter was wapen Sohier de Vcrmnodois geen griffioenen doch leeuwen, zooala
Martel1 CaLwh.zUer ons cosijn in wiens plnets stondt voor trouwens duidelijk genoeg op de afbeelding yan het wapenschild bij
de trap is te zien. De griffioenen bchooren bij het wapen DcThoms
den doop Bn?lelce?a Meidert die hem hieff. Godt de Heere
en dnsrom komt, het ons voor, dat de emblemata in de eet- of zoolaet hem in deughdsn opwasschen.
genaamde draken-kamer een overblijfsel ebn uit den tijd, dat het
1630 den 26 Maert A” 1630 ben ick Jnn v~l?t Neldert huis nog door het echtpaar De Thoms X Boerhaare werd bewoond.
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(mannelijke :)
De Thorns
De Quiens
Daelcler
Krug van Nidda

(vrouwelijke :)
Boerhaaue
Drolenvaux
van ì% itzwh
Jacobi van Eerenkroon (sic)

tertiijl de volgorde behoort te wezen:
De Thoms
Boerhaave
Nitzsck
Drolenvaux
Krug V. Nidda
Daelder
JncoOi “)
Des Quiens

tr. . . . . . . 1663 b)
Lorentz Thom, red. ïIIn.rburg
4.1.166!) g), als lidrn. bevestigd
G iessen 1684, beparen G iesserl
(Burg-Kirche) 5.11.1728 10)
Zollbereiter, Gasthalter .znm
Wilden Mann”, Post meister
und Kriqs-Zahlmeister

t r . GiesTen 23.10.16ïl 8)
SyUla Maria Alwa Nitzsch
ged. GiesFen 29.10.1679 12)
-t . . . . . . 3.3.1699

Vermoedelijk zijn de krartierbordjes afneembaar en
hebben volijverige schoonmaaksters bij ean ,groote beurt”
de schildj& afgehaakt en deze later nà een flinke waterplasserij w e d e r o p g e h a n g e n zooals ze voor a0 h a n d
l n g e n . Zoodoende werd het historisch ovenwicht niet
woinig vorstoord, doch dit euvel vaIt gemakkelijk te
herstellen.
Hoofddoel van deze regelen is het bewijs te leveren,
dat het kwartier Krug v. Niaaa bij de stamduelen van
De Thoms niet juist kan zijn. Wanneer wij aan de hand
van officieole gegevens de kwartieren v;Iu het echtpaar
uitwerken komen wij tot het volgend schema:

fr. 20 Amsterdam 1.7.1663
Prof. dF Herman Boerhaaue
pl. Voorhout 1.1.160’3, beprn\-eii Pietcrskrrk Leiden 27.9.
1738

tr.

tr. 10 Giessen X12.1695 11)

tr. Leiden 20.5.1683
Marie I ‘rolewazlx, getl. Leiden 1 1 .ö. 1685, bepraven nld.
in Pieterskerk 24.1.174ii

Leiden 16.9.1710

Friedrich (graaf) de Tho»zs, Red. Giessen 16.10.1696 l8),
i_ Leiden 7 en begraven Pieterskerk nld. 33.9.1746 le),

Johalnza Maria Boerhawe, pb. Leiden 19 cn red. in Flonpl.
kerk 20.3.1712, _F Leiden 30.9. CU brgrnven in l’irtc*rskrrk
7.lO.lï91
tr. Leiden 26.9.1741 1’)

9, De toevoeging ,,von Ehrenoron” is eene usurpatie, volgens Monat und eincn Tag und hatt er Seine Gra,bsftitte in der Burgkirchc
bekommen.
Duitsche schriivers.
‘1) Kirchenbiirhern dor evangelischon Gemeindc Giessen Copulicrtc
3 Zie Noot ‘í6.
4) Het trouw.jsar blijkt uit de begrnaf.note van Mnrgaretlla
N.N., Anno 1695 December 3t”‘< 11. Lornntz Thom Fürstl. Zollbereiter,
dio vermeldt,, dat zij 26 jaar gehuwd is grweest met Bartholomncus Postmeistor u. Gastgeber zum Wilden Xann, mit Jungfor Sibylla
Akwieo Annen, H. D. und Prof. Joris primarji alhier Ehl. Tochtor
Thom, die 1689 overleed. Zie noten 16 en 77.
privatim anf Fürstl. Gesst. Verwilligung in D. Nitzsch. Hauss oopu‘) Zie noot 6.
6, Begraafreg. Evang Stadtkirche Giessen. - 1702, 25 Aug. - liert worden.
Horr Friedrich Nitzsch, Phil. et J. IJ. Dr. et Prof. primarins Acade19) Taufprotocoll der evangelischen Gemoinde Giessen. Getnufte
miae Senior et Procancellalius. Come Palat. Caesar. und Hoohfürstl. Kincler Anno 1679.
October 2!+ Sibilla SIaria Anna. Hr. Friederich Nitzschen 1 C T
Rath, anno aetat. 62 Jahr füni Monath drey Wochen u. 3 Tag.
:) Traubuch Evang. Stadtkircho zu Giessen. - 1671, 23 Okt. - 1 Com. Palat. p. te. Rectoris bei der Löbl. Unirersitst und Fr. Annen
Herr Friedrich Niteschiim J. U. D. und Mathem. Professor Ordin. hfsrgarethcn Töctrt.
13) Taufprotokoll dor evangelischen Gemeinde Giossen. Gotnuite
und Jungfrau Maria Margaretha, Herrn Hartmann Jacobi, Cancellarii
bey der Universitet. und Ftiirstl.) Regierung zu Gicssen und Gehcimb- Kinder 1696. den 1.6 October. Friedrioh, Hm Lol sntz Thoms, Fürst’l.
Zollbareiters’ und Fr. NInrien Sibyllen Sön!oin. Comp. Hcrr Friedrich
den RatlIs Ehelcibliohe Toohter.
s) Boërdigungsbuch der evangelischen Stadtkircho zu Giessen, Kitsch 1. U. Dr. nnd Professor; sodan Fr. Margaretha Hrn. Barthold
Thoms, geweuenon Gasthalters zum Wilden Mann, hinterlassene Wittib.
1705, 19 Okt,. Fr(au) Maria Margaretha, Herrn Friedrich Nietzschen
1’) Ondertr. rcg. Leiden, 1741, 7 Sept. - Den HoogEd. Heer FreProoanoellarii und Jur. Prof. Primarii hinterlaasene Wittib, netat.
derik grave van ThomP, etc., etc. Jongman van Giesnen in Duyls43 Jahr und 6 Monath.
g, Taufbuch-der reformirten Gemeinde Marburg. 1669, am,4 Januar land wonende op de Papegrngt dog laast gewoont hebbende te AmBartholdy Thoma, Schneider, Margaretha dessen hausfrau cin Sohn sterdam yergesz. met d’Hcer Johannes Jacobus Vitriarius professor
in slnndn unirersiíeyt alhier wonondn int Noorteynde -- met taufen Iassen. Zum Gevatter war geheten Johannes Thoma zu Dessau
im Fürstentum Anhalt wohnhaft; ist aber vorpetragen dnrch H. Jonkvr’. Johanna Maria Boerhaaro jonsedr van Leyden wonende
Friedrich Benjamin Giegelberger, st. theol., und genannt Iohann opt Ranonburgb, vergesz. met Vr l Mo.rla Drolcnvaux wede. wijlen
d’Heer Professor Herman Boerhavo haer moeder wonende alsvoren.
Lorentz.
lb) Begraafrep. Pietorskerk Leiden. Begr. in week 10/9=17/9 1746
10) Beerdigungsregister der Burgkirche zn Giossen. - 1728, 5 November - Herr Lorentz Thom, gewesencr Fürstl. Hessen-Darmst. t lijk van den Hr. Frederik Grave van Thome, man van V” Johanna
Kriegszahl- und Postmeister alhier, seines Alters 60 Jahr weniger 3 Maria Boorhave.
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Het is niet meer na te gaan op welken g r o n d aan
-De Thoms eene ILi-ccg ~012 Nidda als grootmoedor v a n
vaderszijde werd gegeven, doch met de feiten voor oogen
moet men .wel aan eeno opzettelijko verfraaiing gaan
denken.
Zeker is het, dat SStriedter in zijn : Hessische Gelehrtenund Schriftsteller Geschichte, 1780, Obk aan BarthoEd
T h o m (grootvader van De TJ~oms) eena Anna CathaVolgens S t ried\ r , He.reische Gelehrten- u. Schriftsteller
Geschicbte, I780 :
Barthold Thonz X Anna Catharina Crug
t 28.12.1688
(Tocb+er des Salzpreb?n
dohunn Crug 7.u Allendorf)

rins Crug tot, vrouw geeft en dáárnit d o e t g e b o r e n
worden de kindereu welke volgons de offcioele doopregisters te Marburg door Barlhold bij eene Margarethn
N. N. werden verwekt. Al mogen enkele der doopnamen
eenig verschil vertoonen, de data zijn zóó sprekend, dat
er ‘hier van een toevalligheid geen sprake kan zijn.
Ziehier een klein exposé, dat den toestand weergeeft:

1. Barbara Cathari~la, pb. Marburg 9.10.1663
2. LOWZZ, geb. M a r b u r g 3.12.1669
3. Magdalena Maria, geb. Marburg 28.12.1671
4 . Amla Regba, geb. Giesqen 11.12.16i8

1. Burbat-a, gcd. Narburg ll. 10.1663 18)
2 . Awa, ged. Narburg 11.2 1 6 6 6 1 g), t dd. en begraven

De begraaf-acte van Zho~n’s vrouw, welke evenals de
doopinschrijvingen haar fnmilienaam hardnekkig verzwijgt, is in hare betrekkelijke uitvoerigheid een welsprekend bewijs, dat er voor eene Anita Calharina Crug
geen plaats is. Bovendien wordt dit, nog bevestigd door
een schrijven in dato 2811.1924 van het hoofd van het
geslacht, Dr. Friedrich Krug. v. Nidda und v. FalkenStein, Kreishauptmnnn a . D. te Frohburg in Saksen, waarin deze o.a. zegt, dat in de Sannthofgorichtsakten
des Staatsarchivs Marburg unter den 6 Kindern ltcr Ehe
des Salzgräfen Johann Krug zu Allendorf, der 1623
gestorben ist und 1 Kinde Pr Ehe, eine Anna Katharina nicht vorkommt, auch von einer Copulation einer
solchen mit Barthold Thom, Gasthalter zu Giessen nichts
erwähnt ist.” 2 “)
16~ Beerdigung-buch der cvang. Stadlkirche in Oieusen. - 1 6 6 9 ,
3 Jonuar. - Herr Bnrtholomoeus Thom, Gasthnltor zum Wilden Nann
soinee Altera 53 jtihr 8 Monat 17 T o g .

17) Id. id. - 1719. 30 Mdarz. - Fr. Margnrethn, Weyl(nnd) Hcrrn
Barthold Thomcns, gewesenen l’ost-u. Gasthaltcrs zum Wilden Mnnn
alhier, hinterlasscnc Wittwe, wclohe durch Qot.tes Güte in ihrem 26
jahrignn Ehcstand erzoaget. 2 Wme nnd 4 Töahter uad von einem
Sohn u. 3 Törhtcrn erlcbet 26 Enckel und 26 Urenckel, nlt 77 j.
3 Mon. 11 T.
Daar Thoms in 1689 overleed is hot, ccht,pnar dus in 1663 ot’t
Ina.tst van 1662 gehuwd, doch w&&r is heleas niot tc conststeercn.
1$) Tauf buch der rsformirten Gemeinde Marburg - Am 11 Oktober
1663 Meistet Ba&& Thomas, Burger uud Sohneider, von Margaretha,
dessen ohrlicher Ehofrau, einc Tochtor cxufnn und durch die Groszmulter Barbara nennm lassen.
‘0) Id. id. - Am LC Februar 1666 Meister Barthold Thomas, Bnrgor nnd Sobnoidpr mit Margareta, dessen ehel. Ehcfrau eine Tocbter
tnufrn und durch der Mutter Srhwester rlnnam nennen lassen.
10) Id. id. - Am 4 Januar 1669 Bartholdy Thema, Sohneider, Afarg a r e t h e desscn Hausfrnu cin Sohn t.aufen Inssen. Zum Gerstter wnr
gebeten Johannes Thema zu Dnnnnu im Fürstentum Anhalt wohnbaft~,
ist aber vorget,ragcn durch H. Friedrich Benjamin Giegelsberger, st
theol., und gcnnnnt Johann Lorentz.
9’) Totenbuch dor reformirten Gemeinde Marburg. - Am 29 Jnnunr
1 6 6 9 h a t Meister Bartiaold Thema, Schneider, und Margaretha, desson
Rausfrau, ihr Töchterlein Anna Margaretha berrnben lassen, seiues
Alters 3 Jahre, weniger 12 Tage, 11 Stunden, ist am 26 Januar gestorben.
**) Taufbuoh der reformirten Gemcindo Marburg. - Am 1 Oktober
1671. Meister Barthold Thoma, Kastenmeister und Schneider, mit
Margaretha, dessen Hansfrau, ein Töchterlein und durch Fr. Magdaleno, H. Andr. Sohultzen’s Predigern Hausfrau Magdalena Nargaretha
nennen lassen.
la) Id. id. - Am 1 Februnr 16’75 Ilerr BarthoU Thoma, Kasten
meister und Margaretha, densen Fran, ein Sohn taufen und dur&
George Drecbssler George ncnnon lassen.
*4) De veronderstelling van Dr. Knetsch van het Marburger Staats-

Volgens de officieele doopregisters tc Marburg:
Barthold Thema(s) lG) X Margaretha N.N. 17)

‘LQ.l.l669 10)

(Johann) Lore&, gcd. nl;trbur,rr 4 . 1 . 1 6 6 9 2 1)
4 . Mugdalena Margaretha, getl. 3I~hurg 1.10.167 1 * 1)
5. George, ged. Marburg 1.2.3675 **)
Het huw,elijk van Barthold Thom met Margaretha N.N.
niet te Marhurg gesloten zijnde, moeten wij ter voor3.

koming van tijdroovende nasporingen in de geheele landstreek met weinig kans op succes (daar in verreweg de
meeste plaatsen de kerkregisters uit dien tijd niet meer
bestaan) de vondst, van háar familienaam aan het toeval
overlaten.
Wat den naam Thom, Thoms (= Ihomn, Thomas) betreft, in de eind 1642 aanvangende oude kerkregisters
te Marburg komt tusschen de jaren 1679 en 17 17 detronwacte 25) van een Laurentizts Thomas en de doopinschrijving van drie zijner kinderen voor. Het Fatum wil, dat
uit deze acts w’èl de familienaam der moeder valt t e
registreeren !
archief als zou de door Striedter genoemde Anna Catbarina eene
dochier zijn vnn Bernhard Krug uit Rotenburg, diein 1635 predikant
te Heinebach on in 1657 te Brachn (Braach bij Rotenburg) was en
ald. 3.4.1663 overleed, kunnen wij eveneens gerust ter zijde stellen.
Dr. Krug von Xiddaund von Falkenstein voornoemd herstelt in zijn
schrijven tcrrns een t,en opzichte van dezen Bernhard in ,,Taschenbuch 1907” vermelde onjuisrheid. Hij zert n.1.: Bernhard ist ein
Sohn des ,,f&lnchlich als Vater des Thomas Krug im 190’Zmr Tnschenbuch bnzeichneten (tnts&ahlich desscn Bruder 1” Ehe) Landknechts
Paul K~ug in Rotenburg t xwischen 1618 u. 1621, verm. uni 1587
mit Tonhter dos Mag. Johann Buch, und Paul ein Sohn den Johann
Krug, Rentmeistcr au Rotenburg, t vor 1599, der ein Sohn dos Rabe
K r u g , Sohulthoins zu Snntra, BurCcraf zu Spangcnbcrg, g e b . urn
1496, $ nnch 1569 nnd dieser ein Sohn lter Eha des Stammvnters
Antonius Krug, Lsndkncohts zu Snntra, geb. Malmes urn 1460, 1_
Santra ver 1524 ist.”
ns) Am 3 Juni 1679 wurden alhier copuliert: Laurentins Thomas
Steindrürker und Anna Eiisnbc~bc), N. Brondel’n, Satlneider, Wittib.
Am 10 Nov. 1680 wurdo getnuft ein Sohn den Strindrünkers LOrente Thomas u. Elisabeth, der nach der Frsu Bruder Ludwig CoZ?nar,
Reuter, Ludwig genannt wurde.
Am 29 Dezcmber 1684 wurdc gotnuft cine urn 26 d. M. geborene
Tochtcr dos Steindrückor+ Lorentz Thomas, u. Elisabeth, die nach
Anna Cnthnrina Conrad Kind% Brnders Tochter, Anna Catbarina genannt wnrde. a)
Am 26 Januar 1688 wurdo getauft eine Tochter des Steindrückers
Lorenlz Thomas u. Elisabeth, die nnah Junfcr Elisabeth H. Heinrinh
Duisino’s S . ‘l’h~?olo~~. D. u. professoris primsrii Tochter, Elisabeth
gennnct wurdc. b)
a) Am 3 Jsnnnr 1693 Anna Cutharina, Lorentz Thomas Steindrückers Töchterlpin begraben.
b) Am 22 Juni 1696 Meistcr Lorentz Thomas, Töchterlein begraben
alt 8 Jshr.
c) Am 1 März 1717 Meiater Lorentz Thomas, alt 67 Jahre.
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Fockendijk, de Man,
van Middeland en Engelbergh ‘1,

Familie-aanteekeningen

medegedeeld door D. G.

V A N E P E N.

D e n 21 M a a r t 1632 Is Jucob Junsz. Foclcedjlc gebooren in ‘t egland van Oostvoorn bij den Brie1 den
1 November 1611, in de kerk van Schiedam getrouwdt
met Maarbje Clamdr. (haar van is mij onderrigt geweest
te zijn wan der Goes:) geboortigh van Schiedam den 1
April 1601.
Den 26 July 1634 is Maartje Claasdr. in de kraam
bevallen van een dogter die dood quam op een Woensdagh s’morgens ontrent 8 uurcn.
Den 26 Augustij 1636 op een Dijnsdagh s’avonds ten
agt uuren is Maartje Claasdr. in de kraam bevallen van
een zoon, die genaamt is Jan naar zijn grootvader & gesturven den 25 Augustij 1699 dynsdagh ten eeu uure,
den derden dagh zijner ziekte & den. . . . ‘J) in de kerk
tot Schiedam begraven.
Den 9 Junij 1638 op een dondordngh s’morgens ten
halff vieren is Maartje Claas iu de kraam bevallen van
een dogter die genaamt is Aagje naar haar grootmoeder
% gesturven den 6 Meij 1641.
Den 22 September 1640 op een Saturdagh s’morgens
ten soren uuren is Maartje Claasdr. in de kraam bevallen van een dogter die ganaamt is Luw-entsge na,ar
han.r vaders moeder & gestorven den 28 Fcbruarij 1728
op een Saturdagh s’middags ontrent L uure % den 4 Maart
1728 tot Schiedam begraven.
Don 21 Februarij 1642 op een donderdagh s’aconds
ten 6 uuren is Maartje Claasdr. in de kraam bevallen
van een dogter, die genaamt is Aagje naar haar grootmoeder % gesturven den 8 Febraarij 1722 & den 1 (sic)
dito in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 6 Februarij 1644 op een Saturdagh ‘s avonds ten
6 uureu is Maartje Claasdr. in de kraam bevallen van
een dogter, die genaamt is AalGe naar haar moeders
suster & gesturven den . . . (niet ingevuld) Mei.j 1722 op
den huijse Almengvlied in de jurisdictie van Giesen in
d e n lande van Altena & den . . . 1722 in de kerk tot
Giesen begraaven.
Den 26 IMaart 1647 s’namiddags ten twee uuren is
M a a r t j e Claus&. gesturven & den 30 dito in de kerk
tot Schiedam begraven ; onder een zark met haar naam
daarop gehouden, in de suyder kerk, het derde pleijn,
het sesde graff.
D e n 2 3 S e p t e m b e r 1657 is Jtrcob Focke~~d(jck t e n
t w e e d e m a a l getrouwt in de kerk tot Schiedam met
Bnnrtje Pietcrsdr., wedo v a n . . . . in zijn l e e v e n . . . .
Den 16 December 1669 is Bmrtje Pietersdr. gesturven
op een Maandag11 s’namiddaags omtrent ten 3 uurcu &
den . . . . dito in de kerk tot Schiedam begraven bij haar
v a d e r & moeder.
Den . . . . 169. is Jacob Jansz. Fockendijl~ tot Schiedam
gesturven % den . . . . 169. in do kerk aldaar begraven.
Den . . . . 1 6 6 8 i s Ah& Fockendijl~ getrouwt in de
kerk tot Voorburgh met Hendrik de Man, geboortigh
van . . . . den 3 JanuarQ 1631, weduwnaar van . . . .
Den 15 Meij’ 1668 is Alida Fockendijk in de kraam
-~--1) Origineel in het bezit van Morr. van Yollonhovcn-van Staverer
te Rotterdam.
3) De plaatsen.. . zwijn nietzingevuld.

bevallen van een zoon op een Dynsdagh s’morgens ten
t i e n uuren & is bij zijn d o o p d e n 1 9 Meij 1 6 6 8 o p
Zaturdagh zijnde voorbereijdingh van het H. Avondmaal gonaamt H e n d r i k naar zijn vader & den 4 April
1 6 9 8 op Vrijdagh s’ogtens ontrent ten halff drie uuren
ongehuwt overleeden. En is den . . . . dito in de kerk
tot Schiedam begraven hangende desselfs wapen aan
de tweede pijlaar van de su.$dkerk booveuaan.
Den 17 November 1669 1s Alida Fockendijk in de
kraam bevallen van een dogter op Sondagh s’nagts
quartier voor 12 uuren 1) % is bij haar doop op Sondagh den 24 dito genaamt Alijda naar haar moeder %
den 29 Junij 1697 op Saturdagh s’middaags ten halff
drie uuren ongehuwt overleeden & is dan moede in de
kerk tot Schiedam begraven bij haar broeder”), hangende
desselfs wapen aan de voorss. pijlaar beneden dat van
haar voorn(oemden) broeder Hendrik de Man.
Den 5 Junij 1672 is Alida Fockendijk in de kraam
bevallen van een dogter op een Saturdagh s’avonds
ten 8 uuren Pinxtor avond & is bij haar doop op Woensdagh den 4 (sic) Pinxterdagh gunaamt Hillegonda 6:
ten selven daage ‘s middaags ten halff 1 uure gesturven
& in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 30 April 1674. Op Zondagh’s nagts ten een uure
is Alida. Fockendijck in de kraam bevallen van een
dogter die bij haar doop op den 7 Meij 1674 genaamt
is Mwia naar haar moeders moeder & gestorven den
16 dito op Maandag11 ‘s namiddagh ten drie uuron.
D e n 2 6 Augustg 1676. Op Woensdagh ‘s nngts ten
een uuren is Alida Fockendijk in de k r a a m b e v a l l e n
van een Zoon, die op den 28 dito bij zijn doop genaamt
is Jacobus naar zijn moeders vader % op den 29 dito
s’nagts ten elf? uuren [ g e s t o r v e n ] Q op den 1 Soptember 1676 in de kerk tot Schiedam in oen graff bij
zijn susters begraven.
Den 7 Januarij 1679. Op Saturdagh ‘s morgens ten
8 uuren is Alida Fockendijk in de kraam bevallen van
een dogter die op den 8 &to bij haar doop is genaamt
,Qaria naar haar moaders m o e d e r & op den. . . . 17. .
op den huize Almengvlied onder de Jurisdictío van
Gíosen in den lando van Altena ongehuwdt gesturven
% d e n . . . . . . in de kerk tot Giesen begravon.
Den 20 October 1681 is Hendrik de Man naar een
ziekte van 10 weken & de derdendaagscho koorts gehad te hebben in deesen Wereld overleeden & den 24
dito in de kerk tot Schiedam begraven hangend desselfs wapen aan de Zuyd muur van deselve kerk tegenover da wapens van Alida $ Hendrik de Man Junior.
D e n . . . . 1 7 . . is Alida Fockedjlb- ten tweede maal
getrouwt met Mr. Hzdertus van Middeland, die op d e n
. . . . 171. . o p d e n voorsz. hu+ Almengevlied dc>oser
wereld is overleeden % Alida Fockenclijlc is meede op
d o u s e l v e n huijse den.. . Meij 1722 [overleeden], zijnde
beijde in de kerk tot Giesen begraaven.
Den 19 Fubruarij 1662 is Agatha Foclcend$ getrouwt
m e t .facob Elzgelber.gh, kweboren den 1 Meij 1 6 4 0 s’morgens ten 3 uuren % hebben samen geprocreort (behalve
agt t’s$ jong11 gesturven kindcron t’sij miskramen) deese
navolgende 14 kinderen 3).
~_____
1) Dus niet 17 Nov., maar 16 Nov.

2) Dit is later toogovoegd en eenigszins onjuist daar die broeder
in 1698 overleed.
8) Dus twee en twintig! !
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Den 6 Junij 1662 is Agatha Fockendijk in de kraam
bevallen van een Dogter die genaamt is ìl&lla naar
haar moeders moeder Naartje Claas, op een Dingsdag
s’morgens de kloeke drie uuren.
Deti 2 Naart 1664 is Agatha Fockendijk op een
Sondagh in de kraam bevallen van een Zoon, die genaamt is Bernardw naar zijn vaders vader & is den
8 December 1723 op Woensdag ‘s avonds ontrent halff
9 uuren deeser weereld ongohuwdt ovcrleeden & den
14 dito in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 6 April 1666 is Agatha Fockeudijk op Maandagh s’morgens tussen 8 % 9 uuren in de kraam bevallen van een Zoon die genaamt is Jacobus naar zijn
moeders vader.
Den 20 Julij 1668. Op Vrijdagh ‘smorgufis tussen 3 en 4
uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een
dogter die genaamt is Antoneltu naar haar vaders moeder
62 den 13 April 1688 decser weereld oagehuuwt overleeden,
% in de kerk tot Schiedam begraven.
Deu 2 October 1669 is Agatha Fockendijk in de kraam
bovall’eo van eeu Zoon ‘s morgens tussen 3 en 4 uurcn, dio
genaamt is Adriaan, naar Gapt” Adriaan Rubbons, ongehuuwl; gesturven den 4 Maart 1727 ‘s morgens tussen ci %
half 7 uuren & in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 2 Octobar 1671 is Agatha Fockendijk s’morgens
tussen 7 % 8 uuren in de kraam bevallen van een dogter die
genaaint is Piete~nella % den 22 dito gesturven % in de
kerk tot Schiedam begraven.
Deri 26 October 1672. Op Woensdagh s’morgens tussen
8 % 9, uureu is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen
van een zoon die genaamt is .Jan naar ziju Oom Jan
Fockehdijk % Jan Sismus stads Doctor tot Schiedam.
Den 12 Januarij 1674 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh s’namiddagh ten een Uure in de kraam bevallen van
een dogter die genaamt is Pieternella naar haas oudmeuij
Pietornella Swanshoek.
Den 9 Februxrij 1676. Op Sondag s’avonds ten 9 Uuren
is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van con Zoon
die genaamt is Qideon naar zijn Oom de luytenant Gidion
Engelbergh % deeser weereld ongehuwt overleeden, zijnde
gebleeven voor het brouwershavensche gat met het schip
De dolphijn op den 10 Julij 1694 % iu de kerk tot Velsen
begraven.
Don 12 Meìj 1678 is Agatha Fockendijk in de kraam
bevallen van oen dogter die genaamt is Johanna Naghtelina en den 4 Junij 1678 gesturven, in de kerk tot Schiedam begraaven is.
Den 22 Julij 1680. Op Naandagh ten halff 8 uuren is
Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een dogter,
die genaamt is dohaana kiaghteiina, naar Jonkvrouw Johanna M achtelina van den Bosch.
Den 6 Februarq 1683 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh
s’avonds ten 6 uuren in de kraam bevallen van een dogter
die gonaamt is Johanna Chriutina naar vrouwe Johanna
Christina van den Bosch huijsvrouw van de heer Volkert
van Qoens.
Den 23 April 1684 is Agatha Fockendijk op Sondag
s’morgens tussen 2 % 3 uur8n in de kraam bevallen van
een Zoon die genaamt is Volkert % den . . . . Ney 1684 gesturven, in de kerk tot Schiedam begraven is.
Den 26 Julij 168ö. Op Vrijdagh ‘s nagts tussen 11 en 12
uuron is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een
zoon die genaamt is Volk& Benjamin % op den 2 Junìj

1711 op Commanije in Guinea als Commis van de West-

indischo Compagnie daar liggende, ongehuwt gesturven %
begraven.
Den 14 Junij 1699. Op Sondagh naa de middagh ontrent
jrie uuren is Jacob Engelbergh, BG den 8 February 1722, op
C>ondagh na middag11 ten halff 2 uuren is Agat?la Fockendijk deeso weereld overleden, beyde tot Schiedam % aldaar
in de kerk begraaven.
Familie-aanteekeningen Juyst,
medegedeeld door A. J. F. VAN LAER,
Archicnris val1 de VnHUersiteit van des Staat Aew-York.

Onder de oulangs verworven aanwinsten van de handschrifton-verzameling van de New-York Stab Library,
te Albany, komen enkele aanteekeningen voor over het
geslacht Juist, deel uitmakende van een collectie papieren
afkomstig van do familie Bunker, te Albany, waarmede
de familie Juist verwant was. De geslachten Jqst en
F’is schijnen te Schiedam wel bekend geweest te zijn.
In het Algemeen Nederlnndsch Familieblad voor 1888,
dl. 6, p. 104, worden I\ illena Juist en Gewit Vis genoemd als regenten van het buitenhofje van Belois, in
de jaren 1662, 1663 en 1668.
Laus Deo Op’t Eyland Curacao Ao 1697.
Aunwijsinge van het goslaght en afkomst van mij
\l’iíieln Juyst gebooreu tot Coningsbergen den 16de February 1636 en gotrouwt op Curacao den 19 September
16titi met Qeertruyda Bmyn als h i e r o n d e r o p sijn
plaats te zien is.
Ick Willem Juyst hebbe in deesen Bijbel bevonden
aenige beschreeven blaederen van mijn vader zB. eygen
handt, tc weeteu van Hendrick J66yst gebooren te Schiedam A0 1697 den 26 November als hier onder te sien
is en alsoo dito blaedoren door den verloop des tijts
veroudert en eenigsints gebrooken waeren soo hebbe
ick die willen vernieuwen en volght daer van den pertinenten inhout.
Hend&16 .luyst die seght mijn vaders vader is geweest
Il’illenl Jz6yst en mijn moeders vader Ba&holomeu8 Gewitw
Vis beyde binnen Schiedam gebooren en oock gestorven. Van haer trouwen hebbe ick niets gevonden. Nijn
vader ia een eenigh kint van sijn ouders geweest. Mijn
moeder is nogh met twe susters en twe broeders geweest,
nu alle in den Heere ontslapen.
Ao. 1661 Den 7do January is mijn vader Hendk Juyst
tot Schiedam gcbooren. Sijn peters pijn geweest: Pieter
Brassart, Cornelis Willemsz. Druyt en Noey Cornelia.
Aldaer in den Heere gerust 1627 den B@te October.
Heeft geleeft 66 jaeren en 9 maenden on eenen dagh.
Ao. 1662 Den 16de April is min moeder Anna Bartolomezuz Vis binnea Schiedam gebooren. Van hner
peeten hebe ick niet gevonden. Aldaer in den Heere
gerust Ao 1636 den 2 de October. Heeft geleeft 73 jaeren
6 maenden (en 17) dnegen.
Bevonden sonder datum dat mijn ouders binnen Schiedam getrouwt s%n en hebben volgende kinderen gewonnen :
Ao 1684 Den 19 Merty is een soon gebooren genaemt
Willem. Sijn peeters Willem Dircksz., Gerrit Vis.en moey
Elisabeth.
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AQ 1686 Den 25 Febr. Een soon gebooren genaemt
Bartholomeus. Sijn peetors Bastiaen Francken, Jacob
Vis en Cornelia Vis.
Ao lb87 Den 9 Octobr. Een soon g e b o o r e n
Willem. Sijs peeters Jacob Vis en Sijtie Vis.
Ao 1689 Den 80b.0ctr een doghter gebooren genaemt
Maria- Raeer peeters Jacob Vis en moey Pietertie en
moey Aeltie.
Ao 1690 Den 18do Maert is gabooren een soon genaomt Jacobus. Sijn peeters Gerrit Vis, Cornelia Vis
en Aeltie moey.
Ao 1692 Den lste Octob. is gebooren een doghter
genaemt Anna. Haer peeters Gerrit Vis en Cornelia Vis.
Ao 169ö den llde Aug. is gebooren een doghter genaemt Anna. Haer peeters Maria Boeie en Cornelis Vis.
AQ 1696 Den 20 Yeptemb. is gebooren een soon genaemt (hs. beschadigd). Sijn peeters Jacob Boeleman
en Cornelia Vis.
AQ lb97 Den 26 November is gebooren een soon genaemt H(endvick). SLJn peeters Gerrit Mol Alewyn Cornelisz. en (hs. besch.) Boele.
A” 1699 Den 17ae Maert een doghter gebooren gena8mt Cathatina. Haer peeters Cornelis oom, Mersintie
moey en night Anneke Simonsz.
Ao 1600 den 26 Septemb’ gebooren een doghter genmt
CorneLia. Haer peeters Oom Cornelis, Cornelia Vis el
Anneke Night.
A* 1604 Den 29eto December Een soon gebooren ge,naemt Direk. Sijn peeters Francoy Perceyn, Adriana
Cornelis en Maria Juyst.

,tober 1773, doch tevens in dezelve de familienaam van
,zijnon vader opgegeven Kru.se, terwijl hij requirant
,ovenwel hier te landa.zich. stosda genoemd heeft Croes.
,, . . . . die (n.1. de vier getuigen) ter liefde van de waarheid
,en ten verzoeke van den reqdirant, mitsgaders ten be,,hoeve van wion zulks zoude kunnen of mogen aangaan,
,hebben getuigd en verklaard; en wel op grond hunner
,langdurige bekendheid en vriendschappelijken omgang
,mët den requirant, zeer wel te weten, dat de requirant
,zich hier te Lande steeds genoemd heeft .1otrnlles Helz,&us Croes; dat hij is geboren te Anholt eu thans den
,,ouderdom van omstreeks zeven en zeventig jaren heeft
q bereikt.”
Hij overlijdt 19 Juni 1864 en zune weduwe \1’. J.
B. Bente op 10 Mei 1894.
Mannelijke leden dier familie Croes z_ijn heden ten
lage: A. M. M. Croes, adviseur voor Indische Cultures
te Laren, F. F. IJ. Th. Croes, chirurg, te Amsterdam
3n W. A. J. C. Croes, particulier, te Davos (Zwitserland).
A. MEBEKS.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Kruse-Croes.
Toevallige omstandigheden hebben mij in het bezit gebracht van eenige familiepapieren der hier te lande
wonende R. C. familie Croes en aangezien er nogmeerdere families, die denzelfden naam dragen, hier te lande
verblijf houden, zoo geef ik hieronder een uittreksel
eener aote, waaruit blijkt, dat deze familie ,,&%se” geheeten heeft en uit Anholt (Duitschland) in ons vaderland
gekorcen is.
In October 1860 wenscht Joannes Henricus Croe8,
weduwnaar sedert 26 Augustus 1838 van Elisabeth van der
Lugt, een tweede huwelijk aan te gaan met II’ilheEmina
Johanna Barthoiomea Bente, geboren 31 Januari 1881
te Amsterdam, doch is buiten sta& een be’loorlijke geboorteacte te produceeren. Het is daarom, dat hij gebruik
maakt van het bepaalde bij Art. 128 van het Burgerlijk
Wetboek door het passeeren eenor Acte van Bekendheid
van vier getuigen.
Derhalve compareert hij op den drieeen-twintigsten
September 1860 met vier getuigen - allen buren voor Mr. Willem Serrurier, Kantonrechter te Amsterdam
en verklaart:
,volgens z$n opgave geboren ta zijn te Anholt in het
,jaar 1773, ztlnde een zoón van wijlen Theodor Kruse
,,en mede wijlen Joanl,a Dorothea Rabeling.
als wordend bij een door hem overgelegd doop,,&;i ‘ti Anholt den 6den Augustus laatstleden afge,geven, de datum zijner geboorte niet vermeld, maox
,,alleen die van zijnen doop, zijnde geweest den elfden Oc-

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Almonde (van)-Terwen. Glegevens gezocht omtrent
Da~ziel 1*an Almonde, gehuwd met . . . . lerwen, dochter
van Anlhony lerwen en J o h a n n a Boutkan Leefden
2~ helft 18’3 eeuw.
W. J. HOFFMAK
Cambridge’ Ma8s.
Benier-Erkelene. Hegirieus Beniers, ged. te Kampen
9 Mei 1669, zoon van Arelit Benier en Qeerije Buigers.
ondertr. te Kampen 1 April 1697 met Susanna Erltele?zs.
Kan iemand mij ook zeggen waar dit huwelijk gesloten kan zijn, of waar zijn vrouw gedoopt is? Weet
iemand bijzonderheden uit dien -tijd van een geslacht
Erkelens ?
3, H. Bsru~a.
Oosterbeek.
Bom. Gevraagd voorouders van Jacob Jansel Bom,
schepen 1657 en burgemeester van Fijnaart 1676.
J . C. MANS.
Arnhem.
Cloux (du). Pietep du Cloux en &jatie Pieter8d. T’ermey laten 24 December 171.9 in de Marekerk te Loideu
een dochter T+tje doopen.
Was deze Pieter geparenteerd aan het gexlacht du
C~OUX te Leiden, vermeld ia Neder]. Patriciaat 19; 41
De genealogie in het Bulletin des Eglises Wallonnes
noemt hem niet, maar het voorkomen van twee families
met een dergelijken karakteristieken naam in denzelfden
tijd in een stad ais Leiden geeft zeer zeker grond voor
deze veronderstelling. Zijn doop- noch ondertrouwacte
waren te vinden.
J. J. VU~BTHEIM GZ N.
‘s-Qravenhage.
Fabritius-Sibranda (XLIII 91/92, 219). De familie
Fabrifius te Bentheim voerde aldaar den geslachtsnaam
Schmitt totdat Jtirgen bchmitt als Prof. der Philos. te
Steinfurt den geslachtsnaam FaWicius aannam. De kerkregisters te Bentheim vermelden over deze familie het volgende :
,162O Nov. 13. Caspar Schmit sus Teutschland, Anna
Saetllomp. Diese Eheleute sein singesegnet auf einen,
Montag, wei1 der Breutigam ein Munsterschreiber wahr,
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uod ehaffs wioderumb nnch den Fahnen ziehen musste
und also den folgenden Mittwochen, als ordentlichen
Predigtag nitt abwarten konntte.
1622 Februarius 24. Jtirgen, Casparen Schmilt und
Annen eheleuten Sokn, Gefattern : Jürgen Netolerkamp,
A r n o l d u s SLotkamp, Schwena Jürgen Saetkamps sehl.
Wittwa.
1623 December 28. Fetrttn, Casparrl Schik und Annen
eheleuten Tochter-, Gefatt. : Johan Metelerkamp, Fenna
Metelerkamp, Anna Jürgen Netelerkamps Wittwc.
16% N o v e m b e r 3 1 . ElizaLeth, CaspaI*n Schmilt u n d
íinnen eheleuten tochter. Gefattern : Casparus Langenhert, Barbara Niclassen Metelerkamps Fraw, Anna, Johannen Hochklomtners fraw.
1628 Januar 30. Schton,le, Caspanl Schuit und Aline,t
Eheleuten lochlér. Gefat. : Niulaess Suutkamp, Nagdnlena
Casparn Langenhertz conjunx und eine V e r w a n t i n n e
von Oldenzahl. (Ob. 3.3. 1602.)
1 6 3 0 Aprilis 20 1 s t Anra, Caspw Schmidts 5!ochter
getauft worden. (ievattern waren : Der Herr Hoffmeister
Junker von Stampa, Die Fraw Doctorin Pagenstecherin,
Jobann Metelerkamps Fraw Schwcuno.
1632 A u g u s t u s 1 Ist MargareiJta, C a s p a r Schmidts
Tochter getauft worden. Gov. waren Walburg sein Gos c h w e y , E n g e l P a l t h c n u n d E y e n Weinhaudler v o n
Wesell.
1636 Martii 20 Caspar Schmidts Kindlein getaufft worden. Die gevattorn waren Hörstjürgen vom Gildehauss,
Peter Zur Wische Trompetter, Schepers Johans Fraw
Gerdrut Hochklemmers.
Das Kind ward genonnet Jitrgen.
1636-46 vacant.
Confirmiert 1663 Pfingsten den ‘7. Junij Crtspar Scl~midt,
Cantzleyschreiber.
Copuliert 1666 Maius den 31. Casparus Schfjlidt, Johanna Lippinghoft.
Getauft: lti66 September 16. Caspar Sclwlid1.s Kind
Ernest Georg. Gev. Herr Graf zu Bentheim, Georgius
Schmidt, Juffer Weldteroth (3).
lUti8 Nartius 29. Caspari Schmidts Söhnlein getauft.
Johan \17illhelm genandt. G.: H. Doctor Hochklemmer,
H. Landtschreiber Keyses, J. Elisabeth Schmits.
1669 Okt. 24. Caspari Schmidts Caspur Andres.
Gevattorn : Nr. Freudcnbergk, Andres Lippinghoff und
Anna Lippinghoff.
167 1-76 vacant.
1677 December . . . . ?aa Elisabeth, Caspari . . . . ids
K i n d . GW. d. Jungo . . . . Netelerkamp (Burgem. . . . .
Netel. Sohn) professoris . . . . icii zu Steinfurt Fraw, . . . .
nisten ZLI Deventer . . . . denbergs fraw.
Confirmiert Weihnncht 1 6 9 3 Cifaa Elisab. Fabricius.
ut Ostern 1698 Johan Willem Fabricius
F. 1. bast. Schmid.
1698 Trin. (ondertrouwd) Johaja Willem Falwicius,
Johanraa Catrina Schrader (getrouwd 24 Juni).
Copuliert 1669 September 1. Herr. Gcorgius Schmitt
Professor Philosophine et Pastor zu Steinfurt, Catharina
Elisabeth Pagenstwher.”
Ja11 Willem Eabritias w a s 1 6 9 7 ,König d e r Juugen
Schützen des Fleckens Bentheim.” Zijn Konigsschild is
nog aanwezig.
Schüttorf.
Dr. ED E L

te Amsterdam.
Cambridge Mtrss.

W. J. HOFFMALL.

Gils (van). Jan EngelOert Orisandt, baljuw, schout
en dijkgraaf te Klundert, geb. te Willemstad 2%IV1703, gest. te Klundert 29-VI-1743, zoon van Lodewijk
Orisandt en Agneta van Steelant, huwt 1’~ 4-1-1736 te
Krimpen a/d Lek Catharina Cornelia Laats, geb. te
Garneren . . . . Juni 1717, gest. te Klundert 12-X-1736,
begraven te Willemstad 19-X-1736, dr. van Ds. Johan
Narcus L a a t s , p r e d i k a n t t e K l u n d e r t e n . . , . . ; 20.
2?-VI-1738 to Oosterhout Corrwlia van Gils, geb. . . . .
te. . . ., gest. 21 December 1757 en begraven to ‘sHer..
togenbosch, dr. van.. . . en.. . .
Laatstgenoemde hertrouwt in 1743 met JacoO Laurens
CJlatvelt, secretaris van ‘s Hertogenbosch en vermoedelijk
een zoon van François Chatvelt, welke 13-11-1698 poorter
was van ‘s Hertogenbosch en daarna schepen, raad en
secretaris dier stad, en van Henriette Maria Copes.
Uit het huwelijk Jan Engelbert Orisandt en Cornelia
van Gils werd te Klundert 2l-VIII-1740 geboren Angela Cornelia Orisandt. Zij stierf 23-1-1806 te Maastricht
en huwde te Oisterwijk 23-VI-1760 Willem Hendrik van
Pauhuys, ged. Maastricht 6-X11-1734, gest. Maastricht
23-1-1808, zoon van Nr. Henri Aemilu van Panhuys en
Josino Acmilia Chatvelt.
Vraag 1. Wie waren de ouders van Cornelia van Qils?
Vraag 2. Waar en wanneer is Cornelia van Gils geboren 9
Taxaudria XVTI blz. 207 en 208 geeft, dat Cortaelia
ca?a Cils op 8 Februari 1699 te Breda gedoopt werd

en dat hare ouders waren Floris van Gils en Willemiraa
Fiers. In een noot op blz. 208 van dit tijdschrift worden nog 6 andere kinderen uit dit huwelijk genoemd.
De Ned. Leeuw 1924 blz. 166 en 166 geeft voor de
kinderen uit het huwelijk Floris van Gils en Willemina
Fiers geen Cornelia, terwijl bovondien het overige ook
niet in overeenstemming is met het medegedeelde in
Taxandria.
W e l k o m t d a a r i n v o o r Cornelia van Gils, ged. te
Breda 3 Dec. 1698, dr. van Adriaen van Gils en hana
Maria van Bert (beideu van Breda, geh. 8 Dec. 1697).
V o l g e n s e e n mededeeling van den ambtenaar v/d.
Burg. Stand te Klundert was Cornelia van Gils te Oosterhout geboren, wanneer en wie hare ouders waren
was hem echter niet bekend.
Het Documentatie-bureau v/d. Ned. Leeuw geeft op
d a t Co7raelia calt Bils, geb. . . . . . te.. . ., d o c h t e r w a s
van Corl,elis Ecerardus van Gils (gest. 24 Juli 1748
o u d 59 jaar) en van Engelina., . .
Wij hebben dus na drie ouderparen, n.1. Floris van
G i l s e n \\‘illemiaa Fiers, Adriaen IKLI~ Qils en Anna
Maria ran Gert en Cornelis Everardus van Gils en
Engelina . . . .
Uit welk huwelijk is nu de door mij bedoelde Corglelia vota Gils gesproten of komen wellicht nog andere
ouders in aanmerking?
‘s-Grave~akage.
A. L. S~HLIN~EMANN.

Haack. (XLIII, 219). In het wapenboek der Geld.-

at%

2i%

Overijss. studentenbond 16-13-1674 komt voor het wapen
van Joannes Han&: In goud drie zwarte weerhaken,
geplaatst in de richting van een rechterschuinbalk,
zwart-gouden wrong. Helmt.: een gouden vlucht waartussohen een haak naar ‘t schild.
In Familiepapieren ter Welbergh vond ik:
Ama \I’olfsen, dogter v a n Rykman \\.olfsen OU A .
v a n Wilsum in ,July 1 6 4 1 g e t r o u w d m e t Henrik ter
Welbergh, gemeensman van Deventer, weduwnaa,r van
J e n n e k e n Jausseh en zoon van Egbert ter Il.elbergh,
hebben 10 kinderen gehad.
A l s 80 kind volgt dan: Helcnu, g e b . ‘7 Jan. 1661,
getrouwd aan Joannes Hnak 1. U. D. te Zwolle.
. In een familiebij bel kwam voor:
Anno 163’7 den 11 Juney Ben Ick Hendrik ter Welberch met mijn snlijghe vrouwe Jenken Jansen ghetrout.
Iets verder staat: Ao 1639 den 26 Augusty op Sondach Is mijn salijghe vrouwe In den Heere g h e r u s t .
Anno 1641 den 27 Juley Ben Ick met myn vrouwe
Anna II’olffs toe Swolle ghutrout en toe samenghegeven
van Domine Vijctor Petrey.
Weer iets verder lees ik bij de kinderen uit dit
huwelijk :
1661 den 7 Jannewary op Dincdaghs smorgens toe
8 uyre ben iok verleest van een yongu dochter, gennnt
n a e mijn b a s t e m o e d e r , Heelena ll’olfsen, haar peeten
syn moeder endo suster Wolfsen (zie boven het 81, kind).
’ KU Y C K.
Ede.

sein Vaterland und kam in die holländische Colonie
Demerari, wo er sein Glück machte und in grossen
Ansehen stand. Er war daselbst Präsident des Obersten
Gerichtshofes.” Hij werd 29-10-1762 te Murten geboren.
Weet men over zijn verder leven soms een en ander
meda te deelen?
&t. (7. SIoAr, J a .
Vlaardingen

Jongbloedt. Gegevens gezocht betreffende Mr. Jacob
Jotrgbloedt, g e h u w d m e t Mtcrin Johauua Terwen, g e b .
20 J a n . 1727 Rotterdam, weduwe van Mr. Jan \C’illem
van Hoogstraten.
W. J . HOFFUB.
Cambridge M ass.
Kettenis. ISij de samenstelling van de genealogie van
dit geslacht vond ik als stamvader Claas Poulusz. Kettenes, volgens zijn acte van ondertrouw (4 Mei 1686) te
Leiden geboren, dus omstr. 1660. Zijn doopacte is aldaar
niet te vinden. Wie waren zijn ouders, enz.? Een oom
van hem was Claes van Kettenes ,,op de Koolgraft” te
Leidon.
Behoorde deze Leidsche familie tot het Vlaamsche geslacht van dien naam (hun werkzaamheid in het weversbedrijf schijnt daarop te wijzen) of tot het geslacht van
dien n a a m uit Aken (welke meening door àen Heer
H. F. Macco wordt voorgestaan) ?
J . J . VURTHEIM GXN.
's- Graven hage.

Mourik (van)-de Bosson. (XLTII, 221). Co,neEZs can
Mourik, gedt to Zevenbergen 2ó Maart 1733, was een
zoon van Reiuier 011 van Alana Vissers (gehd te Zevenbergen 19 Aug. lí31); hij huwde te Zevenbergen 26
Maart 1759 met Catharina dc Bosson, god. te Zevonbergen 30 Maart 1736, dochter vnn Philippus en van
Petronellu Hendrika vaja 6’0%
Poortugaal.
A. VAN DER POERT CL E M E N T.
Ringeling. (XLHI, 9 3 , l24/12&, 1 6 8 ) . D . T. B .
A’dam 610 fo. 81: Den 16 Aug.’ 1766. Dese personen
sj;jn alhier op acte van Dk. Vredcnburg Commissaris
tot Buyksloot ingetekent Klaas Ringelirlg, jongman te
Buyksloot, en Sl?$?lIje S c h a a p , J . d. alhier; (i. m.)
acte verleent om tot Buyksloot te trouwen den 1 September 1766.
Mr. H. F. WIJNMAN.
A’dnm.
Romunde (van). (XxX, 284, XXXVI, 109). Johu?a
Drievcncr van Rueremacsade en Jof v. J o h a n n a e c h t e lieden en He~El;e~a van Ruerenaunde met hoeren mombor
Johan v. Diuvortlen hebben vercocht aan Bonrick vdr
Capellen het leengoed de Zijdewerdo in kersp. v. Stoenre
in die Leur.-19 Aug. 1663. (Archief- van der Capellen.)
J . D. WAONER.
‘s-Grarenhngc.
Roose. Wie kont de voorouders van A d r i a e n Coma.
-Roose, schepen te Wolfaartsdik, tr. aldaar 16-6- 1643
Jeuneke Cornelisse Wale, dr. van Conlelis Jacobne \I.ale?
J. C. MA R T S .
Arnhem.

Velde (van de). Wie waren de voorouders van Murin
van de Velde, geb. te Zwolle omstr. 1666, ondertr. te
Leiden 4 Mei 1686 met C!aes Poulusz. Keltenis? Zij
w a s een dochter van . , . , . .~. t)afa Je Velde en j1u/*in
Sjeonliele (Ge9atillePj.
J. J. VURTH~IM GZ N.
‘~Gracenhage.

Verbrugge( Wie waren de ouders van Qee,+*uid,
Mnrgnretha P., die 9 Juni 1737 to Utrecht (El. Knth.)
moet z[jn gehuwd met Jacob de Clercp (Ned. Patr. 1920,
bl. 6O)P Zij + Amsterdam 18 IV 1766.’
Leliveld-van Noord. Gevraagd worden de ouders van
v. D. H .
‘s- QY.
Jacobus Leliveld, geb. f 1746, en van zijn echtgenoote _
_~
Jorrtma vn9i ï’voord, met wie hij 26 September 176s in de
Il!W3OUD 1925, No. 8.
R. K. kerk te Kethel gehuwd is (get. Ariaantie Pieterse VerBefit.oursberichten. - Bijdragen tot de genealogie van hot geslacht
does en Elisabeth Abbing). Bij de doopen hunner kin- von Proobentow van Wilmsdoti, door Mr. F. F. baron do Smeth en
J. J. C. Bijleveld. - De nalatenschap wn den Luitenant-Adderen worden ale getuigen vermeld : Nicolans en Cornelia W.
mirasl Cornclis Tromp, door A. P. M. A. Storm de Grave. - FaLeliveld, Arie Claese van Noort alsmede Cornelin Bras. milie-annteekcningen van Meldert, medegedeeld door Mr. P. 0.
Het archief van Kethel verschaft verdor geen licht; Bloys van Treslong Prins. - Iets over de kwartieren von Frederik
(graaf) de Thoms (alias Thom of Thoma), echtgenoot van Johanna
de naam Leliveld komt aldaar vóór 26-1X-1768 niet Maria
Boerhanw, door M. 0. Wildeman. - Familie aanteekeningen
voor. Evenmin werd iots omtrent genoemde echtelieden Fockendijk, de Man, van Middeland en Engclbergh. medegedeeld
gevonden in de archieven van Rotterdam en Schiedam. door D. G. van Epen. - Familie-aanteekeningen Juyst,, medegedeeld
door A. J. F. van Laer, archivaris van de Universiteit van den Staat
J. J. VURTHEIM GZ N.
‘s-Gravenhage.
New-York. - Korte mededeelingen: Kruse-Croas. - Vragen en nntAlmondo (van).Terwen; Benier-Erkelens; Bom ; Cloux (dn) ;
Mottet. In: Der Stadt Nurten Chronik und Bürger- woorden:
Fabritius-Sibranda; Fuchs; Qils (van); Haaok; Jongbloedt; Kettenis;
buch v. Joh. Friedr. Ludw. Engelhard, Bern, 188L, komt Lelivcld-van Noord; Mottet; Mourik (van) de Bosson; Ringeling;
over Beat Rudolph Emnnuel Mottet voor: ,,verliess früh Romunde (van); Roose; Velde (van de); Verbrugge(
.
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Correspondentie betreffende het Qenootsohap ge~lieve men te riohten tot den s e o r e t a r i B Mr. E. J.
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Bijdrage tot de genealogie van het Friesche geslacht

Tot lid zijn benoemd:

De genealogie van dit geslacht, dat in de vorige
eeuw zulke roemruchte Friezen opleverde, vangt tot nu
toe aan met Dr. Stipio Aalbetsma te Dokkum.. De gedrukte geslachtslijst, in 1897 uitgegeven door Q. ten
Cate, doch niet in den handel l), begint met hem en
vermeldt, dat hij omstreeks 1646 te Dokkum zal zijn
geboren. Dit steunt op het Alb. Stud. van Franeker,
waar, zoowel in Maart 1664, toen hij als phil. stud.
werd ingeschreven, als 6 Mei 166S, toen hij *,post habitam disputationem in Templo Academica de Transactionibus” door prof. van Glins tot J.U.D. werd gep r o m o v e e r d , s t a a t aangeteekend, dat hij w a s ,Doccumanus”. In aansluiting hieraan zijn in de laatste jaren
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nog eenige malen onderzoekingen ingesteld in de (zeer
onvolledipe conieën der) oudste doonboeken van Dokkum, alsLede &in het oudere gedeelte van de rechterlijke archieven dier stad, - vooral ook in verband met
de familie-overlevering, die van afstamming uit den
Dokkumer watergeus Douwe Halbetsz. gewaagt, doch alles zonder resultaat. Toen nu ons medelid, Dr.
Tj. Halbertsma te Haarlem, mij in het begin van dit
jaar verzocht de zaak nog eens te willen entameeren,
stemde ik daarin slechts aarzelend toe, weinig verwachtend van dit vrijwel hopelooze geval. Nadat ik echter
meer in bijzonderheden had kennisgenomen van bovenvermelde geslachtslijst en mij bleek, dat deze althans
voor wat betreft de oudste generaties wemelde van onjuistheden en onnauwkeurigheden, kreeg de zaak mijn
volle aandacht. De vrij verrassende resultaten van mijn
onderzoek en de wijze, hoe ik die bereikte, leken mij
voldoende belangrijk om in ons Maandblad te worden
vermeld.
De overtuiging, dat Dr. Soipio ,,Doccumanus” niet
te Dokkum geboren was, doch daar in 1664 woonde,
stond reeds vrijwel bij mij vast, gezien het feit, dat
nooit eenig spoor van z+r ouders, broers of zusters aldaar gevonden was. Mijn uitgangspunt werd de vermelding bij ten Cate (pag. S), dat hij in 1698 voorkomt
als eigenaar van een plaats ,te Surhuisterveen”. Inderdaad vermeldt het stemcohier van dat jaar hem als
zoodanig op Surhuizum No. 62. Hoe was hij daaraan
gekomen? Gtelukkig bleken de proclamatieboeken van
Achtkarspelen dienaangaande licht te kunnen verschaffen. 13 Sept. 1669 ging ten behoeve van He&riok
Jansen Paretin en Doctor Schipio Halbetsma, beiden
te Dokkum, de laatste verkoopsproclamatie van een
huis en schuur met zathe en landen daaronder behoorende op Surhuizerdijk, terwijl Dr. Scipio de tweede
helft erbij verwierf op 8 Apr. 1690. Hij kocht toen
de helft van het huis c.a. en 26 pondematen land bovenbedoeld van Wytske Hendricx met haar man Jackle
Wopkes op Schiermonnikoog en Maijke Hendricx, huisvrouw van Meynardus Borman, chirurg@ te Eollum,
ieder voor &, mede namens hun broeders Hidde en
Ruwe Hendricx voor de resteerende 3. En deze laatste
akte bleek nu verder de sleutel te bevatten om dieper
door te dringen in ,het raadsel van Dr. Scipio” ! Na
de vermelding van de koopsom volgt n.1. : ,,. . . . ende
want de coper deselve somma in betalinge heeft aengenomen vant slot van rekeninge in dato den 6 Octob.
1693 int weesboek van C011*“~ geregistreert. . , .” Bedoelde eindrekening was toen spoedig gevonden in de
weesboeken van Kollumerland en Nieuwkruisland, evenals de daaraanvoorafgaande, en daaruit bleek het volgende.
3 Mei 1682 werd Dr. Scipio Ralbetsnza, fiscaal van
Dokkum, als volle oom van moederszijde, benoemd tot
curator over de weezen van w. Ydtie Hiddes Halbetsma bij Hendrick Janss. Pe,*sijn, gewoond hebbende en
overleden te Kollum; t.w. IVtltslce in ‘t 190, Antie i n
‘t 170, Maejcke in ‘t 12e, Hidde in ‘t 9? en Buue iu ‘t
68 jaar. In den inventaris van het sterfhuis d.d. ‘L’L Juli
1681 wprden de onroerende eigendommen alle vermeld
met de gedateerde titels van aankomst erbij, zoodat
deze in de proclamatieboeken weer gemakkelijk konden
worden teruggevonden. Zoo wordt allereerst genoemd :
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een huis c.a. 0. van de Stenen Piep te Eollum, bewoond door de erflaters en hun aanbeërfd van H i d d e
Buues en Wylske Sipokes, die het kochten 9 Mei 1634.
Dit waren dus vrij duidelijk de ouders van Ydtie Hiddes IZalbetsma.

Hun namen vond ik dan ook viermaal in de proclamatie-boeken onder de koopers tusschen de jaren 1636
en 1658, maar belangrijk daaronder was deinschrijving der
proclamatie d.d. 2 Dec. 1666 krachtens koopbrief v a n
4 Apr. 1666, waarbij 2 pondematen en 4 einsen land
op ter Luyne onder Kollum worden gekocht door H i d d e
Buues, lakenkooper aldaar, en \\.ytske Halbetsma e. 1.

Wat is dus het geval ? Dr. Scipio en zijn broer en
zusters, - waarover nader, - hebben zich volgens veelvuldig Friesch gebruik genoemd naar hun moeder. Later vond ik nog den inventaris opgemaakt 23 Juli
1667 ten verzoeke van Jitie Hiddes Halbetsma, gehuwd
met iYe&rick Jafasen Pers$a, Sipcke en Buwe Hiddes
HoEbetsma, beiden venia aetatis bekomen hebbende, en

Buwe Lubberts als curator divisionis over Geeltie Hiddes,
oud in ‘t 17e jaar, allen kinderen en erfgenamen van
Hidde Buwes en Wytske Sipckes Halbetsma, el. in leven
gewoond hebbende te Eollum. Een vrij groot aantal
perceelen onroerend goed wordt er in opgesomd, wederom
meestal met de data van aankomst, terwijl er tevens
in gesproken wordt van twee neven: Jacob en M a r l e n
Lubberts. Ten zelfden dage legt Pers@ rekening en verantwoording af, waaruit o.a. blijkt, dat Hidde Buwes
16 Juni 1666 nog leefde (2 Oct. d. a. v. zal hij
vermoedelijk wel reeds overleden zijn geweest: toen ver-

leende het Hof van Friesland de gemelde venia aetatis
aan Bouwe Hiades Halbetsma en Soipio Halbetsma, beiden
te Kollum). 14 Aug. 1667 vindt vervolgens scheiding
en deeling tusschen de erfgenamen plaats ; Persijn wordt
daarin nog vermeld als koopman te Dokkum.
Met behulp van den eerder genoemden inventaris
van 28 Juli 1681 en de weesrekeningen van 30 Aug.
1687 en 6 Oct. 1693 wordt ons nog het een en ander
omtrent de familie duidelijk. In de jaren 1668-1671
worden tusschen Dr. Scipio en zijn broer en zusters
onderling en door hen aan derden eenige malen verkocht huizen en landerijen te Dokkum, in Kollumerland
en in Dantumadeel, hun aangekomen krachtens testament
van hun oom en tante Dirck of Theodorus Takes Fink

en Antie Sipkes Halbetsma, op wie ik nader terugkom.
Ik resumeer hier nu slechts, wat uit die koopakten,
meerendeels in den inventaris vermeld, blijkt omtrent
Scipio’s broer en zusters, aangevuld met wat ik elders
over hen vond. Het zijn:
1. Idtie, gehuwd met He?adrick Janss. Persijga. Ziì
overleefde haar man en testeerde 3 Febr. 1680. Van
hunne reeds genoemde kinderen huwde Wytske te Dokkum
20 Febr. 1687 met Jackle‘ Wopkes Douema, Mr glazemaker op Schiermonnikoog, geboortig van Dokkum. Aniie
overleed tusschen 1686 en 1693. Mayke huwde vóór 1695
met Meynardus Bormaja, chirurg@ te Kollum, die haar
overleefde; 3 Apr. 1700 werden hun zwager op Schiermonnikoog en de schoenmaker Jacob Pouwels te Kollum
benoemd tot curatoren over hunne twee weeskinderen:
Lamcke in ‘t 60 en Coert in ‘t 30 jaar.
2. Buwe Hiddes Halbetsma te Kollum, gehuwd vermoedelijk in 1667 met Tr@ntie Lubberts. Hij is overleden
tusschen 1675 en 1681 eu liet Qen dochter, Wytske, na,

261

.

geb. 1673173. Zijn weduwe hertrouwde met Pyter Atidles,
bakker en brouwer te Kollum, geb. 1642143 als xoon van
den schoenmaker Andle Hayes en van Eentie Simensdr.
en overl. vóór 19 Mei 1694. Deze had bij \Valtie Walledr.
drie voorkinderen: Anclle, 3an ~II Symen. 31 Maart 1693
had scheiding en deeiing plaats van de moederlijke goederen tusschen W?ytske Buwes, bijgestaan door haar ooms
en curatoren Dr. Halbetsma en Buwe Lubberts, en haar
stiefvader.
3. Cfeellie Hiddes Halbetsma, geb. 1660/61, huwde te
Reitsum Juli 1669 (laatste prool. te Heerenveen 18Juli)
met Sipcke Arriens te Heerenveen, ged. aldaar 10 Oct. 1647
als zoon van Arjen Sìpkes en Hillje Piekes. Uit hun huwelijk werden te Heerenveen gedoopt: Wytske 26 Sept. 1670,
geh. te Knijpe Febr. 16!16 met IVillem Joukes van Balk;
Hidde, ged. 25 Dec. 1674, op wien ik beneden terugkom;
Hiltje, ged. 6 Aug. 1677, geh. Febr. 1700 met Pier Annes
vau Berkoop; Arjen, ged. 29 Febr. 1680, en Antje, ged.10
Sept. 1682. Te Tjalleberd hertrouwde Geeltie (procl.
Heerenveen 29 Juli, 6/14 Aug. 1688) met den timmerman Sytse Gerrits van de Wijngaarden, wien zij één
kind schonk: Joukjen, ged. Heerenveen 29 Mei 1689.
In het hypotheekboek van Sohoterland vond ik een
schuldbekentenis d.d. 8 Juni 1696 van Sytse Gerrits en
Geeltie Hiddes, e.1. te Heerenveen, voor Sipke Hiddes
Halbelsma, substituut-secretaris van Westdongeradeel,
waarvoor speciaal werden verbonden 6 pond. land onder
Kollumerland, geërfd van hun (schoon-)vader H i d d e
Bouwes. Geeltje’s tweede man is vóór 23 Apr. 1700 overleden; in 1711 woonde zij als weduwe in Ternaard.
Idtie, Siplce (Scipio), Buwe en Qreltie zijn ongetwijfeld
allen te Kollum geboren; de doopboeken aldaar gaan
evenwel niet verder terug dan 1696.
Op Dr. Scipio en zijne kinderen hoop ik aan het slot
van deze bijdrage nog iets uitvoeriger terug te komen.
Een zuster zijner moeder noemde ik reeds boven;
1 Nov. 1634 werd te Dokkum het huwelijk geproclameerd van Dirck Takes, klerk van den secretaris Idema,
g e b o o r t i g v a n St Anna Parochie en Antie Sipkes v a n
Kollum. 13 Feb. 1640 legde Dirk Tuekes Finck den eed
als notaris voor den Hove af; in 1660 vond ik hem
als vroedschap, in 1667 o. a. als burgemeester van Dokkum vermeld. Kort daarna moet hij overleden zijn, want
20 Aug. 1669 gingen voor het gerecht van Dokkum
de huwelijksproclamatiën van Jan Jansen Boom, mede
burgemeester, en Antie Sipckes Halbetsma, wed. van den
burgemeester Theodorzcs Fincq. Die tweede echtgenoot
bleek zelf weduwnaar te zijn: 3 Oct. 1666 kochten J a n
Jansen Boom, burgemeester, en Jantien Cornelisdr. e. 1.
een huis te Dokkum. - De weesboeken dier stad vermelden op 16 Oct. 1666 de inventarisatie ten sterfhuize
van Afltie Sipckes Halbetsma, wed. burgemeester Finc
on laatst huisvrouw van den oud-burgemeester J a n
,Tarzse,l Boom. Deze geschiedde ten verzoeke van: Idtie
Hiddes Halbetsmn, huisvrouw van Hendrick Janssen
Persijn; Schiepio Halbetsma, jur. stud. te Franeker, en
Buzce Hiddes Halbetsmu, vrijgezel te Kollum, beiden
venia aotatis bekomen hebbende; nlsmede Buzce Lubberts
te Ee, geauthoriseerd curator over Beeltie Hiddes Halbetsma, allen erfgenamen ex testamento. Vermeld worden
een mutueel testament van burgemeester Finck en zijn
vrouw van 6 Juni 1643 en een nader testament van
Antie Sipckes Halbetsma van 12 Febr. 1664. Aan Sipke
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:Scipio) worden o. a. gelegateerd Iö pond. land achter
Luttiebergh, een paar gouden ,,bruseletten” met diamanten en een gouden Elisabeth. 4 Dec. lGtj6 wordt
3en staat van toewijzing tusschen de erven opgemaakt;
13 Aug. 1667 de effecten en papieren verdeeld.
De weesboeken van Kollumerland leverden nu verder
lok nog gegevens betreffende de afkomst van Il’ytske
Sn Antie Sipkes (Halbetsma). 2)
2 Mrt. 1622 vinden we daarin een inventarisatie ten
Qerzoeke van Harmell IVygerse. en Harmen Lubbesx., 22
Jan. van hetzelfde jaai geauthoriseerd als curatores
3ivisionis over de drie weeskinderen van w. Sìpcke
Lubbesz. bij Gerck Itindrixdr., nu hertrouwd met J a n
Abraham+ brouwer te Kollum, een zoon van A b r a h a m
Janss. Clingenborgh. Bovenaan in den inventaris prijken
de drie kinderen en het merkwaardige is, dat in dit
geval hun leeftijd met groote nauwkeurigheid vermeld
wordt; het zijn:
Geelcke Sippckedr., oud ,een maent nae Alderhilligan
laestleden” 12 jaar, dus geb. 1 Dec. 1609.
Ancke S’ipckedr., oud ,,Alderhilligen laestleden” 10 jaar,
ilus geb. 1 Nov. 1611 en:
IYytscke Sipckedr., oud ,,Victoor laetsleden” 7 jaar, dus
geb. 10 Oct. 1614.
Het is duidelijk, dat we hier met Dr. Scipio’s tantes
en moeder te doen hebben (Geelcke zal jong overleden
zijn) en dit wordt nog duidelijker als we onder het
weinige onroerend goed allereerst vermeld vinden: 6
pond. eigen land in Lou Allema’s zathe bij Kollum,
Halbetsma-state genaamd. Ik kom op deze state in den
vervolge nog terug.
Uit de opsomming der roerende goederen in den inventaris komt het beroep van Sipcke Lubbesx. duidelijk
uit: verreweg de belangrijkste plaats nemen daarbij m
brouwgereedschappen en voorraden manufacturen.
Hoewel we nu met dit echtpaar in con speciaal voor
Friesland vrij vroege periode zijn aangeland, bleek het
mogelijk nog verder terug te komen. De sleutel was
hier een kantteekening bij een koopakte in het Kollumerlandsche proclamatieboek. In 1633 ,b.(egeeron)
b.(od) en c.(onsent)” (aldus de vaste formule) Suecke
Sircxz. en Haescke Roeloffsdr. e. 1. te Kollum, van een
huis met put c. a. naast het kerkhof aldaar, in koop
bekomen van ,Jan Freercx en Antie Siercxdr. O. 1. mede
aldaar. Tegen deze proclamatie wordt protest aangeteekend door: H a r m e n Wygers (vgl. de inventarisatie
van 1622!), gehuwd met Lupck Lubhedr., Jidt Freercx,
wed. Qerrijt Beren& en Jan Abrahams als geauthoriseerde voormond over de weeskinderen van S i p c k e
Lubbesz., allen medeërfgenamen van hun (groot-)moeder
Wjyts Sìpckedr., en wel krachtens een hypotheek, vermeld in het oude reversaal van het huis.
Daarnaast kunnen we leggen een akte uit hetzelfde
proclamatieboek, waarbij H a r m e n Wygers en Lupck
Lubbedr. e. 1. voor Q (Jidt Freercxdr. ,wed. Berryt Beren&.,
wier naam is doorgehaald, zal haar + aan eerstgenoemden
hebben overgedragen) en Hidde Buwesz., schroor (= klecrmaker), en Wytslre Sipckedr., e. 1. te Kollum, alsmede
9) Nu ml. gebleken was, dat de naam Halbetsma uit de vrouwelijke
Iiin afkomstie: was. verrolnde ik deze mtuurliik allereerst. De herkomst van Ëidde &wes is mij trouwens verder vooralsnog duister
gebleven; ik heb redenen om te vermoeden, dat hij uit Oostdongeradeel etámt.
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Dirck Tueckesz. Fin& en Antie Sipckedr., e. 1. te Dokkum, tezamen voor &, b.b. en c. op ruim een pond.
land onder Kollum in een voor de rest reeds aan hen
behoorend stuk van 2& p ond. Verkoopers zijn Sir&
Siccama en !l’r.yralie Cornelisdr. e. 1.; 7 Febr. 1637 maakt
hun oom Saeclte Sircxz. gebruik van zijn recht van niaar
(1 naasting).
En eindelijk doet een derde akte in het voorafgaande
proclamatieboek het familieverband geheel duidelijk
worden. Cl/ildts Sipclcedr., wed. preerck Jans, te K o l l u m
b.b. en c. op een aandeel van een huis en schuur op
den hoek van de Meckemastraat aldaar, gekocht van
J a n Freercx, haar zoon, die het van zijn vader erfde;
laatste proclamatie 3 Febr. 1618.
We vinden dus door combineering, dat een zekere
Lubbe gehuwd was met Wyts Sìpckedr., uit welk huwelijk
behalve de ons reeds bekende &pcke Lubbes s t a m d e
Lupck Lubbe&., gehuwd met Hlrrnaen Wygers. Ik vermoed,
dat een zoon uit een eerder huwelijk zal zijn Harmen
Lubbes, de medecurator over Sipcke Lubbes’ kinderen;
hem vond ik met en zonder zijn vrouw Aeltien Cornelìsdr.
als kooper en debiteur vermeld van 1616 tot 1627.
Wyts Sipckedr. is later hertrouwd met Frel?cli Jansz.
(uit welk huwelijk de genoemde Jidt; Jan Freercks zal
een voorzoon zijn geweest) en dit moet dan gebeurd zijn
tusschen Mei en December 1586, want 13 Dec. 1586
voor het eerst en verder 11 Jan. en 14 Febr. 1587
vind ik haar als diens echtgenoote vermeld in het recesboek der grietemj en 26 Mei 1601 koopt het echtpaar
+ van 6 pond. land in Ballingh-heerd te Kollum, terwijl
16 Mrt., 12 Apr. en 31 Mei 1686 Wgts, Lubbe Hedts
wed., voorkomt in kleine procedures als creditrice, waarvan eenmaal terzake van een schuld wegens gehaalde
waren.
Uit eenige authorisatien biijkt dan nog, dat Wytslce
twee broers had: 1. Bauche Sipkes (j- 1693/‘94), die achtereenvolgens gehuwd was met Lobke . . . . (e.1. 1.566),
Reinz6 Harmens, Rinslc Jans&. en Auck Jelledr. ( d i e
hem overleefde), uit welke vier huwelijken hij 9, in
1594 alle nog minderjarige, kinderen had; en 2. B o o t e
Sipkes, die in 1594 te Hantum woonde.
We hebben dus nu vastgesteld, dat S i p c k e Lubbes’
vader Lubbe Hedts heette. Bern vond ik vervolgens 13
Dec. 1570 nog in het sententieboek terug als curator
over Lubbe Idses, terwijl verder bleek, d+t 3 Mrt. 1571
Lzcibbe Hedtsz. en Wyts e.1. e e n h u i s t e W e s t e r g e e s t
kochten, staande op grond van de vrije prebende aldaar.
Intusschen liet het denkbeeld me niet los, dat het
feit, dat zijn kleindocliters zich 11alOetsma noemden, niet
enkel kon steunen op de omstandigheid, dat hun vader,
Sipcke Lubbest., een bescheiden stuk grond in een lialbetsma-state bezat. Om allereerst betreffende deze, niet
meer op de kaarten aangetroffen, state iets meer te
weten te komen, raadpleegde ik de ,,Oudheidkundige
Plaatsbeschrijving van de Gemeente Kollumerland en
N i e u w - K r u i s l a n d ” d o o r M r . A . J . Andreae (Kollutn
1885). In dit werkje, dat een schat van (ook genealogische) gegevens bevat, doch het gebrek heeft, dat het
weinig ovcrzichtel[jk is en bijna geen bronnen vermeldt,
vond ik inderdaad het een en ander, hetwelk ik hier
laat volgen.
Dl. 1 pag. 125. ,,Vermoedelijk stond tegenover deze
,state (d.i. Bootsmastate) een ander aanzienlijk huis

,,op Halbetsma-zathe. - H e t l a n d : w a a r d a t h u i s
,stond, heeft een bijzonder breeden u i t r e e d d a m v a n
,ouden steen opgemetseld”.
Pag. 127. ,,Een weinig verder (d.i. dan Sjoerda-state
,,of Sjordema-stins), ook ten Z. van den puinweg, lag
,,voorheen Halbetsmahuis of- ,,zaete”, hetwelk in 1613
,,voorkomt met de aanduiding, dat het ,ten W e s t e n
,,van Kollum nabij Abbemasaete” stond, ten Oosten
,waarvan het gelegen was en ten Zuiden van de ,,Col,lumerlaen”. - In 1616 werd dit huis bewoond door
,,Louw Allema, zoon van Aebo. Hij was gehuwd met
,Dlary Wybetsdr. en stierf ti Dec. 1620, waarop hij in
,de kerk t,e Kollum begraven werd. Zijne weduwe her,,trouwde met zekeren eigenerfde Jelger Hibbesz., als
,wiens echtgenooto zij in April 1622 voorkomt, en die
,dit huis ,dan ook in 1640 bezat en met haar bewoonde,
,terwijl dezu eigendommen na hun overlijden in 1673
,,werden verkocht. - Enkele leden der familie Hal,,betsma komen in Kollumerland voor, doch het is
,oubekend, of zij op dit huis woonden, dan wel op de
,, bovenvermelde state of op de zathe van den zelfden
,,naam ten Oosten van Kollum gelegen.”
Pag. 170. ,Omstreeks het jaar 1612 trof men in de
,nabijheid van Oud-Meckama en Phaesma : Halbetsma,,huis aan, hetwelk wordt aangeduid als gelegen bij
,, nPhaesma-boscll.” De bewoners daarvan zijn ons niet
,met zekerheid bekend, dewijl er zich ook eene state
,,van denzelfden naam t.W. van Kollum bevond, zooals
,,wij boven hebben gezien. - In aanteekeningen uit
,de 160 ~11 17~ eeuw komen de namen voor van onder,,scheidene leden dezer familie als in deze grietenij
,,woonaohtig. Zoo leefde in 1643 Reynthie Halbetsma
,,aldaar en in 1549 w a s Gie H a l b e t s m a ,rechter t e
,,Collum.” In 1562 k o m t v o o r A n n a H a l b e t s m a a l s
,,weduwe van Tyardt Heddema en later de echtgenootu
,,van Harco Sinda, met wien zij o.a. in 1674 op de
,Uiterdijken en alzoo waarschijnlijk op de state heeft
,gewoond. Deze Harco Sinda was de grootvader van
,,zijn vroeger vermelden naamgenoot, die in 1625 con,,rector te Kollum was. - De familie Jellema, die de
,,state later bezat, verkocht ze in 1612.”
Elet was nu de kwestie deze oude familie HalOets_za,
die dus vermoedelijk van ouds in de grietenij gewoond
had, in de nog voorhanden zijnde bronnen i.c. het oudste
gedeelte van het rechterlijk archief terug te vinden en
te trachton een schakel op ta sporen met Dr Scipio’s
voorvaderen in moederlijke lijn. Weliswaar heeft Kollumerland een der meest ver terugloopende archieven
van geheel Friesland, maar het uit den gezochten tijd
voorhandene leent zich nu juist niet voor het ontdekken
van geregelde stamreeksen. We bezitten n.1. alleen:
recesboekeu 1648-1562 en 1070-1573, sententieboeken
I 563- 1566, 1571-1573 en 1574-1577, een weesboek
1549-1560, een verkoopsproclamatieboek 1570-1580
en een register van losrenten 1556-1604. D e d o o r
Andrcae vermelde Halbetsma’s vond ik er weliswaar in
terug en meer andere, doch zonder dat in ‘t algemeen
nog van onderlinge verwantschap bleek. Ik laat het
gevondene hier volgen.
a. In een inventaris in het oudste weesboek, van den
boedel van Boeke Watteny, wordt opgenoemd een trans-
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actie d.d. 1 Jan. 1527 van Qerbet Halbetsnta, w a a r b i j
hij aan Mecke Mecke Scldts heeft toegestaan zijn aanpart huis en landen op de Wijgeest.
b. Reyntie Halbetsma op den Uuterdick wordt in de
benefioiaalboeken van 1643 genoemd als huurder van
+ pond. in zijn heerd ,VII stuevers toe huer, coempt
,den Pastoer de twee parten, dat derde part den vicario.”
16 Jan. 1549 wordt Renthie Halbetsma als verhuurder
genoemd, 26 Febr. 1652 Rintfhie Halbetwna als borg,
10 Mei 1652 Rcnthie Ralbetsma als gedaagde, alles in
het recesboek.
10 Dec. 1559 verkoopt Rentye HatDelsmu een losrente
van 5 g.g. ‘a jaars uit zijn landen en renten.
16 Jan. lóT9 worden verkocht o. a. + van 16 pondematen in de hecrd van Rynfzie HalDel.snm er1 Jelck Aellccdr.
Syursm~ ~11 -3 vau 10 pond. op Toclmmlandt, uitgekomen
v a n Aelke Syursm(c.
25 Apr. 1579 vurkoopen 1 yaerd T(leckes en Hylck RrJutzie II-l«lbetsmn e.l., laatstgenoemde, zijndu een dochter
van Ryntxie Ii. en delck S~wsma, mede namens haar
broeder S’qpe, aan Dirck Pieters en L,qsbeth e.l.4h pond.
in do door dezen gebruikte heerd.
5 Febr. 1597 eindelijk wordt vonnis gewezen tegen
Metscke NirzTaes en Rintie Xappcs, 5 Mrt 1594 geauthoriseerd als curatoren over de zes weeskinderen van liaert
Tueckes en Hylck Rintiedr.
c. Anna HalDefsmu. Mot haar eersten man, Tqardt
H e d d e m a , verkoopt zij 1 Mei 1561 oen losrento van 7
daalder ‘s jaar, uit hun goederen, als zijn weduwe in
Dec. 1566 een dito van 12 rijderguldens uit haar landen
in Neckemaburen bij Hed Phaesmaland (z. boven). In
dezeltde hoedanigheid vind ik haar nog 1 Juni 1563
vermeld, doch 18 Sept. 1565 blijkt zij hertrouwd met
Htrwke Sinds, die dan als eischer namens haar en haar
kinderen optreedt. .Met haar tweeden man komt zij in
diverse akten voor; het laatst 1 Mei 1573. Zij blijken
een heerd op de Uterdycken te bezitten: een en ander
maal verkoopen zij gedeelten ervan en renten eruit.
3 Dec. 1671 wordt & huis achter de kerk te Kollum
voor een schuld van Harcke Sinds verkocht: blijkbaar
gingen zij er financieel niet op vooruit.
28 Mei 1566 komen Harcke Sindrl en A1r11a IIal!retsma
0.1. en Tydts Hal0etsnaa (haar znster?) te Wouterawoudc
en J a n Claessz. e.1. te zamen als gedaagden voor; .In~t
Claesz. en ï’heet Halbetsma el. dragen 10 Mei 1075
een ledige plaats aan het N.einde van Jellemahof in
ruil over.
Harcke Sinda zal in 1574 overleden zijn. Zijn weduwe
vond ik daarna nog eenige malen in kleine procedures
vermeld; 16 Mei 1575 wordt 2 venne land bij Phaesmahuis van haar voor schuld verkocht. Uit een drietal
sententies van 17 1Nei en 13 Dec. 1076 eindelijk (tevens
de laatste malen, dat ik haar ontmoette) blijken nog
eenige bijzonderheden omtrent haar. Uit haar eerste
huwelijk had zij een zoon Garbrera of GerLrn~~rlus Heddema, procureur, e n e e n d o c h t e r Rock Heddema., uit
haar tweede een dochter Amck Sinda, terwijl haar tweede
man uit zijn eerste huwelijk met Awk Sippedr. t w e e
zoons had: Rumpt en Jelger Sinds. 22 Maart 1576 blijkt
er executoriale verkoop gehouden te zijn ten sterfhuize
v a n Harcke Sinda; mede tengevolge van de groote
sohuldenlast hadden zijn weduwe en haar dochter zijn
erfenis verworpen. Zijn tweede huwelijk had nog geen

9 jaar geduurd; voor zijn hertrouwen had hij ztin huis
C. a. op Sinda-state te Veenwouden reeds verkocht.
rlzccl~ Sindu is later gehuwd met Lyuue Jans. D e z e
heeft 19 Febr. 1694 ten zijnen laste een eeuwige r e n t e
uit een deel van Halbetsma-landen. In een sententie
v a n 22 Sept. 1696 treedt het echtpaar op als medeerfgenamen van Here Jellema en Tietke Halbefsma (hun
tante bovengenoemd?). In Jan. 1697 verkoopen zij 24pond. land achter Tademalandcn ter Laen en worden
eenige renten uit hun huis W. van de Steenen Pyp te
Kollum publiek verkocht. 1 Maart d. a. v. eindelijk verkoopen zij nog drie grondpachten uit een plaats in
Jellemasteeg.
d. 17 Febr. 1551 geven Wufte Bennez. en T y a e r d t
Halbetsma, als mannrm en voogden van hunne vrouwen,
dochters van w. Tempo Jeldcrsnza, t o e s t e m m i n g ( a l s
hypothecaire crediteuren?) tot verkoop van 4 roeden
veen op Zwangwesteinde.
c:. Tonslotte trof ik een en andermaal aan een H e d
HulOefsma: vermoedelijk dezelfde, die Andreae als ,,Gie”
vermeldt: de leosfout is minder onwaarschijnlijk dan ze
klinkt, indien men het vrij onduidelijke handschrift voor
zich heeft. \Virs het wonder dat ik dezen Hed g a a r n e
het vaderschap over LztObe Hedts in de schoenen wilde
schuiven ?
Ik vond hem vermeld van 26 Sept. 1549 tot 10 Mei
1552 als mederechter van Kollumerland, in Apr. 1561
als voogd over Renthie Wattesz., 1 Juli 1552 als voogd
van het Gasthuis te Kollum. 27 Sept. 1652 niaart hij
als naastleger 1 mansmad in Kollumer Legelandt en
3 M e i i556 koopt hij met Coppen Harckema een losrente van 8 g.g.‘s ’laars uit Sye Buwema’s goederen.
Dat hij kinderen had, kwam ook vast te staan: 9 Juli
1573 verkochten Claes Peters en Moe, Hedt HalBetsma
dochter, (e. 1.2) een losrente van 12 g.g. ‘s jaars uit hun
beider landen en laatstgenoemde b.b. en c. op -& huis
op den grond van Abma in Mei 1679. Een zoon was
wellicht Suppe Hedts bij Kollum (ook Renthie Halbetsma
had een zoon van dien naam !), die begin 1679 stukken
veenland verkocht op ‘t West van Kollum ,,Syurdema
ten 0.” (vgl. Andreae pag. 127.)
D a t LubOe He&, g e h u w d m e t IVyts Sypckedr., o o k
een zoon was. bleek maar steeds niet, totdat een der
laatste bladzijden van het oudste proclamatieboek de
gewenschte oplossing bracht. Daar staat n.1. een akte
ingeschreven, waarbij Lubbe Heftez. Hnlbetsma en b’yts
e. 1. en hunne erven en nakomelingen b.b. en c. op een
huis c. a. te Kollum, Meckemasteeg ten 0. en het kerkhof
ten W., met het dominium utile van de stede waarop
het staat, bezwaard met 3 g,g. jaarpacht aan den pastoor
van Kollum ; de proclamatien gingen 12-26 April 1579.
Hiermede was dus het bewijs geleverd van de afstamming in vrouwelijke lijn van Dr. Scipio ,,HnZbefsma” uit
de echte Kollumer Halbefsma’s van de 160 eeuw.
Een zeer nanwgezet onderzoek, akte voor akte, in de
genoemde oudste registers, waarvoor mij tijd en gelegenheid ontbreken, zal wellicht nog eenig meer licht over
deze vroegste tijden kunnen doen opgaan, speciaal ook
voor het onderling verband der door mij gevonden oude
HalDetsma’s.
(Wordt vervolgd).
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(Bierens) de Haan,

door W.. WIJNAENDTS VAN R ESANDT .

In het Puyregis.ter van Amsterdam, waarin op 6 April
1681 de uitroeping van het voorgenomen huwelijk is ingeschreven tusschen Jacob de Haejl, den tot dusver oudst
bekenden stamvader van het geslacht(Bierens)deIIaanl),
en EZisaOeth Schrooters, staat Jacob vermeld als: j. m.
van Haarlem, 26 jaar, koopman, ouders dood, woont in
de Warmoesstraat te Amsterdam.
Blijkens een acte d.d. 26 Augustus 1682, verleden
voor notaris 8. van G‘ellinckhuijsen te Haarlem, verklaart
Sentie Claes, huisvrouw van Dirck Jacobs de Coningh,
gewezen dienstmaagd van wijlen Gerrit de Haen en Janneken Lammen, echtelieden, ten verzoeke van Jaco6 de
Haeq koopman te Amsterdam, dat deze Jacob als zoon
van genoemd echtpaar geboren is te Haarlem omtrent
Vastenavond 1680 in de Breesteeg in ,den Soeten Inval”.
Het mag nu zonder bezwaar afingenomen worden, dat
de Jucab de Haen, die 6 April 1681 te Amsterdam inteekende met Elisabeth Schrooters en die in 1666 geboren was
te Haarlem, dezelfde is als de Jacob de Haen te Amsterdam,
voor wien in 108a verklaard wordt, dat hij in I666geboren
was als zoon van Gerrit de Haen en Janneken Lammen.
Immers het is niet aan te nemen, dat er in 1681 en 1682
te Amsterdam twee Jaco6’s de Haen zouden zijn geweest,
die beiden in 2656 te Haarlem zouden zijn geboren. Zelfs
indien dit het geval ware geweest, dan zouden de van
gelCjlce,z leeftijd zijnde twee Jacob’s de Haen in hen betreffende acten door een bijnaam of een patroniem wel van
elkander onderscheiden zijn geworden.
Waar zulks nimmer het geval is, daar mag als bewezen
worden aangenomen, dat Jacob de Haen, de tot dusver
bekende stamvader van het geslacht, de zoon is van Gerrit
de Haen en Janneken Lammen, die in en v66r 1666 echtelieden waren te Haarlem.
Dat de vader van Jwob inderdaad- Gewit heette, wordt
nog versterkt door de omstandigheid, dat Jacob% oudste
zoon den voornaam van Gerrit ontving. (Zie dezen het
eerst vermeld d.d. 31-3-1708, notB J. Backer.) En dat Jacob
inderdaad in 1666 was geboren, blijkt ten overvloede nog
uit een acte, verleden op 18 Juli 1681 voor not. C. Ypelaer
te Amsterdam, waarin Jacob de Haen, oud 2 6 j aar,
verklaart dat hij als dienaar tot Mei 1681 gewoond heeft
bij Pieter van Leent te Amsterdam.
Alvorens nu na te gaan, welke familieleden Jacob’s
vader Gerrit de Baen had, is het van belang vooraf vast
te stellen, tot welke andere families de Haen deze Jacob
en Gerrit niet behoorden.
Te Haarlem toch komt tot 1662 een Gerrit Jacobsz.
de Haen voor, dien men geneigd zou zijn te houden voor
den Gerrit de Haela aldaar, die de vader was van den
Amsterdamschen Jacob de Haen. Om aan te toonen dat
dit onjuist is, zal een groot aantal acten over dezen Gerrit
jacobsz. de Haen en zijn kinderen hieronder worden medegedeeld.
Vour nota W. van Eittensteyn te Haarlem compareeren
op 28 April 1622 (f”. 243) ffeertien Jncobsdr. weduwe van
Qerrit de Haen, geassisteerd met Jan Liggers Cloppenburgh
en deze voor zich zelf en Jacob Gerrits de Haen voor hem
zelf en voor Meus Gerrits de Haen, zijn broeder, en Maritien
l) Zie over dit geslacht Nederland’s Patrioiaat, jaargang 1919.

Uerrits de Haen, hun zuster, weduwe van Euyt Fransx.
Uyttenlaaech, voor haar en voor hare kinderen, allen als
erfgenamen van wijlen hun rader Gerrit de Haen, en maken

zij boedelsoheiding over de erfenis, namelijk de kinderen
met de weduwe, zijnde deze de stiefmoeder der kinderen.
Kort daarna 12.1. op 10 Juli 1662 compareeren voor
denaelfden notaris W. van .Kittensteyn (fO. 246): J a c o b
Gerrits de Haela en Maeritie Gerrits de Haeta, weduwe van
Fuyt Fransx Uytlenhaegh als erfgenamen van Gerrit
Jacobs de Haega, hun vader, en verklaren zij van Geertien
Jacobs, weduwe van wijlen Gerrit de Haen, hun stiefmoeder, ontvangen te hebbon, het geld, dat hun ingevolge
bovenbedoelde boedelscheiding competeerde.
Bi notaris Z. van der Pullen te Haarlum (dl. No. 242)
vindt men op 16 Maart 1662 een staat en inventaris van
de goederen nagelaten door Gerrit Jacobs de Haen,
overleden den 7 Maart te voren, opgemaakt ten overstaan van en ten verzoeke van Jacob, Meus en M a r i a
Gerrits de Haen, mitsgaders van Jan Wiggerts Cloppenburch en Gerrit Getrils de Haela, alle kinderen en
schoonzoon van den overledene, en van Geertiel& Jacobs
de weduwe.
Deze acten zijn reeds voldoende om aan te toonen, dat
de Jacob de Hnerz te Amsterdam, zoon van Gerrit de
Haen en Janneken Lammela te Haarlem, niet dezelfde
is als de Jacob Gerrits de Haefa, die in bovenstaande
3 acten van 1662 te Haarlem voorkomt als zoon van
Gerrit Jacobs de Haen, 7 Feb. 1662 te Haarlem overleden, om de eenvoudige reden, dat de latere man Iran
Elisabeth Schrooters in 1666 was geboren en dus onmogelijk in 1662 voor en met zijn broeders en zusters
zelfstandig kon compareeren.
Bovendien was deze familie niet doopsgezind, hun
huwelijken komen in het algemeen niet voor in het
trouwboek voor schepenen; ook behoorde zij tot een
anderen kring of milieu, wat bewezen wordt door het
feit, dat allo comparanten bij de boedelinventarisatie
van 16 Maart 1662 met een kruisje teekenen”), behalve
de oudste zoon en de schoonzoon.
Alvorens van deze familie af te stappen, willen wij
eohter nog eenige hen betreffende acten mededeelen,
waaruit ten overvloede blijkt, dat deze Jacob Gerrits
de Haega veel ouder was dan de later te Amsterdam
wonende Jacob de Haen, die in 1666 te Haarlem was
geboren.
In het protocol van nota L. Baart te Haarlem N” 368
vindt men d.d. 14 Juni 1664 het testament ingeschreven
van Jacob Gerrits de Hael& en Eva Gol!ers, echtelieden,
waaruit blijkt, dat zij 6 kinderen hebben, n.1. Cornelis,
Grietje, Jannitje, Gerrat, Mar!/tje en Pieter Jacobs de Haen.

In het register van weeskamer te Haarlem dl. 16531671 fol. 116 komt d.d. 6 Nov. 1666 een beslissing voor
van weesmeesteren ten behoeve van Gerrit Gerritsen
de Haen, zoon van wijlen Gerrit Jacobsz. de Haen en
van Geerlie Jacobs.
Bij notaris W. van Kittensteyn te Haarlem vindt
men d.d. 0 Sept. 1668 (f”. 12’7) een acte, waarbij de
kinderen en kindskinderen van Mtrritie Jans, weduwe
van Wgger Offkens Cloppenburch, krachtens haar testament van 24 Maart 1680, verkoopen haar huis en erf
9) Zoo iets komt nimmer voor bij de onderwerpelijke familie, bij

welke alle leden steeds met een behoorlijke handteekening onderteekenen.
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in de Spaernwoudestraat. Onder de kinderen is het eerst
vermeld Jan Il’iggers Cloppenburch; blgkbaar overleed
hij t[jdeus het gereed maken der acte, want zijn naam
is daarna doorgeslagen ‘en vervangen door rìien van
Janwitgen Gerrits de Haen, weduwe van wijlen Jan
IViggerts Cloppenburch.
Al deze acten te samen genomen geven nu aanleiding
over deze naamgenooten te Haarlem het volgende op te
stellen :

naam, doch met haar patroniem, iets wat in die dagen
meer gebruikelijk was. Zoo is om slechts eenige voorbeelden te noemen de later te vermelden J n n n e k e n
Keyser bij hnar huwelijk ingeschreven als J a n n e k e n
Jans&-; de later te noemen Agnese Winthuysen heet er
Agnese Goverts; idem Bccyykert Timmermans heet er
Mayken Pieters ; de later te noemen twee zusters van
G e r r i t d e Haeja zijn niet ingeschreven als de Haen,
maar met haar patroniem.

Gerrit de Haen Jacobszn.
geb. f 1600
f Eharl. 7 Maart 1662
x 10. f 1626

N. N.

X 2’-‘. Haarlem 5 Febr. 1656
Geertien Jan Jacob&.
(ex la)
(ex la)
(ex la)
(ex 2a)
(ex la)
Jacob Gerrits de Haen Jannigje Gerrits de Haen Meus Gerrits de Haen Maritien Gerrits de Haen
Gerrit Gerrits de Haen
g e b . f 1626
vermeld 1662
weduwe in 1662
geb. k 1657
X1”. voor 1 66”_
vermeld 1662
onmondig in 1668
Jan Wiggers Cloppe~~burek
X Fuyth Fransz. Uyttenhaech

testeert lti64
X f 1650
Eva Govers
- - - -

Cornelis Jacobs
de Haen.

t voor 1662
I
kinderen

t 1668, vermeld 1662
X 20. Haarlem 25-12-1672
Jacob Cornelisz. Roos

Grietje Jacobs
de Haen.

Jannitje Jacobs
de Haen.

Gerrit Jacobs
de Haen.

Marytje Jacobs
de Haen.

Pieter Jacobs
de Haen.

(Allen vermeld als kinderen in 1664)
Aangetoond hebbende, dat Jacob de Haen (1666-1699)
niet, behoorde tot de bovenseschetste familie, kan nog
worden medegedeeld, dat hg ook niet dezelfde persoon
kan zijn als de Jacob de Haen, die blijkens een acte
van notaris C. van Poelenburg op 11 Februari 1672
wegens meerderjarigheid décharge geeft aan zijn voogden
Hendrak J a c o b s d e Haen en Coalelis Jaiw. Klinck.
Immers was deze de onderwerpelijke .la(.ob de Haela,
dan zoude hij reeds vi>ór of op zijn 170 jaa.r m e e r d e r jarig zijn g e w o r d e n . Dit, ware alleen mogelijk, als hi
daartoe van de Staten van Holland brieven van ,venia
aetatis” had bekomen. De brieven van ,venia aetatia”
en daartoe overgelegde rekesten berusten nog alle in
het archief der Staten van Holland (Alg. Rijksarch. te
‘s-Gravenhage), doch in het tijdvak 1663-167H k o m t
geen Jacob de Haen voor, die meerderjarig werd verklaard en zelfs slechts één persoon van den naam d e
Haen, n.1. Pieter d e Haen, w i e n s v e r z o e k g e s t e u n d
wordt door zijn moeder Belekeja Jans an zijn broeders
Rogier en Jala de Haela, d.d. 16 Dec. 1663. ( H o l l a n d
No. 2089). Zooals straks zal blijken, past ook in het
kader der familie van onzen Jacob de Haefa geen Heladrik Jacobs de Haefa, evenmin als een familielid IiliwA,
zoodat de in .de bovenbedoelde acte van 11 Febr. 1672
voorkomende Jacob stellig een ander persoon is geweest.
wi] dienen derhalve voor vaststelling van zijn naaste
famille uit te gaan van G e w i t d e Baen nn Ja~~neken
Lanamen, zijn ouders, en na te gaan, welke verwanten deze
hadden. Het huwelijk dezer ouders, dat vóór 1-55 dus
te Haarlem gesloten moet zijn, schijnt op het, eerst0
gezicht niet in het trouwregister der schepenen aldaar
voor te komen.
[*-Toch is dit wèl het geval; ik moet er n.1. op wijzen,
dat bij alle inschrijvingen der huwelijken in dit register
d e b r u i d n i e t i s i n g e s c h r e v e n m e t , h a a r familie-

In het trouwregister voor schepenen te Haarlem
vindt men d.d. 9 Sept. 1 6 4 0 :
Gerrit de Haen, j . m .
en
beyde van Haerlem.
,Jannitgela Jacobs, j. d.
1
Indien nu kan worden aangetoond, dat de vader van
Jannitgeya Lamme%, Jacob Lammen heette, dan is het
op grond van voorgaand betoog duidelijk, dat dit de
huwelijksinschrijving is van de ouders van J a c o b d e
Haen, die dan genoemd is geworden naar zijn grootvader Jacob Lammela.
Want - alweer - het is niet aannemelijk, dat er v&ir
1655 te Haarlem twea Gewit de Hneu’s zouden zijn
gehuwd, de één met een Jaanekeu Jacobs en de ander
met een .Janneken Jacobs Lammen, als dit niet dezelfde
personen waren geweest.
Dat de vader van Jaweken La?jamen inderdaad J a c o b
heette, blijkt uit ondervolgende acten.
Transportregister van Haarlem No. 16 f”. 44.
18 Maart 1660. Jan Lambertsen, Willem Abrahamsel~
als getrouwd met Sara Lamberts, Pieter de Coge voor
hem zelf en voor Java Lasuyr, getrouwd met Beertje de
Coge, mitsgaders Ge r r a’ t de H a e 12, Jacob GompelmaB
en Pieter de Coge voornd. als bij H. H. Weesmeesters
van Haarlem van wegen de onmondige kinderen van
Ja1%qaelcen Lammen geprocreeerd bij Gerrit de Haen
voorgeschreven, item over de onmondige kinderen van
C;nthalina Lammen geprocreeerd bij den voors. J a c o b
Gompelman, alsmede vanwege het onmondig kind van
Claesge?a de Coge geprocreeerd bij Jan Stuel, die eene
dochter was van Maeijken Lammen, tot de navolgende
opdracht geautoriseerd volgens acte d.d. 18 Maart j.l.,
schepenen vertoond, tezamen kinderen en erfgenamen
van zalige Ja CO b Lamme en Janneken Pieters Basas,
verkoopen aan Barent Harmansen wieldrayer, huis met
erf aan de stadsvesten tusschen de Crayenhorstengracht
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wonende te Haarlem) van Janneken Kepers, w e d u w e
van wijlen Abraham de Haen, als deze - eveneens voor
nat?. J van Loosdreoht te Amsterdam - op 13 November
1676 haar testament maakte.’
Hieruit volgt, dat Jacob de Haen van 1681 en Jauuelce,l Keyscr, wed. van Abraham de Aaela van 1676 door de familie de Haen - beiden een neef Jala Hooft
te Haarlem hadden en dus nauw verwant aan elkander
moeten zijn geweest.
Nu vindt men het huwelijk van Abraham de Haen
met Janneken Kepers als volgt in het Schepen-trouw
boek te Haarlem ingeschreven :
24 Juni 1629.
Abraham de Haela, j. m.
beyde van Haerlem.
Ja?a~zeke~e?~~zsdr. j. d.
1
De in 1629 3) gehuwde Abraham de IIaela en de in
1640 gehuwde vader van Jacob de Haen, n.1. Gerrit
de Haeu, zullen dus broeders zijn geweest, wil J a n
Hooft door beide zijden ,,neef” worden genoemd.
Dit wordt bewezen door tal van acten:
Uit het hierboven vermelde testament van Jnnnekelk
Keysers d.d. 13 Nov. 1676, blijkt, dat zij o.a. één overloden gehuwden zoon Joost de Haen had geha’d, die
kinderen had nagelaten.
Het huwelijk van dezen Joost de Hael vindt men
P u y b o e k NO 680, fo 70’“, d.d. 21 Februari 1662:
Joost de Haen, van Haarlem, coopman out 31 jaar,
syn moeder tot Haarlem, geassisteerd met G eri-i t de

en de Lange Margrietenstraat, en nog 2 huisjes in de
Corte Margrietenstraat naast het eerst bedoelde huis
gelegen.
Voorts: notaris Corn. van Kittensteyn te Haarlem, dl.
N”. 182 f0 . 263..
6 Pvlakrt 1660. Inventaris der roerende goederen, nagelaten bij zal: Jacob Lammen en Jannetie Pieters, zijn
huisvrouw, beiden alhier tot Haarlem overleden, te weten
de voorn. *Jacob Lammen op den 21 Januari ende Jannetie
Pieters op den X11 Februari deses j a e r s 1 6 6 0 o p g e geven en gedachmaket bij Geel-trzbyd ~11 den B e r g h e
haere dochter, als erfgename in het gereede goed. N a
opgave der goederen verklaart zij als Geertruyd vals de%
Berghe, weduwe van Jacob van deu Berghe, w o n e n d e
binnen deze stad, dat er geen andere roerende goederen
zijn, dan de opgegevene.
Daar in eerstgenoemde acte sommige der kinderen als
Lamberts en niet als Lammen voorkomen, is het dienstig
hier nog te bewijzen, dat dit de zelfde naam is.
Notaris Jacob van Bosvelt te Haarlem, dl. NO 166, fo.
137, d.d. 2 Maart 1637:
Compareeren Jacob I,amberts, linnenreder, oud omtrent
63 jaar en ,Janneken Pieters, zijn huisvrouw, oud omtrent
69 jaar, wonende te Haarlem, en leggen ten verzoeke van
een ander eeuw verklaring af, welke hij echter ondertcekent als: Jacob Lammen.
Deze 3 voorstaande acten maken het nu mogelijk over
de familie van moederszijde van Jacob de Haen het volgende overzicht te geven:

Jacob Lammen (Lamberts)

linnenreder te Haarlem
geboren in 1574
+ Haarlem 21 Jan. 1660

X

Jannitgen Pieters (Basas)
geboren in 1578
-i_ Haarlem 12 Febr. 1 6 6 0
-Geertw@
1660

X

Jacob valt den Berge’
I_ voor 1660
Pieter de Coge

1660

Jan Lamberts

Sara

1660

-

1660

X

Willem Abrahanmelz
1660

Geertje de Coge
X
Jan Lasuur

1660 -

-

-

Ma yken
j- voor- 1660
X

N. de Coge
“r voor 1660
m e & -

Claesje de Coge
X
Jan Stael

Toen Jacob de Haeja op 6 April 1681 zijn a.s. huwelyk
van de Puy te Amsterdam deed afkondigen, was zijn
getuige *Jacques vaja Hoor?a; deze blijkt echter zijn a.s.
zwager te zijn geweest, n.1.
Puyregister A’dam, No. 692, fo 41,24 Mei 1630.
Jncpues rafa Hoonz, van A’dam, koopman op de Heeregraft, 21 jaar oud, ouders dood, geassisteerd met zijn
voogden Johannes Terwee en Corrrelis van Hoorn, e n
Christi~aa Schrooters, van A’dam, in de Nieuwstraat,
oud 21 jaar, ouders dood, geassisteerd met haar voogden
Gerrit Roetcrs en Gerrit Rees (=Resen).
Toen Jacob de Haeu op 3 April 1681 voor nota J. van
Loosdrecht huwelijksvoorwaarden maakte als bruidegom
met zijn a.s. vrouw Elisabetla Schrooters, was hij geassisteerd met zijn neef Sr. Jan Hooft.
Deze neef ,Jan Hooft komt óók voor als neef (en

Pieter Lamme
-f VOOI’ 1660

5.
I
kinderen

Janneken

X

H. 9-9-1640

Gerrit de Haen
1660

kindleren

CathalinT

X

Jacob Gompelrnm

1 RW
;
kinderen

Jacobd~‘Haen

1660
Haela, zijla o o n a , en A g n e s Verbeecq, van Uytreght,
weduwe van D a n i ë l vare Halma, woont in de Calverstraet. Hi,j : moeders consent verolaert solf; zij : de wesen
voldaen den 24 Febr, mans doot goed ingebracht.
Wanneer wij nu verder weten, dat deze A g n e s Verbceck 18 Januari 1674 vermeld wordt als woduwc van
J o o s t de Hoen en dan noemt Daniel rnfa Haln~uel als
zoon uit haar eerste huwelijk en Jacob de Haen als
haar ?aee f (nat”. J. de Vos te A’dam), dat zij hertrouwt
met Pieter van Leent en blijkens de scheiding harer
nalatenschap d.d. 6 Sopt. 1689 (nats J. Backer te A’dam)
een legaat geeft aan haar neef Jacob de Haen, en
dat Jacob de Haen blijkens een verklaring van 1s Juli
--.~
J) Dit komt, ook uit met do geboorte van hun zoon Joost, dio blijkens

de ondervolgende puy-afkondiging in 1630 te Haarlem geboren
moet zijn.
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1 6 8 1 (nats. C IJpelaar te A’dam) tot Mei 1681 in de
leer is geweest hij. Pieter wan Le4 (dus zijn hehllwtlneef) en dat de kinderen van Gerrit de Haen on Jaî+
?aekejz Lammew erfden van P i e t e r /Jan Leelrt, b l i j k e n s
acte d.d. 7 Nov. 1679 van Nota. Nic. Brouwer (N” 3939, f”
434), d a n is er dus een overstelpend aantal bewijzen
om voor de naaste familie van vaderszijde van JncoD de
Hue/h alreeds ondervolgend staatje op te stellen:

looze echtpaar was aangenomen) B b r a h (cw de Ha en
3n Pieler Joosteq zijn oomen, met uitsluiting van de
Weeskamer.
Uit deze 3 acten, waarin AOrahn de Haen voorkomt,
leeren wi,j dus een broeder en 2 zwagers van hem kennen
n.1. ,Tacob de Haeu (resp. gehuwd met Catalyae Cornelis
en met Jos?pljt? Buyssant), Vince/,t vwn Huere?a (gehuwd
m e t Grietje de H a m ) en Piek Joosten.
Het bewijs, dat dit inderdaad ook broeders en zwagers
van Gewit de Haw zijn, wordt gevondenin ondervolgende
acte, waarin laa,tst,genoemde Piefel- Joosten ook o om is
van de kinderen van dezen Gerrit de Haela, dus van den
onderwerpc!gken zoon JncoD de Haen, en w e l :
d.) Notaris Willem van Kittensteyn te Haarlem, dd.
28 Nov. 1667.
D e c r e d i t e u r e n v a n z a l i g e n Gerrit.de Haeia, in
leven koopman binnen deze stad, maken een accoord
met de ,vrindeu” (bloedverwanten) van de kinderen van
den voors. cEe 1I(len, n.1. Piefel* Joosten Davitsz. als o o m ,
en .Toost de Hueva, medecrediteur, over den verkoop van
den boedel ten voordeele van de kinderen of de crediteuren.
Resumeercnde is uit deze 4 acten, in verband met al
het voorgaande, bewezen, dat Jacob de Haen’s vader
tot een gezin behoorde, waarin voorkwamen:
1. Jncob de IIaen, 2. Grietje de Haen, 3. een dochter
gehuwd met Pieter cToosten, 4. AOraJzanz de Haen c?a 6 .
G e r r i t de Baela.
(Xaven wij reeds de huwelijksinschrijving der sub. 4
en 5 genoemde personen, die der 3 andere werden alle
in het trouwboek der schepenen gevonden en luiden
lett,erlijk :
27 April 1631
Jacob Joosten d e Htren, j.m
beyde van Haerlem
C’ntnlyatge~a ~kzclis, j.d.
I
2ö Maart 1640
Jacob de Haen, weduwnaar,
beyde va,n Haerlem
en
Sptgc Buys”awt, j.d.
1
10 October 1627
Vi?acent vafa Ifche).c1a, weduwnaar,
boyde van Haerlem
en
Margriete Joostell, w e d u w e
1
21 April 1631
Pieter Joostefa, j.m.
beyde van Haerlem
en
Maegclcel~, ,Joostela
1
Zoodat do vader van al deze kinderen Joost de Haefa
heette.
Alvorens in beschouwingen over dezen persoon te treden,
moeten wij nog verschillende mededeelingon over zijn
bovengenoemde kinderen doen.
In b,3renstaande acte van 21 April 1631 en in het
bovenvermelde testament van 20 April 1660 heet Pieter
Joostua alleen aldus, terwijl hij in de acte van 28 Nov.
1 6 6 7 Pietel. Joosteu Davits beet; dit komt omdat er inmiddels te Haarlem verschillende personen met de namen
Pieter Joosteja voorkwamen, waardoor hij ter onderscheiding een toevoeging gaf aan zijn patroniem.
Ik noteerde n.1. uit het trouwregister voor schepenen
tusschen 1631 en 1666 reeds 7 personen genaamd Pietel

de Huen
te Haarlem

-

Abraham de Ilaen

douhter

-

Gevit tle Haelb

g e b . + 1615
-i_ na lïC2, VOOLNor. 1667
x B. 9 sept. IciO

geb. + 1605
_F voor 162, nu 1654
X H. 24 *Juni 1629
Jameken Jans
Kepers

,Janlmifqen Jacobs

testeert 1675

Lnmn~e~z

I

I

Joost odea’Haeu
geb. H. 1630

Jun Hooft

te Hanrleul

t voor LG75

1675, 1681

A’dam 1 I Febr. 1662

Jaweken Keysers

geb. Utr. 1636
“r 1680
wed. /?aniël van

Jacob de Haen.

X

Ayzes Veerbeeck

ueef van
en vau

JacoboLIe iiaen

geb. H. l(j55

j- 9’dam lm9

X

A’IIUII 5-1- 1081
Elisabeth Sclwoote~~s
(verdw bekend )

Halmael
en tr. 3” Pieter van
Leent 1679, 1681.
Wij zullen thans eenige belangrijke act.en vermelden,
waarin men bovenbedoelden Abmhanz de Haen, den broeder van Gewit de Haen, met verdere familieleden vermeld
vindt en waardoor wij dus ook die van den later te
A’dam wonenden Jacob de Hnen leeren kennen.
a). Notaris Egbert van Bosvelt te Haarlem dl. NO 64,
28 Juli 1644: Compareert Joz@je Bzrysant weduwe v a n
Jncob de Ham bij wien zij.2 kindaren heeft, Lijsbeth oud
46 jaar en Grietge oud 1Q laar, ter eenre, en ADrahnl?z de
Haelz en Vincent van Haer’en man van GrielgeIL de Ham,
al s o o men dier kinderen en mede als voogden van
Jacobmina, oud 12 jaar, Cornelis, oud 10 jaar en Joost,
oud 8 jaar, voorkinderen van genoemden .JacoO de Haen
bi,j Catalina Cornelis, zijn eerste huisvrouw, ter andere
zijde, en maken met goedvinden van Weesmeesters een
accoord over de uitkeering aan de kinderen van hun
vaderlijk goed.
b). Weeskamerregister N0 25, dd. 15 Januari 1664.
Weesmcesters vu,n Haarlem autoriseeren ten behoeve
van het onmondig kind van wijlen Sqnlje B~~?~ssa?Lf, geprocreeerd bij wijlen JncoD de Haen, illaa/?en Bujpssnctt
en A b r a h a m d e lfaeu, resp. grootvader en oom van
den onmondige om den boedel te redderen.
c). Notaris Nicolaas van Bosvelt te Haarlem, dl. N O 196,
dd. 20 April 1650.
Vkcerd l*avz Hoeren en Griefgen de Haen, echtelieden,
maken hun testament; zij benoemen de(n) langstlevende tot
universeel erfgenaam; Vinwnt’s ouders zullen de legit.ieme
portie ontvangen. Als Grietje éérst sterft, zal haar man
aan Joost Jacobszn. de Hrren, hmr overleden broeder’s zoon
een som van f. 300.- ineens uitkeeren, stellende zij tot
voogden over dezen Joost (die blijkbaar door dit kinder-
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Joosten, zoodat die onderscheiding in de acte van 1667

Gedeputeerden op Landdagen
van het Furstendom Gelre en Gra’afschap Zutphen
in 1538 en 1539,

wel noodig was geworden.
Intusschen valt op te merken, dat wel is waar zijn
naam in die acte is ingeschreven als Pieter Joosîen Davits,
maar dat zijn eigenhandige onderteekening onder die acte
luidt: Pieter Joosten Dc(cms, zoodat dit wel zijn ware
naam geweest zal zijn. Hierdoor was ik tevens in de
gelegenheid de oplossing te vinden van het neefschap

medegedeeld door J. D. Wacmmt.
Gedeputyerden in den quartyer v a n N y m m o g e n
opten Landtdach anno achtindartich.

vau Jan Hooft.

In den yersten : Herman van Bronckorst, heer tot BatenImmers nergens vond ik tusschen 1627-1670 een borch.
In den Riek van Nymmegen:
huwelijk Hooft-de Hnen, zoodat die parentage op andere
Lyffaert, heer tot Oey, ind Oot van Mekern.
wize ontstaan moet zijn. Pieter Daems echter had een
In den ampt van Masetsnde Wale :
dochter Jacobmina, die 7 Febr. 1666 huwdemet Jan Hooft,
Ariaen van Balvern ind Gysbert van den Poll.
weduwnaar met 4 kinderen van Sanneke de Wilde 4),
In Aver-Betuwen :
zoodat - blijkens onderstaand staatje - Jan Hooft de beWillem van Gendt, heer tot Loenen, ind Roloff Mom.
huwdneef was, zoowel van de weduwe van Abraham de
In Neder-Betuwen :
Haen als van Jacob de Haela, zooals in den aanhef van
Jaoop Pyeck, heer tot Ysendoern, ind Jan van Bemmell.
deze mededeelingen werd vermeld.
Joost de Haen

1. J&
-f- voor 1644

X 1”. H. 27-4-1631

Cafalina Cornelis
x 2O. H. 25-3-1640
Spatje Buyssant
I

2. (Mur)griete

‘r -& 1650
X H. lO-10-1627

3. Maegkz

X H. 2 1 - - 4 - 1 6 3 1

Vincent va?l Haeren

Pieter Joosten Daems
t na 1667

-f na 1663

I
Jacobmyne Pieters Daems
X H. 7 -2-1666
Jan Hooft

wedr.
geb. 1604

;;o:t

wedr.

Hierdoor is ook verklaard, waarom in de Haarlemsche
acten nimmer Jan Hooft eerder met zijn latere familieleden de Haen voorkomt; óók waarom in Nov. 1667
voor de kinderen van Gerril de Haen alleen de behuwdoom Pieter Joosten Daems optreedt, de broeders van
Gerrit waren toen n.1. reeds overleden.
Thans nog de volgende acten:
Notaris Egbert van Bosvelt, dl. No. 67, d.d. 1 Jan.
1641:
Jacob de Haen, twijnder en smalwerker en Á5’yntje
Buyssant, echtelieden, maken hun testament; zij maken
elkander wederkeerig tot erfgenamen. Bij vooroverlijden
maakt hij de kinderen, die hij reeds heeft, zoomede die,
welke hij nog bij zijn tegenwoordige huisvrouw procreëeren zal, tot erfgenamen en zal zijn vrouw een
kindsgedeelte ontvangen.
Notaris Jacob Schout, dl. No. 134, fo. 171.
19 Juli 1636. Vincent van Haren, smalwerker, en
Grietgerz Joostendochter de Haen, echtelieden, wonende
te Haarlem, maken hun t,estament en benoemen de(n)
langstlevende tot erfgenaam.
Notaris Nic. van Bosvelt, dl. No. 198, f”. 124.
2 Jan 1662. Vince/lt van Hoeren, oud omtrent 46
jaren en Abraham de Haeu, oud omtrent 60 jaar, burgers dezer stad, leggen een verklaring af.
Idem, dl. No. 206.
16 Mei 16%. Vincent van Haaren, koopman, geeft
een obligatie af.
Nots. H. van Gellinckhuysen, dl. No. 319, f”. 6”““.
Jan. 1663. Vincent van Haaren, smalwerker, geeft
een obligatie af.
(Wordt vervolgd)
4)

Zie Nots. Nio. v. Bosvelt, dl. N” 213, d.d. 15 Jan. 1666.

4. Abraham

geb. 1601
“r voor 1662
X H. 24-6-1629

Janneken Jans Keysers
I
;;o:;.

5. EG-?4

t_ 1667
X H. 9-9- 1640

Jannitgen Jacobs Lamm ten
I
;;c:b
X A. 5-4-1681
Elis. Schrooters

In Thyelreweerd t :
Walraven van Haeften, heer tot Heerwijnen, ind Steess
van Hemert.
In Beest ende Renoy :
Gaert van Erp.
Vanweegen der stat van Nymmegen :
Burghemeysters, schepenen ind raet ind meysters van
Sinter Claes’gilde.
Thyell :
Gijsberth van Tuyll.
Bomell:
Andryess Geritsz.
Maessbomell :
Gysberth dye Wrede off Peter Stempell.
Gendt :
Arnt ten Voirdt.
Int quartyer van Remund:
In den ampt van Momfort:
Johan, heer tot Elmt ind Borghouels.
Christoffel Schenck, heer tot Hillenrade.
In den ampte van Gelre :
DerrickvanderLip,genandtHoin,heertotGribbcnfoerst.
Volmer van Honsseler.
In den ampte van Kessell :
Jaspar van Lyenden, heer tot Blittersswick.
Alart van Goer.
In den ampte van Kryeckenbeeck :
Arnt van Wachtendonck ind.Arnt van Boickholt.
Vanwegen der stat Romund :
Palick van Camphuyss, burgemeester, ind Jan Dryver,
raetsfrund.
Venlo0 :
Marselis van Beringen, raetzfrundt.
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Gelre :
J acop Goltsteyn.
Erkelens :
Gerardus van Beke, secretarius.
In den quartyer van Zutphen:
In den yersten dergheenen van Bronckorst :
Sijnre Edelheids geschickten : Wolter Rodo
end van wegen desgheenen van den Berg:
Honrick Paedfoirt, Cornelis van Delen ind Geraerdt van
Elden, Synre Edelheids geschickten ; oeck etlicke dagen
Sen Edelheid in personen solvest.
Van wegen der Ritterachap des quartyers :
Fredrick van Keppell van Verwolde.
Herman van Eerde.
Van wegen der stat Sutphen
Ott Key ind Luloff te Ryt.
Doesborch :
Jacop Ponninck.
Dotekum :
Andryes van Broickhese.
Locchum ind Grol1 :
Kerstgen Meyerick.
In den quartyer van Arnhem:
In den yersten van wegen der Ritterschapp :
Reyner van Apeldoirn.
Gysbert van Heerde.
Arnhem :
Herman Teynagell.
Steven van Rutenborch.
Harderwick :
Beernt Teelghyt.
Wageningen:
Gelis van Ryemsdick.
Hattum :
Jan Yan den Zande.
Elborch :
Derck van Wetten.

Anno XXXIX”.
Gedeputyerden des furstendombs Qelre ind greeffschnp.
pen Zutphen, dye th’Arnem opten L n n d t d a c h f a r t ge,
weest zijn.
Vanwegen d e s s q u a r t y e r s v a n Arnhem:
Ritterschapp :
Zegcr van Arnhem.
Reyner van Apeldoirn.
Airn t the Boeck(op).
Vanwegen der stadt van Arnhem :
burghemeyster Henrick van Poelwyck.
meyster Arnt van den Gruythuys.
Vanwogen der stat Harderwyck :
Wolter Ricksz.
Wageningen:
Johan van Reness.
Hattum :
Johan van Padefoert.
‘t Riek van Nymmogen.
Ritterschapp :
Johan van Stepray.

Maes ind Waell:
Walraven van Gendt.
Derck van Mekern.
Aver-Betuu :
Willem ingen Nuwelandt.
Willem van Gendt.
Neder-Betuu:
Jacop Pyeck.
Jaspar van Wijhe.
Tyelrewerdt :
Steess van Hemert.
Henrick dye Ruyter.

Bomelreweert :
Reynur van Aeswijn.
Wolff t Zwyvell.
Beest ind Renoy :
Gaert van Erp.
Van wege der stat Nymmegen :
meyster Jacop Canis.
Herman van Bymmelsberghe.

Tbyell :
Johan van den Stcenhuys.
Boem011 :
Matheus van Hoesden.
‘t, Quartyer v a n Remund:
In den ampte van Momfort :
dye heer van Elmt.
In den ampte van Gelre :
Willem van Warenborch.
In den ampt van Kessell :
Alerdt van Goer.
In den ampt van Kryeckenbeeck :
Helmich van Holthuyssen.
Vanwegen der stat Remundt :
Palick van Kamphuyss.
Reyner Hillen.
Venloe :
Beringhen.
Johan van Kruchten.
Gelre :
Johan opten Ray.
Erkelens :
Geryt Middelman.
Stralen :
Qoessen van Daesswijler.
Nyerstadt:
Johan van Grephenych.
idt

quartyer

van

Zutphen:

vanwegen onss jonckern van Bronckorst :
Wolter dye Roy ind ‘sdee.ls da.ges Syn
sdffs.
v a n
:
Deelen.
joncker
mijn
:
v a n
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Dotinokhem :

baarmaking in verband met den door Dr. J. F. Waubert de Puiseau geusurpeerden titel van Fr ei h e r r luidt aldus :
Gonsenheim,
Mainz X1 996.
den 29 Janua,r 1914.
Groszherzogliches
Amtsgoricht Mainz.
Vor Amtsgerichtsrat Dr. Specht als Richter, erschienen durch Ratsschreiber August Fuchs vou Gonsenheim
zur Person anerkannt :
1) Jonkheer Dr. D. Hermaws Wtrubert de Puiseau
in Gonsenheim, 7’7 Jahre alt,
2) dessen Ehefrau Catharina geborenc Ereittrg in Gous e n h e i m , 46 Jahre alt, Mutter des unehelichen K i n d c s
Friedrich Freitag, daselbst geboren am 5 Okt.ober lS94,
in der Wohnung der genannten Eholeute - wohin man
sich wegen Weguuiähigkeit des unter 1) gcnannten
Ehemannes begeben hatte - diese beiden auch noch
zur Persou ausgewiesen durch Sachkunntnis und durch
Vorlage der Heiratsurkunde des Gr. Stnndesamts Gousenheim vom 16 November 1913. uud erklärten:
1. D e r zu 1) Genannte: Ich erteilc clem v o r g a n a n n t e n
Kinde meiner Ehefrsu hiermit meinen Namen, sodasz
e s kunftig statt ,:I;reilug” h e i s z e n sol1 : ), lI~nzG!~~t
de Puiseau.”
D i e zu 2) Gonanme: Ich stimme diescr Namenserteilung als Mutter und Vormund zu.
Vorgolesen, genehmigt und unterschrieben :
(Gez:) Jonkheer Dr. D. Hl Waubcrt do Puiseau.
(Gez :) Katha.rina Waubert de Puieeau, gob. Froitag.
Zur Beglaubigung (gez.) Dr. Specht.

Willem ten Holte.
Lochem :
Grol1 :
W alraven
Dit stuk is aanwezig iu het Archief van het Huis Burgh.
De lijst van 1639, waarvan het einde ,, Walraven” zonder
meer heeft, is overigens volledig zooals uit eene vergelijking met die van 16% blijken kan.

Waubert de Puiseau,
door M. G. WILDEI~AN.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van Juli 1925
bevatte de volgende annonce :
Statt Karten.
F ü r d i e z a h l r e i c h e n Glücks- u. Segenswünsche an.
lasslich unserer Vermählung, sagen wir herzlichen Dank.
Utrecht-Mainz, ,den 18 Juli 1925
Dr. Jak. Fried. Fr h r r Waubert de Puiseau
Iustitiar S. E. & St. - L. 1. & P. M. - B. G.
R. A. J. Fr fr. Waubert de Puiseau - ten Berge.
Blijkens Nederland% Adelsboek 1923, stierf deze familie in 1916 uit met de persoon van Mevrouw Heldewier- Vigrlorz geb. Jonkvr. Iljaubert de Puise«u, die 25
Sept. van dat jaar te Curacao overleed, terwijl haar
n e e f J h r . D r . Daniel Hermannus W’aubert de Puisenu,
het eenig overgebleven mansoir, den 27 Sept. 1914 haar
was voorgegaan zonder wettige kinderen na te laten.
Laatstgenoemde was, nadat hij op 12 Maart 1907 voor
de tweede maal weduwnaar geworden was, den 15 Nov.
1913 te Gonsenheim bij Mainz hertrouwd met Katharina Freitag, die te Nainz den 5 Oct. 1894 buiten echt
het leven geschonken had aan een zoon, aan wien de
voornamen Jaltob Friedrich waren gegeven. i)
Op diens geboorte-acte werd 9 Febr. 1914 de volgende kantteekening gesteld : ,,Der pensionierte Oberschulrat J o n k h e e r D o c t o r Danirl Hermanus Il’aubert
de Puiseau, wohnhaft in Gonsenheim, hat als Ehemann
der Katharina Freitag, dem nebenbezeichneten Kinde
durch die gegenüber dem Grossherzoglichen Amtsgerichte Mainz abgegebenen Erklärung vom 29 Januar
1914 mit Einwilligung der Mutter seinen Familiennamen Waubert de Puìseau erteilt.”
Genoemde verklaring, waarvan mij door het Amtsgericht een afschrift werd gezonden, nadat ik het doel
van mijne aanvrage had kenbaar gemaakt, n 1. open1) De geboorte-acte luidt: Mninz, am 9 Oktober 1891. Vor dem
untereeiohneten Standeshc,amten erschien heute der Persönliohkeit
nach bekannt, die Hebamme Frau Christiane Naumburg geborene
Diehl, wohnhaft zu Mains, Sohöfferstrssse Nr. 15, und zeigte an,
dasz von der unverohelichtnn Dienstmagd Ratharina F~citag, evangclisoher R e l i g i o n , wollnhaft su Mams, Steingassc Nr. 3, Tochtec
des Ackersmannes Philip Preitag des Ersten, en Ober-Ssulheim,
Krcis Oppenheim, sn Mainz in ihrer Wohnung am fünften Oktober
des Jahres tausend acht handert neunzig und vier Nachmittags
urn vier Uhr cin Kind männlichen Gcschlechts geboren worden sei,
welches die Vornamen J a k o b B’riedrich erhalten h a b c . D i e F r a u
Naumburg erklarte, dasz Sic bei der Niederkunft der Katharina
Freitag sügegon géwesen sei. Vorgelesen, gonehmigt und unterschrieben. iGet.1 Christiane Freitag. Der Staodesbeamte. in Vertretung: Schmitt. ’

Ir.

Terecht komt in de huwelijksacte van 18 Juli 1925
bij den bruidegom 2) geen praedicaat of titel voor. Du
bruid, van beroep ,Zahnärztin”, gescheiden echtgenooto
v a n N . 8. ll’ersojz, blijkt g e b o r e n t e F o r t d e Koek
21.10.1894 als dochter van Dirk Herpan ten Berge 011
~llisn~eth Fwderika CJwistina Begemcrnn. 3)
M e t het oog op mogelijke usurpatie-pogingen van
eventueelc nakomelingen van dit echtpaar, lijkt mij het
vastleggen der feiten in een vakblad gebiedend.

BOEKAANKONDIGING.
Nederlandsche Gemeentewapens. Album voor
Koffie-Hag-zegels. Uitg. N. V. Industrie en Handel Mij.
Hag Amsterdam. l,)
De beoefenaar der nog heden ten dage practisch toegepaste heraldiek ziet zich meermalen in de onaangename noodzakelijkheid, den staf te breken over allerlei
misbruik, dat van de wapenkunde wordt gcmaakt, eu
het misbruik voor reclame-doeleinden neemt daarbij een
voorname plaats in. Temeer verblijdend is het, thans
op een reclame-uitgave te mogen wijzen die, wel verre
van al dat banale en oppervlakkige gedoe, zich juist
onderscheidt door een ernstigen en degelijken opzet en
- ook door haar artistieke mérites -- er o. i. zeker
s) Als gescheiden echtgenoot vermeld.
s) Dit blijkt uit de te Utrecht gegane gebodon.
1 De N. V. Industrie on Handelmij. Ilag had do wolwillendhnid con
aantal exemplaren van dit werk, dat niet in den handel is, voor de
ledon van ons Genootschap beschikbaar to stellen tegon vergoeding
van den zelfkostenden prijs van f 5.-. Z;j die van dit aanbod gebruik wensohen te maken, gelieven zulks op te geven aan den Secretaris.
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toe zal medewerken een betere toepassing der heraldiek de plaats te doen innemen van zooveel ,,Unfug”,
waaraan heraldici zich bij voortduring moeten ergeren.
Reeds jaren geleden verspreidde de Duitsche ,,Hag”Maatschappij haar ,, Koffie-Hag-zegels” waarvan elk een
door den grooten kunstenaar èn heraldicus Prof. Otto
Hupp geteekend stadswapen bevatte. Naar wij meenen
te weten kon deze sierlijke uitgave wegens den ongunst
der tijden in Duitschlund niet ten einde toe worden
voort.gezet, doch thans begroeten wo in het Nederlandsche
Hag-album een verzameling, die zeker de evenknie der
Duitsche mag genoemd worden ; ook al zouden we nog
niet durven beweren, dat onze bij uitstek Nederlandsche
wapenteekenaar, de heer van der Laars, die deze uitgave verzorgde, als de ,)Ncderlandsche Otto Hupp” mag
worden aangemerkt.
Wij moeten daarbij onmiddellijk annteekenen, dat de
wapens niet door den bekenden heer T. van der Laars
persoonlijk zijn geteekond, althans niet alle, doch op
naam staan van het ,,Heraldisch Ateiier v. d. Laars”
thans te Hilversum gevestigd; zij ‘t ook dat alle zegels,
die ons onder de oogen kwamen, gesigneerd zijn: S. G. v.
d. Laars, d. i. dus de heer v. d. Laars Jr., die zich een
waardig opvolger zijns vaders toont. Toch kan men zonder
veel moeite ook onder de aldus gemerkte wapenteekeningen telkens de vaardige hand van den heer v. d. L. Sr.
herkennen ; men lette slechts op de talrijke leeuwenwapens !
Hoe dit zij, de naam van der Laars, die reeds aan zooveel echt-nationale uitgaven (kalenders, stamboomen enz.)
op heraldisch gebied met eere is verbonden, zal ook door
de nu terhand genomen verzameling gemeentewapens we vernamen, dat later ook behandeling der, zeker niet
minder interessante heerlijkheidswapens in de bedoeling
ligt - worden bevestigd onder de helaas niet talrijke
goede Nederlandsche wapenkunstenaars.
Het album nu is thans, voorzoover het eerste deel betreft, compleet. Van alle provinciën worden talrijke gemeenten behandold; nog enkele deelen zullen volgen.
Een inleiding over heraldiek, van de hand van den
heer v. d. Laars Sr., vormt een o.i. minder gelukkig
toevoegsel, ook reeds door de wellicht onvermijdelijke
beknoptheid, waardoor het nut ervan ons ontgaat. Ons
trof, dat deze enkele, blijkbaar voor totaal onwetenden
bestemde, pagina’s b.v. aan het ,,vair” de benaming
van ,,bont” geven, wat in de latere’wapenbeschrijvingen
niet wordt volgehouden; hetgeen verwarrend is. Afgezien hiervan had o. i. het atelier v. d. L. beter gedaan
hier meer de voorlichting van wapenkundigen te benutten. Deze grief hebben we trouwens ook tegen de
verder in het album voorkomende wapenbeschrijvingen
- vaak aan de hand van allerlei zoo gevaarlijke wapenlegenden - en tegen de ,beschrijving en geschiedenis”,
die bij elk der elf provincie-wapens gegeven wordt. Wie,
zooals wij, het nuttige werk,je ,,Wapens, vlaggen en zegels
van Nederland” door den zelfden schrijver, aandachtig
bestudeerd heeft, zal begrijpen, welke ook nu onze grieven
ziju tegen deze historische voorlichting. In de inleiding
trof ons nog de wel wat krasse bewering, dat de Nederlandsche heraldiek ,geheel los van vreemden invloed”
zou zijn.
Maar de hoofdzaak vormen de teekeningen en deze zijn
voor ‘t overgroote deel voortreffelijk. Wat forschheid van

kroon. Het geheel doet zoo aangenaam aan, dat we ons
zullen onthouden van het aanwijzen van enkele minder
gelukkige specimina : h e t a l s r e c l a m e v a n ,coffeïnvrije koffie” bedoelde prachtwerkje zal wel minstens even
zoo goede reclame zijn voor den rijkdom der oud-Nederlandsche heraldiek die gelukkig bij onze gemeentewapens
nog praevaleert, - waarbij eeuige later gefabriceerde wapens zoo echt armelijk afsteken. Helaas is ten dezen niet altijd een deskundige hand aan ‘t werk geweest; wij herinneren slechts aan de betreurenswaardige gewoonte om voor
sommige gemeentewapens maar kortweg de rijkskleuren (goud in blauw) te bezigen.
De korte opmerkingen bij elk wapen kunnen overigens
niet worden beschouwd als wetenschappelijke behandeling der stedelijke en heerlijkheidsemblemen, waaruit de
tegenwoordige gemeentewapens zich hebben ontwikkeld ;
dit bedoelt de schrijver ook niet. Een doorbladeren van dit
aantrekkelijke boekje doet echter onwillekeurig den
wensch uiten, dat die ontwikkeling nog eens op wetenschappelijk-historische wijze worde uiteengezet, waarbij
naast een bijzonder deel - voor de provincie Limburg
bestaat reeds een dergelijk werk - vooral ook de algemeene grondslagen en richtlijnen moeten worden in het
oog gevat.
T H . ti TH . v. D. HO O P:

KORTE __~
MEDEDEELINGEN.
Von Proebentow van Wilmsdorff. (XLIIT, 229).
De kwartieren, waarvan t. a. p. in noot 1 sprake is,
kunnen als volgt worden opgelost.
Van Anna Margareta von Schwansbell (geb. 1631) zijn
de overgroo touders:
Caspar v. Schwansbell EU Schwansbell (ob. 1676).
Hilberga v. Fridag sus Schorlingen.
Jobst von der Recke (ob. 1691).
Elisahet v. Plettenberg.
Conrad v. Boenen (ob. 1608 aet. 78).
Gertrud v. Palland (getr. 166.).
Alter Knippinck (ob. 1624).
Elisabet v. Spannerbock.
de grootouders:
Balthazar v. Schwansbell (ob. 1609).
Alheid v. d. Recke (getr. 1681 en ob. 1623).
George v. Boenen zu Oberfelde (ob. 1626j.
Galand Knippinck zu Heyen.
de ouders:
Jobst v. Schwansbell (ob. 1661).
Elisabet Janna v. Boenen (erfd= v. Oberfelde).
J. D . WAQNER.

Swartte. (XLII, 362,‘3). 1 3 en niet 11 4 huwde met

H. Melhck.

11 4 Oeeslre Swartte, geb. Lingen 8 dagen vóór Pinksteren 1608, tr. Johan Kruse, verver te Schüttorf (grfsch.
Benthoim). Het burgerboek van Schüttorf vermeldt over
hem : ,,1643 J o h a n K~se vor ein K i n d t genant -.
1650 Jo7zan Kruse von Rheine, Farber und sayn Hausfrau
Qese Sd~wartze.” Hij woonde Markt Np 6. - 1672/3 wordt
de qce&Poe Krzcse genoemd.
11 bis (16). Qeevtt Swartte de jonge, ,Ratsherr, Nieder-
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gerichtherr, Vierzehner, Gemeindealtester und Kirchv o g t ” t e E m d e n , t na 1644, tr. NN. D o c h t e r : ~Unrio
Schaarte tr. HQILS Damman.
Ook de echtgenoote van Hermann Engelberts te Schüttorf kan eene dochter van Jakob Swartte (11) geweest zijn.
Amelia Christina Engelbertst wed. van den Rentmeester
Letmathe te Reine noemt. Engelbert Cruse te Schüttorf
Dr. E D E L.
,leve feder” (Vetter, neef).

genoemd : Maria Johalana Terwega, gehuwd met Mr. Jacob
Jongbloet en Jacomina Anthonia Terwen, gehuwd met Mr.
1acoO Herman Vingerhoed.
Roiterdam.
w. J. L. POELMANS.

Heldewier. (XLII, 336). Anna Maria Polzinger van
Bacharach a. Rhein was een dochter van A d a m Polzinger, ,Kurpfalzischer Rat und Zollschreiber”, en huwde
10 1639 met Mr. Johannes \I:‘eisel (niet Meissals), ,,Grfl.
Stolberg-Königsteinischer und Solmsischer Rat” en Amtmann te Rödelheim, en 20 1647 met Abraham Heldewier.
(Zie Dietz, Die Friedberger Patrizierfamilie Weisel. Hess.
Dr. E D E L.
Chronik 1919 p. 26).
Vosmaer-Radermacher. In Ned. Adelsboek Jrg. 1916
wordt op bladz. 186 Oualtherus Vosmoer, e c h t g e n o o t
van Jkvr. Wilhelmina Dana Radermacher, een zoon
genoemd van Mr. \k’illem Gare1 en Jacobn 31aria Scheltus.
Dit is niet juist; hij was een zoon uit het eerste huw.
v a n M r . W i l l e m Gare1 en Margccrethn N i c o l e t t a
H o l t ius. Bij het uitwerken van kwartieren zou dus
eene geheele foutieve opstelling kunnen ontstaan.
M. Q. W.
Juyst. (XLIII, 260). In eene acte verleden voor Notaris
Gommersbach te Schiedam den 9 Sept. 1610 wordt genoemd Heyndrick Willemsz. Juyst, koopman en poorter
te Schiedam, benevens Vader en Regent van ‘t Oude
Vrouwenhuis genaamd: ,Hofi van Belloys.”
Dit zal dus de grootvader wezen van den in boven
aangehaald art. genoemden He~adridc Hupt, geb. te SchieM. G. W.
dam in 1697.

Vereenvoudiging der akten van den B.S. in Duitschland. Vermoedelgk is ten onzent het feit niet algemeen
bekend, dat sedert 1920 in Duitschland in de huwelijksakten de namen der ouders van bruidegom en bruid
niet meer worden vermeld, een maatregel welke bij genealogisch onderzoek niet weinig storend kan werken.
M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
~~
Almonde (van)-Terwen. (XLIII, 262). Daniel van

Almonde, j.m. geb. en wonende te Amsterdam, huwde te
Rotterdam 18 November 1744 met Barbara Terwe, j.d.
geb. te Middelburg, wonende te Rotterdam (aangeteekend
21 Oct. 1744 ten huize van de bruid, present burgemeester
Claudius Lormier).
Anthony Terwega, j.m. geb. te Middelburg, huwde 19
Aug. 1722 te Rotterdam ten huize van de bruid met J o hanna Boutkan, j.d. geb. te Rotterdam, present burgemeester Adr. Roosmale.
Anthony Terwen, houtkooper te Rotterdam, wonende
aldaar op de Leuvehaven O.Z. op den hoek van de Groote
Scheepmakersbrug, overleden te Culemborg 28 Febr. 1776,
oud 77 jaren, begraven 6 Maart d.a.v. te Rotterdam in de
Waalsche kerk, graf no. 176.
In de scheiding zijner nalatenschap 23 Sept. 1777 en 16
Maart 1780 voor notaris Justus van der Mey te Rotterdam,
worden als zijne eenige nagelaten kinderenen erfgenamen

Bent. Gaarne ontving ik genealogische en heraldische
gegevens van het geslacht Bejzt, dat in het midden vau
de lS”e eeuw was gevestigd in Hoorn en in Monnikendam.
‘s-Gravenhage.
IDEMA GREIDANUS
Black (de). Gevraagd wapen en aanvullingen op de
volgende stamreeks der familie tle. Black:
1. Cferaerd Philipse de Blode, geb. Brouwershaven, was
doopsgezind, op d3-jarigen leeftijd ged. te Dreischor
[Ned. Herv.) 30 Maart 1681, schoolmeester, tr. (ond.
Dreischor 2 Mei 1681) Taraneke Willems, j.d. v. Dreisohor.
11. Jacobus de Black, ged. Dreischor 16 Aug. 1688,
schoolmr. te Nisse 23 April 1713, ov. ald. 19 of 29,
Dec. 1716; tr. Dreischor 26 Jan. 1712 Neellte Jniise,
j.d. v. Dreischor.
111. Sammel de Black, ged. Nisse 24 Nov. 1716, tr. Zierikzee 23 Nov. 1746 Robinn de Il’olf, geb. Oosterland
31 hlrt. 1724, dr. van %a,,çois en Jtrcomijnije Jmobs.
Wie waren de ouders van deze laatste echtelieden?
Bilthocen.
H. W. VAN TRICHT.
Boomsma. Gaarne ontving ik genealogische en heraldische gegevens van het Friesche geslacht Boomsmn.
‘s-Gracenlzage.
I DEMA GRICIDANUS
Colijn de Thovion. In de man. genealogie van der
Haagen (in ‘t bezit ‘van Jhr. Dr. Nr. E. A. van Beresteyn) .vangt een genealogie Co$ga aldus aan:
,, Jaii Colijn, heeft gewoont t’ Antwerpen, heeft naugelaaten soo veel mij bekent is de volgende kinderen :
Nicolaas geb. 1603 October 6.
Jaia.
N. B. in ‘t geslachtboekje van Geniets staat: Ciacs
Col$a de Thocoyon, soone van Jlcta c’olij?a, is gebooren
in Antwerpen ao. 1603 op Gen Octob. des morgens onder
den voorslag van 6 uren. Sijn petern waeren geweest
Walter van Vaechen, Gerrit van Alteren ende Augustin
De Drijvers, en Claos Vermuijles Huysvrouw.
N i c o l a a s Coi+a gebijnoemt De Thoroio1a, of gelijk er
staat in de aanteekeningen van Jacob Jacobse, de soon
van Rombout Jacobse, De Thouiolh. Is geboren ao. 1603
te Antwerp. 1s getrouwt omtrent ao. 1629 met Gier/@
Willems bchutter. Heeft gewoont t e A m s t e r d a m i n d e
Warmoesstraat in de Kleyne Wolf. Heeft gehad 16 kinderen.” N. B. n” 11 Clara, geb. 1653 Apr. 30, is door
haar huwelijk met Rombout Jacobse Pietersz. een mijner
I024-ouders. Van haar bezit ik een geteekend portret,
uit het Album van Royen.)
,, Nicolaas Col+jga de Thoroio~t is gestorv. 1683 Decemb. 2.
Bierljo \\‘illems Schutter is gestorv. 1666, Jan. 6.
N. B. in de oude aanteekeningen van Pieter Jacobse
in de Eiave, de soon van Rombout Jacobse, vervolgt door
Christoffel Jacobse Indische Rave Pieters-zoon, werd
Nicolaas Colijn gebijnaamt De Thoviofa en gesegt Clnrcc
Colijn is geboren ao. 1643 apr. 30, van Claes Colij?a de
1 hoviola en Geert Pieters, de dochter van Pieter Willemsz.
S’chutter tot Amsterdam. In ‘t geslachtboekje van Geniets
staet, ao. 1629, april 6, trouwde hij (Claes Colijn d e
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Thovoion) Willem Gerritss. Schutters en Imme Jans dochter, Gierigen Willem, item : ao. 1018 is hij magister artium
gepromoveert to Loeven stil0 camerensi.”

gebleven. Hij heeft de Lakenwinkel van Jacob Jacobse
Hinloopen, die met Sara de Waal getrouwt geweest is,
ettelijke jaaren waargenomen, en soo ik meen portie in
deselve @had. Hij wierd in ‘t opstellen van de burgerij,
bij ongeluk blind geschooten. En doe qam in syn plaats
omtrent aO. 1629 Bergaard de Moor, mijn vrouws grootvader van moederszijde.”
Omtrent deze lakenwinkel lezen wij drie blz. verder:
LijnGe Claus Pot Claus Hendrik Leendertsz dochter
(ex Eytgen Jacobs) trouwde Frans va?a der Voort. ,Hij
heeft, na den dood van Sara de Waal, gestorven a”.
1652, van de erfgenaamen gekoft het huys van de
Hinloopens op de Nieuwendijk, en daarin de Lakennegotie gecontinueert en hing uyt De Lakenwerkers
in Hinloopen.”
Elsje Colijn Michielsdr. trouwde met Jan Boritsz.
Nuyden, een makelaar.
Jaja Colij?a Michielsz., die slechts bij zijn derde vrouw
Catharina van Aladel twee kinderen had en in 1680
stierf, is van 1634 af advocaat geweest.
Jannetje Coly?a Hendrik&., geb. 1628, trouwde met
Joa?a Kieft, een suykerbakker.
Van Adriaan Ganseneb-Tengnagel Jan Jans Matheuszzz,
e e n a c h t e r k l e i n z o o n v a n M a r i a Colz@ Nicolaasdr.,
wordt vermeld :
,,Het is met hem geheel verloopen. Liet na een
weduwe met twee dochters, in Amstd. woonende, sy
is weder hertrout en doet een soort van chitse winkel”.
Toch waren juist de Tengnagels blijkbaar hooger op
de maatschappelijke ladder geklommen, want de grootvaderwasSubstituut-officier,devaderSchoutvaaNaarden.
Van Antlaony Geniets, ,cruydenier op ‘t Water”, die
in 1722 leefde en getrouwd was met Elisabeth van
Oortkamp Jan&. ex Maria Mareels, kleindochter van
A m e l i s Arnoldusz. vaga Oortkamp en h’lisabeth Colijn
Jawdr., wordt gezegd, dat hij van een oud adellijk geslacht was. Als zijne ouders worden genoemd A n t h o n y
Geniets en Anna calt Roon fiicolaasdr. ex Lucretia Bellador, als grootouders Dominicus Geniets en Maria val1
Boekhore?a, als overgrootouders Anlilony G’enieis (secretaris van het Hof van Holland) en Clementia vaqa Cassiop_q?a.
J. F. V A N B E M M E L E N .
Grotlingen.

Het zou voor mijn onderzoek van veel belang zijn,
als ik iets meer kon te weten komen omtrent de ascendonten van Claes Colijn en die zijner vrouw, in ‘t bijzonder
wat de Autwerpsche familie-betrekkingen aangaat.
Van belang Z O U het ook zijn te weten, of Thovoyon
(Thovion, Thouion) een plaatsje of een heerlijkheid was
en waar het lag.
Op een los blad in het ,geslachtsboekje staat:
,,N. B. Joris van Attivoren segt 10 dat Thovoion een
heerli,jkheid is, in Vrankríjk, welke de Colijns aldaar beseten hebben.
20 dat Coliju een diminutivum is in de Fransche taal
van Nicolaas gelijk Manon van Maria.”
In de bedoelde genealogie staat ook een gekleurd wapen :
een blauw schild met roode rechter schuinbalk, beladen
met drie adelaars (van zilver of goud), en ter weerszij
vergezeld van drie dubbelgekruiste kruisen van zilver,
op rijen evenwijdig aan de schuinbalk.
Dit wapen vertoont groote overeenkomst met dat van
Lotharingen, waar echter het veld zilver is en de dubbelgekruiste kruisen ontbreken.
Het heeft ook eenige gelijkenis met dat van de adellijke Belgische familie Colins, waar echter de schuinbalk geen adelaars draagt en in plaats van de kruisjes
drie ,,tourteaux de gueules, rang& en orle” op een veld
van zilver staan.
Wat de descendenten der Antwerpsche Colijn’s aangaat:
in de genealogie v. d. Haagen wordt alleen van Nicolaas
Colzjn de nakomelingschap opgesomd, van zijn broeder
Jan staat niets anders vermeld dan:
,Heeft gewoont te Antwerpen, aO. 1569 wierd in sijn
huys te Antwerpen de bruiloft gehouden van Clara Colijn
de dochter van syn broeder N i c o l a a s . ”
Onder die nakomelingen van Nicolacts zien wij achtereenvolgens devolgendefamilienamen optreden: vanBarlemont, Beyen, Cobbens, Tieleman Koninck, Lcendertsz
(LeenardtszPot),Tfertange,GansenebTengnagel,Illichiels,
d e H a r n a y , Vaecht, Q u e c k e l , Muyden, van de Poll,
Wittenoom, Kieft, Schullerus, Daelder, Geniets, Lepel,
Reiniers, van Vollenhove de Jonge, Witte.
Blijkens de zeer schaarsche opgaven van maatschappelijke positie hebben Nicolaas Colijn en zijne kinderen
waarschijnlijk door eigen arbeid in hun onderhoud
moeten voorzien, gelijk zoo vele uit de Zuidelijke Nedelanden uitgewekenen. Van Clara Colijn wordt vermeld :
,is ao. 1664 in July met haa,r m a n e n k i n d e r e n ( v a n
Antwerpen) vertrokken naar Amsterdam, en heeft gewoont eerst op de Fluweelen Burgwal, en kort daar
naa in de Warmoesstraat in de Kleyne Wolf.”
Van Michiel Colijn Jatw ïVicolaasz. (ex Elske Michiels)
geb. aO. 1584 Oct. 29, die a”. lö06 %/ll met Cotharina
Marcus trouwde, wordt gemeld: ,,is geweest een boekverkooper: en heeft gewoont op ‘t Water over de Koorenbeurs in ‘t Huysboek: en heeft gedrukt de Nederl.
Hist. van Borr a”. 1621, 26 en 30;
Van Amelis van Oortkamp, man van h’lisabeth Colijn
Jans&., dat hij was een borduurwerker; en van Leew
dert Claasz., &aos Hendriks L e e n d e r t s z . ( e x !Ï!rij~aije
Colijn NicoEaasdr., geb. aO. 1038) staat: ,is o n g e t r o u w t

Fabritius. (XLUl, 91192, 219). Ernest Christoffer Fabritius was sedert 10 Oct. 1703 lid van het bakkersgilde
in het vlek Bentheim.
Dr. E D E L.
Schtittorf.
’ Flaes. Gevraagd worden gegevens over de familie Flaes
te Bergen op Zoom, waartoe behoorde : Francois Rey9aier.w. Flaes, geh. (ond. Itotterdam 28 Nov. 1666) met
alaria l’eunisdr. ratz der Hoecega, j.d. v. R ’ d a m .
Ii. W . VAN TR~CET.
Bilthoven.

Groot (de). (XLIII, 219, XLI, 43). Uit een acte voor
schepenen van Asperen, d.d. 26 Maart 1729, blijkt, dat
alsdan een Laurens de Groot, drossaard te Heukelum,
gehuwd is met Christina Klein (dr. van Antolai Klein,
burgemeester en brouwer te Leerdam, en Adrin/la de
JoTaq, beiden overleden). Is deze Laurew dezelfde, d i e
later met G. C. Kol8 huwt?
In verband met de verwijzing door den Heer B. v. B.
naar XLI, 43, moge ik nog de aandacht vragen voor
het echtpaar Laurens A.driaensz de Gt*oot en Theuntie
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Jänsdr. Schaeff. I)e kennis van den achternaam Schaef
is, naar ik vermoed, verkregen uit de doopacte te Heukelum d.d. 23-4-1645 van een kind uit voornoemd huwelijk, waar als getuige optreden: ,de grootvader J a n
Schaeff en Wyve Jans de grootmoeder woonen te Asperen.”
Deze getuigen zijn naar mijne meening identiek met
Jan Geerits van Mouwerick en Wijre Jans uan Es (XLI, 85),
hetgeen ik grond op den zeer weinig voorkomenden
n a a m Cl/lyve, welken ik te Asperen slechts bij haar en
e e n k l e i n k i n d v a n h a a r ( myve DirltscEr. VCM ï!~uuril~)
aantrof en op de vertiohting in XLI, 80 a a n g e h a a l d ,
w a a r i n o p t r e e d t Lazl,t,oerens Beriaej2sz. van Heuckelom
als man en voooht van Teurttien Jans. Is de naam Sclaaef
wellicht een aanduiding voor het beroep van timmerman?
Een zoon van genoemden Jan Geerits, Pieter, o e f e n d e
althans dit beroep uit.
K a n i e m a n d o m t r e n t h e t e c h t p a a r van Mau~erick
(Schaeft ?)-van Es meer gegevens verstrekken 2
H. C. D E M A N.
‘s-Grnllenhage.

Haan (de). Waar en wanneer is gedoopt en waar en
wanneer is overleden Susnnna de H a a n , echt’genoote
v a n Ludooicus Feyens (1766-1834)?
M. G. W.
‘s-Gr.
Herlaer (van). Bestaat er eene genealogie van 11erZner T
Die bij Buchell is mij bekend.
v.
V.
Heus (de). (XLIII, 92). Cornelis Dick de Heus, geb.
Wijk-bij-Duurstede 12.3.1806, tr. May>ia Dekking, geb.
Utrecht 12.3.1804, + Amsterdam in 1857 [alles volgens
een h. s. genealogie Nagtglas]. In de trouwacte i. d.
W. b. D. 14.10.1819 van Mr. Ft-alzs Johaibnes Nccgtglas
Versteeg en Anna Cornelia de Heus, geb. Utrecht 16.11.
1798, dr. van Anthony en Cornelia Gerdina Bosschaard,
wordt de laatste koornmolenaarster genoemd.
M. G. W.
‘s-Gr.
Hoeven (van der). Gezocht wordt de afstammiug
van Maria leunisdr. van der Hoeven (van cler Houve),
geh. met François Fíaes, en begr. R’dam 21 Jan. 1706,
oud 68 j. (zie mijn vraag over Flaes).
H . W . V A N TBICHT.
Bilthoven.
Mast (van der). Johamza Repelaer, dr. van H u g o
(i_ 1622) en Margaretha Brouwer, trouwt te Dordrecht
met Johan van de _&Iast Hermansz., schepen van Dordrecht en bewindhebber der W. J. Comp. Van wien
was diens vader iYermnrt een zoon, waar geb., waar,
wanneer en met wie getrouwd ?
Aper van der Houve was + 1679 to Delft getrouwd
m e t IViilempje val der Mast. Zij wns de dr. van l\j.?
v. d. Mast en AT.2 van ïbfoerkercken. Wie vult het ontbrekende aan ?
E m m a Claesdr. vail Beteren t r o u w d e îo j= 1 6 2 5
te Dordrecht met Jacob StevensE. van der Mtrst. Uit dit
huwelijk zijn kinderen. Welke 2
V.
u.
Ommeren(van)-van der Schuur. Mr. Jnlz dtadré van
\\:estreenen, Heer van Sterkenburg enz., Raad en B u r gemeester van Utrecht, Kanunnik van St Marie, tr.
10 . . . . 8 Aug. 1740 Cornelia dnlaa van Ojtameren, geb.
. . . ., t Utrecht 15/12/1764, dochter van Lodewijk, Hoofd-

met data, gegevens en ev. wapens.
F. F.
‘s-Gravenhage.

DE

SMETIL

Oudenrogghe-Talinkx (Taelinghs). Jau Nepcezb,
Gouverneur van West-Indië (1770-1779), tr. 10 Paramaribo 1744 Jo?za,llaa Agatha Oudenrogghe, geb. in de
Commewijne 6/3/1722, -/- Paramaribo 21/6/1765, dochter
van Laurens en Margaretha ïalir&x (Tnelijlghs). Gavraagd hara grootouders, met data, gegevens en ev.
wa,pens.
F. F. D E S M E T H.
‘s-Graveiahage.

Padmos. Gevraagd het wapen van de familie _l+&aos
te Bruinissa en aanvulling op den stamboom, die mij
bekend is van af den schepen Marcelis ddriaegasz. Pudrnos
(Paddemoes), die 14 Mrt. 1619 dood was, tot & 1 7 0 0 .
BiEt/hoce?z.
H. W. V A N T R I C R T.
Santen (van). Bestaat er eene genealogie on Santen
(Brielle, Delft) P
u.

V

Trompert. Gevraagd wapen en afstamming van Leendert Janse lrompert, schout van Zonnemaire 1664-‘74,
t r . l0 Neeltje?i Clues, 20 Coterine &~rinus.
BiltlaoVe?2.
H. W. V A N T R I C H T.
Versteveren. (XLIII, 160.) Simon V., oud burgem. en
raad te Edam, i_ aldaar oud 61+ j. 16 Nov. 1810, nalatende
een dochter \VeZmoet, die 23 Aug. 1857 haar 46 jarig huwelijk viert met P. J. Boomsma en een weduwe in Grietje
Donker.
‘s-Gr.
B. v. T. P.
Vollenhoven (van). Leven er nog leden van dit geslacht
in de Kaapkolonie ? Een tak was tegen hot einde der
achttiende en begin der negentiende eeuw aldaar nog
bloeiende. Zeven mannelijke leden waren alstoen in leven.
Deze tak, aan de familie hier te lande geheel onbekend,
zal men, voor zoover zij ons bekend werd, vinden in
Nederl. Patriciaat Ao 1926.
v. E.
‘s-Gr.
Weyerman. Is eene genealogie bekend van dit Amsterdamsche geslacht? Meer dan waarschijnlijk is de
bakermat in Duitsohland te zoeken, doch waar?
Elk gegeven is welkom aa,n
‘s-Gr.
v. E .
Winne. Is aan iemand de geslachtsnaam Tqli,lgze, behalve in de 18” eeuw te Paramaribo, bekend?
v
V.
INHOUD 1925, W. 9.
Bestuursberichten. - Bijdrage tot de genealogie van het Friesohe
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met Johannes de Capella, schepen van Wesel 1344, t
9 Januari 1349. Dezo schepen van Wesel kwam in 1913
als derde generatie voor, maar heette toen te zijn overleden tusschen 1373 en 1384 met achterlating van eone
weduwe Cunegonda mm Egeren, vermeld in 1384. Twee
generati& zijn in 1919 dus komen te vervallen en ook
verder is het noodigo gewijzigd. De volgende generatiën
zijn in hoofdzaak ongewijzigd gebleven, maar daa,rb\j
zijn telkens heel wat meer feiten vermeld dan in 1913,
zoodat veel studie van dit geslacht blijkt te zijn gemaakt
en wij moeten aannemen, dat de laatst gepubliceerde
stamreeks, waarvan geene verbetering in Nederland’s
Adelsboek 1924 is opgenomen l), betrouwbaar is.
Evenmin als het aangaat het spreekwoord : die zwijgt
stemt toe, als axioma te huldigen, is het juist te con-.
cludeeren tot de onbetrouwbaarheid eener stamreeks,
wanneer daarin enkele fouten van ondergeschikt belang
worden gevonden. Dit wensch ik voorop te stellen, nu
ik eonige opmerkingen ga maken betrefftmdu de gencratiën van het geslacht van der Capellen, die in cie tweede
helft der 16d~ en de eerste helft der lCida eeuw hebben
geleofd.
Als punt van uitgang kies ik de zevendo generatie van
de in 1913 gepubliceerde stamreeks, welke ik met de
beide volgende wil stellen naast de overeenkomstige
generatiën van de stamreeks van 1919:

De afstamming van het geslacht van der Capelleq
d o o r J h r . Dr. W. 8. BEELAERTS

VAN

-

BLOKLAND.

1

Vergelijken wij. de stamreeks van het geslacht van dol
Capellen, zoonls die is gepubliceerd in Nederliind’s Adelsboek 1913, met die opgenomen in jaargang 1919 van L
hetzelfde werk, dan treden aanstonds belangrijke verschillen aan het licht. Zoo valt dadelijk op, dat de stamreeks in 1913 aanving met Hemicma de Cnpd.la, ridder, ver- .
meld in eone oorkonde van 1287 als eigeuaar van goed I
te Bislick in het Cleefsohe, torwijl die van 1919 begint;Ii

VLI. Hendrik van der Cupellen,
1440, rigter van Veluwe,

bezit den hof te Loo, -i_
1459, tr. als wedr. van
Awa van Spaen. 20. Geertruid van Kerpell.

17111. Gerlach val1 der Capelleu,

heer van Rasselt, beleend

V. Hendrik van der Cupellen,

heer van Emeldinck, eigenaar van Loo, nng gemeld
1453, doch i4 dood 1459,
tr. 10. Anna van Spaen.
VL Gerlach va?$ der Cupellen,
heer van Rdsselt, hulder

1) Ik moot er hier aan heriuueren, dat ons eerelid J. D. Wagncr
whu de eerste generaties van der- Capellen een opstel heeft gewyd in
het Octobernummer vao jaargan,m 1924 van ons Ma.andblad, en dat
Iri’J daarin de stamreeks weder eene generatie heeft opgevoerd (zie
kol. 292).
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Eadem verndt eedt l), a” 1492.
Eaden vernut eedt duer Gerlich van der Capellen *), a” 1495.
Gerlich van der Cupellen Hewir: soon beleent, a” 1503.
Johan van der Capelletl, erve sunes vaders Gerlichs, tuchtigt
met Swavinck 1503, verkoopt de Cleefsche goede- si ijn moder Eve “) na beleninge, a” 1507.
Henrick van der Cupellen, erve @es breders Jokans, 13 Maii
ren, iu dood in 1507, tr.
Eva va)l den Hoeff, ge- 1 533.
Montfoort, van
dr. G e r r i t
tocht aan Swaviock 1507,
en Christina van VoortBij vergelijking van deze beleeningen, zooals die in
leett nog 1543 en is dood
huizen.
tet register zijn ingeschreven en door ,,Gelre” uitgegeven
1563.
In van noten voorzien, met hetgeen Nederland’s Adelsboek 1919 aangaande de beleeningen met Swavinck
VIL Hendrik vau der Capellen,
1X. Hendrik van der Gapellen,
nededeelt, kunnen wij niet anders getuigen, dan dat
heer van Rijsselt, als erve
heer van Ilij$selt, geb.
zijos broeders Johan bealles volkomen klopt. Er blijft dan mijns inziens slechts Qén
1516, beleend met Swaleend met Swavinck 1533,
vink (1533), etc.
mnt van twijfel over, en wel ten aanzien van de moeder
etc.
ran Gerlich vata der Capellen. Volgens Nederland’s Adels)oek 1919 zou Gerlach in 1495 den leeneed hebben afHet onderscheid tusschen deze beide opgaren komt
gelegd voor zijne stief moeder Geertruid oa?a Kerpen e n
in hoofdzaak hierop neer, dat:
zelf Blalia van Spaen tot m o e d e r h e b b e n g e h a d . N i e t
10 Gerlach ca?% der Cupellen, heer van Ri,jsselt, in 1913
alleen blijkt dit niet uit het Gelderach leenregister, maar
geboren heette te zijn uit het tweede huwelijk van
le daarin vermelde beleeningen maken dit zelfs volstrekt
ile&rilr vals der Capelle92 en dus Geertruid van Kerpen
liet waarschijnlijk, aangezien Gertrud van Kerpe?a in het
tot moeder zou hebben gehad, tormul hij in 1919 ge3ezit van Swavinck is opgevolgd door Gerlich iala der
sproten heet uit Hewdrik’s eer s te huwelijk met Anna
7apelleTa He1arixsoon, die, zoo hij een vóórzoon van haren
VU(IIZ Spaen ;
jersten man Henric van der Cqvellela ware geweest, zeker
20 Gerlach van der Capellen, heer van Rijsselt, in 1913
liet zonder meer haar leenvolger kon zijn geworden.
heette te zijn overleden in 1632, maar in 1919 reeds
Wel kan de vraag rijzen, of de Gerlich van der Capellen,
als dood in 1607 wordt opgegeven; e n
lie in 1496 den leeneed voor zi$e moeder Gertrud van
30 Gerlach van der Capellen, heer van Rijsselt, in 1 9 1 3
pan két-pel2 a f l e g d e , dezelfde was als Gerlich van der
werd gezegd te zijn getrouwd in 1bOa met Christina
Capellen Hegarixsoon, die in 1603 zelf met Swavinck
Luizeil l:an Montfoort, terwijl in 1919 als zijne vrouw
werd beleend, maar vast staat, dat dit leen van Gertrud
wordt vermeld Eva l’ata den Hoeff, getocht aan Swacan Kerpela is vererfd op den Capellen, wien Nederland’s
vinck iu lö07 e n e e r s t o v e r l e d e n t u s s c h e q 1 6 4 3
Adelsboek 1919 - in tegenstelling tiet 1913 - Anna
en 1663.
van Spaen tot moeder geeft.
Wat het eerste punt betreft, wordt in 1919 gezegd,
De opgave van 1919 is dus op dit punt minder aandat Gerlach van der Capelle,,, heer van Rgsselt, in 1495
nemelijk dan die van 1913, en het is van groot belang
den leeneed voor zijne s ti e fmoeder Geertruid van Kerpen
te vernemen, op welke gronden laatstelijk aan G e r i a c h
aflegde wegens Swavinck, met welk goed hijzelf werd
van der Cupellen, heer van Rijsselt, Anna van bpaen
beleend in 1503.
tot moeder is gegeven.
Ook het tweede en,derde punt zouden door eene leenDaar de door ,,Gelre” gestelde noot bij de bcleening
acte betreffende Swavinck kunnen worden uitgemaakt,
van 1495 leert, dat de leenacte meer geeft dan in het
‘daar ELla van den Hoeff als weduwe van Qerlach van,der
register is opgeno-n, heb ik die acte voor alle zekerCapeller,, heer van Rijsselt, daaraan zou zijn getocht in
heid zelf nog eens nageslagen (zie Bijlage 1). Het is mij
1607. Het is dus het eenvoudigste de beleeningen met toen gebleken, dat voor ,, Tmyde va?a Karpen, w e d u w e
het goed Swavinck na te gaan ten einde te weten, of seligen Derix thema Wall”, de eed werd afgelegd door
de opgaven van 1919 juist zijn en die van 1913, welke ,,Geerlach q*n?a d e r K a p e l l e n I;lewixs., oren soen”. De
toch zeker ook niet geheel uit de lucht zullen zi@ ge- toevoeging Henrixs., welke in het register niet voorgrepen, op deze punten ten eenenmale verwerpelgk.
komt, noch iu de noot door ,Gelre” wordt vermeld,
Het goed Swawinck, gelegen onder Warnsveld, was doet zien, dat deze hulder identiek zal zijn met den
een Geldersch leen en de beleeningen daarmede zijn te leenvolger van 1503, hetgeen mij te meer doet gelooven,
vinden op blz. 10 van het door de vereeniging ,,Gelre” dat de opgave van 1913 juist was en Gerlach wel degelijk
uitgegeven Register op do Leenaktenboeken van het een zoon is geweest van Hendrik uon der Capellen bij
Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, en wel van Geertrnrid van Kerpen en niet bij Anna van fspaeq van
het deel betreffende het Kwartier van Zutphen. Van de
wie ik trouwens geen spoor heb gevonden en Nederdaar vermelde beleeningen moet ik hier de volgende land’s Adelsboek 1919 ook niet anders dan de namen
aanhalen :
blijkt te kennen.
Eenmaal zoekende in de origineele Geldersche leenTru(tle)ke>j va)a Kerpen, erve hares vaders Everts, ao. 1460
boeken nam ik de moeite ook de andere, hierboven aan;
End haer breder Johan wan Kerpen is hulder.
gehaalde beleeningen met Swavinck even na te gaan
GertrucE vau Kerpen, huysfrou Dirx van den Wal, a”. 1465
Eadem vernut eedt van den goede to Swavinck met sijner
en met het register te vergelijken.
tobehoreu, gelegen in den kerspel van Warnsfelt, in der buyp
Wat de beleening van 1503 betreft, de aanteekening
schap van RiJssel, met der eener sijde neven Henrick Garwer,
daarvan (zie Bijlage 11) houdt niets meer van belang
.
dinek, ende .Tohan Meyerinck ende Griet ter Horst au dandet
1) Uoor haren mrtn Derick ten Wal1 (Leenekte).
sijde, 5 Oct.obris 1473.
3) In de akte wordt zij weduwe genoemd en uan der Capelle henr zoon.
Eadem vernijt eedt, 20 Augusti 1484.
3) Blijkens de akte heette zij van den Hoeff.
met Swavink 1503, verkoopt de Cleefsche goederen, richter van Veluwe,
hureem. van Zutphen
1505, -t_ 1532, tr. 1502

zijner stiefmoeder Geertruid van Kerpen v o o r
Swavinck 1495, beleend
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in dan het feit in het register vermeld. Toch was ik
biede, ook dit te hebben nageslagen, want ter zijde staat
eene iets latere ,,Nota”, welke van groot gewicht is en
waarop ik aanstonds terug kom.
De annteekening der beleening in 1607 (zie Bijlage 111)
houdt inderdaad in - zooals het register vermeldt -,
dat Johan van der Capellela Geerlachss. is beleend met
Swavynck ,na dode Geerlachs van der Capellen, sijns
vaders”, en dat hij daaraan heeft getocht Ere valt d e n
Hoe#, sijnre moeder”.
Iets anders is het evenwel met de beleening van 1633
(zie Bijlage IV). In de desbetreffende aanteekening wordt
uitdrukkelijk gezegd, dat Henrich van der Capellela met
Swavynck 1s beleend, zooals hem dat is ,aengestorven
van selige Gerlacla van der Capelle9a Hencixs., s ij n en
vader”, terwijl het register ons wil doen gelooven, dat
hij is beleend als ,erve s i j n e s b r o d e r s Johans.” 1)
Waarschijnlijk heeft van Reydt, toen hij het door ,,Gelre”
uitgegeven register samenstelde, gemeend, dat de leengriffier zich in 1633 had vergist, voor welke opvatting
hij ongetwijfeld alle reden had, gezien de beleening van
1607. Haastige spoed is ochter zelden goed, en van Reydt
had stellig beter gedaan niet zonder meer tot rectificatie op eigen hand over te gaan. Nu hij dat heeft bestaan, heeft hij door zijne wijziging mede aanleiding
gegeven, dat eene in 1507 gemaakte fout tot heden niet
is aan het licht gekomen.
Ik kom thans tot de marginale aanteekening bij de
inschrijving der beleening van Geerlach m~a der Capellen Henrixs. met S w avynck in 1603. Deze luidt:

der andere helft. Terecht is toen dan ook genoteerd:
,,Also is dat alinge guit Zwavinck weder bi eyn gekomen.”
Deze beide aanteekeningen zijn glashelder, kunnen geeoerlei reden van verwarring geven, noch ophelderen,
dat Swavinck ooit ten Damme zoude zijn genoemd, waarvan trouwens ook nergens iets blijkt.
Wat kan nu de reden van de schijnbaar ongemotiveerde
kantteekening bij de inschrijving der beleening van 1603
zija? Wil deze vraag kunnen worden beantwoord, dan
zal het in de eerste plaats noodig zijn, zoo mogelijk uit
te maken, door wien cu wanneer die aanteekening is ge3teld. De hand is van niet veel lateren tijd en vertoont
m.i. opmerkelijke overeenkomst met die van 1607. Stellen
wij nu in de aanteekening betreffende de boleening met
het goed Swavinck in 1607 den naam van den hof ten
Damme en de omschrijving van dat leen in de plaats
van het daar genoemde leen Swavinck, dan blijkt de
beleening wonderwel te passen in de lijst van beleeningen
met den Dam, zooals die voorkomt op blz. 8 van het
uitgegeven register, afdeeling Kwartier van Zutphen.
Wij lezen daar, dat Joha?a vu(11a der Capellera o n m o n d i g
is beleend in 1496 en dat hij is opgevolgd in 1622 door
zijnen broeder Gerlich rwa der Capellen Gerlichssoon, ,beheltlick sijner moder Y d a vals der Hoecetl hare tucht.”
Tusschen 149ö en lö22 kan Joha?a vm der Capellefa
Geerlachss. zeer wel in 1507, meerderjarig geworden,
zelf met den Dam zijn beleend en daaraan zijne moeder
Eve van den Hoeff hebben getocht. Het eenige bezwaar
zou dan zijn, dat in 1522 wordt gesproken van Yda van det
Hoeueu en in 1607 van Ece vcin den Hoeff, die identiek
zouden moeten zijn. Welk gewicht aan dit bezwaar is te
hechten, blijkt uit de origineel0 leenacte van 1507 in het
onder ons medelid R. H. 0. Baron van der Capellen berustende huisarchief van den Dam. Die acte (zie Bijlage VII)
behelst, dat Johaga van der Capellela Geerlichss. is beleend met ,dat guet then Damme” c.a. en dat daaraan gelijktijdig op zijn verzoek en krachtens hare huwelijksvoorwaarden is gelijftocht zijne moeder Y d a vma
der Hoecett, dio een paar regels verder in dezen brief
Yda van der Hocff wordt genoemd. Vergelijken wij
deze leenacte -- zie ook datum en getuigen - met de
aanteekening in het register (Bijlage 111) en herinneren
wij ons daarbij de zonderlinge noot over de verwarring
der goederen Swavinck en ten Dammo, dan kan het
mijns inziens niet anders, of wLJ moeten besluiten, dat
de leengriffier zich in lGO7 heeft vergist, toen hij de
plaats gehad hebbende beleeuing opteekende in het
daarvoor bestemde boek. Hij heeft abusievelijk geboekt,
dat Johan van der Capellen Geerltrchss. was beleend met
Swavinck in stede van den hof ten Damme c.a. Ook
stelde hij de namen der lijftochtanares niet juist te boek
door te schrijven Ere van den Hoeff in plaats van Y d a
van der Hoeff, of vm der Hoevela. Mogelijk schreef hij
de beleening eerst later uit zijne memorie in het boek
e n z i c h d e b e l s e n i n g v a n Gerlach vava der Capellett
Hewixsoon in 1603 met Swavinck herinnerende, zag
hìj in dezen Cferl«ch ten onrechte Jolaala’s v a d e r e n
verwarde hij dientengevolge de beide leenen.
Laat een en ander ons intusschen cene les zijn een
leenregister noch aanteokeningon in leenboeken als
absolute waarheid te aanvaarden. Alles blijft menschenwerk en vergissingen zijn altijd menschelijk geweest.

N o t a . Dit guet wurdt bijmqlcn genoemt te?z Dm-e, w a n t
het is vnertijtz gedeylt geweest mer wederomme tot eynen leen
gemaeckt, als men vynt in seligen Hertogen Arnoltz boeck
foliis CCXLTtIIj ind CCXLVIt”.
Op het eerste gezicht lijkt het volstrekt niet onmogelijk,
dat de goederen Smavinck en ten Damme oorspronkelijk
&n geheel zouden heGben uitgemaakt. Beide toch lagen
in het kerspel Warnsveld en werden blijkens het Geldersch leenregister van ouds door leden van het geslacht
van der Capellen in leen gehouden. Alleen valt op te
merken, dat de hok ten Damme in de buurschap Wolfìer
lag en Swavinck in de buurschap Rijsselt. Hoe dit echter
ook zij, de steller der kantteekening gaf eono duidelijke
verwijzing en de waarheid was dus ras te achterhalen.
Het leenboek uit den tijd van Hertog Arnold vermeldt
op fol. 244’“” (zie Bijlage V), dat Ka2h,+jn Lerinx in
1441 de ééne helft van het goed Zwavynck heeft opgegedragen ten behoeve van Ever/ van Kerpen en de andere
helft ten behoeve van ,,Diet*iclc van deu Wnlle, h o r e n
breder.” Het goed Smavinck blijkt toen dus in tweeën
te zijn gesplitst, maar de naam ten Damme wordt hier
niet genoemd.
Op het andere folio van hetzelfde leenboek, waarnaar
genoemde kantteekening verwijst, staat aangeteekend
(zie Bijlage VI), dat Derick oma dwa Wal zijne helft van
het goed Swavinck in 1444 weder opdroeg en dat daar
toen mede werd beleend Erert vafa Kerpen, de bezitter
‘) Opmerkelijk in, dat van deze toch zeker belangrijke afwijking
geene melding wordt gemaakt in de door ,Gelre” bozorgdo uitgave,
terwijl de beleeningcn van 1495 en 1507 wél blijken te zijn gecontraleerd.
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BIJLAGE 1.
20 November 1495.
Anno, die et feodalibus quibus supra i) heefft Truyde van
Karpen, weduwe seligen Derzx theu Wal1 oren eet vernut avermits
Geerlach vaj1 der Kapellen Henrixs., oren soen, die den eet vur
hair gedain heetlt van den guede tot Swavynck mit synen toebehoer in deu lande van Zutphen, in den kerspel1 van Warnsfelde,
in der buerscap van Ryssele gelegen, dair neest gelandt is Henrick
vau Gerwerdinck ind Jan Meyerinck sen die een zyde ind Griet ter
Horst aen dander zyde, tot Zut[phenschen rechten]. Behelt[lick
eens ieders recht]. Mannen ut supra.
R. A. Arnhem: Geldersche leenkamer, F, 1492-1513,
fol. 140 P.

p Kathrijn Lerinx mit Claes van der Cappellen, horen mombar,
1 i e e en he 1 ft e vau deu guede tot Zwavynck, woe dat gelegen
s in den kirupel van Waersfelde, ia der buyrscsp van liysel,
iair müns heren genadea voirt mede beleent hebben tot ZutIhenscheu recht Euert van Kerpen. Munuëu Hcynrick soia tot
tleer ende I)ieriuk ten Walle.
Item noch op die selve tljt dreich op Kathrijn ende hoir
aombair voirs. die ander helfte van den roirs. guede. dair
nijns hereu genaden voir[t] mede beleenden tot Zutphenschen recht
3erick uan dew Walle, horen brueder, beheltlich uyt desen besc.
ielft den gasthuse ten Heilgen Geiste jairlix 111 nmlder roggen.
Uannen Heynrick soiu tot Meer ende Evert van Rerpen.
It. A. Arnhem: Gelderscheleenkamer, B, 1423--1464, fol. 2-14~‘.

BIJLAQE IT.
9 Augustus 1503.
Anno Domini XVC ind drye op sent Laureyns avont heefft
Geerlach van der Capellen Henrixs. ontfaugen tguet to Swavynck
myt synen toebehoer in den lande van Zutphen, in den kerspel van
Warnsfelde, in der buerscap van Ryssele gelegen, dair neest gelaudt
is Henrick Gerwerdinck ind Johan Meyerinck aea die een zyde
ind Gryet ter Horst aen dander zyde, tot Zutphenschen rechten,
beheltlick etc. Mannen Geerlach van den Putzeler ind Arnt ten
Walle. “)
R.A.Arnhem: Geldersche leenkamer, q 1492-1513, fol. 155P.
B'IJLAOE 111.

14 Mei 1507.
Anno XVC ind soeveu op Vrydach post Ascensionis Domini
heeffr Johan van der Capellen Geerlachss. ontfangen tguet to Swavynck myt synea toebehoer in den lande van Zutphen, in den
kerspel1 van War nsfelde in den buerscappen van Ryssellt gelegen,
dair neest, gelandt is Henrick Gerwairdinck iud Johan Meyerinck
aen die een zyde ind Gryet ter Horst sen dander zude, gelijck
hem dat avermitz dode Geedaehs van der Capellen, sijns vaders
seligen, aenbestorven ind vau mynen genedigen lieven heren to
leen ruerende is tot Zutphenschen rechten. Voirtmeer heefft by
Eve van den Hoef, sijnre moeder, een tuchte aen dit vurs. leenguet na vermoigen oere hylixvurwerdea bekant ind gemaickt
des to gebruycken oer leven lanck tot tucbterschen rechten. Ind
sulx heefft mijn genedige lieve heer om synen beden wil1 conseut,eert. Beheltlick synen gneden iud yegelicken söus gueden
rechten in allen. Mannen Gerit van Broecbuysen ind Johan Schuil.
R. A. Arnhem: Geldersche leenkamer, F, 1492-1513, fol. 160,
BIJLAQE IV.
13 Mei 1533. *
Anno etc. XXXIII. XIIla die Maii heefft Henrich van der Ca.
pelteu van mynen geoedigen lieven heren to leen ontfangea dal
guet to Swavynck myt synen toebehoer ia den lande van Zutphen.
in den kerspel1 van Warnsfelde ind in der buerscap van Rysselr
gelegen, naest Henriuh Gerwerdynck aen deen eyde ind Johar
Meyerinck ind Griet ter Horst aen dander zyde, tot Zutphenscher
rechten, ind hem aengestorven van selige Gerlach van der Capellez
Henrixs., syneu vader. Mannen Henrick die Ruyter ind Hermar
van Wyhe.
R. A. Arnhem: Geldersche leenkamer, 0, 1518, fol. 160
BIJLAQE V.
3 September 1441.
Anno XL primo dominica post Johannis decollacionis droich
1) t.w. Anno Domini XCV” op Vridach in profesto presentaaionis
Marie. mannen: Arnt van der Lawick ind Wilhem Lerinok ind meer
guedei mannen.
2) In margine staat: Nota. Dit guet wurdt bywylen genoemt ten Damme,
want hot is vuertijtr gedeylt geweest mer wederomme tot eynen leen
gemaeckt, als men vynt in seligen Hertogen Arnoltz boeok foliis

CCXLIIIIO ind CCXLVIIo.

BLJLA~E VL
29 ,4pril 1444.
Item des G odensdages na G eorgii anno MCCCCXLIIlI droich
nyoen genedigen heren op Derick van den Wal van Zutphen
li e helf f t e van den goede tot Swavinck, so dat in den binde
ran Zutphen gelegen is in den kirspel van Waernsrelde, in der
luyrsuhap van Ryssel, dair die ander helfft tegen heeft E v e r t
Jan Kerpen, ende omme beden wil Derioks vurs. ende der stat
,UU Zutphen so beleenden mun genedige heer mitten VWS.
lelfft Evert v a n Kerpen vurs. Also i s d a t alinge g u i t
Zwavinck weder bi eyn gekomen, ende al tot Zutphenschen rechten. Manne Johan van Boytbergen, erfmaerscale,
?nde Herman die Barner van Zutphen.
R A. Arnhem, Geldersche leenkamer, Is, 1423-1464, fol. 247.
BIJLBOE VIL
14 Mei 1507.
Wy Kairle van der goaden Gaitz Hertouch van Gelre etc.
md Ureve vau Zutphen doen kont ind bekennen, dat oy huyden
iatum dis brie& ende iu tegenwordicheit ouser manne vau leen hiernaebeschreven voir ons komen is Johan van der Capellen Geer!ichss. ende hefft van ons oirkonde derselver manneu to leen
antfangen dat guet then Damme myt synen toebehoer in
len kerspel1 van Warnsfelt ende inder buerschap van- Wolfleler
gelegen, gelgck hem dat van syneu vader Geerlich van der
Capellen ainbestor ven is ; ende helít ons derselre Johan hulde
ende eyde ende allet gedaan, dat een manne van leen syneu
leenheer schuldich is eude was to doen, dergelyckcn syne erven
sullen doen, so duck dat ledich murdt, ende to verhergewaden
myt eyneu ponde guetz geltz tot Zutphenschen rechten. Rechtevoirt as dit gesohiet waS, hefft ons .Joban vurs. gebeden oirkonde derselver manne, dat wy sulcke tocht syne moeder Yda
van der Hoeven ain dat guet vurs. hed nae inhalt oer hilixvoirworden beleenen wulden oer leven lanck gedue[rende, so hlebben
wy ther oitmoediger bede Johans vurs. wyner moeder Yda van
der HoeA dieselve tocht aae vermogen oer hllixforworden ain
dat vurs. p[uet t]hen Damme myt syoen toebehoor bekant ende
beliefft,, bekenuen enda believen mytz desen brieff, alsoe dat zy
d i e o e r levenlanck rustlick ende vredeliuk [beljitten ende gebruycken sall, as tu&tersch recht ende gewoente is, beheltlick
onss ende eynen yegelicken hieraen sijns gueden rechten s[on]der
argelist,. Hier weren aver ende aen onse manne van leen mit
naemen Gerit van Broickhuysen ende #Johan Schuil. Oirkonde
onss segels van [on]3 rechten weten ain desen brieff gehangen
in den jaer onss Heren duysent vijfthondert ende soeven op
Vrydach nae onss Heren Hemelfartzdach 1).
Orig. op perkament met nagenneg gaaf
uithangend zegel in rood was, in het bezit
van R. H. 0. Baron van der Capellen.
1) Wat tusschen [ ] is ingevuld, ontbreekt thans in het origineel

,engevolgo van ecne geringe besohadiging.

(Wordt

vervolgd.)

297

298

Bijdrage tot de genealogie van het Friesche geslacht

vader en wettige voorstander van zijn kinderen, aldus
erfgenaam van den oud-burgemeester Joost Rinia e n
AutieHendricks Stinstra, in tijden echtelieden te Dokkum,
13 pond. land aan de trekvaart Dokkum-Stoobos onder
Damwoude. Vrij zeker is zij dan ook een zuster van
Beertie Hendricks Stinstra, wier tweede huwelijk met den
o u d - b u r g e r v a a n d r i g TPatse Pieckes Watnia <Lti Jan./i/S
Febr. 1666 te Dokkum werd geproclameerd; ten eerste
male werd zij in ondertrouw opgenomen met den lateren
burgemeester Freerck Gerrijts Stinstra op 0 Nov. 1626:
bij deze inschrijving ontbreken beide geslachtsnamen. Uit het huwelbk nu van J o o s t Rewaius en A&ie Hendricksdr. Stinslra moeten miustens zes dochters geboren
zijn : a. Roelefke Joostis Stinstra, die in 1669 huwde
(procl. 6 Nov.) met Harmen Thomns Gonggrijp, controleur
der convooien en licenten te Harlingen ; 6. Claeske Joostis
Stinstra, die 20 Juli 1662 trouwde met Petrus Crans
van Leeuwarden, predikant te Langweer; c. Qeertje
Joostis Slinstra, wier huwelijk met Ritske Beters (Jilderda) op 13 Maart 1664 werd geproclameerd; d. C’ntarina
Joostis S’tinstra, de vrouw van Dr. Scipio Halbetsnaa; e.
en f. de beide bovengenoemde dochters Auckien en Hendriclcien 4). In koopbrieven vond ik het echtpaar vermeld
van 12 Apr. 1636 tot 15 Apr. 1676; Antie Hendricks
als weduwe het eerst 28 Mrt. 1680 en voor het laatst
15 Dec. 1693. 6)
Om nu weer op Dr. Scipio terug te komen: hij heeft
te Dokkum gewoond tot 1687, toen hij naar Ternaard
verhuisde en aldaar als substituut-secretaris van Westdongeradeel in functie trad. 1 Febr. 1687 vond ik hem
voor ‘teerst aldus vermeld; zijn laatste akte als zoodanig dateert van 24 Juli 1700.. De eerstvolgende, van
19 Aug. d. a. v., is geteekend door zijn zoon: ,T.(heodorus)
Halbetsma, defuncto secretario (lees: subst. secretario)
pro tempore subst. secretarius.”
21 Oct. 1700 werd Rinse Jans, bijzitter der grietenij te
Brantgum, aangesteld als curator ad actum divisionis over
de jongste twee kinderen Hiddo en Aukjen en 22 Apr. 1702
in zijn plaats hun zwager, de boelgoedsopmaander der
grieteng Hiddo van der Sluys. 19 April 1702 deed Theodorus Halbetsma, subst. secretaris van Wostdongeradeel, rekening en verantwoording van het beheer der secretarie,
door hem gevoerd sinds den dood zijns vaders tot 1 Jsn.
1702; in die rekening wordt echter ook gehandeld over betalingen aan zijn broeder en zwagers en over het kostgeld van Aukjen, terwijl ze mede door Rinse Jans onderteekend is. Denzelfden dag legde Hiddo van der Sluys rekening over van zijn ontvangsten en uitgaven voor de erven
van Dr. Scipio Halbetsma, opgenomen door de mede-erfge-

Halbe(r)tsma,
dool- AIl-. ii. L. hEI~MA VAN \TOSS.
(Vervo’g van XLIII, 266.)

11
Thans kom ik dan nog eens terug op den ox-stamvader van het g~eslacht en zijn naaste afstammelingen,
vooral ter aanvulling en verbetering van de genealogie
van ten Cato.
Sípke (Scipio) Hidtles Halbctsma i s , n a a r w e m o g e n
aannemen, geboren te Kollum, gezien de hem in 1666
verleende venia netatis: na 1641, en @enige jaren vóór
1650/‘61, toen zijn jongste zuster (tusschen hem en haar
kwam nog zijn b r o e d e r UzsEue) het levenslicht aanschouwde. Toen hij in 1664 ging studeeren, woonde
hij te Dokkum, wellicht bij zijn z w a g e r Persz+, d i e
daar toen koopman was, om later het schoonouderlijk
huis te Kollum te betrekken. In 1 titi6, als hem venia
aetatis verleend wordt, is Sipke te Kollum gedomicilieerd. Na ziju promotie iu 1668 heeft hij zich als advocaat te Dokkutn gevestigd, terwijl hij daar tevens,
althans in 1683, het ambt van fiscaal blijkt te hebben
bekleed. Aldaar huwdu hij ook 18 Apr. 16ti9 met C’alnrins Joostis Slinstr«.
Lag er nu over Scipio’s eigen afkomst tot nu toe een
waas, niet minder duister was, genealogisch gesproken,
zijn vrouws verleden. Ik meen ook hierin eenig nieuw
licht te kunnon brengen.
Het stond vast, dat zij eon dochter was van den
Dokkumer burgemeester Joost Rinia, die echter even
dikwijls in akten (soms in dezelfde!) genoemd wordt:
R i n i a Sfinstra, terwijl ziju dochters in de Dokkumer
trouwboeken en elders eenvoudig: Stinstra heeten en
kinderen van drie dezer dochters den voornaam R i n i a
dragen! Dit heeft tot allerlei combinaties en permutaties
geleid: afstatnming uit het adellijk geslacht van Riwa
werd verondersteld enz. enz. Nu is de moeilijkheid hier
alweer de onvolledigc staat der oude doopregisters van
Dokkum : geen der bedoelde dochters is daarin te vinden,
doch wel de doop van tmco andere: 20 Apr. 1651
Auckien, Joost Ruynie dochter, en 26 Juli 1637 Hendrickien a.v. Uit talloozo koopakten in de rechterlijke
archieven van Dokkum en Dantumndeel bleek mij, dat
de burgemeester inderdaad (vgl. ten Cate) gehuwd was
met Antie Hendricks. Zoekende in de gerechtelijke
huwelijksproclamatieboeken van Dokkum, die geen lacunes vertoonen, vond ik eindelijk op 8 Jan. 1632 : ,Joost
R e n n i u s geb. van Lermis in Qroningerland en A n t i e
Hendricks geb. van Dokkum”, beiden wonende aldaar.
Dit is ongetwijfeld het bedoelde echtpaar en dan blijkt,
dat Joost, geb. te ,,Leermis” 3), een zoon was van Rennius
of Rinius . . . . en dat patronymicum tot een soort achtsrnaam gemaakt heeft, die bij zijn kleinkinderen weer
tot voornaam werd. En toen kwam bij mij de overtuiging
op, dat de naam Stinstrn, dien hij zich nog bovendien
toeëigende, eigenlijk zijn vrouw toekwam, hoewel ik deze
vreemd genoeg nimmer met dien naam had aangetroffen.
Tenslotte evenwel kwam één akte mijn vermoeden bevestigen : 24 Mrt. lG9S verkoopt Schipio Halbetsma, als
‘) Vermoedelijk = Lcermcns. Elijkcns een welwillende mededeeling
van den Rijksarchivaris in Groningen is ten Rijksarchieve aldaar
helaas niets betreffende den lateren burgemeester te vinden.

‘) 15 Juli 1701 verkoopen Roelofke Joostes Stinstra, wed. van Hamen
Thomas Gonggrijp, aontrarolleur te Harlingen f en Theunis Coertsuan
Werven (vermoedelijk echtgenoot van Geertruy Crans, geb. 1668/‘69,
t_ 3 Aug. 1732), Joost Crans (geb. 1677/‘78, geh. voor 1711 met Rinske
Schuitinga’, Ds. (Thcodorcw) Crans te Gorredijk (geb. 1674) en Ds.
Arnddus Schuitinga te Aalsum (geh. aldaar 23 Apr. 1690 met Rineke
Crans, geb. 1671/‘72) tezamen .J van een huis en brouwerij met inventaris te Dokkum aan GeertJe Joostis Stinstra wed. R&ke Pytters
Jilderda aldaar, reeds eigenaarsche voor 5.
6, 20 Dec. 1695 mees het Hof van Friesland vonnis tusschen Roelofke
Joost Rinia (!) te Harlingen, C1aesk.e Joost Rinia (!), geh , met Petrus
Cransius, predikant te kIetslawier, Gemtie Joost Rmia (!), wed. van
Ritske Pytters, kannegieter te Dokkum en Dr. Scipio Halbertsma
namens zijn kinderen bij Tr+!ie Joost Rinia (!), allen kinderen en
erfgenamen van Antie Hendrix, en appellanten van een vonnis, 15 Dec.
1693 door het nedergerecht van Dokkum tegen deze gewezen, contra
den procureur-fiscaal dier stad.
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namen : T. en J. Hulbetsma, Ulbo van Sindéren en Haringh
Oudkerk. 21 auw 1703 brengt Theodorus een vervolgrekening uit beE;ffende ontvangst en beheer van boelpenningen enz. Daarachter staan geregistreerd de quitanties van en namens de verschillende erfgenamen,
ieder voor +. Eindelijk 22 Sept. 1706 legt van der Sl~ys
rekening en verantwoording af van zijn gevoerde curateele sinds’ 30 Nei 1702 ten overstaan van Hiddo Halbetwza, h e b b e n d e venia aetatis b e k o m e n , e n Justrcs
Halbetsma, S. S. Nin. Cand. te Tornaard, dienzelfden dag
benoemd tot curator ad actum calculi over zijn zuster
Aukjen.

[niet: 18 Oct.) 1700 met Catharina Nuuta aldaar, ged.
Harlingen 11 Febr. 1674 als dochter van Folkerzcs Naula, S.S. Theol. Cand. en conrector aldaar, die in 1693
overleed als predikant van Augustinusga o.a., en van
Geertie CorneEis. Uit dit huwelijk werden gedoopt te
Ternaard :
8. Sipke 27 Febr. 1701.
b. Trijntje 6 (niet: 8) Aug. 1702. Zij kwam 11 Sept.
1740 met attestatie van Vledder te Netslawier en
2 1 F e b r . 1 7 4 4 (,Tryntje Halbertsma”) v a n d a a r
te Drachten.
C. Folkert 6 Juni 1706. 12 Aug. 1747 werd te Makkum, waar hij toen woonde, zijn huwelijk geproclameerd met Anna van Fasen van Leeuwarden.
Hun dochter Catrina Juliana werd te Nakkum
gedoopt 19 Jan. 1749.
T e Grouw werden gedoopt:
d. Geertje 30 Sept. 1508. 17 Sept. 1746 kwam zij
met attestatie van Heerenveen te Drachten en 7
Jnoi 1771 opnieuw aldaar, ditmaal uit Leeuwarden.
0. Sipke 5 Nov. 1 7 1 0 .
Diczczoke, bij ten Cate onder 111 1.6 vermeld in
1731 (dus op 16-jarigen leeftijd!) als weduwe,
k w a m 13 Aug. 1766 te Drachten met attestahie
van Rinsumageest. Ik vermoed, dat een kind van
haar was : Justus, zoon van hiclaas hzinga, ged.
te Rinsumageest 6 Juni 1766 (de t’rouwboeken
uit dien tijd ontbreken aldaar.)
Aukje (111 1.7) kwam met haar moeder (,wed.
Ds. Halbertsma te Vledder”) 21 Aug. 1744 uit
Gorredijk te Drachten en 7 Juni 1771 met haar
zuster GeerGe opnieuw aldaar uit Leeuwarden.

De kinderen van Dr. Scipio Halbetsma.
1. Rijn,ie (niet: Ripius, aan welken naam een geheele
beschouwing door ten Cate is vastgeknoopt), ged. Dokkum 1 (niet: 31) Jan. 1670, overl. vóór 1 Dec. 1672.
11. An+, ged. Dokkum 25 Jan. 1671, op belijdenis
lidmaat te Turnaard 1698, geh. eind 1697 te Ternaard 6,
met Bidde Xipkes ‘van der S~UIJS, nog v r i j g e z e l z i j n d e
op bel. lidmaat aldaar Lichtmis 1697, f- Ternaard tusschon 23 Jatn 1707 en 1 Juli 1708. Haar mans afkomst
werd mij bij toeval duidelijk uiteen sententie van den Hove
van 10 Febr. 1711. Geeltie Hidaes Halbetsma te Ternaard is daarbij eischersche inzake een legale hypotheek
op een huis, door. haar 23 Apr. 1’700 verkocht aan haar
z w a g e r Hylke dpriens, collecteur van het gemaal te
Heerenveen, en Imcke Samplonius e. 1. Nu blijkt uit de
processt.ukken, dat haar .zoon was: Hiade van der Sluys;
a a n hem, evenals aan hare andere kinderen, had zij
bij scheidingsakte d.d. 24 Au,.
0‘ 1688 aangenomen 120 g.g.
biJ meerderjarigheid of huweli,jk uit den vaderlijken
boedel te betalen. Hij blijkt dus identiek te zijn met
den in den aanvang dezer bijdrage vermelden H i d d e ,
ged. Heeren veen 26 Dec. 1674 als zoon van Sipcke
Arrierzs on Geeltie Hiddes II~clbetsma, en trouwde alzoo
met zijn nicht. Hoe hij aan zijn geslachtsnaam kwam,
wordt duidelijk als we opmerken, dat het huis te Heerenveen uit de procedure, waarin Hidde dus geboren was,
stond ,aen de sluys.” !
Uit zijn huwel\jk werden te Ternaard gedoopt: Catharyna 8 N e i 1 6 9 8 , Wytske 3 N r t . 1 7 0 0 , S’ipke 28
Aug. 1701, Gecllie 16 Juni 1704, Joost 23 Jan. 1707 en
Hiddcriila, postuma, 1 Juli 1705. Ten Cate heeft geen
kinderen uit dit huwelijk gevonden (ze staan tusschen
die van de beide broeders opgeteekend !), doch vermeldt
het tweede, derde en vierde als kinderen van een H i d d e
Sipkes Halbelsrna (pag. VI)! Niet in 1716, doch in 1706,
kocht hij land te Ilantum, alsmede een huis te Ternaard (in de laatste koopakte heet hij ,,medeassistent
aan het gerecht.“) Zijn weduwe kocht Dec. 1716 een
wagenmakerij te Ternaard.
IK B;jnje, ged. Dokkum 1 (niet: 7) Dec. 1672; vermoedelijk jong overl., in elk geval vóór 1702.
IV. Jutw, ged. Dokkum 22 Febr. 1674. Hij werd
lidmaat op attestatie te Ternaard Allerheiligen (niet:
13 Nov.) 1697, komende als cand. i.d. theol. van Franeker, waar 1li.j Sept. 1691 als student was ingeschreven. Aldaar huwde hij (,3zutus Halbertsnza”) 6 Nov.
6) Huwelijlruaantcekoningen oritbreken daar van 1688 tot 1718.

V. He&-ikiefz, ged. Dokkum 20 Aug. (niet: Juni)
1 6 7 6 . Zij werd op belijdenis lidmaat te Ternaard in
Mei 1697 en huwde te Aalsum 14 Apr. 1700 met V l pianus (Ulbe) van Sinderen, S.S. Min. Cand. te Beesterzwaag. Te Aalsum schijnt hij toen als hulpprediker
w e r k z a a m té z\jn geweest bij zijn a.s. neef Ds. Schuiringa, want 16 Juli 1699 doopte hij een kind te Wetsens (zelfde kerkelijke gemeente). Hij werd zelf te Dokkum 12 Nei (niet: geb. Juni) 1672 gedoopt als zoon
v a n d e n execut.eur H o t s e Eeverts vaga Sinderen, v a n
Sneek, ondertr. te Dokkum 25 Febr. 1660 met J a n c k e
Ulbis aldaar.
Ulbe’s kinderen werden alle te Beetsterzwaag gedoopt,
te weten:
a. Helse, ged. 12 Febr. 1702. Hij was later zilversmid te Dokkum, .huwde er 11 Nov. 1731 met
Gertje Pytters Jilderda en liet er 7 kinderen doopen, het oudste van welke, Ulbe, ged. 4 Jan. 1733,
de latere O.-Indische predikant zal zijn (IV 1.1.
door ten Cate beschouwd als een zoon van Ds.
Ulbe, die volgt.)
b. Trijntic, ged. 16 Nov. 1703.
C. UEbe (111 2.1), ged. 22 Jan. 1708, de latere predikant in W.-Indië.
d. H&lerkiela, ged. 1 Jan. 1712.
8. Sipke, ged. Oct. 1716. Hij was tweemaal gehuwd;
uit zijn eersten echt met een mij onbekende vrouw
werd te Beetsterzwaag 2 Dec. 1742 gedoopt UZTlbo;
2 Nov. 1763 hertrouwde hij er met Sjoukjen Korrtelis.
Den bij ten Cate (pag. 9) mede als zoon be-
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schouwden Sipke houd ik eerder voor een kleinz o o n v a n Ds. U l p i a n u s : hij was smid te Holwerd,
huwde er 21 Apr. 1771 met CJ~risli~~n Johansdr.
Stel,lcngen, en liet van 1 7 7 2 tot 1791 elf kinderen
doopen, z o o d a t i k h e m n i e t z o n d e r m e e r m e t
Sipke sub. e. bovengenoemd durf identificeeren!
VL Zheodorus, ged. Dokkum 13 Apr. 1679. In 1699
vond ik hem vermeld als klerk van den secretaris van
Westdongeradecl; na den dood zrins vaders was hij plaatsvervangend substituut, als hoedanig hij voor ‘t laatst een
akte teekent 7 Febr. 1702. Den 19en d.a.v. is hij als
definitief opvolger van zijn vader in functie en blijft dat
tot 1712. Secretaris is hij nooit geweest.
Vermoedelijk te Ternaard trouwde hij (het huwelijk
werd te Franeker . geproclameerd 14-2 1-28 Juni 1705)
m e t durelia (Auclgerl) Ilania, ged. Franeker 25 F e b r .
1656 als dochter van den kramer Pgter Ulbes, die 12
Febr’. 1674 huwde met Sara Bouwe~~s. Aangezien haar
man op de lidmatenlijst van Teruaard van 1720 (niet:
17%) alleen voorkomt, zal Aurelia vóór dien tijd overleden zijn. - 27 Oct. 1728 wees het Hof van Friesland
vonnis tusschen Elisabelh Hania., wed. van den vroedsman Lammert de Qavre te Bolsward 7), mede optredende
v o o r h a a r z w a g e r Theodorus Ilalbetsma n a m e n s zijn
kinderen, en UI60 Hania, burgemeester van Harlingens),
inzake afwikkeling van den ouderlijken boedel. Uit de
processtukken blijkt, dat Pgler 016~s Hania reeds v ó ó r
21 Oct. 16Y7 overleden was, ziju vrouw in 17Q4-‘26, en
verder, dat Atsrelia evenals de andere kinderen 2800
car. gld. mee ten huwelijk gekregen had.
Aan de opsomming der vier kinderen van Theodorus
door ten Catq heb ik alleen toe te voegen, dat Qrietie
Moiasmu (sub 111 3. 2) gedoopt werd te Sneek 8 Febr.
1722 als dochter van den burgerhopman J a n Ages
Monsma en van Neinke Oeges.
VIL IVijtske, ged. Dokkum 30 (niet: 2) Sept. 1681;
j- vóór 6 Mei 1683.

VIII. Il’$sJce, gd. Dokkum 6 Mei l6S3 (door ten Cate
verward met de vorige). Zij h u w d e in 1700, zeker te
Ternaard, (huw. procl. Leeuwarden 2-9-16 Juni 1700)
met Haringh Arriens Oudlcerk, bakker te Leeuwarden. 9)
Haar man verwisselde in 1711, nadat hij zich in 1708
als student te Franeker had laten inschrijven, zan beroep
voor dat van ziekenbezorger en tuchthuisprediker, als
hoedanig hij 14 Maart van dat jaar door G-ed. Staten
werd benoemd. Toen hij 14 Mei 1713 te Leeuwarden
hertrouwde met D i e u w k e Cfeerts, was 11s theol. cand.;
in 1716 werd hij predikant te Ytens, in 1721 te Winsum
c.a., waar hij 4 Sept. 1741 overleed.
Uit zijn eerste huwelijk werden twee zoons geboren:
AdriaNus, ged. Leeuwarden 15 Jan. 1702, predikant te
Rottevalle 1724, te Ryperkerk 1734, + aldaar 2 Apr.
7) Zuster van Aurelia, ged. Franeker 13 Mei 1678, geh. 1” Bolsward
20 Nov. 1698 met Berhardus Balk. secretaris aldaar: 2O (arocl. Bolsward
16/23/30 Sept. 1708; met Lammert de Gavere, oud-bikgraaf en vroedsman van Bolsward: 30 Sneek 6 Xei 1731 met Oeqe Feenstra, - schepen
aldaar.
8) Broeder a.v., ged. Franeker 20 Febr. 1681 (de vader was toen
burger-sergeant), geh. aldaar 17 Juni 1703 met Trijntje l$erdts van
de+ Enorm te Harlingen.
0) Zijn zuster Antia Arriens Oudkerk, wed. Nelia Xartens Marnstra,
te Franeker, testeerde 9 Sept. 1737 ten behoeve van de twee zoons
baars broeders.
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1769; en bipke (Schipio), geel. Leeuwarden 18 Nov. 1703,
geh. aldaar als timmarmansgezel 4 Jan. 1722 met Dieuke
Juns; later (o.a. 1737) predikant _ te Haamstede in Zeeland;
t 20 Mrt. 1’7-60.
1X. Hidde, ged. Dokkum 22 Febr. 1685. Uit de voogdijrekening van 22 Sept. 1 7 0 6 (z.b.) blijkt, dat hij van
1704 tot 1706 in den Haag verblijf hield en daar 27 Aug.
1706 ,attestatie” haalde. 28 Oct. 1710 (niet: 1711) verkocht hij, zijnde major annis en mr. zilversmid te Beetsterzwaag, voor hem zelf en krachtens recht van scheiding namens de verdere kinderen en erven van Dr. Scllipio
Halbetsma en Catharinn Stinstra, 6 pond. o u d e g r e i d
onder Raard a.an zijn broeder Theodorus. Romkje Sinnema,
met wie hij 7 Mei 1713 te Vledder huwde (ten Cato),
werd ged. te Beetsterzwaag 20 Mrt. 1689 en overleed,
blijkens het lijfrentebrievearegister in het archief van de
Rekenkamer, 21 Aug. 1760.
Van de twaalf kinderen uit hun huwelijk vond ik alleen
van de jongste vier den geboortedatum, overeenkomstig
ten Cate’s opgave: oudere doopboeken van Gorredijk,
waar het echtpaar woonde, ontbreken.
SipJce (1114. 1) was opzichter in dienst van Ged. Staten
en werd als zoodanig zeker vaak overgeplaatst; ik kon
hem slechts gedeeltelijk volgen. Zijn oudste zoon Aize
(IV 3. 1) werd ged. te Gorredijk 6 Oct. 1748. In 176’2
daarentegen was hij te Haulorwijk in functie en liet er
13 Aug. een tweeling doopen: Wemke en Inltje. 17 Sept.
l76leindelijkwerdSiplceHall~erts~na,opzichterb~~~denmolen
te gortwolde, wegens dronkenschap en nalatigheid bij
open akte voor Ged. Staten geciteerd.
BartZe (111 4. 4) huwde te Oldeboorn 10 Mei 1767 met
AaUje Engelsma aldaar. Hun eenige dochter Schoutrtjna
werd te Gorredgk ged. 3 Apr. 1768 en huwde te Oldcboorn in Febr. 1795 met Hendrik Jelles Langhout aldaar.
MinkeBruins, de vrouw van JacobusHalbertsma(III4.7),
werd geboren te Oudega 4 (niet: lb) Apr. 1742 en gedoopt te Gorredijk 27 Nov. 1785. Kinderen:
1. Hidde (IV 6. 2), geb. Gorredijk 2 Nrt. 1774, geh.
10 11 Mrt. 1798 met S j o u w k j e n Minnes aldaar; 20 15
Sept. 1805 met Hiltje (niet: Antje) Durks R o u w e r d a .
2. Romkje (IV 6. l), geb. 24Febr. 1778, t vóór 8 N O V.
1807, geh. Ei Febr. 1804 met Douwe Klaazes Kompaan
van Zuiderdrachten.
Joost (111 4. 8) huwde te Grouw 28 Dec. 1749 met
Berber Dirks aldaar (doopdatum niet gevonden), die 13
Jan. 1737 ten eersten male gehuwd was met Jenije Classes.
Van hun kinderen vond ik te Grouw alleen gedoopt
Hidde (IV 7. 3) 14 Aug. 1756 en Romkje (IV 7. 4) 14
Sept. 1760.
Tryntje (111 4. 9), geb. Gorredgk 10 Dec. 1726, huwde,
wonende te Heerenveen, aldaar 22 Mei 1767 met Tjeerd
Qeerts van Aengwirden.
Ebelfje (111 4. lO), geb. Gorredijk 30 Mrt. 1728, huwde
te Kimswerd 12 Nei 1754 met D u r k Sybrens aldaar.
Hun zoon Yl,e werd er geb./ged. 16-30 Mrt. 1766; de
moeder stierf in het kraambed.
Wijkke (111 4. ll), geb. Gorrodijk 1 Mrt. 1732, had
uit haar huwelijk met Fedderik Sterringa een dochter
Tryntje, ged. 12 Febr. 1768. Uit het tweede huwelijk
van haar man werden vele kinderen geboren.
Van de kinderen van Jade (1114. 12), geb. Gorredijk
3 Aug. 1736, werd Hidde (IV 8.2) gedoopt 22 Mei 1768,
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Hidde (IV 8. 4) geboren 13 Mei 1772 en Romlije (IV 8.6)
geboren 16 Juni 1776.

Nots. Adriaen Willems te Haarlem, dl. NO 43, fo 208.
1 Juni 1604. Joos de HUW, linnenwever van Thielt,
en zijn huisvrouw Grietgcn Clercx maken hun testament.
Hij benoemt zijn huisvrouw tot zijn erfgename en bij
h a a r vóóroverl\jden zullen erfgenamen zijn de twee
kinderen van ziju genoemde huisvrouw genaamd J a c o b
en Ysncrc de RW in hare plaats. Zij moeten een jaar
na ziju overlijden legaten uitkeeren aan testateurs volle
zuster Janueken de Hane en vollen broeder Cfilles de
Hane, zoomecle aan zijn testateurs halven broeder en
zuster Pieter de Hane en Jacobmijntje de Hane, beiden
nog onmondig; bovendien zal zijn ,,moeye” Jncobmijnije
de Hane een vastgesteld bedrag ontvangen. liij bepaalt
verder, dat bij overlijden van genoemde broeders en
zusters het bedrag niet gegeven mag worden aan zijn
stiefmoeder en haar tegenwoordigen man (welke derhalve beiden nog in leven zijn). Gedaan ten woonhuize
van den comparant, die ziek ‘is, staande in den Achtertamp te IJ., getuigen zijn twee linnenwevers, burgers
van Haarlem, resp. uit Rimbeecke en uit Meenen.
Vier jaar later testeert dit echtpaar opnieuw: nots.
Adr. Willems, dl. NO 47, fo 182.
23 Oct. 1609. Joos de Haene, linnenwever van lhielt
in Vlaanderen, en Grietgen Clercx, van Meenen, echtelieden, beiden gezond, verklaren thans reeds 19 jaar
lang gehuwd te zijn en geen kinderen bij elkaar verwekt te hebben. Zij zegt 3 voorkinderen te hebben,
11.1. Jor$ze verwekt bij Joos Verhulst, haar eersten man,
en Jacob en Ysaac de Rue geprocreëerd bij Jacob de
Rue, haar tweeden man. Hij vermeldt in het testament
weder zin bovengenoemden broeder, zuster, halven
broeder en halve zuster Gilles, Junn&en, Pieter en
Jucobmijntje de Hacne; bovendien noemt hij thans nog
_&lae2/llen, zijn zalige moeders bastaarddochter, die een
legaat krijgt. Gedaan ten huize van den testateur,
staande in de Corte Zijlstraat te H., in bijwezen van
Hans de Rtte van Thielt.
Vele jaren later is deze Joost de Haen hertrouwd,
althans in het trouwboek voor schepenen te H. leest men :
29 Mei 1633.
Joost de Heren, weduwnaar, van Thielt
en
Mayckeu r:an Doorn, weduwe, van Gullegem (in margine: Mennones).

X. ilzblie, ge.d. Ternaard 27 (niet: 17) Wt. 1688 (niet:
1687) 10). Wonende te Bolsward, huwde zij te Loeuwarden in de Westerkerk 22 Mei 1707 met Albertus van der
Pol, koopman aldaar. Uit dit huwelijk werden te Lceuwarden gedoopt: Jan 14 Febr. 1710 en bipke IIalbartsma
30 act. 1721.
Tot slot van deze bijdrage, die naar ik hoop zal kunnen
dietien als grondslag voor een omwerking der genealogie
Ilubbertsmu, nog iets over het familiewapen. Naast het
momenteel gevoerde (te vinden bij Rietstap, ten Cate
en in Ned. Patriciaat) komt een oudere vorm voor o.a.
op een geboortelepel van 1760 en een wijnroemer van
1764, beide in het Friesch Museum te Leeuwarden.
Deze vertoont: gedeeld; rechts: doorsneden, boven de
Friesche halve adelaar, onder drie klaverbladen (2 on 1);
links : een benedenwaarts gerichte bekleede arm met
hand waarin ganzepen, schrijvende in een opengeslagen
boek.
Nu vond ik in het familiearchief van Kingma State
op het Rijksarchief in Friesland een tweetal brieven
van Dr. Scipio Halbetsmu, voorzien van (heelaas niet
ongeschonden) cachetten, die niet onbelangrijkverschillen
van de beide genoemde wa,pens.
Zij vertoonen het volgende: gedeeld; rechts: con benedenwaarts gerichte belrleede benedenarm met hand,
waarvan de uitgestoken wijsvinger gericht op een, mij
niet geheel duidelijk, voorwerp: vermoedelijk een rechtopstaand gesloten boek, de voorzijde van den band,
waa,rop eeu ruit, naar voren; de rug aan de zijde van
do deellijn. Van het helmteekun is te zien een links
benedanwaa.rts gerichte ganzepen; rechts daarvan staan
de letters H H schuins links ouder elkaar, links is niets
zekers te onderscheiden. Kleuren zijn niet aangegeven.

De afstamming van het geslacht

(Bierens) de Haan,

door W. WI J N A E N D T S V A N R E S A N D T .
(Vervolg van XLIII, 275).
Nadat het voorgaande vaststond, kon het onderzoek dus gewijd worden aan een Joost de Haen, van
wien (minstens) 6 kinderen - blijkens hun huwelijksdata - geboren waren tusschen _C 1595 en -1 1615.
Als een voordeel mag hierbij vermeld worden, dat het
notarieel archief zoo buitengemeen rijk aan protocollen
en acten is, daar b.v. het weeskamerarchief eerst
met 1663 annvaygt, dus to laat om voor dezen tijd van
nut te kunnen zijn.
Bij dit onderzoek werden verschillende notarieele
acten gevonden over een Joost de Haen, van T hie 1 t,
linnenwever te Haarlem, die vanaf 1604 reeds aldaar
in actcn voorkotnt. Hoe verleidelijk het ook lijkt om
h e m to beschouwen als den vader van het bovengeschetste geziu, uit de hieronder volgende acten zal blijken, dat het geslacht de 11ncclz niet van hem afstamt
- niet van hem kan afstammen - omdat de’Joost de
Ilnc~z, van !lhiell u i t z i j n e v e l e h u w e l i j k e n g e e n afstammolingen naliet.
1”) ten Cate v e r w a r t h a a r i n d e n o o t o p p a g . 6 i n cen onjuisí
c i t a a t met hor zuster Antje (N” 11).

Dat dit dezelfde Joost is, als de testateur van 1604,en
1609, blijkt afdoende uit de volgende acten.
N o t a J?gbert van Bosvelt te H., dl. No. 6 3 .
1 October 1637. Inventaris van dB goederen, die Joost
de Haen en Maeycken van Doorq zin huisvrouw, te
samen bezeten hebben, opgemaakt ten verzoeke van Joost
als erfgenaam van zijn onlangs overleden huisvrouw
voornoemd.
Onder het roerend goed komen veel garens, twijn en
lijnwaet voor; tot den boedel behoort hetgeen daarin
competeert uit den boedel van wi$ell Jacob de Rue, n.1.
69-7-0. (Dit is dus een der in 1604 en 1609 genoemde
stiefzoons, die overleden blijkt te zijn en waardoor de
indentiteit van dezen Joost vaststaat). De inventaris
opgemaakt ten overstaan van Abrcrhnm Dirks Vinman
als man van Jcnneken de Bats en van Joost de Milt
als getrouwd met iKayketi de Bats, beiden voordochters
van de overledene (Mapken van Doom van Gullegem
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was dus weduwe de Brits; toen zij met Joost de Haen
van Thielt huwde).
Nots Jacob van Bosvelt te H., dl. No. 167.
7 Januari 1638. Scheiding en deeling tusschen Joost de
Haen, weduwnaar van &?a@e~a van Doorn, te voren wcduwe van Pieter de Buts, eenerzijds, en Joost de Nilt, man
van ìl!aeyke~l de Bats en AOrahum Vinman, man van Jannelren de Bak, dochters van Maeyken voornd. anderzijds,
over de door haar nagelaten goederen zoomede over die
van Jan de Buts, zoon van Ma!]ken van Doont vd., doch
vóór zijn moeder overleden.
Nots. Jacob van Bosvelt, te IT., dl. No. 168.
10 Febr. 1638. Compareert Joost de Haen in huwelijk
gehad hebbende Naeyken van Doorn, die oen zuster en
medeerfgename was van &?zs van Doom en legt een verklaring af over de boedels dezer overledenen en de scheiding daarvan t.usschen hemzelf en de twoe voornoemde
stiefbehuwdzoous Joost de Milt en. Abraham Vinman, en
transporteert voorts zijn deel aan Willem van Doorn, broeder van den overleden Hans van Doorn.
Nots. Egbert van Bosvelt te H., dl. No. 67, fo. 129.
2 Februari 1639. Joost de Haen, oud 71 jaar, nomine
uxoris erfgenaam van wijlen Hans va?z Doorn en verdere
familieleden calt Doorn,iozake de erfenis van Hansvoornd.
In margine staat : Joost de ZZaen wonende bij de brouwerij
van de Fortuyn. (Toevoeging om hem te onderscheiden van
den anderen Joost de H. straks te vermelden?).
Al was dan Joost de Raen van Thielt toen reeds 71 jaar,
zulks belette hom blijkbaar niet, nog eens voor de 30 maal
een, huwelij k aan te gaan.
Trouwboek voor Schepenen van Haarlem :
22 Dec. 1641.
Joost de Haega, weduwnaar, van Thielt

Het staat uit al het bovenstaande nu wel vast, dat het
aerder geschetste gezin : Jacolt? Grietjen, MaycJcen, Abraham en Gerrit de Haen niet van hem afstamt. Tevens is
3chter reeds eerder aangetoond, dat zij tòch een Joost de
Eaen tot vader moeten hebben, zoodat thans vaststaat, dat
ar nòg een Joost de Haen moet zijn geweest te Haarlem,
tijdgenoot van bovenbehandelden Joost de Haen van Thielt.
Dat er nog andere Joost de Haega’s toen ter tijd te Haarlem waren, blijkt uit een acte van notaris Jacob van Bosvelt dl. No. 166.
28 Augustus 1636. Joost de Haen, linnenwever, en Aechpen Burgersdr., echtelieden, maken hun testament. Zij
verklaren b$eZliaar geen kinderen te hebben en blj’mensche!ijke berekening ook siet meer te zullen krijgen, zij benoemen
elkaar wederkeerig tot erfgenaam in hun goederen.
Dat deze Joost niet dezelfde is, als de Joost de Haeía
van Zhielt, blijkt hieruit, dat láátstgenoemde in Mei
1633 hertrouwt met Ma~ycken van Doorn, eerst kort voor
1 Oct. 1637 deze echtgenoote verloor en dus niet i n
bug. 1636 kan voorkomen als man van Aechgen Buryersdr. Voorts komt het huwelijk van Joost met Aechgen
Burgersdr. niet in het Trouwboek te H., dat met 1627
aanvangt voor, zoodat deze personen éérder getrouwd
moeten zijn en er hier dus sprake is van den anderen

Naycken Pieters, w:duwe, van Haerlem.

Ook over deze echtgenoot% volgen eenige acten.
Nots. Egbert van Bosvelt te H., dl. No. 67, fo. 268.
11 November 1641. Compareert Maycken Pieters, weduwe zonder kinderen van Jas Caluwaert, geassisteerd met
Joost de Haen, haar toekomenden man en voogd, Pieter
Caluwart en Goossen Wouters, oomen en voogden over de
nagelaten kinderen van Adriaela Caluwart den jonge, beide
broeders geweest zijnde van voornoemden wijlen Jan Caluwart, etc.
Idem, dl. 67, fo. 269.
13 December 1641. lJoost de Haen, toekomende bruidegom, en Maycken Pieters, toekomende bruid, maken hun
testament. Hij vermaakt aan Gilles Pieters de Haen en aan
Yargareta de Hue elk 30 gl., en legateert bQ.vooroverlijden
van zijn bruid aan haar zuster Martijntje Pzeters.
Nog in 1646 was dit bejaarde echtpaar in leven.

Nots. Nicolaas van Bosvelt, dl. No. 196.
11 December 1646. Compareert Joost de Haen als getrouwd met Naeykeja Pieters Timmermans, en consenteert
in eene beschikking door zijn vrouw’s zuster Mart+jntje
Pieters Timmermans over haar 2 kinderen gemaakt, n.1.
datdezebij ~~ae~~cke?avoornd. zouden komen inwonen onder
zekere - in de acte kenbaar gemaakte - voorwaarden.
Hij verklaart,sinds 2 jaar in de Cavelotesteeg te H. te
wonen.
Hiermede verdwijnt uit de acten te H. op 77-jarigen
leeftijd deze Joost de Haen, van Thielt.

Joost.

Bovendien komt er in 1636 een huwelijk voor van
een jongeren Joost, althans deze heet uitdrukkelijk ,,jongman”, en is dus een ander dan de man van A e c h g e n
Burgers en dan die van Maeycken van Doorn; 4 Mei
1636 n.1. huwen voor Schepenen te H.:
Joost de Haen, j.m.
beyde van Haerlem.
Franschi~~ Jalas, j.d. I
Hi kan - gelet op den tijd van zijn huwelik - een
broeder zijn van Jacob, Abraham en Gerrit, doch werd
over hem aanvankelijk geen enkele acte gevonden.
In ieder geval moet de oudere Joost de Haen omstreeks
1570 zijn geboren en vóór 1600 zijn gehuwd, omdat caststaat, dat zijn eene zoon Abraham in 1601 was geboren
en dat zijne dochter Grietgen in 1627 als weduwe hertrouwde.
Teneinde over dezen anderen Joost de Haen acten
tusschen 1600 en 1636 te vinden om zijn herkomst vast
te stellon, willen wij al dadelijk opmerken, dat t8en de
Joost de Haen van S!hieZt omstreeks 1604 te Haarlem
kwam, er nog andere de Haert’s uit Vlaanderen te dier
stede zich vestigden.
Nots. Adriaan Willems, dl. No. 47, f’. 118.
1 Juni 1609. Compareort Jan de Haen, linnenwever,
van Swevegem (bij’ Kortrijk), weduwnaar van Grietgen
van de Walle filia Joostens, in het kraambed voor 6 jaar
te Haarlem overleden, hem nalatende 6 kinderen, welke
kort daarna eveneens zijn ovurleden, behalve een dochtertje
Trijntgen genaamd, thans 6 jaar oud, on reikt hij haar
voor haar moeders goed een bedrag van 26 gld. uit
(denkelijk omdat hij op het punt stond te hertrouwen).
Blijkens het Trouwboek voor Schepenen te H. (beginnende met 1627) huwden aldaar 24 Sdpt. 1628:
Claes Pieters de Haen., j,m. van Duylrkercke
Anna Wouters, j. d. tin Haerlem.

Bij een voortgezet onderzoek in de notarieele protocollen van Haarlem, werd inderdaad die andere JOOST
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de Raen gevonden, die ter onderscheiding van zijn
naamgenoot uit Thielt gewoonlijk compareert met de
bijvoeging ,van Swevegem”, waarmede zijn herkomst
vaststaat.
Wij zullen thans eerst den verkorten inhoud der gevonden acten, in welke zoowel Joost de Haen uit Thielt,
als die uit Swevegem en hunne verwanten onderscheidelijk voorkomen, in chronologische volgorde vermelden;
zij werden getrokken uit het groote aantal notarieele
protocollen dat over het tijdvak 1690-1630 te Haarlem
aanwezig is.
Nots. Adriaan Willems, dl. No. 36, fo. 23vs, O.V.
7 Maart 1691. Hans de Rue van Thielt, zoon van
wijlen Jacob de Rue en van Grietgen van Beaumont,
doet afstand van zijn vaderlijk versterf ten behoeve
van Grietgen Clercx, thans weduwe van Jacob de Rue.
Eodem die. Grietgen Clercx, weduwe van Jacob de
Rue bewijst haar 2 kinderen bij Jacob voornd. gewonnen, genaamd Jacob, oud 7 jaar en Ysaak, oud 4 jaar,
hun vaderlijk goed.
Ten aanzien van deze 2 acten moge het volgende
worden opgemerkt : men bewees aan zijn onmondige
kinderen alleen het goed van den overleden vader of
van de. overleden moeder, als de overledene echtgenoot(e) opnieuw in het huwelijk trad; bovendien geschiedde dit gewoonlijk eerst onmiddellijk voor het aangaan van het tweede huwelijk. Grietgen Clercx - die
wij in kolom 304 hierboven reeds vermeld vinden is dus in Maart 1691 te Haarlem gehuwd met Joost
de Haen van Thielt, die toen ongehuwd was; hun huwelijk, dat tot minstens 1609 duurde (zie kol. 304) was
kinderloos. Grietgen Ctercx was - zooals reeds gevonden was - weduwe van Jacob de Rue, bij wien zij 2
kinderen had gehad ; Jacob de Rue, blijkt thans, was
eerst gehuwd geweest met Grietgen van Beaumont, waaruit 1 zoon Rans de Rue van Thielt. Daar bllj’kens de
straks te vermelden acte de Joost de Haen van Swevegem reeds omstreeks 1683 huwde, is de Joost de Haen
van Ihielt, die eerst in 1691 huwde, een ander persoon.
Nots. Adriaan Willems, dl. No. 36, fa. 119.
31 Januari 1692.
Joos van der Yolen en Grietje Vercamere, beiden van
Meenene, maken hun testament; zij stellen tot executeurs aan D i r k Messckert, Joos de Haene, Pieter van
Steelzkiste en Adriaan van Dorpe. Het testament is opgemaakt o.a. ten overstaan van Jan de Haene, linnenwever, van Swevegem en poorter binnen Haarlem.
Hier is dus een acte, waarin een der twee Joosten
zonder toevoeging van plaats van herkomst; de aanwezigheid als getuige van den Jan de Haen uit Swevegem, doet veronderstellen dat het de Joost de Haen
- ook uit Swevegem - zal zijn geweest, die hier tot
executeur wordt benoemd.
Notaris Adriaan Willems, dl. No. 37, f”. 96”“.
21 April 1696.
Joos de Haene, v a n S w e v e g e m , t e r eenre en
Anthonis de Rycker van Meenelae, Allaert Maertens, van
Doornik, en Cornelis Nering, van Meulebeeke, ter andere,
allen drie als ooms en bloedvoogden van moederszQde van
de 6 nagelaten kinderen van wijlen Beatris de Rzjckere,
gewonnen bij Joos de Haen, haar man voornoemd,_met
namen Hans, oud 10 jaar, Catalijntgen, oud 9 jaar, Joos,
oud 7 jaar, Cornelis, oud 6 jaar, Janneken, oud 4 jaar, en

Susanneken, oud 2 jaar, bewijzen aan deze kinderen hun

moeders goed, te weten aan elk der kinderen 6 ponden
grooten Vlaamsch, te voldoen op hun mondigen dage.
Hieruit is derhalve te concludeeren, dat Joost de Haen,
van Swevegem, in & 1683 (en dan te Swevegem of te
Meenen) gehuwd is geweest met Beatris de RijcJçere (uit
Meenen), dat deze vrouw tusschen 1693/96 te Haarlem
overleed en dat haar man iu April 1696 te Haarlem
hertrouwt, na aan zijn 6 kinderen uit zijn eerste huwelijk
hun moederlijk goed bewezen tc hebben; in presentie
van de bloedverwanten dier kinderen van moeders
zijde.
Notaris Adriaan Willems, dl. No. 42, fg. 81.
8 October 1602.
Jan Capmaker, van Mosele in Vlaanderen, weduwnaar
van Tannelcen Cases, van Halewijo, bewijst zijn 4 kinderen
hun moederlijk goed; in bijzijn van Joos de Haen, van
S w e v e g e m en van Gilles Lauwers, van St. LievensEessche, beiden linnenwevers en poorters van Haarlem.
Notaris Adriaan Willems, d.d. No. 43, fo. ll.
12 Juli 1603.
Cathalijne vun den Bussche, van Oostroobeke in Vlaanderen, wonende in Haarlem, geen kinderen in leven
hebbende, testeert. Zij vermaakt aan de armen te
Haarlem ,,van de gemeente haarder gesintheyt” (Doopsgezinde) al haar goederen hier te lande en in Vlaanderen, en belast met de uitdeeling ervan Joos de Haen
van Sw euegem en Jan de Cupmaker. 6)
Het testament opgemaakt in presentie o. a. van J a n
de Haan van Swevegem, die verklaarde de testatrice
wel te kennen, poorter van Haarlem.
Deel als boven, f”. 104”~. 8 Maart 1604.
Verklaring afgelegd door 2 burgers te Haarlem ten
verzoeke van Joos de Hane van Thi e l t , met een schip
van Kampen gekomen zijnde en een kind medegebracht
hebbende, waaruit blijkt, dat de vrouw van Joos genaamd is Grietgen Clercx.
Notaris Adriaan Willems, dl. No. 44. f”. 46”“O.
10 November 1604.
Joos de Haene, van SGY ev eg om, als vader en voogd
van zijn 6 kinderen gewonnen bij Trysken Jan de Rijkersedochter, Anthonis de Rijckere voor hemzelf en Allerdrjn
Maertens, getrouwd hebbende Jacobmrjnlje Rrjckers,
voorts zich sterk makende voor de medeerfgenamen van
wijlen Jelis de Rijckere, te Vlissingen overlede,n, geven
volmacht aan Cornelis Iveering, van Meulebeke, getrouwd
hebbende Maycken Rijckers, mede een erfgenaam van
den voornoemden Jelis de Riijckere, om magescheid te
maken met de nagelaten weduwe van Jelis, daarna te
deelen en elk hunner hun portie uit te reiken. ‘)
Notaris Adriaan Willems fo 80”“. 18 Juni 1606.
6) Zie deze laatste in de vorige aate.
7) Over JeZis( = GiZZes) de Ryckere en de verdere familie van de 10
vrouw van Jooe ds Haen, vindt men aoten in het protoo. van not.
W. van Trier, NO 73 f0 137 en 183 en van not. N. van W o e r d e n ,
R@ 22, fa 14, resp. d.d. 1607 en 26 Jan. 1609, waaruit blijkt:
GiZlee de Ryckere X EZiaabeth Egels j- beiden te Cortrijck
Gilles de R., v a n Cortrijck Framçois CorneZie de R.
* Vlissingen
de R.
te Haarlem te Antwerpen.
x
Jacomm+ztje Impem
I
GiZZea de R. te Antwerpen.
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Jan de Aaen, van Swecegem, als getuige.

Notaris W. Crousen, dl. No. 113, fo 119.
21 October 1609. Twee personen leggen verklaring
af ten verzoeke van Joos de liaelz, inwoner dezer stad,
in zake het voor ongeveer 4 maanden voltrokken huwelijk
van Joos’ stiefzoon Isack Jacobs de Rue met Beelken.
Jacob&.

Idem, dl. No. 108, fo 91.
21 Oct. 1639. Joos de Htietl, ter eenre, en Isack Jacobs
de Rue, stiefzoon van den voornoemden Joos, ter andere
zijde, maken afrekening staande zijns de llece’s tegenwoordig huwelijk over de Rue’s vaderlijk bewijs en
erfenis.
Idem, dl. 113, f” 122”“.
9 Nov. 1609. Twee personen leggen een dergelijke
verklaring af als vermeld dd. 21 Oct. t.v. - mede ten
verzoeke van Joos dc Haen, - waaruit blijkt, dat d e
Rue en zijn vrouw to Amsterdam wonen.
Idem, dl. 108, f”. 91.
11 Nov. 1609. Isak Jacobs de Rue en Beellren Jácobs,
zijn vrouw, geven kwitantie af wegens het van zijn stiefvader Joos de Haen ontvangen bedrag van 18 car. gl.
als vaderlijk versterf.
Notaris Adriaan Willems, dl. No. 47, fo. 233’““.
16 Februari 1610. Grietgen Vercamere, van Meenen,
weduwe Joos uau der Molen, maakt een codicil op haar
testament en stelt in plaats van Joos de Haene en Dirclc
Messchert, twee andere executeurs aan.
Notaris M. van Woerden, dl. N” 26, f”. 161.
16 Mei 1616. Jacques van der Molen en Joos de Haen,
poorters van Haarlem, als getuigen bij het testament
van Jacpues van Damme en Elysabeth Domen, echtelieden.
Na 1616 vond ik Joos de Eaen niet meer in not.
acten vermeld; blijkens het op kol. 304/6medegedeeldekomt
de Joost de Haen van Thielt op het laatst van zijn
leven en in verband met zijn latere huwelijken, nog
van 1633-1646 opnieuw in acten voor.
Ik vond van + 1616-1631 slechts acten over geheel
andere de Haen’s, welke ik volledigheidshalve hier toch
doe volgen; slechts eenmaal - in 1622 - komt nog
een Joos de Haen - zonder toevoeging - daarbij voor.
Notaris M. van Woerden, dl. No. 24, f”. 148 en 162.
4 en 24 Oct. 1613. Prançois de Sale filius Roberts
en Catheline de Hane filia Jans, van Werwick, maken
hun testament; zij hebben een dochter Jacobm@‘ne en
een overleden dochter Constahce, wier man is doos Lybaert; zij onderteekenen met een merk.
Notaris W. van Trier, dl. No. 86, fo. 136, 1614.
doos vaja den Bussche, filius Christiaen van Rollegem
en Sypriaentgen de Haene, filia Anthonis, van Cortrijok,
maken hun testament; zij zijn al 12 jaar getrouwd en
hebben geen kinderen; Cathalijntgen Martens, haar nioht,
woont bij hen in.
Notaris W. van Trier, dl. No. 93, fo. 86”““.
11 Mei 1622. Joos de Hane, linnenwever, ‘getuige bij
het testament van Jacob Pielers van der Molen.
Notaris Jacob Schoudt, dl. No. 123,29 Juni 1623.
Pieter Cornelisx. de Haen, van Leiden, oud 42 jaar, legt
een verklaring af.
Idem, dl. No. 123.19 Nov. 1623.
Antheunis de Haen, jonggesel, staande op vertrek naar
Oost-Indië; zijn ouders zijn Pieter de Haen en Rodgntje (4)
Jans; hij teekent met een merk.
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Notaris W. van rier,.dl. No. 96, fo. 246’““.
20 Sept. 1624. 3odmll van Joos van den Bussche filius
Christiaens, van Rollegem en Cypriaentgen de Haene, filia
Anthonis, van Cortrijck, wonende buiten de St. Janspoort.
Idem, dl. 97, fo. 212.
4 Nov. 1626. Joost Pieters Pannecoeck, van Brugge,
smalwerker, en Maycken de Haene, filia Pieters, maken hun
testament. Zij is zQn 40 vrouw, zij heeft als broeder en zuster Jan de Haerre en .Jenneken de Haene en een overleden
zuster Adriaentje de Haene.
Not. Egbert van Bosvelt, No. 60.8 Aug. 1629.
Pieter IVils, gezworen lantmeter, wonende te Haarlem,
en Maeyckeu de Haene, filia Christiaens, testeeren.
Notaris W. Crousen, No. 166, fo. 112,12 Sept. 1631.
Verklaring afgelegd door Pieter de Haene, oud 64 jaar.
Bij dit onderzoek werden ook not. acten over de bekende
allianties Six-de Haen en de Haen- de Neufville gevonden,
[deze de Haen’s zijn echter ge en familie van de onderwerpelijke personen); wij memoreeren slechts :
Not. Adriaan Willems, No. 43, fo. 70vso. 8 Nov. 1603,
huw. voorw. van Abraham Six, van Wesel, en Mariade
Haen, geassisteerd met Cornelis de Haen, van ‘s Hertogenbosch, haar vader.
Idem, No. 46. Nov. 1606, testament van Maycken de
Haen, huisvrouw van Sr. Abraham Six, die getesteerd had
22 April 1606.
Nota. M. van Woerden, dl. No. 20, f”. 86 en f”. 167,
22 Apr. 1606, testament van Abraham Six en Maeyken de
Haen; met een codicil.
Nots. W. van Trier, dl. No. 77, fo. 66”““, 22 Maa,rt 1603.
Beatrix Rochus Keyendr., weduwe van Ysach de Haen,
wonende binnen Haarlem, geassisteerd met Cacrl van der
Helst, wijntapper, haar zwager, over onderpanden gelegen
,, ter Heyden in de Zeepten en opt Moninckhoff”.
Nota. E. van Bosvelt! No. 66, fo. 7, 16 Dec. 1610.
Elisabeth de Neufvalle, weduwe van Jacob de Haen
Isaacszn. testeert ; erfgenaam is haar zoon Jacob de Haen.
Bij Nota. M. van Woerden, dl. 22, fo. 149 vindt men nog
een acte, dd. 22 Dec. 1609 houdende een zoen wegens den
nederslag gepleegd aan Qideola de Haen door Hans Kerrens,
uit te betalen aan Bideon’s moeder Berger (9) Chasteels te
Haarlem.
Wij kunnen dus gerust verklaren, dat te dien tijde het
aantal personen de Haen te Haarlem reeds talrijk was.
Voor ons doel kwam ons inziens echter slechts Joost de
Haen van Siuevegem in aanmerking, wiens broeder wellicht
is Jan de Haen van Swevegem, die in denzelfden tid ongeveer als Joost en ook weduwnaar zijnde, hertrouwt (zie
kol. 306).
Intusschen stond het ondervolgende vast :
10. er waren te Haarlem vódr 1600 twee Joost’s de Haen
gevestigd ;
26 van dien uit Thielt staat vast, dat hij geels kinderen had;
30. van de gebroeders en zusters Jacob, Grietgen, Maeycken,
Abraham enGerrit (zie hen kol. 275/6)staat vast,dat hun
vader Joost heette en dat zij voor en na 1600 waren geboren te Haarlem ;
4’. van Joost de Haen van Swevegem staat vast, dat hg in
1595 hertrouwde en dat zijn kinderen uit dit 2e huwelijk
dus vanaf 1696 zijn geboren ;
6”. dat de kinderen uit zijn le huwelijk andere voornamen
hadden dan de sub 3 genoemde broeders en zusters.
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Zoodat summa summarum ons inziens de vader van de
sub. 3 genoemde broeders en zusters geen andere kon zijn,
dan Joost de Haen van Swevegem, die omstreeks 1583
huwde met Beatris de Rychere en die in 1595 te Haarlem
hertrouwde met een tot dusver onbekende vrouw.
Daar over haar niets in de notarieele protocollen gevonden werd, mocht w.orden aangenomen, dat zij voor zoover die acten bewaard ziju gebleven - daarin
ook niet te vinden is.
Daarom werd het onderzoek in het notarieel archief
gestaakt en het rechterlijk archief ter hand genomen.
Daarvan kwamen de volgende bronnen in aanmerking:
Van de Registers van transporten caI& schuldbriesen
worden de jaren 1607 tot 1632 nagezien, zonder dat
daarin iets over Joost de Hnelr of over andere de Haen’s
gevonden werd. Dit was ook het geval met de M e m o rialen voor Schepenen van 1638-1658 (deze serie begint niet eerder dan 1638).
In de nog aanwezige bescheiden van het Gilde der
linnenreedors en twijnders - waarin weinig oude stukken - komt een rekest voor in 1595 door de reeders
en twijnders gericht aan de regeerders van Haarlem;
dit stuk door een zeer groot aantal dezer personen onderteekend, draagt o.a. de handteekening van Jan de
Haetle, die dan dezelfde is als de in de vorige bladzijden
vermelden Jan de Haene, liunenwever van Swevegem.
Andere bescheiden behoorende tot dit Gilde-archief
bevatten de jaarlijksche voordrachten aan regeerders
van Haarlem van degenen, die de Loycamer zouden
bedienen; daaruit blijkt dat in 1664 en in 16bb mèt
3 arderen is benoemd geweest: Eincent van Haeren de zwager van de de Haen’s.
L)e transportregisters van onroerende goederen werden
daarop vanaf 1632 - teruggaande nagezien. Daarin
werden de navolgende acten over de Haen’s gevonden:
No. 400 P. 144 vso. De curatoren in den desolaten boedel en goederen van Laurens de Haer,, smalwerker, fugitief voor zijn schulden, verkoopen krachtens appointement van schepenen, bij executie
diens huis op de Baengraft.
N”. 399 f”. 207”“O. 4 Febr. 1630. Jan de Bos als getrouwd
met Maycken Keysers en Abraham de Haen als
getrouwd met Januelcen Keysers s), kinderen en
.erfgenamen van wijlen Jan de Keyscr en Maycken
Jans, verkoopen diens huis en erf op de Oude
gracht te Haarlem.
No. 396 f”. 278. 20 Februari 162ö. Jan de Haeji verkoopt
aan He?zricl~ Lamberts zijn huis en erve in de Gtasthuisstraat tegenover het Werkhuis.
No 396 f”. 276. 20 Februari 1626. Jan Joostens, garentwijnder, verkoopt Jan de Haen een huis en erve
in de Gierstraat op den hoek van de Breedesteeg.
No. 396 fo. 106. 13 Maart 1624. Christiaen Bonte verkoopt Jan de Haene een huis en erf in de Gasthuisstraat tegenover het Werkhuis.
No. 396 f” 18. 20 November 1623. Jan de Haen verkoopt
Joost Buyssant een tuin met een speelhuis buiten
de Kleine Houtpoort.
No. 396 f”. 8. 6 November 1622. Steven Jans verkoopt
~il1e.s de Haen huis en erf aan de Scheepmakersdijk.
No. 394 fo. 252~~0. 29 April 1622. Maiheus van Ruertoo,
oom en voogd van Claes can Cosdelzoblefilius Erancois,
--_~
8) Zie hun huwelijk in kol. 272 hiervoor.
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Jacob Lammen voor hem zelve, Guillaumevan Oosten
gehuwd met Jacobmzj’ntgen Lamrnens, Pieter de
Coninclt, gehuwd met _Passch@~tge~a Lanamens, Maycken Lammens, benevens de onmondige kinderen van

wijlen Hans Latrunen, allen erfgenamen van wijlen

Ca&jnlgera van Conslenoble, huisvrouw van Jan de
Black, overleden binnen Haarlem, verkoopen haar

huis in de Jacopijnenstraat.
(Deze acte doet de familie kennen van Qerrit
de Haen’s schoonvader).
NO 393 fo. 7’s0. 8 Anril 1620. Barent Roeloffs en Joost
de Grave verko8pen aan Jan de Haene, ;‘oor hem en
ten behoeve van de andere erfgenamen van wijlen
Pieler de Haerze, hun vader zaliger, een erfken of
waterrottentuin achter Jan de Haen’s huis in de
Cleyne Houtstraat.
N”. 398 fO. 277’““. 29 December 1628. Jeremias Bosijia
voor de helft, Lucas Bos&, Jaja Stevens gehuwd
m e t @ietgen Bosijns, F r a n c o y s va?a dera R@pe
weduwnaar van Catholina Bosqns, benevens Jacob
de Haen, gehuwd met Jolalze$e BosZjns, voor d e
andere helft, alle vier kinderen van Jeremias Bos$n
vooruoemd, verkoopen een huis in de Gierstraat.
(N.B. 8 Aug. 1695 uitroeping extra-ordin. te
Amsterdam van het a.s. huwelijk van Jacob de
Haen van Haarlem, oud 22 jaar, geen ouders hebbende, geassisteerd met zijn neef Lodeuxjlc van der
Helst, wonende in Wolfstraat, met Jannetie Bosijns
j.d. tot.. . . (niet ingevuld). (Extra-ordin. puyboek
NO . 763 f”. 72~~0. te A’dam.)
No. 398 f”. 11 bvso. 26 Juni 1627. Jan de Haen verkoopt
Adriaan de Quesnoy een huis en erf in de Gasthuisstraat tegenover het Werkhuis.
NO 392 f”. 242. 21 Maart 1620. Jnm de Haen bij hem
zelve en Marten Roedonclc als door Weesmeesteren
gecommitteerd tot voogd over de 3 onmondige
kinderen van Pieter de Haen, linnenwever, verkoopen aan Joost Soene voor Q parten en aan Pieter
Caluwaert voor 4 part hun huis en erf in de Kleine
Houtstraat.
N”. 391 f”. 178. 5 Februari 1619. Ysack vara der Helst,
gemachtigde van Bergen Roecherls (Rochus) weduwe
van Ysaclc de Haeva, zijn grootmoeder, krachtens volmacht te Amsterdam 29 Dec. 1618 voor notaris
Corn. Jans Verbeeck gepasseerd, verkoopt haar
huis in de Schactelstraat.
No. 390 fO. 34”““. 20 Januari 1618. Jacobmiijntgera Jasperdr. nagelaten weduwe van wijlen Jo os t Pietersz. d e Hnem, li?a?aenwever van Sweveg em, mitsgaders Pieler de Haen, Jan de Haen,
Joos de Haen, Reynier Schouman, gehuwd met
C’nthatgne de Haera, Pieter Jans, gehuwd met Jan~~aelcela de Haen, Pieter Fite, gehuwd met hsa?anelce?a de Haela, Gartgen Adriaensdr., weduwe van
Corrielis de Huen, en te samen vervangende en
hen sterk makende voor Jacobm&atgen, Qrietgen,
Mayken, Abraham, Jacob, Willem. en Gerrit de
Haen, alle veertien kinderen en erfgenamen van
den voors. Joost Pieters, verkoopen gezamenlijk
aan Frans Pieter 7.yfatgens huis en erve afkomstig
van de Vrouwen-Broerissen-Convente gelegen opt
Nyenlandt, belast met een jaarl. rente van de helft
van 260 c.gl. kapitaal.
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Ten slotte werd de aankoop van dit huis door

Joost de Huen 26 jaar &der gevonden:
No. 376. fo. 122. 12 Maart 1692. Hewiclc Jansz., linnenwever, van Weert verkoopt J oost Pietersz.,

mede linnenwever, van tYwez;egem, huis en erf gekomen van de Vrouwen Broerissen Convente, gelegen opt Nyeuwelandt, belast met de helft van
260 c gl. hoofdsom, etc.
Met de ontdekking van de voorlaatste, zoo uitvoerige en belangrijke acte van 1618 staat de afkomst van de familie (Bierelzs) de Ham uit Joost
Pietersz. de Haen uit Swevegem onomstootelijk
vast en is haar stamreeks 3 generaties hooger
gebracht.
De eerste generaties dier stamreeks luiden dus thans:
1. Pieter de Huel,, woont te Swevegem bij Kortrijk
omstreeks 1665.
11. Joost Pieters de Haen, geb. te Swevegem omstreeks
1666, linnenwever te Haarlem, aldaar vermeld sedert 1692, + Haarlem kort voor Jan. 1618, tr. 20. g,
in Vlaanderen omstreeks 1683 Beatrix de Ryckere,
t Haarlem tusschen 1693 en 1696, dr. van J a n
de Ryclcere; tr. 30. Haarlem Nov. lG04 JacobmEjwtg e n Jaspersdr., -f na 20 Jan. 1618.
Uit het 38 huwelijk (als 14” kind):
111. Gewd de Huen, geb. te Haarlem omstreeks 1616,
koopman aldaar, t Haarlem voor Nov. 1667, tr.
Haarlem 9 Sept. 1640 Junniigen Lammsu, i_ voor
1662, dr. van Jacob Lammen en Jnnnitgerz Pieters
Basas.
IV. Jacob de Haen, geb. Haarlem in 1656, zie verder
Ned. Patriciaat, 10en jg., blz. 121.
Op zoek naar een verloren memorie-register der

van Wassenaer’s,

door W. J. J. C.

B IJLEVELD.

Voor de volledige genealogie van Wasstwaer in het
Adclsboek van 1923, heeft de tak, die sinds 1626 de
voorname heerlijkheden van Warmond, Woude en Alkemade bezat, mij wel de meeste moeite veroorzaakt. Geen
wonder, daar die het minst volledig was beschreven in
het werk van Dr. Obreen in de eerste plaats, vervolgens, omdat die tak steeds R. C. gebleven was en daardoor minder sporen had nagela.ten in archieven en kerkregisters en ten slotte, omdat slechts uiterst weinig
familiepapieren hier te lande achtergebleven waren, wijl
de laatste generaties in het buitenland waren gevestigd.
In het laatst van 1921 kwam ik toevallig in briefwisseling met Gisbert, Freiherr Geyr von Schweppenburg op
het kasteel Eicks in Rheinland, en wat is natuurlijker,
dan dat ik daar inlichtingen vroeg over de verblijfplaats
der Wassenaer-Warmond-archieven, waar toch de 1aatst.e
afstammeling van dezen tak met een Baron Geyr was
gehuwd. Het gevolg was, dat ik in April 1922 zelf naar
Eicks toog en dank zij de allervriendelijkste bemoeiingen
van mijn gastheer en gastvrouw ten hunnen huize bijeen9) Blijkens do acten van 21 Apr. 1595 en 10 Nov. 1604 waren er
6 kinderen uit het huwelijk van Joost de Haan met Beatrix de Ryckere :
blijkens de acte van 20 Januari 1618 gaat aan die kinderen een
oudere zoon Pieter vooraf; deze moet dus uit een nog eerder huwelijk
geboren zijn geweeat.

brieven van de vun I1’ussenaer’s afkomstig. Uitdrukkelijk
werd mij er op gewezen, dat dit slechts een uiterst klein
gedeelte vormde van hetgeen tot het eind Tan 1893
bijeen was in het oude familiehuis te Aken, toen Vrouwe
Clementine von Strauch douair. van Baron Theodor Geyr
gestorven was; deze laatste was de zoon van de laatste *
ireule van Wassenaer-Warmond, wier portret in Adelsboek 1923 voorkomt.
Alles wat zioh in het huis te Aken bevond, ook een
zeer belangrijke verzameling familieportretten, vererfde
op de oudste afstammelinge der Qeyr’s, Jkvr. Maria 1)
(1869-1908), die kort te voren van hare tante Clementine ook het familiegoed de Arff geërfd had. In 1896
huwde zij met den Bonnschen hoogleeraar Dr. Joseph
Kooks, die haar nog eenige jaren overleefde. Daar zij
zelf niet van de van Wassenaer’s afstamde, was hare
piëteit voor al die zaken blijkbaar niet groot; volgens
hetgeen mij werd medegedeeld, verkocht de eigenares,
die vaak ernstig ongesteld was, herhaaldelijk mooie
portretten en andere familiestukken, of schonk ze weg.
Na den dood van prof. Kocks, die nog minder voor dat
alles voelde, werd hetgeen er nog over was aan familiebescheiden zonder eenig systeem verdeeld over de zoons
der overleden volle neven van mevrouw Kooks.
Men kon mij nog mededeelen, dat in de portrettenreeks ook een Rembrandt aanwezig was, voorstellende
een jongen Heer van Wassenaer met zijne jachthonden,
een zeer opvallend en prachtig stuk, doch niema.nd wist
te zeggen, waar het gebleven ‘was. De mogelijkheid
bestaat, dat dit werkelijk een Rembrandt was, daar
Albrecht van Wassenaer- Warmend, heer van Alkemade,
in 1638 Meerenburg bij Lisse gebouwd heeft efi daar
bijna steeds verbleef en er ook in 1667 stierf. De onmiddellijke nabijheid van Hillegom, waar Rembrandt
vaak vertoefd en geteekend heeft, maakt het wel mogelijk, dat hij den jonker van Meerenburg op jacht gaande
heeft geschilderd, want de afgebeelde moet dan zijn de
eenige zoon van den Heer van Alkemade, n.1. Jr. Gerard
-) 1678, die voor het eerst in Rembrandt’s sterfjaar_
huwde. Zijne beide zusters zijn in 1661 als herderinnen
geportretteerd door Michael Angelo Immenraedt op een
groot stuk, thans in het Haagsch Gemeentemuseum. Het
is bovendien wel bekend, dat de groote meester, in tegenstelling met het meerendeel zijner tijdgenooten, veel
omging met andersdenkenden, met Mennisten en zelfs
met joden ; Roomsch-Catholieke betrekkingen had hij
(blijkens de opteekening van zijn sterven door een familielid van die Religie) vele, hetgeen, tot dan toe onbekend, voor het eerst vastgesteld werd in het artikel
van baron Wiftert van Hoogland iu Gen. Her. Bl. 1906
bl. 130. Zijn werken voor een R.C. lastgever, behoeft
dus niet te verwonderen.
De stukken en brieven, die ik op Eicks mocht raadplegen, hebben mij in staat gesteld menige aanvulling
van plaatsen en data in de genealogie van den tak
Warmond te geven, vooral na het vertrek van het huis
te Warmond in 1774.
Uit ee~e uitvoerige beschikking van de prinses dou1)

dr. van Baron Franz, die een volle neef was van Baron Thodor.
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airière de Lorraine-Vaudemont, geb. prinses de Montmorency-Logny, die 1 Jan. 1835 in Frankrijk overleed,
leerde ik, dat zij van haren oom, Jacob Hendrik Baron
van Wassenaer-Alkemade + 1800, geërfd had een zeer
belangrijk familieboek, dat was aangelegd door Heer
en Mr. Jan vata Duvenvoirde, ridder. Hij had door z@
huwelijk met Maria van Muthenesse in 1504, Warmond,
Woude c.a. in 1526 verworven. Zelf had hij daarin opgeteekend al de gebeurtenissen, door hem beleefd en
ook de huiselijke memoranda waren daarin vastgelegd.
Zijne leenvolgers waren daarmede voortgegaan en de
prinses zegt zelf, dat het niet alleen voor de familie, doch
ook voor de geschiedenis van Holland belangrijk moet
zijn, daar zoovele van hare voorvaderen van Wassenaer,
vooral in de 16e en het begin der 178 eeuw, eene rol van
beteekenis in de Unie hebben gespeeld ; -daarom vermaakt
zij het boek aan de laatste naamdraagster van dien tak
der van Wassenaer’s en haren echtgenoot, nicht en neef
in den 7en graad.
Na vondst van dit stuk vroeg ik natuurlik, waar dit
familieboek toen kon berusten en weldra bleek, dat
Baron Joseph Gkeyr, die de Arff van Mevrouw Kocks
ge&fd had, ook het ,Stammbuch” moest bezitten. Jammer
genoeg was hij 13 Feb. 1922 juist overleden, nauwelijks
60 jaren oud en nalatende minderjarige kinderen. De
onderzoekingen door mijn gastheer ingesteld bij den
voogd der minderjarige kinderen, Graf von Spee, en bij
den gouverneur, hadden geen resultaat. Het was op de
Arff niet te vinden, al werd mij op de meest voorkomende
wijze verlof verleend, om een persoonlijk onderzoek in te
stellen, hetgeen miJ:.tot riog toedoor bijzondereomstandig
heden niet mogelgk was. Niet uitgesloten bleef, dat
Baron Joseph Qeyr het stuk had uitgeleend aan een belangstellende en gissingen werden op dit gebied gemaakt,
die veel tijd en moeite kosten, doch steeds met negatieve
uitkomst.
Ik acht het van mijnen plicht, de werkers op dit gebied te waarschuwen, als zij soms onder simpelen tiiel:
,Stammbuch des von W. Hauses” of iets dergelijks, dit
zeker uiterst waardevol h.s. aangeboden mochten zion in
eenen prijs- of veilingscatalogus. Wie weet, hoe het daarin
geraakt, al blijf ik bij mijn voornemen, zoodra mij zulks
mogeluk is, nog een persoonlijk onderzoek op de AI% te
gaan instellen.
Kort geleden ontving ik van bevriende zijde (ml. van
ons medelid Mr. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel) een
stuk, waarin ook weder sprake is van hetzelfde familieboek. Het is het testament van Hendrick Baron valt Wassenaer- Warmond, die 9 Feb. 1709, 66 jaar oud, als landoommandeur der D. 0. balije Oldenbiesen overleed. Dank
zij het zonderlinge- erfrecht, dat altijd h.t.l. gegolden
heeft, had niet zijn oudere hnlf’broeder 3an, dit belangrijk fitmiliestuk in handen, doch hij: die bestemd was zijn
leven lang ongehuwd te blijven. Hg deed eahter alles wat
in zijue macht lag voor eene betere bestemming van het
familieboek, al werden zijne beschikkingen helaas niet
door het nageslacht nagekomen. In dit testament, verleden op Olden Biesen 4Aprill704, vind ik het volgende:
Hij benoemt tot universeel erfgenaam den zoon van zijn
vollen neef Gerard can Wussenner van Alkemade, 1 homas
Tf’alraven, die het geslacht tot in de 19e eeuw zoude doen
voortbloeien, onder last van eenige legaten aan andere
familieleden en onder uitdrukkelijk beding, dat hij of z@~e

tfstammelingen de heerlijkheid Warmond zullen moeten
oaasten uit den boedel van de tegenwoordige bezitters
1i.c. Ferdinand comte de Berlo, gehuwd sinds 1703 met
le dochter van zijnen half broeder Jan), als deze het willen
van de hand doen en dan vervolgt hij: ,,Het Genealogie
Doecke van ‘t geslaght van Wassenaer begeeren wij dat
sltoes in die sal geconserveert werden te weten in honden
rran Mansoer, soe nochtans, dat de Catolicque branche
altoes sal daerin geprefereert werden ende by aldien die
quam uyt te sterven (dat Godt wil verhoeden) sal het
gelve Boecke overgelevert werden sen de familie Ducienvoerde sijnde de outste branche daervan ende van daer
by faut van Mansoer, sen die familie van Obdam ende
ao~ voordts soe langh daer Mansgeslaght wettigh daer
uyt geboeren bevonden weidt..”
Volgens de bepalingen van dit testamentaeeft (hoewel
clan volgens tegenwoordige wetten wellioht verjaard)
het nog levende illustere huis van Wassenaer-Duvenvoirde
het volste reoht op dit belangrijk gedenkstuk. Mogen deze
regelen bijdragen om het terug te vinden.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Beeckman. In de eerste helft der zeventiende eeuw
waren de gebroeders Abraham, Istiac en Jacob, zoons
van Abraham Beeckman, die zich uit Engeland komende
te Middelburg had gevestigd, en van Susanna van Bhee,
als leeraar, conrector en rector verbonden aan de Latijnsche school te Rotterdam. Zij bekleedden ook het rectoraat te Veere, Goes, Vlissingen, Gorinchem en Dordrecht.
(Vgl. o.a. Schotel’s ,Illustre School te Dordrecht”).
Als hun wapen vond ik opgegeven dat met den
golvenden schuinbalk en de twee rozen. In de kerk te
Tholon bevindt zich een godenkteeken voor den oudsten
der broeders, waarop zijn wapen is afgebeeld. Mr. Bloys
van Treslong Prins maakt in zijti ,Gedenkwaardigheden”
van dat gedenkteeken melding, maar heeft, zooals helaas
in zoovole gevallen, zich niet de moeite gegeven dat
wapen te beschrijven.
Behoordendeze broodersinderdaad tothetn.f.uit Kleefsland stammende geslacht dat den schuinbalk en de rozen
voorde i’
‘S-Gr.
B. v. B.
Berum (van). Als kwa-rtieren van Ecerarda Johanna
van Berum, gehuwd met Ernst van Ewsuua, vond ik
vermeld :
Berum
Ubbena
Jarges
Ubbena
Thedema
Tamminga
Ompteda
Coninck.
Gaarne had ik gegevens om deze kwartierstaat te
kunnen uitwerken. Wat het ,St&mboek van denFrieschen
Adel” op Jarges geeft. is tiij ‘natuurlijk bekend.
lS-Qr.
B; v. B.
Bok (de). (XL, 386; XLI, 39, 89). HewPik de Bok,
geb. Rotterdam, tr. (ond. Rotterdam 18 Feb 1748)
Ilester Bowlt, g e b . A m s t e r d a m . Qillis Qroe~%e~ell en
,Kornelia Petronella de Bok (XXXVIII, 243) zin zeer
waarschijnlijk zwager en zuster van Hendrik.
Wie waren de ouders van I.endrik de Bok en Hester
Bon& ?
Bilthoven.

H. W.
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Camerbeek. Rogier Camerbeek, gehuwd 16 April 1685
te Amersfoort
burgemeester
Wie waren
Is er meer
A.

met Clementia Middendorp, was 7 maal
aldaar.
+
zijne en hare ouders en grootouders?
bekend over de Camerbeelc’s?
n.

Dieden (van). (XLI, 362; XLII, 22, 55, 317.) LooÎsignaat Drie1
Jacob.
Hurwenen,
latenschap

4-16-1644.
n a t . soon van ,Tocob valz Diedeu, h e e r v a n
gaat in dienst van de 0.1 Comp. Zijn nazal erven op zijn halve broeders en zuster
Geraerdt, Anthoni en J a c o b a van zal. vader en A n n a
Maria de Malateslu.
P. M. V A N WALGEREN.
Renkum.

Dorp (van). Op 4 Maart 1610 overleed te ‘s-Gravenhage Beatrix van Dorp, vrouw van Jacob Heerman,
tresorier en vroedschap in den Haag (t 3 April 1629).
Wie waren hare ouders?
Behoorde zij tot dezelfde familie als de in 1592 overleden Delftsche schout 11 illern vage Dorp, wiens dochter
Barbara gehuwd was met den griffier van het Hof van
Holland Mr. Johan de Rechtere?
Welke wapens voerden deze van Do~p’s?
B. v. B.
‘s- Or.
Jacott (van Axele). W aar is iets omtrent dit geslacht
te vinden en welke zijn de 8 kwartieren van Antoineite
Ernestine Jacott van Axele, gehuwd met Juste Louis
v o n Proebentoza VOI~ Il’ilmsdorff?
J . WAR~JER.
Zwolle.
Jongbloedt. (XLIII, 255). In het protocol van den
notaris Justus van der Mey, geresideerd hebbende te Rotterdam, komt op 17 Febr. 1781 voor delikwidatie en schciding tusschen de erfgenamen van Mr. Jacob Jongbloet, Heer
van Heicop en Boeycop, ordinaris Raad in den Hove en
Stadhouder der Leunen des Graafschaps Culemborg, aldaar den 17 Sept. 1780 ovarleden, als van deszelfs op den
23 April 1780 bevorens overleden huisvrouwe Vrouwe
Naria Johanna Terwen, voormaals weduwe van den heer
Mr. Jan II’illem van Hoogstraten, in deszelís leven Heere
van Heycop en Boeycop, Raad in den Hove van Holland,
Zeeland en Vriesland.
Mr. Jan Willem van Hoogstraten, geb. te Schoonhoven,
wonende te Utrecht, Raad in het Hof van Justitie v a n
Vianen en Ameide en Procureur-generaalvan de provincie
Utrecht, trouwde te Rotterdam 30 Dec. 1760 ten huize van
de bruid met Maria Johanna Terwen, geb. te Rotterdam
20 Jan. 1727, dochter van den houtkooperA?athong Terwen
en Johanna Boutka?a.
Nr. Jacob Jongbloet en Naria Terwen hadden voor het
aangaan van hun huwelijk op 22 Febr. 1774 voor notaris
Johannes Philippus Vos te Culemborg gepasseerd een contract antenuptiaal en op 3 April 1778 een testament.
‘varia ,Johanna Terwela werd op 29 April 1780 van Kuilenburg overgebracht en bij nacht begraven in de Waalsche
kerk te Rotterdam, graf nr. 175.
Uit haar eerste huwelijk met Mr. Jala Willem vafa Hoogstraten had zij :
Samuel, bij haar overlijden meerderjarig,
Johanna, .verkreeg veniam aetatis 26 Juli 1780,
François en Pieter, bij haar overlijden nog minderjarig.
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Voogden waren: Samuel van Hoogstraten, Mr. Jacob
Herman Vingerhoedt, vrijheer van Esselickerwoud en Heer
Jacobswoud en burgemeester van Rotterdam, alsmede
Dagziel van Almonde, wonende te Amsterdam.
Uit haar tweede huwelijk met Mr. Jacob Jongbloet geen
kinderen. Echter had hij uit zijn eerder huwelijk met
Vrouwe Anna Maria Erqast van Bassen vijf kinderen, n.1. :
Adriana Johanna, bij zijn overlijden meerderjarig, Ernst
Frederik, Jeronimus, Constantia Catharina en Qijsberta,
alle minderjarig, waarover voogden waren : Mr. Andreas
Ardesch en Mr. Gerard Beelaeris, Heer van Wieldrecht,
beiden te ‘s-Gravenhage.
W. J. L. PO E L M A N S .
Rotterdam.

Jongbloedt (XLTII, 205). Mr. Jacob JongbEoet, raadsheer
i/d. hove v. Culemborg, heer van Hei- en Boeycop, geboren Culemborg 23 Juni 1726, overl. aldaar 20 Sept.
1780, zoon van Erlast Frederik Jongbloet, notaris en
procureur te Cuiemborg, en Johanna Jacoba de Bra,
h u w d e 1”. (geschaakt) Culemborg 26 Jan. 1750 A~za
dlaria Erjast van Bassen, geb. 1730, overl. Culemborg
19 Mrt. 1773, dr. v. Jero?aimus E r n s t v a n B a s s e n
en Philippi~aa Albertilza Tepell; 20. Culemborg 13 M a a r t
1 7 7 4 M a r i a Johanlaa l’erwen, geb. 20 Jan. 1727, ged.
Rotterdam 2 April 1745, overl. R’dam 30 Apr. 1780,
dochter van A n t h o n y en Johall,la Boutkan en weduwe
van (t 11 Apr. 1770) Mr. Jala Willem van Hoogstraten,
heer van Hei- en Boeycop.
J . WAI~NER.
Zwolle.
Ommeren (van)-van der Schuur (XLIII, 287). Alida
Jacoba van der Schuer, de echtgenoot0 van Lodewzjk vaja
Omnaeren, was een dochter van Mr. Annet va?a der Sclatcer
en van Anna Jacoba Beeckmala.
Mr. Annet llan der S’chuer, geboren te Sluis in 1662,
schepen en burgemeester aldaar sedert 17 Mei 1686
tot zijn overlijden, begr. te Sluis 29 April 1702, huwde
te bliddelburg 6 Juni 1687 Anlaa Jacoba Beeckmulz,
geb. te Middelburg 24 1Mei 1666, overleden 5 Oct. 1725,
dochter van Samuel Beeckman en Anlaa Bleeckerts. Zie
hun huwelijksvoorwaarden te Middelburg 14 Mei 1687
en hun testament voor nota. J. Tresenier aldaar 11 Feb.
1694; zie voorts notaris J. van Weenegem te Sluis d.d.
11 Juni 1715, in welke laatste acte zij haar dochter
merr. uaI1 Ommeren-valz der Schuer vermeldt.
M r . A/lllet caja der Schuer was zoon van Mr. Qodfried van der Schuer, ged. den Haag 13 Juli 1632 als
z o o n v a n Cornelis cn Belia Beyen; hij was advocaat
en auditeur over de garnizoenen in Vlaanderen (1650),
later kapitein (1672) en commandeur van Sluis, en
overleed te Utrecht 30 Nov. 1687; hij ondertr. Noordwijk
23 Mei 1660 en huwde te Sluis met Lozlise de la %iviere de Cil,tra, die begraven werd te Sluis 4 Sept. 1706.
Zie over dezen tak der van der Schuer’s dit Naandblad, jaarg. 1915, k. 261 en 262, waar ook de wapens
vermeld worden, doch waar ten onrechte staat, dat het
huwelijk call der Schuer-Beeckman kinderloos was.
W. W. v. R.
d. st.
Oudenrogghe-Taelings. (XLIII, 288). Ozcdellr ogghe
(Audelarogghe) oorspronkelijk uit Gent.
Josinus Audelarogghe, geb. 1610, tr. 163. . N.N. Uit
dit huwelijk : Andries Audenrogghe, geb. 1637, tr. Appo-

lonia Hamilton. Uit dit huwelijk 4 kinderen o. a. Am.Iries
Audenrogghe, geb. 1660, tr. 10 168. . in Suriname Jeanne
de &iartin, 20 I 692 Jolzanna van Vierhart. Uit het eerste
huwelijk 6 kinderen, uit het 2de 1, allen in Suriname
geboren. Uit het eerste huwelijk : Laurens Audenrogghe;
geb. 1688, tr. 4 Juni 1721 in de Commewijne Hargaretha Iaelings. Behalve Johanna Agatha Audenrogghe,
gehuwd met J a n il7epveu nog 1 dochter. Van &argaretha Taelings geen verdere aanteekeningen dan dat de
familie afkomstig heet te zijn uit Zierikzee. Het wapen
van Audenrogghe is : van zilver, met in het schildhoofd
een halven leeuw van sabel en in het schildpunt een
lelie van sabel. (Uit aanteekeningen, nagelaten door
Mr. J. S. D. Nepveu).
H . M I J N S S E N.
Huis ter Reide.

Padmos. (XLIII, 288). Volgens een la,kafdruk, ontvangen van den Heer H. Severijn te Utrecht, zou het
geslacht Padmos voeren : in blauw 3 stralende zonnen
van goud (2-1). Helmt.: een stralendo zon. (Stijl 19e
eeuw). De zonnen kunnen echter ook molensteenen zijn.
STEENKADIP.
Ginlzeken.
Paffenrode (van). Wie waren de ouders van A d a m
ran Paffeurode, omstreeks 1600 gehuwd met Ymck van
Liauckama ?
13. v. B .
‘s-Gr.
Santen (van). (XLIII, 288). Eene genealogie van het
Delftsche geslacht van S a n t e n is te vinden in Alg.
Nederl. Familieblad, jg. 1883, nr. 67-nr. 74.
w. w. v. n.
d. st.
Saunderson. Is er iets bekend omtrent de ouders en

verdere afstamming van Robert Sau&erson, die sedert
24. Juli 1642 kapitein eener compagnie Engelschen in
Statendienst was? Hij was geruimen tijd in garnizoen
te ‘s-Hertogenbosch, waar ,jjne echtgenooto Etisabetia
de Viry (i_ 1646) onder een zerk met hun beider wapens
in de tit. Janskerk begraven ligt.
B. v. B.
‘s- Gr.

Solingen (van). Wie waren de ouders en verdere
ascendenten van Anna van Solingen Gerardus Jacobusdr.
(den Haag, tironingen), die 20.VI11.1776 in den Haag
ondertrouwde met Frederilc Sleuteiaar, geboren en wonende aldaar, en wier dochter Lemilaa Sleutelaar ‘) (11.11.
1784-21.1V.1879) op 6.VII.1812 trouwde met P i e t e r
Mees, zoon van Hitaerus PheOros en Hejarica Santee?
Bestaat er eenig verband tusschen deze rlgana v a n
Solingeia en haar naamgenoot, de dochter van C a s p e r
AZDertus v. S. en J o o s t g c n Claesdr. vafa Duyuen, die
28.X.1645 trouwde (te Utrecht) met Nicolaas van Royeja ?
Waar bevinden zich de geschilderde portretten van
deze laatstgenoemde personen, die moeten bestaan hebben, getuige de naar hen vervaardigde penteekeningen
in het album van Royen.
Van het echtpaar F r e d e r i k Sleutelanr en B?ann van
S o l i n g e n b e s t a a n olieverfschilderijen, die nog in het
bezit der familie Sleutelaar zijn.
Van het zesde kind van Casper AlBertsz. v. S. en Joxina
v. Duyven, met name He~ad~rik, med. doctor, bestaat
*) Blijkbaar benoemd naar hare tante Lamina van Boiingen, die op
‘7.VII.1771 in deu Haag was ondertrouwd met Mdchior Sleutelaar.

P i e t e r e n d e EngeleLburg te Rome, en XIs decoratie
antieke marmerkoppcn zijn voorgesteld. Waarom?
Groningen.
J. F. V A N BEMIIIELEN.

Vere. Air. Jacob de 21Zey, advocaat te Amsterdam, was
omsteeks 1670 gehuwd met An?aa Cafhari?za Vere, die
eene dochter zou zijn geweest van den kapitein Aztbrec]
Vere. Beideu leufden nog in 1681, toen zij als doopgetuigen optraden in de Engelsche Presbyteriaansche kerk
te Amsterdam.
Behalve de omstreeks 1626 geboren Aubrey Vere, d i e
overleed als 20ste &%M-/ of Oxford, was er nog een AuOrezj
7ere in Nederlandschen krijgsdienst. Deze laatste verkreeg in 1629 de compagnie van Sir Edward Vere ,en
overleed in 1642. Was hij de vader van Anna Cathuka?
‘s-Gr.
B. v. B.
Vierendeel. Het latere Amsterdamsche regeeringsgeslacht va?a Bambeeck wordt gezegd af te stammen van
Nicolaes vaga Bambeeck e n Barbara d e Vierendeel.
Is er over deze laatste familie iets meer bekend? Als
wapen zou zij gevoerd hebben drie kepers, vergezeld
van drie sterren.
Ik vond alleen vermeld (Nav. 1903, blz. 469) de erfgenamen van de W6dUW6 vterendeel onder de in 1686
uitgeweken Antworpenaren. Blijkbaar kwam de familie
dus,evenalsdeBambeeck’s, uit dezuidelijke Nederlanden.
‘s-Gr.
B. v. B.
Vingerhoed. (XLI, 63, 96). In de m.s. Genealogie
Verhaven komt nog voor: Conae2ia r7ingerhoed X Gerrit
Peltelabuqq, geb. 1 6 3 4 , Z.V. Huig en 1rqnije Verhrrven
Krijnsdochter.
W . V A N MAANEN.
Hoorn.
Vollenhoven (van), Lubbertus T«U rollenhoo was
schepen te Oirschot a” 1660. Is er meer omtrent hem
bekend í’
v. E.
‘s-Gr.
Voorst (van)-van Breugel. Geneal. gegevens gevraagd
betreffende het echtpaar Christoffel va/I Voorst, g e b .
16 Maart 1678 on Elisabeth van BreuggAl (getr. 1691).
Hij voorde twee schuingekruiste knoestige boomstammen
(i)), helmt. een arm met pijl; zij het bekende wapen
vaga Brezcgel met de drie molenijzers.
V. D. 13.
‘s-Gr.
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I>u Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SYITS.

M-AANDBLAD
VAN

HET

Genealogisch heraldisch Genootschap : ), De Mederlandsche Leeuw,”
-

x4

K’

~_~

~~

~~

_~

._~~~..~~_

~~_.~~

~~~

.~

~.

~

----ti

correspondentie betreffende het Genootschap ge- /
lieve men te richten tot den seoretaris Mr. 1. J. i

Dit blad verschijnt maandelijkn en wordt aande
leden van het Genootschap gratia toegeeondeo.
Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het
Maandblad, zoomede opgaven van sdresverande.
ring gelieve men te richten tot den redaateur
M r . TH . B . VALCK LUCASSE~, huize Sparrenha&,
Driebergen.
De jaarlijksohe contributie voor het lidmaotsobap
bedraagt JIO.- eo voor de leden te ‘s.Gravenbage,
die de wekelijksobe portefeuille ontvaogen,S15.-.
Voor niet-leden is het Maandhlad verkrijgbaar
tegen esn abonnementsprijs van f lO.- per jaargang.
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9, ‘dhvmlrage, en die betreffende de Uibliotbeek
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om exemplaren van vroeger versobenen Maaodbladen, tot den bibliotheoeris A.P. M. A. STORM
DE GRAVE. Prins Mauritslaan 44, ‘s-Oravmiuge.
De Bibliotheek, gevestigd Bkyonburg 5, ‘s4%mmn-,
hage, is voor de leden geopeud iederen Maandag
van 3-6 OW en op nader met den bibliotheoarie
overeen te komen uren.

r,
De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de
strekking of den inhoud der onderteekonde stukken.
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T e n behoeve v a n d e n i e u w e l e d e n l i j s t , d i e i n
het begin van het volgend jaar het licht zal zien, verz o e k t h e t B e s t u u r aan allen, die in de ndrcsseering
hunner stukken o nj u is t h e d e n hebben aangotro&n,
h i e r v a n t e n s p o e d i g s t e konnis te willen geven aan
den secretaris Mr. E. J. Tb. à Tb. van der Hoop, Nieuwe
Laan 9, ‘s-Gravenhage.

De oudste generaties van het geslacht
van Suchtelen (van de Haere),
door W. WIJNAENDTS

VAN

R E S A N D T.

10 Adelsarchief, 40 jaargang, 1903-1904 gaf de heer
D. G. van Epen op blz. li’0 den aanhef en het slot van
een mageschuid d.d. Dinsdag na Pinksteren (23 Mei)
1663 weer, waarbij Ger&rd ter Stiege vau Suchtelen,
Awnd ter Stiege van Szwhlele~l en Johanna diens vrouw,
met Johan Boeyker en Gertken diens vrouw, magescheid
maken van de goederen, nagelaten door hun oom wijlen
heer Peter van Suchtelerl, deken en canunnik te Zutphen,
die aldaar 13 Juli 1562 was gestorven en begraven ligt
in de St. Walburg aldaar.
De heer van Epen deelt daarbij mede, dat het afschrift
dezer acte, dat hij kon raadplegen, slechts een uittreksel
was en dat de inhoud der geheele acte - welke nog in
het bezit der tegenwoordige familie van Szrchtelen van
d e IIcrere is - hem niet bekend werd.
In dit Maandblad jg. 1917, k. 277 heeft daarop Jhr.
0. Sandberg iets medegedeeld uit het gedeelte, dat niet
in dat uittreksel was overgenomen en daaruit bleek, dat
de vader van bovengenoemde BeriLar& dretld en GerU6en 1)
genaamd was Gewit ter Sliege en dat deze in genoemd
jaar nog in leven was.
Van den zoon Arend ter Stege van Suchteleu, die in
1601 burger van Deventer werd en die gehuwd was mef
Johnnna can Venlo van aldaar, stamt de tot den Nederlandschen Adel behoorende familie van Szlchtelen (uan
de Bame) af.
De heer van Epen doet op blz. 170 en 171 (zie ook
noot 4)) van genoemd Adelsnrchicf ook eenige mededeelingen over den hierboven genoemden broeder van A r e n d
n.1. over Gerhard (Gewil.) ter Stege mm buchtelen.
1) Niet Johanna zooals de heer Snndberg te aangeduider plaatse zegt,
maar G’ertten, wvant Johanna was de wouw van Arend en niet d i e n s
zuster.
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Aangezien die mededeelingen voor een deel onjuist
zijn, moge 00n rectificatie daarop volgen.
Immers de Gerrit ter Stege va?z Suchtelen, die in 1663
magescheid maakt met zijn broeder Arend en zijn zuster
Gertken over hun ooms Peter van Suchtelen nagelaten
goed, kan niet dezelfde zijn, als de door den heer van Epen
genoemde vroegere pastoor te Zeddam, later vicaris van
St.-Walburg te Zutphen, omdat deze, indien dit het
geval ware geweest, volgens de vaste gewoonte dier
dagen dan in de acte was vermeld geworden als heer
Gewit ter Stege van Suchtelen. Waar dit niet het geval
was, is hij een wereldlak persoon en is hij dezelfde als
de Gerrit uan Suchtelen, licentiaat in de rechten, die
11 Februari 1656 te.Zutphen huwt met Anna Mentinck.
In h e t b e w a a r d g e b l e v e n M o r g e n g a v e - b o e k v a n
Zutphen (van 1481 tot 1672) lezen wij:
1056. Up Goedesdach na Appolonia virginis (12 Febr.)
gaf M. Gerit uao Suchtelen, licenciaet, sine eirster echte
beslaepener huysfr. Anna Mentinck 1) 200 olde schilden
eins alleene van sine guede ter margengave.
Daar de morgengave uitgereikt werd den eersten morgen
na den huwelijksnacht, mag men dus aannemen, dat
zijn huwelijk op I 1 Febr. 1666 te Zutphen was voltrokken.
Hij was dus een tij dg e n o o t van Aretld ter Stege va)l
Suchtelen, die omstreeks 1503 huwde en die blijkens
het magescheid dan ziju broeder was, en is de licentiaat
Gerhard (ter Steege) uau Suchtclen derhalve niet de bastaardneef van Arend, zooals noot 4) van het artikel in het
Adelsarchief vermoedde.
Zooals t. a. pl. wordt vermeld was de licentiaat Qerhnrd
te,’ Stege van S’uchtelen 2) in 1673, 74, 76, 76 en 78
schepen van Zutphen en was hij 10 Nov. 1676 ter Landschapsvergadering te Nijmegen, waar hij met de andere
afgevaardigden tot de Unie, dus tot de Staatsche partij
toetrad.
Hij overleed te Zutphen in 1678, tussc%en Febr. en
Oct. van dit jaar, zooals bli;jkt uit de 2 volgende Zutphensche kentenissen (dl. 1677-1680).
a. 1 Febr. 1678. Mr. Gawidt uan Zuechtelen, raedtsverwandt (di. schepen) dezer stad, geeft volmacht aan
elf met namen genoemde procureurs, om gezamenlijk en
elk afzonderluk voor hem in al zijn zaken op te treden.
b. 3 October 1678. De Canoniek van de St. Walburg
te Zutphen als gemachtigde van de Dekens en het Capitte1 dier kerk, bekent verkocht te hebben aan Altna
Mentiwk, weduwe van Mr. Gerrit vaja Zuchtelen, onzen
gewezen mede-raadsvriend, en aan hare kinderen bij hem
Gewit verwekt, het capittelhuis met wehre op het Kerkhof, te lossen en te kwijten met 200 dalers op Paasohen
of St. Michael ieder jaar aan te zeggen.
In deze acte worden zijn kinderen niet. met namen
genoemd, doch hij liet er 3 na en welke deze waren,
leeren de volgende acten, voorkomende in de Kentenissen van Zutphen (dl. 1680-1683 en dl. 1091-1694).
c. 13 Januari 1681. Anna weduwe Mr. Gerrit vaja Zuchtelen bekent overgeleverd te hebben aan Mr. Johan ter

Ylocke als man van Gryele van Suchtelell een schrifteliken
nventaris van het erfhuis, dat Mr. Gewit vd. stervende
leeft nagelaten ; zij verborgt den tucht haar toekomende
,n begrepen in voornoemden inventaris en stelt als borgen
P e t e r _íUentinck 0~ Evert Aetsach.
d. 27 October 1582. Heer Nicolaes Meckinck heeft geuigd, staande op het Kerkhof vóór de deur van zaligen
Mr. Garryt vafa Szcchtelen’s huis, dat A n n a van Suclzfelera
Idiens dochter) met de pest bevangen is en bij testament
zegeven heeft aan haar broeder Ilegzl-iclc vrrn Suchtelen,
laar gerechte derde deel van des vaders goederen voornit en den huisarmen 100 daler.
e. 30 Januari 1593. l3urgemeesters, schepenen en raad
van Zutphen attesteeren, dat de erentachibaere, froeme
!ctad wolgeleerde Henrick vau Zuchtelera, o n z e g e b o r e n
mede-burger, eheliok alhier geboren is, voorts verklaren
Wilhem Buecker, onze mede-raadsvriend, en Willem Jansc,
stadsroededrager, Cij eede, dat Hewick voornoemd recht
3n echt geprocreëerd is van Mr. Gerrit va?a ZuchteZen,
zijn vader, gewezen licentiaat in de rechten en raadsvriend
van Zutphen, en van Amaa .Bentinx, zijn zalige moeder,
welke ouders elrelick eja fronaelick hier in Zutphen geleefd en gewoond hebben.
Laatstgenoemde Hendrik van Suchtele~a komt in Zutphenscho acten van 1594, 1600 en 1604 voor met JOhanna rala der Marssche, zijn huisvrouw.
Ik heb dezen tak verder niet vervolgd en wil thans
een en ander mededeelen over de zuster van G e r h a r d
en Arend ter Sleege van Suchtelen, die in het magescheid
van 1653 vermeld is als huisvrouw van dohau Boepker.
Dit huwelijk is ook in het Morgengave-boek van Zutphen terug te vinden, waar wij lezen:
lö47 op ten Goensdach sunt Margarete (13 Juli) Johala
Boycker gaf f Getiicela ter Stege van Suchtelleu, sine eirster
echte beslapener huysfrauwe- 200 alde schilden eins van
oer beider gude ter morgengave.
Blijkens het protocol van opdrachten van het Scholtambt van Zutphen, dl. 1661-16ti6, fo 240, koopen Johan
Buecker en Gedken, diens vrouw, op Dinsdag na Lucie
virginis (17 December) 1566 van de weduwe van Mr.
Gerìit van Broekhuysen genaamd .K?x?mer het leengoed
Was si n c k, in het kerspel Warnsveld, buurschap Warcken.
Zij hadden een zoon \\‘iElem Buecker, later burgemeester
van Zutphen, die 19 Nov. 1680, als erfgenaam van zijn
vader Johan, met Wassinck beleend werd 1) en een
dochter Anna Buecker, overleden kort voor 8 Feb. 1602,
d i e g e h u w d w a s m e t Arris Valck, j- 1692, w a a r u i t d e
Hervormde tak van het Zutphensche regeeringsgeslacht
Val&, welke tak uitstierf met Susanna ,7ohnnnn-ïTuerdi9aa
Val&, s e d e r t 1 7 2 4 echtgenoote van TJ. H. B. S. vala
Heeckeren. (Zie Ned. Adelsboek jg. 1920, blz. 167).
Zooals jhr. G. Sandberg in dit Maandblad jg. 1917
op k. 277 mededeelt, had do vader van mr. Gerrit, Aregad
en Gertken ter Stiege van Suchtelen, n.1. Gerrit ter Stiege,
volgens een munuscript in zgn bezit, een broeder J a n .
Deze Jan komt óók voor in een Zutphensche acte in
verband met de erfenis van den deken en canunnik
Peter van Sucktelen en wel in deel 1666-1568 der Kentenissen van Zutphen :
~1) Zie de beleeningcn met Wassinck op blz. 6 cn 7 van het door

1) In het origineel staat abusievelik Anna Ilorstinok, uit alle na
te vermelden acten blijkt dat zij Anna Neentinck heette.
3) Het is mogelijk, dat de vioaris van een altaar in de St.-Walburg
te Zutphen, Gerardua teer Stege uan Suchtelcn, die 23 Oct. 1553 als
soodauig resigneerde (zie Charters dier kerk), dezelfde is als de licen.
tiant en latere raadsvriend en dat hij dus eenige jaren na zijn resignatie
in het huwelik trad.

Gelre uitgegeven Register op de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Het Kwartier van Zutphen.

Satcrdachnae Judica (2 April) 1&8. Johcw ter Stegs can ( Arnhem dl. 1544-1%6, fo. 120 “,“) voor: Mathies Jansz.
Suchteien doet voor hem en zijn erven afstand van ai het van SucJztelell en Peter van Suchtelen. ziin natuurlijke
versterf en nagelaten goed als hem door overlijden van zoon, eu Willem Jaus.2. van Xuchtele)z, d zijn broeder.
w$m mr. Peter ,V~IL Suchtelen, deken der collegiale kerk ,
Uit dit alles blijkt, dat er in dien tijd reeds veel meer
van St. Walburg te Zutphen eenigazins aanbestorven ~ WIL Suclztclen’s tusschen Arnhem en Zwolle woonden
mocht zijn en zulks ten behoeve van de medeerfgenamen , dan verondersteld werd en voorloopig acht ik het eerder
mr. Gerrit van Suchtcle~l, Gertkcn van Suchtelen, huisvrouw I waarschijulijk dat de Zutphen-Deventersche familie,
van Johan Bo!jker en Arent wzn S u c h t e l e n .
welke aanvankelijk als ter Sliege van Suchtelen voorkomt,
‘Cjl mr. Peter de oom van de 3 1:tatstgonoemde V(IIZ en wier stamvader Gewit alleen met den naam ter Stiege
Suchtelen’s was, moeten mr. Peter, Gerrit en Johu ter I genoemd wordt, hetzij door zijn vrouw, hetzij door zijn
Steege van Suchtele~~ broeders zijn geweeit. Vermoedelijk moeder met de ~?z 2&chtelen’s verwant was en dat zijn
was ook hun broeder de Il‘illenL ter Stege ra?) Suclrtden, ~ kinderen tengevolge daarvan den naam can Suchtelegz
die in Mei 1552 overleed als vicaris der St. Nicolaas- i bij hun vaders naam hebben gevoegd.
Ik meen den vader van de genoemde vau Suchtelen’s
vicarie in de St. Walburg te Zutphen (Charters dier
kerk); bovendien komt in 1530 JoJm~ cm Suchtele~t te tc Zut.phen gevonden te hebben in don persoon van Jo?zan
Zutphen in een acte voor met een P(culus vcoz Such/eiel,,
van Suchtelen, die aldaar reeds in 1486 voorkomt in
die misschien eveneens zijn broeder was:
het Morgengaveboek :
Saterdach post annunciatio &rie virginis (26 &nrt) ~ ,,op then Lvaendach nae sunte Agnieten (43 Januari
1 6 3 0 . Pazc~oell en J o h a n z:afl Zuchtelen bekennen, dat ) ,148(j) gaff J o h a n v a n Su y c h t e 1 en Geriken sin
zij Willem Hemelick gemachtigd hebben om aan Bernt 1 ,, huysfrauw 60 R. gulden ter margengave van oer beider
ten Broeck aleul$a schulden over te dragen als G$isOert ( ,, guede”.
Zoomel de voornaam Gertken, als de tijd van dit huwelijk
van Brouckhuyse,l vau Bartham zaliger hun schuldig was.
Vermoedelijk is de Johrn IYIIL Suchtelen te Zutphen maken het allerwaarschijnlqkst, dat dit de grootouders
van Mr. Qerrit, G er t k e 12 en Arent ter Stege van Suchvan 1630 en 1568 dezelfde als do Johan z’an Xuchteleq
die in 1515 met zijn vrouw Belitr en zijn dochter E’enne telen (voorkomende te Zutphen 1647 e. v.) zijn.
Mogelijk blijft ook, dat de familie-naam van de oudere
in een acte te D e v e n t e r wordt vermeld.
In ieder geval wordt de door Jhr. Sandberg vermelde Gerlken, ter Siege was en dat haar kinderen en kleinfamilie-aanteekening onwaarschijnlijk, da,t de gebroeders kinderen haar naam bij hun eigen naam aangenomen
Jati en Gerrit t-an Shhtelm uit Vilvoorde te Zutphen ’ hebben.
,.Jol~a~~ v a n Sud~lelen k o m t iu 1606 in de Stadsrekeof Deventer gekomen zouden zijn, want waarom is dan
g e e n melding gemaakt van hun broeder mr. Pele,* en , ning van Zutphen voor onder de ,,Uitgaven” zonder dat
hun vermoedelijke broeders ll’illtw en Paulw hiervoor dio post iets bijzonders over hem vermeldt.
In het met 1474 aanvangende Burgerboek van Zutphen
genoemd 2
Integendeel komon in dien tijd to Devonter, Zwolle komt tot 1620 nòch de naam vcrn S u c h t e l e n nòch de
en Arnhem reeds mecrdero andere l.n/l Szlchtelell’s voor. naam ter Xlege voor, zoodat zij vóór 1474 er zich reeds
In de Kentonissen van Zutphen, dl. lö161 699, vindt gevestigd zullen hebben. Een onderzoek op den naam
men in 1616 een aanspraak vermeld van _UicJ~iel t’an ter Stege (ter Stipge) b.v. van 1470-1050 in de talrijke
Suchtelen contra Bernt Talholt, waaruit bìijkt, dat Uidie Zutphensche bronnen zou dus aan te bevelen zijn. I k
meen ten minste, dat op den naam van Suchtelen daar
uit Zwolle kwam.
In het register van opdrachten van 1) even ter wordt niets meer te vindon is, dan hetgeen ik hiervoor medein 1618 de weduwe van ilticf~irl txt~h Suci>ielelt vermeld. deelde en dat als volgt is samen te vatten:
Te Arn ho m komen in 1541 (schepenregistor van
I
I
Peter vava Sucldelen
deken en canunnik te Zutphen,
j- aldaar 13 Juli 1552,
oom van de kinderen van

Gedard ter Stege

Johan ter Stege van Suclrtelen

l

te, Zutphen l>-ermeld 1~30, 1558
te Deventer 3535

(van Sucktele,z)
-i_ na 1 5 5 3

GerBarcl te; S t e g e

I
Mr. Gedard (ter Stege) valL Suchtele~2
licentiaat en raadsvriend te Zutljheu
geb. + 1520, j- Zutphen 15i8
X Zutphen 1 I Feb. 1556
Ama Medinclc -i- 15ï(3/‘)3

I-Griete van Suc7delex
1581

X
Mr. JoBali te)* Clocke
1581

vicaris te Zutphen
-i- Mei 1552

te Zut.phen

I

te Zutphen 1553
X Zutphen 13 Juli 15-Lï
.Jollan Boycker (Huecker)

beleend met Wnssinck 1560, -k 1580
I

I

1530

Ared (ter Stege) val? Sudtelen

Gertkel2 (ter Stege) van SucldeleJ2

I

Pauwel
‘val2 Suchtelen

erfgenaam van deu kanunnik
Peter van Suclitelen,

1

Willem tel’ S t e g e
van Suchtelen

geb. f 1525, j- Deventer voor 1593
burger aldaar 1551. X Deventer voor 1553
Johanm van Vealoe, f voor 1593
I
hieruit het geslxht uan SudteZesz te Deventer

I

I

I

Zmztlrik wm Suchtelew

Aura van SuchteleIn

Willem Buecker

Anna Buecker

te %utplm1
1503, !)4, 1600, lIjO
X

-i- Zutphen
:I;u~ de pest, 1582

burgemeester van Zutphen,
beleend met
Wassinck 1580

-f voor 8.2.1602
X

Jollautla zm der Xarssclre

Arris Valck
5_ 1692
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De afstamming van het geslacht

door

van der Capellen

Jhr. Dr. W. 8. BEELAERTS

VAN

BLOKLAND.

(Vervolg van XLIII, 296)
11.
Nu is kunnen worden vastgesteld, dat Johan van der
Capellen in 1607 als ,,erve sijnes vaders Gerlichs” niet
is beleend met het goed Swavinck, maar met den hof
ten Dammo, terwijl Henrick van der Cupellen, die in
1633 mot Swavinck werd beleend, alstoen -optrad als
leenvolger van ,selige QerlacA v<l1> der Capellert Benrixs.,
sijuen vader”, moet het medegedeelde bij de generatiën
VI en VII der stamreeks-Capellen in Nederland’s Adelsboek 1919 worden herzien en komt vanzelf de vraag
naar voren, ot Qerluch van der Capellen Henrixs. inderdaad is gestorven in 1632 en getrouwd in 1606 met
Christina Luixen van Montfoort, zooals in 1913 werd
opgegeven.
Wat het eerste betreft, staat vast, dat Qerlach van del
Capellen Henrixsz. nog lang na 1607 heeft geleefd. Ik
due ten bewijze daarvan hier in de eerste plaats een
beroep op eene scheidsrechterlijke uitspraak van 4 Mei
1619 (zie Bijlage), waarbij de Zutphensche schepenen
Qerloch van der Capcllen Henrixsz. en Berloch va9a der
Capellela Claissz. in opdracht van den Raad dier stad
als naaste magen de verschillen tusschen Willem va9a der
Capellela en joffer Ydela van der Capellen in dela Dana
in der minne hebben vereffend. Deze acte levert ons
bovendien het bewijs, dat Berlach vafa der Capellen
Henrixs., met wien wij ons hier bezighouden, schepen
van Zutphen is geweest l). Gaan wij nu de Naamlijst
der schepenen te Zutphen na, die Mr. R. W. Tadama
als bijlage heeft toegevoegd aan zijue in 1866 verschenen
Geschiedenis der stad Zutphen, dan zien wij, dat Qerlach
van der Capellela Henrixs. voor het eerst in den schepenstoel zijuer vaderstad is gekomen in 1606 en daarin
voor het laatst zitting heeft genomen in 1632. Aangezien
zijn zoon Henrich van der Capellen 13 Mei 1633 met
Swavìnck werd beleend na doode vau zgneu vader (zie
Bijlage IV kol. 296), moet Cferlach va9z der Capellen Henrixs.
v6ór dien datum zijn overleden en was Nederland’s Adelsboek 1913 zeer waarschijnlijk juist door te stellen : -f 1636.
Rest dus de vraag, met wie Qerlach vafa der Capellen
Ilenrixs. getrouwd is geweest. Ook hierop is het antwoord niet moeilijk, daar het is te vinden in jaargang
1918 van ons Maandblad. Slaan wij daar kolom 180
oPy dan kunnen wij ons nog eens verlustigen in de zeer
interessante Excerpten uit het Boek der Morgengaven,
berustende in het Zutphensch archief, welke wij aan
den heer J. D. Wagner hebben te danken 2), en vinden
wij op kolom 186:
1) Ook mag aan onze aandacht niet ontgaan, dat met joffer YG%
van der Capellen in den D a m niemand anders kan zgn bedoeld dan
Yda van der Hoeven, weduwe van Gelach vara der Casellen uan den Dam.
die wij de vorige maal hebben ontmoet.
2) Ik wil er hier even op w i j z e n , dat in deze excerpten Gerlach van
der Capellen Henrixs. tweemaal (1511 en 1521) als schepen voorkomt
en dnn wordt aangeduid als Cappeid Henricsz. en Capelle Henrics. Aldus
vond ik hem ook genoemd in de Zutphensche sohepenprotocollen.
Daar er gelijktijdig tenminsto drie Geplach’s van der Capellen leefden,
van wie er twee in de scheoenbank zaten, is het duideliik. dat eene
bizondere onderscheiding noodig was. Als ,,heer vau Ri&eW v o n d
ik hem nimmer aangeduid en ik besohouw die toevoeging in Nederland’s Adelsboek als con anachronisme.

1502. OP maendach na Jubilate (18 April) vor Arnt Slindewater end Oerrit van Vorthusen gaff Gerlich van der Capellen

Henrixs ioffer Styne Luykens 200 alde schilden ten mergengave
van oir twyer guet.
Ons geacht eerelid heeft hierbij nog eene noot gesteld :
De huwelijksvoorwaarden zijn van 12 April 1602.
In de plaats van h’va van den Hoef moet alzoo Stylae
Luykens als echtgenoote van Gerlach van der Capellen
Helarixs. in de stamreeks worden opgenomen, zoodat
ook op dit punt Nederland% Adelsboek 1913 in het gelijk
wordt gesteld.

Hiermede zou ik kunnen besluiten! maar dan ware het
bewijs nog niat geleverd, dat Helarzch van der Capellen,
die in 1633 als leenvolger zijns vaders optrad, een zoon
van dezen is geweest bij J’tyne Luykens. Ook te d i e n
aanzien dienen wij zoo mogelijk zekerheid te erlangen,
en ik ben blijde, die ook te kunnnn verschaffen.
In de genealogische aanteekeningen van Steven van
Rhemen d’olde, berustende ten Rijksarchieve te Arnhem,
vond ik:
Ao 1507 heeft Henrick van Egmont @egen sijn dochter
Agnes) van ‘t huys Baeck, beleent, ten averstaen van Arndt
van den Wal1 en Gerrit van Voorthuis, Geerlich van der Capelle Henricks won, als hulder sjner vrouwen Styne Lucksen,
mettet halve Oostergoir metten halven Omlande, gelegen to
Steender, ten Zutphenschen rechte.
Deze aanteekoning heeft mij naar Baecksche leenboeken een onderzoek doen instellen en de heer E. G.
Helmich te Doesburg was toen zoo welwillend mij een
afschrift toe te zenden van ,Een lenboeck des huises
Baeck unnd des huises Hackvoordt”, waarin ik wel niet
de door v. Rhemeu bedoelde beleening van 1607 vond,
maar wel latere beleeningen met hetzelfde goed, welke
juist het gezochte bewijs leveren, dat Hendrik vava der
Capellen deze Styne tot moeder heeft gehad.
Ik vond name1ij.k in do eerste plaats do navolgende
aanteekening in dit leenboek:
Op den Saterdach voer Andree Apostoly Anno XVcXXXV
heft die erbaere juffer Agnes van l3aeck belheent Sfiwa, naegelaetene medwe zaelige Ger2ichs van der Cuppeltenn Hinrickys
mith eyn slach lantz gehietenn dat Onlandt, then Zutphenschenn
rechten, daervan Andriess Kreinck vann oerentwegen als oer
mumber hulde unnd eedt gedaenn hefft. Oerkunde t&er q arme
van lheenn alss Thomas Barner nnnd Jacob Kreinck.
Verder bleek mij, dat ,die erbaere juffer Sf$aa v a n
der Cappellewa, nhaegelaetenn wedwe z(aligen) Qerlychs
valt der Cappelle9a H~~aricLs~., 10 Maart 1661, na het
overli.jden van Andriess Kreinck, tot hulder heeft gesteld
,oer l(ieven) zoeue li’ilarick va9a der Cappelle?a”, en d a t
deze ,als rechte erffgenacme zijner Godtzaeliger moder
&ti,la va9a d e r Cappelle” zelf met dit leen is beleend
30 Januari 1567.
Het Baecksche leeuboek leert ons dus, dat Stina
(LUckse9a of LzlplielW) l), m e t w i e Gerlach m9a der Capellen Hejzrixs. in 1602 in het huwelijk trad, hem lange
jaren overleefde en eerst is gestorven tusschen 10 Maart
__~.~_~ ~_~~ .
1) v. Rbemeu noemt haar: S t y n e , Geert Lucksen en GeertTuit van

Voorthuis dochter In den naam Lucksen of L u y k e n s meen ik OOPspronkelbk een patronymicum te moeten zien, gelijkstaande met ons:
Lucassen. Of Styne’s ware aohternaam van Jlïontfoort behoort te luiden,
zooals zou z;ju op te maken uit Nederland’s Adclsboek 1913, is mij
voorshnnds niet gebleken.
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1 6 6 1 eu 30 Januari 1667, en dat Gerlach’s z o o n 81 1
leenvolger H e n d r i k can der Capelleu ook haar zoon 01
leenvolger is geweest.

kunde, pater J. Kleyntjens S. J. verzocht ik op zijne
talrijke reizen en tochten aan dit, gemis te willen denken.
Z. Eerw. was zoo goed aanstonds een onderzoek in te
stellen
bij zijne ordebroeders ll. t. l., doch helaas bleek
BIJLAGE.
niets
daarvan
te vinden. Eind September d. j. echter
4 Mei 1519.
kwam pater Kleyntjens tot mij met het heugelijk bericht,
Soe alz schelonge ind gebreicke verresen sun tuysschen WiEhen a dat niet alleen het verloren schaap gevonden was, maar
van der Capellen au die eyne ind Joffer Yden van der Capelle] 2 1
in den 1) cl m mit oreu .kynderen an dander zidt, herkowendl ? hij had het medegebracht ook; hij wus bereid het mij
van schalt ind testament zelige Gerarlz wan der Capellen, Wil I voor enkele dagen af te staan. Deze zoo welkome gelegenheid heb ik benut, om alles af te schrijven. Het
hems vurs. broeder, ind van gerechticheyt tot holt, alz nempt.
lick Il[lc koirboemsn to houwen, ddir op die parthien to beider 1 genealogisch belangrijksto besloot ik in oen ar’tikel voor
ziden voirrnailz in der Rlitkamer to daige gewest San, ind dit : ons Maandblad te bewerken en vervolgens het afschrift
selve saicke in h.inden des Itaits gegeven, lavende ind gericht,
te deponeeren, waar het hoort, n. 1. in het Leidsche
licken bekennende mit. h lndtaitinge an handen der Burgermeis - archief, waar de inschrijvingen v/h doopregister tasschen
teren indertijt to vollt,recken wes van den Rait in der saickc
het reeds aanwezig, doch nog niet geheel gealphabetigehundelt worde by eynre penen van hondert nobelen, halfftol
seerd materiaal der andere kerken kunnen tusschengebehoiff der stat ind halff tot behoiff der haldender parthien, sof
heft die Rait die saicke Gerloch van der Capellen Henrixsz. ind voegd worden. Zoover ik kon nagaan berust het register
Gerloch van der Cqzllen Claissz. alz naeste frunde ind maigr bij een particulier in Helgië, die vermoedelijk verwant
committiert om eyn fruutlicke uit.spraicke tdoene, dwelcke zit is aan het geslacht van den laatsten pastoor-missionaris,
Barlholomaeus tIal, Berckel. Oudere of andere aanteekegedain hebben in navolgende manieren. In den yrsten, dat Wil.
hem van der adpellen Joffer Yden vursz. eyns kommerfry an ningen bevinden zich daar niet. Alles wat over is, begeriedeo gelde geven ind betaleu sall nu op Sunt Marten in den vindt zich in een 4” deel, goed bewaard, zoowol innerlijk
wynter neestkomende die sumtna van tachtentich golden gulden, als uiterlijk en bevat doopsinschrijvingen vanaf het begin
IL horns gulden voir den gulden, off oir ind oren erven alsdan
van 1670 tot 1766, ondanks het sluiten van de kerk.
dairvoir uit gueden onderpande vesten, dair zie ind oer erven
Eeert men het boek om, dan vindt man achterin de
mede verwairt sijn ind sich genoichsam an verhalen konnen.
Voirt soe sall Wilhems vursz. gerechticheit totten vierhondert huwelijken opgeteekend van 1694 tot 1760. Naar meer
koirboemen to houwen, dair hie na vermogen eyns maichescheitz dan eene dezer inschrijvingen werd mij gevraagd, toen
brieff an gerechticht was, doet ind nyet wesen, alsoe dat Wilhem ik nog in dienst der gemeente was, zonder dat ik die
noch syne erven nae datum deser nottul ghyenreley gerechticheit natuurlijk vermocht te ontdekken in de overige R. C.
registers.
hebben en sullen sulcke vursz. holt toe houwen, beheltlick doch
Wilhems vursz. maiohescheitz brieffz in allen synen anderen
De eerste zendeling der orde alhier was Maltheus
inhaldende particulen voilmechtich ind van iverden. Ind hyrmede Clinger, die het nog geen jaar uithield en spoedig oversullen Wilhem ind Joffer Yde mit oren erven fruntlick van hoop lag met zijne eigene geloofsgenooten on werd opmalckanderen gescheiden wesen van de schalt, testament ind so- gevolgd door pater ïlfarcus lya?a den Tempel, die veel
dane vursz. gerechticheit totten holt to houwen ind van alle succes had van zijne missie en tal van aanzienlijken tot het
opseggen, schelinge ind gebreicke zie voir datum van desen mit
malckanderen gehadt off heden moigen hebben, sonder al1 argelist. R.C. geloof terugbracht, totdat hij in lö2 1 gebannen werd,
In oirkonde des S&.I deser zedullen twee alleens inhaldende onder- naar alle waarschijnlijkheid juist wegens het door hem beteyckent mit hande ind name der scepenen vursz., die die haalde succes. Van een kerkgebouw vond ik echtergeen
uitspraick tdoen committiert was ind gedain hebben. Geschiet in spoor vQór 1660, toen de paters kerk hielden in een woonden jair ons Heren duysent vijffhondert ind nyegentyn s Goinsdaigz huis op de Pieterskerkgracht. Ik heb den indruk gekregen,
post Quasi modo geniti.
dat die parochie een kwjnond bestaan leed tot ongeveer
R. A. Arnhem: Schepenprotocol van Zutphen, 1519-.1522.
dien tijd; geen wonder, want van alle Roomschgezinden
waren de Jesuiten het meest gehaat, bespied en vervolgd
en nergens vierde het felle Calvinisme hoogtij zooals in
Aanteekeningen uit het kerkregister der
Leiden, waar de machtige theologische faoulteit en het
E. E. P. P. Jesuiten te Leiden,
statencollege zich doorgaans en vaak helaas niet ten
door W. J. J. C. B I J L E V E L D .
anrechte de regeerders der regeerders in de geheele
Republiek waanden. Het begin v/h doopboek valt samen
Bovengenoemde kerk is de eenige, waarvan het Leids&
met het zich uitbreiden van het aantal geregelde kerkgemeentearchief geene registers bezit, hetgeen te begangers; telt 1670 slechts 3 doopelingen, lti71 en volgrijpen is, daar de laatste vertegenwoordigers der orde,
Tende jaren geven doorgaans het dubbele aantal, ondanks
(die trouwens lange jaren slechts als bewaarders der
ie verscherping der placoaten na den grooten oorlog van
eigendommen van het gesloten heiligdom waren opgotre1672. In 1676 komt eene belangrijke uitbreiding en verden) reeds bijna eene halve eeuw de stad hadden verlaten,
;immering der kerk onder het bewind van paler Henricus
I
t
toen de ovenge kerkregisters in 1811 ten stadhuize moesten worden ingeleverd. Ik had dan ook alle hoop opge- 1Jan Beest tot stand, hetgeen wij bernerken uit eene klacht
geven, die nog eens terug te vinden, toen het feit, dat Em protest tegen ,de Paepse stoutigheden” door kerkehet doopboek tenminste nog in 1772 hier ter stede aan- 1*aad en bedienaars des woords ingediend bij de stadànagistraat. Het getal doopen blijft vrijwel gelijk, om
wezig was, hetgeen bleek uit het afschritt aan Dr. Qerard
Baron van Swieten ‘) in dit jaar gezonden,. mij deed ;)lotseling sterk te stijgen als pater Jonker F r a n c i s c u s
besluiten nog eene poging tot ontdekking te wagen. Mijn 6Ee Huyter t?an Oudheusden in Juli 1683 pater van Beest
geacht medelid in de Hist. Comm. der Mij. v. Ned. Letter- Copvolgt; 1684 geeft 22 doopelingen en dit getal wordt
1neestal behaald tot zijn dood op 10 Nov. 1699 toe. Nog
1) Zie mijne bijdragen in Mdbld. 1924 k. 261--?69 en 311-312.
grooter kerkbezoek valt op te maken uit deze bron gei
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durende het bewind van zijn opvolger, pater ,Tacobus
Clnesmun. Het eerste jaar is dit getal reeds 27 en het
stijgt langzaam tot 39 in 1705, 59 in 1706, 66 in 1707.
Dan komt het placcaat der Staten en in Juli 1703 w o r d t
de kerk gesloten; het eerste halfjaar voorspelt het naderend
onweer, want slechts 20 kinderen worden gedoopt. Heeft
de snelle groei der Leidsche Jesuitenkerk in de voorafgaande jaren medegewerkt tot de sluiting? Verband lijkt
mij wel voor de hand te liggen. Bij de sluiting was het
den pastoor, die sinds lang een of meer socii of helpers
had, ja wel moest hebben, ten strengste verboden te
officieeren. Nu, dit is in 1708 en 1709 dan ook niet meer
gebeurd; althans gedoopt is er niet, maar de pater, die
van toeu af verlof had de eigendommen zijner orde te
bewaren, werd beschermd, doordat het gebouw betrokken
werd door eene aanzienlijke R. C. vrouw, meestal aangeduid als de Vrouwe vat1 Vrije Nes, of de Vrouwe van
Sluypwijk; dit was Maria Mugdalem van Ornicc (1667
-1736), vrouwe van Vryenes, Sluypwijk, Cromstryen,
Ravensberg, Oud- en Nieuw-Gravekoop en Nieuwenbroek,
e c h t g e n o o t e v a n Bernard raly Moetq heer in Klinkorland en &$oort (1640-1718). Zij werd met hare kinderen 1 Oct. 1724 tot Barones des H. R. R$ks verheven
en 16 Dec. d. a. v. tot Gravin door Keizer Karel VJ..
Reeds in het begin der eeuw komt zij herhaaldelijk als
getuige voor; wellicht woonde zij tijdelijk daar al lang
in een der panden van schier uitsluitend Roomsch-Catholieke eigenaren, die sinds het eind der 17” eeuw aan het
Noordelijk deel der Pieterskerkgracht W. Z. voorkomen,
n.1. de vatz Campen’s, van Velclen’s, van Varick’s en Mevr.
Tja& geb. van der Goes.

v i n g van uit eene binnenplaats het daglicht. Na tal
v a n verauderingou werd het gebouw in het midden
der 19~ eeuw gesloopt on ingericht tot eene gymnastiekschool, die als zoodanig nog dienst doet.

In 1710 wordt weer een doop bediend, in 1716 í5,
in 1712 4, om dan weer tot een of twee per jaar te
dalen, doch ik vermoed, dat deze plechtigheid meestal
aan huis zal hebben plaats gevonden, al werd er toch
tegen het verbod in gekerkt, want in 1719 klaagt de
hoofdofficier, dat er telkens meer menschen heen trekken
en verzoekt den burgemeesters te mogen ingrijpen, hetgeen wordt toegestaan. Dan blijkt er een eind aan te
komen, zooals de overheid verlangde, want in 1732
wordt de kerk genoemd, als ,,van over lange jaren gegesloten en ongebruikt.” Met eenige intervallen wordt
echter nog in het doopboek aanteekening gehouden van
een enkelen doop tot 1734. Vervolgens blijkt de achtergebleven missionaris, vermoedelijk ten huize van de
grootouders Tjarck het H. Doopsel toegediend tehebben
aan de in 175 I -1763 alhier geboren kinderen van het
e c h t p a a r d’oultremont-Tjarck. Ten slotte e i n d i g t d e
reeks met een lö Sept. 1756 gedoopt kind van zeker
echtpaar van Hanzen en dan volgt:
12 Jan. 1767 obiit R. P. PFdippus Ignntius Olica,
cui X1 Feb. successi Pet+us de Winter alias R a c h e l .
Van pater de Winter heeft Brtrtholomeus van Bediel
(I 728-- 1809) het bewaken der eenzame post overgenomen,
totdat de bul van Paus Clemens XlV op 21 Juli 1773
zijne orde ophief. De pater 1’. Baetom, die voor van
Swieten het afschrift teekende, was vermoedolijk een
tijdelijk hier vertoeveud missionaris, socius van pater
van Berckel. De kerk der orde was, zoosls gezegd,
gevestigd in een perceel aan de Pieterskerkgracht, dat
zich uiststrekte tot in de Schoolsteeg. Het voor kerk
bestemd gedeelte bevond zich aan de steegzijde en ont-

Doopboek.
1670 F e b . 1 6 . 12eynerics f. Petri vast relden et Catharinse van der Waerdt. Susceperunt R. D. Bartholomaeus van Velden et Cornelia Capelman.
1670 N o v . 1 0 . 9ntbreas f . H e n r i c i FFilmers et Elisabethae La Moote. Susc. Henricus Sachtleven et
Emerentiana.
1671 1Maart 14. &‘cit*ia f. Joannis van Rymburgh et Josinae van Schuylenburgh. Susc. Maria van Rynsburgh.
1671 Mei- 26. Alida f. Gerardi ~((18 &uieten et Willeminae
v a n B r e e r o d e . Susc. C o r n e l i a Pancras van her
Bockhorst.
1672 Mei lb. Adriamls f. Adriani Wittcrt 1) et Mariae
Knottert. Susc. Joannes Knottert et Joanna Wittert.
1672 Juli 14. 12eynerzcs f. Petri va?a Velden et Catharinae van der Waerdt. Susc. R. D. Bartholomeus
van Velden et Cornelia Capelman.
1672 Oct. 24. Agutha f. Gerardi v a n Szoieten et Willeminae van Breerode. Susc. Theodorus Verhoog et
Maria Franken Pot.
1673 M e i 1 5 . Joanna f. Adriani Wittert e t M a r i a e
Knottert. Susc. Cornelius Sprongh.
1674 Juli 3. J a c o b u s 2gnatius van dez. ouders. Susc.
Aldegondis van Rhijn.
1674 A u g . 1 8 . Elisabeth k. H e n r i c i Iliilnrers et Elizab e t h a e L a Mooto. Susc. E v e r a r d u s Putman et
Emereu tiana.
1674 N o v . 1 0 . ..?Zlizdeth f. J o a n n i s p:ala Rynsburgh et
Josinae van Schuylenburgh. Susc. Mauritius Ymidt
et Elizabeth van Schuylenburgh.
1676 J u n i 1 4 . Catharina f. Henrici Filmers et Elizab e t h a e L a 3footen. Susc. J o a n n e s S c h o l v e r t e t
Catharina Kramers.
1677 O c t . 1 8 Alida f. Nicolai l’ierck e t A g a t h a e v a n
Leeuwen. Susc. Gummarus Crayenbosch et Beatrix
Jans.
1690 Sept. 23. Agatha Cornelij VUI~ Sdeten et Joannae
v a n d e r Cock. Susc. G e r a r d u s e t A g a t h a v a n
S wieten.
1690 Nov. 6. Jocomes Witlert Adriani Wittort et Mariae
Knotter. Susc. Cornelius Sprongh.
1694 S e p t . 27. niicolans f. D. Nicolai l’zerk et Petronillae van der Goes. Susc. Arnoldus van Leeuwen,
Cornelia van der Goes.
1697 Oct. 18. Petrus van dezelfde ouders. Susc. Petrus
de Bie et Digna van der Goes. Deze doopceel geligt 2 Juni 1808.
1697 Mei 18. Jomna ïldasia Jacobi de Buf et Mariae
van Rensburgh. Susc. Joannes van Rensburgh et
Joanua de Buf.
1697 Oct. 17. Ctrtharina Theresti J o a n n i s uaqa de/* Borgh
et Corneliae van der Wielen. SUPC. Willebrandus
van der Wielen et Margarita Tadts.
1698 Feb. 27. Maria Catharina Jacobi ,uan Velde et
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Catharinae van Broeck. Susc. Cornelia et Bernardina Hovinga.
1698 Naart 31. Cathnriua Philippina Jacobi le Buf ot
Mariae Rensburgh. Susc. Philippus le Buf et Josyna Schuylenburgh.
1699 Sept. 26. Agatha Maria f. Jacobi de Bt,tf et Mariae
van Rhynsburgh. Susc. Dl’” Agatha van Schuylenburgh et Agatha van Rhynsburgh.
1700 Mei 7 l). Ger.ardzls f. Thomae van Stuieten et Elizabethae Loo. SLIS<:. P h i l i p p u s v a n S w i e t e n e t
Catharina van Barckenrode nomioe Catharinae Loo.
1700 Mei 9. Gertrudis f. Cornelij vut1 S’wiele?b et Annae
Ruyhoven. Susc. Gertrudis van Schaak loco Elizabetbao Reyhoven.
1700 Sept. 4. Joannes f. Nichaelis IIYiZmers et Annae
de Clerck. Susc. Elisabeth Wilmers et Joannes de
Clerck.
1702 Maart 20. Hejzl-icus f. Andreae Filmers et Mariae
D o b b e n s . Susc. Henriaus Wilmers et Antonetta
Dobbens.
1702 Dec. 1. Plzilipptcs Jacobus f. D. Jacobi le Beuf e t
Dlae Nariae Rijnsburgh. Susc. »‘la Judoca Schuylenborgh et Agatha Rijnsborgh nomine Di Philippi
le Buf.
17032) Mei 27. Uaria Theresn et Sara &fctria geminae
filiae Thomae van Xwietera et Elizabethae Loo. Snsc.
ti- priorem Catharina van Berkenrode nomine Catharinae Loo, secundam etinm nomina Petri Loo et
Theodorae van den Bergh.
1703 Juni 23 A g a t h a Alaria f. D. Cornelij vnn Campen
t et Dlae van Weezep. Susc. Petrus van Weezop et
Dia Naria d e Haze.
1704 April 14. Henricus f. Cornelij van Swieten et Annae
Reyhove. Susc. Cornelia Uylooren nomine Elisabethae Reyhove et Guilielmi van Egmont.
1704 April 15. Nicolaus f. Andreae Wilmer~s et Nariae
D o b b e n s . Susc. Anna de Clercq et Hermannus
Wilmers.
1705 A u g . 22. 3, Cornelius GijsOertus f . T h o m a e van
S w i e t e n et Elizabethae Loo. Susc. Agatha van
Swieten.
1766 Sept. 25. Mal*ia Magdttlena f. Andreae Wilmers et
M a r i a e R o b b e r s . Sosc. Joanna de C!erck nomine
Nariae Bon et hlichael Wilmers nomine Joannis
v a n Hispen.
1707 Mei 24. C a t h a r i n a Theresa f. D. Jacobi De Beuf
et Nariae van Rhynsburgh. Susc. D1la Maria Schuylenborgh et Agatha van Rhynsborgh.
1707 Oct. 26. Theodorus Gzbilielmus f. D. Joannis v a n
der Burgh et Corneliae van der Wyle. Susc. Dl’”
Elizabetha Taats.
1707 Dec. 9. Hugo ot Henricus gemini f. Cornelij can
Swielen et Joannae Boyhove. Hugonem Susc. Maria
van Swieten. et Gerardus Westerman, Henricum
vero susc. Cornelia Uyloorn et Thimoteus Buytewegh, nomine Guilielmi van Egmont.
1761 Juni 6 Nicolaus Theodorus Joannes f. Joannis
Baptistae Francisci Georgìj comitis d’Oultremont et

Nariae Jacobae Tjarck. Susc. Nicolaus Tjarck et
Naria Theodora d’oultremont.
1762 Juli 30. Joanna C o r n e l i a Florentia Xaria, e x
eisdem parentibus.
Susc. Da Florentius d’0ultremont comes de Warfusé et Dos Joanna van Breo uxor D’Joannis Petri
Henssens.
1703 Juni ll. Carolus Jacobus Petrus Ignatius ex eisdem
parentibus.
Susc. R. D. Carolus d’oultremont et D”” Maria
Jacoba de Jonge uxor Dni Nicolai
. . . Tiarck.
P.S. In dit doopboek lag eene vorklarlng van pater
Aegidius Corluy S. J. d.d. 9 Nov. 1728, dat te Gor in c h e m gedoopt waren :
26 Aug. 1686 Joannes Ignatius, zoon van Joannes
van Heukelom et Gertrude Halhuysen, susceptrix Aleyde
van Heukelom.
4 Juli 1692 Reynerus van dezelfde ouders, susceptrix
Maris van Heukelom.

1) Vgl. Taxandria’s gespatieerd gedrukt als, jg. 1924 k. 311.
2) Vgl. mijne meening over Nolaris van Swieten’s verhouding tot
Jesniten en Jansenisten, jg. 1921 k. 311
3) Als boven.

Trouwboek.
1697. Aun. 18. D. Bdrianus WittPrt 1) et Dl1 Bnna Maria
Mo&s, testes D.D. van Homa (Corna Sprongh, heer
van Hoogmade), Eminga, Schaap.
1697 Nov. ll. Franciscus Breton et Isabella Smid& t.
Douwe Lasu (Don Velasco) et Guilielmus Smidt.
1700 Juni 6. Atldreas Wilmers et Maria D o p p e r , t .
DIB Vulkers, Elisabetha Wilmers et ancilla.
1701 Aug. 2. D. Cootelius l-nn Campen et Dia Agatha t*an
weiep (Weesp).
1706 Feb. 24. D. Corllelizts Il’ittert et Dl” Elisabetha Uaria
Rgnsborgh.
1706 M e i 1 6 . Leonardus van Swiete,t ut Gatharitta t’an
Velsen, t. Dl”” Cleuters, Schrnma, Peele.
1760 April 20. (benedicente R. P. Adolpho de ‘Bye)
Joanncs Baptista I”ran.ciscns Georgius comes d’Oultremont et Maria Jacoba Tiarck, testes: D* Guillielmus et Henricus comites de Nassau, ultimi D”’ uxor,
Nicolaus Tiarck, Theodorus de Bye, utriusque uxor,
JOBS Petrus Hanssens.

De afstamming van het geslacht Tak
(Tak van Poortvliet, Dumon Tak),
door H. W.

VAN

TRICHT.

De stamreeks van dit geslacht vangt in Ned. Patriciaat
11 (1911) aan met
,I. Anthony Tak, leefde te Leur omstr. 1690, lakenkooper, tr. Leur Dlngena Nuyens, dr. v. H e n d r i k
JacoOs en h;. 2v. van den Beemdt.
1 1 . Pieier Tak, geb. Leur in 1698, bierbrouwer te
H o e v e n , t ald. 12 Juni 1763, tr. 1720 Maayken
van ‘t Geloof, geb. Etten 28 Jan. 1701, dr. v. Servaas Govertsz. en Neeltje Rnthonetta Berk ”
Hiermede stemt geheel overeen ,, Het BrabantschZeeuwsche geslacht Tak” door P. C. Labrijn, en aan
de in dit werk als bron genoemde familiepapieren zal
ook de stamreeks in Ned. Patr. ontleend zijn. Do schrijver
vermeldt van dezen stamvader Anthony een zuster Catelijne, gehuwd met C o r n e l i s v a n Eekelela (zie jg. XL
1) Sc. YBU der AR .

335

336

kol. 167) en in het belangrijke Naschrift (B$. II), waar
hij verslag doet van een onclerxoek in de kerkeboeken
van Leur, wordt van een Cutelij?ze de doopsinschrijving
vermeld, dochter van Cornelis Lambrechto Tuk en T(anneke?) Jacob Hcndriks. Men vond bovendien de doopen
van 4 harer broers en zusters, niet echter van den stamvader Allthony. Voor ‘t overige bleken de als bron gegebruikte geslachtsregisters zeer betrouwbaar.
Op grond van deze gegevens stelde ik een onderzoek
in in de Rechterlijke en Notariëele archieven van Etten
c. a., in het archief der Nassausche Domeinen, het kerkeraadsarchief van Etten en dat van Leur. Deze rijke
brqnnen leverden voldoende materiaal op niet alleen
om den stamboom eenige generaties hooger op te voeren,
maar zelfs om de 16 kwartieren van Servaas (17271807), den laatsten onder Etten geboren Tak, volledig
te construeeren.
Uit de gegevens in hs. en bovenvermeld onderzoek
blijkt dua met groote waarschijnlijkheid, dat Bnthony
T u k een zoon is van C o r n e l i s L a m b r e c h t s on T .
Jacob Hendriks. Wij zoeken allereerst een bevestiging
hiervan, en vinden die in de ,,Reeckeninge B e w i j s
ende Reliqua, die doende ende overgevende is Jacob Pr
Henricx aen derfigenamen Corn. Lambreght Tak” e n z . ,
gepresenteerd 20 Sept. 1694. In dit stuk worden als
erfgenamen genoemd : A,rl tlron!! Corn. Ta& en Cornelis
Jans van Eeckelen. Zagen wij hieruit, dat Anthony inderdaad een zoon van Conz. Lnmbrechts was, later werd
de in het doopboek niet gevonden doop van A n t h o n y
aangetroffen achter in e e n 1idn;atenboek v a n L e u r
(kerker. arch.), dat tijdens een vacature als doopboek
gebruikt schijnt: 29 Oct. 1656 ,heeft ten H. Doop gepresenteerd bornelis Lambrechts Yack sijn kindt genaemt
Anthony, de moeder Theuntje Jacobs, getuygen D. Co~~~elis
Heynsbergen predicant tot Bergen op Zoom en Soetje
Geerf Kuypers.”
De ondertrouwacte dezer ouders vermeldt reeds bovengenoemd Naschrift. Zij luidt: 20 (niet 21) Juni 1643
Cornelis Lambregts Tack, j m. ende Tetln1gen Jacob Heyndricks, j.d. beyde hier geboren ende oock won. [(In marg.:)
sijn getrout tot Ginneken]“.
Zoeken wij den doop van beiden in de Leursche boeken,
dan vinden wij hem niet, haar wel: ,,Ao 1614 den 15 Juny
is van mij gedoopt Jacobs Hoindrixen kint genaempt
Zeuw!i, de get. waren Meester(?) Isaac, predicant van
Scherpenes ende Michiel (C’~rn~~~) Buysen ende Claercen
Jans Coninx wonende op de Glundert”.
Voor het opvoeren van den. stamboom-Tack zijn wij
dus aangewezen op het Rechterl. Archief, en dit zal ons
omtrent de ouders van Cortl. Lnmb. Tack niet onkundig
laten. Behalve uit de belangrijke ,Stset ende inventaris
inden sterfhuyse Lambrecht Gewit Tack,” die hieronder
ter sprake komt, blijken de ouders van Corn. L a m b .
uit enkele schepenacten van 1643:
12 Juni 1643 1). Lambrecht Geerits Tack renuntieert ten behoeve van Berlelemeeus Corn. van Ots en
Jan Corn. Brouwer, zijn schoonzonen, en Cornelis en
Claes Lamb. lack, zijn zonen, van zijn aandeel in de
nalatenschap van wijlen zijn dochter &?ae?yketz Lamb. T.,
gehuwd met C%aes &aessen.
1 Oct. 1643 l). ,, Lambrecht Gewit !lack met Ta n n e k en
_~___
*) NO 385 wui den Inventaris,

Anthonis Claessen van Ghils dr sijne h u y s v r o u w e
verkoopen 4 p a r t van 10 gemeten beemden in Creytenburg.
Gewapend met deze gegevens mogen wij beproeven,
of de oudste R. K. doooboeken van Etten. die in den
regel uitsluitend patroiymica vermelden, Óns nog iets
leeren kunnen. Wi,i vinden als kinderen van Lamberius
Gerardi en Afina AnthonEj gedoopt:
29 Apr. 1603 Qer&ots.
7 Aug. 1600 Maria.
1 Mrt. 1608 Joachima.
19 Mrt. 1609 Gerardus.
6 Jan. 1613 M a r i a .
21 Mrt. 1616 CathelZjna.
27 Mei 1618 Cornelills.
Verdere gegevens verstrekken ook de Roomsche boeken
ons echter niet, en wij zijn wederom op de Rechterl. en
Not. archieven aangewezen voor ‘t opsporen van de ouders van Lambrecht Geerits Zack.
18 Dec. 1605 1). Compareert Lambrecht Geerit Pieters.
D a t deze dezelfde is als Lamb. Geerits Yack blijkt uit
de volgende acten. Wij zien daaruit tevens, dat zijn vader
Geerit Pieters eeu dochter Sijken had, geh. met J a c o b
Aert Domis. en ttcee dochters Jacomijne, do eene gehuwd
met Cornelis Anihonissen Perrliet en gestorven v8ór 27
Nov. 1610 evenals haar man, de andere geh. 10 met
Oeerit l+ansa. nanen, 20 met Huybrecht Jacobs.
19 Jan. 1613 2). Jacob A.ert Domis eenerzijds en Lambr.
Geert Yack als voogd met Domis Aerts als toeziender
v a n voornoemden Jacob Aerts twee weezeu, verwekt bij
Sijken Geeraerdt Pieter@‘, anderzijds, deelen de nagelaten
goederen dezer laatste.
27 Nov. 1610 2). Lambrecht Geèrtserl voor zichzelf en
als toeziender van de weeskinderen van wijlen Mijntken
Geeritsen,
Arrtho~is Anthonissela Vervliet als voogd der weezen,
Jacob Aertserz [Domis] voor zichzelf [sc. als wedi‘ van
S$iken bovengenoemd],
Geerit Fransen [Dawn. als man van Jacomi$e Geefits
zijn huisvrouw,
allen erfgenamen van het weeskind de Wael, verkoopen
een gemet lands.
20 Oct. 1596 gehuwd te Etten (R. E.):
Geerardus Franciscus en Jacoba Geerardi.
Prot. 3) 17 Feb. 1617. Anth’. Anth”. Pervliet eenerzijds,
en Geridt Erans Danen als behuwdoom en voogd, met
L a m b . Geridt Tack als toeziender van het nagelaten
weeskind van Cornelis Thoniscen Vervliet, waarvan de
moeder was Jacopmijntken Geridt Tacx, anderzijds, deelen
de nalatenschap van Mayken Goordela, v o o r n o e m d e n
Anth”. Iholiissen’s m o e d e r .
3 Jan. 1624 4). Compareert Jacobmene Geerit Tack”‘,
huisvr. van Huybrecht Jacops in ‘t land van Ruygenhille bij Willemstad, met Lambrecht Geerit Tack, haar
broeder.
G e e r i t of G e e r a e d t Pieters Tack, dien wij dus
als stamvader moeten aannemen, treffen wij aan in de
volg. acte.
1) No. 366.
‘) No. 363.
3) No. 871.
‘) No. 376.
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11 Feb. 1603 ‘). Huybrecht Thonis Geertsen verkoopt
aan Jan Mertenssen een gemet land op den Clappenberg ,,vrij met sheeren chijnse ende 30 sts ‘s jaers aen
Gerit Peeter Yack erfgenamen erve sonder meer commers.”
Behalve in deze acte, werd bij een uitgebreid onderzoek in de schepenprotocollen over 1660-1612 geen
Oeerit Pielers lack aangetroffen. Wel een Geerit Tack,
~II daar onder de vele Tacken die :t 1376 te Etten
woonden, deze voornaam nergens werd gevonden dan
is de navolge acten, is de waarsch$nlijkheid, dat Geerit
Ta&, .die hierouder volgt, identiek is met den stamvader Qeerìt Yieters, bijna zekerheid.
20 Feb. lö93 2). Comp. \\‘ozder Laweys [IT. d. Bersselaer] als voogd van ‘t nagelaten weeskind van Gerryt
Zack, welks moedor was Lijntken Christoffelsdr.
Ult. Feb. 1698 3). Comp. Hendrik Wouters [zoon van
ll’ouler Laureys], ~~1s voogd van ,,Geeryt Tacken wees-

kynt.”
1604 4). Jer. iiendrill van Etter koop een stede in de
Heyestraete, Zuid ,,d’weeskijnt Gerit Zc~ck”.
12 IJei 1605 4). Cornelis Qeert Tacks, geass met Ant’
Laureyssen van den Bersselacr en Nr. JIarite~t z‘atl Uythoven, zijn voogden, verkoopt aan Hendrik Woutersen
[u. cl. Bersselaer] ten behoeve van Neeltkera [Jans”’ van
Buerstede] 28 gemet enz. enz.
: Cornelis 6’eerits (Geeraprts) Yack compareert verder
tot + 1610.
Sch;jnt alzoo de zees voor de hand liggende identificeering van dezen Geerìt Tuck met den gevonden
stamvader Geerit Peeters Tack ons tevens als stammoeder
te doen- kennen Lijniken Christoffelsd [van den Bersselaer], uit onderstaande deeling blijkt, dat zij wel de
moeder van Conlelis Geerits, maar niet van Lambrecht,
Sckerl en de beide Jacomijne’s geweest is, die dus uit
een eerder huwelijk van Qeerit Tack zouden moeter
zijn gesproten :
8 Dec. 1615 5). Adhonis Laureys va)l dest Bersselaer
met Maria zijn huisvr., mede als voogd van Cornelis
Geraert I’crck, wiens moeder was Catarina Christoffels
van Bersselner, Mr. Be? tten van \f*thoven, namens zijn
hvr. Gutheyl(?) Laureys v. B. en de andere kinderen
van Laureys van den Bersselaer deelen de erfenis van
hun zuster Marie Laureys 2:. B.
Catarina’s vader Christoffel Laureys van den Bersselaej
was vorster te Etten in 1667. (jg. XLI, kol. 241,29ö.).
Wie van de vele Peeter’s 1 ack, die omstreeks 1670
voor schepenen van Etten compareerden, de vader was
van den gevonden stamvader Geerit Peeters, wordt door
de tot dusver bekend geworden oorkonden niet uitgewezen.
Uit de meegedeelde en vele audere oorkonden laten
zich de eerste generaties van de genealogie Tak aldus
beschrijven :
1. Geerit Peeters Tack, gegoed onder Etten c.a.,
is dood 11 Febr. 1603 ; waarschijnlijk is hi,i identiek
met Geerit (Geeraerdt) l’uck, die 20 Feb. 1693 dood
was en nit zijn huw. met Catarina Christoffels valt
‘) No. 366.
3) N’, 361..
8) N”. 363.
4, No. 366.
“) N”. 622.

den Bersselcrer (i voor 20 Feb. 1693) een onmondigen

zoon Corrrelis naliet. Zijn kinderen waren behalve
deze Cornelis (hun volgorde is niet bekend):
10 Lambrecht Geerits Z., die volgt 11;
20 Jacomyntken Geerits T., -f- voor 27 Nov. 1610; tr.
Cornelis Anthonisse,l Veruliet, i_ voor 27 Nov. 1610;
3” Jacomyntken Geerits T., tr. l0 Etten (R. 9.) 20Oct.
1696 Geerit Prnl/sen Datten (+ na 17 Feb. 1617);
20 voor 3 Jan. 1624 Huybrecht Jacobs;
40 Sijken Geerds T., t voor 19 Jan. 1613, tr. Jacob
Aert Domis.

11. Ltlmbrecht Beerits Tctck, geb. _C 1676, + tusschen
26.6.1668 en 1.7.1669. Blijkens inventaris liet hij na
10 aan de wed. con hofstede op de vaertcant onder
Etten groot 26 gemeten en 22 gem.verspreid liggende;
20. aan de kinderen : een hofstede op de vaertcaut groot
8, een id. groot 7 gem., verder in verspreide perceelen totaal BQ bunder, 13 gem., 1760 roeden bouwen weiland, bosch en ,riethille”, deze portie der
kinderen in totaal getaxeerd op f. I6260.- ; 30 ,aenden ghemeenen huysarmen alhier tot Etten achthondert roeden beemden in den Oostpolder”. Dat L.Q. T.
ondanks zijn blijkbaren welstand geen openbare ambten bekleedde, is ongetwijfeld aan zijn Roomsch
blijven te wijten. Hij huwde voor 1603 ï’a 1) 1~ eken,
dr. van Anthonis Claessen v a n G h i 1 se, die 7 Dec.
1677 wed’ was van Wouterken Pietersar, 12 Mrt. 1697
van Lijdken Claes Pier+ 26 Feb. 1603 echtgen. van
Maeyken Jacob Claes Heyn Neven, en dood was op
9 Apr. 1626.
Van de kinderen (zie boven) bleven in leven:
10. Mayken, ged. 7 Aug. 1606, tr. 1” Cor?a. Pietet

Goorts E y c k ; 20 Bertelmeeus Cor?a. van Ots ; Eio
Jacob Corn. Huybr. van Sevenberge ;
2*1. Mayken, ged. 6 Jan. 1613, tr. Clnes Claessen;
30. Catelzjne, g e d . 21 Mrt. 1616, tr. Corta. Jansen
Brou,Ker ;
4O. Cornelis, volgt 111;
60. Claes, geb. & 1627, t 9 Apr. 1668, tr. 10 Neeltkeu
Cora. Peeter Geleyns ; 2” Soetje Cfeerit Pierssell
de Cuyper, uit welk huw. geen zoons bekend zijn.
HI. Cornelis Lam brechts Tack, ged. E. (R. K.) 27Mei

1618, t tusschen 20.4. 1692 en 16. 6. 1693, gogoed
onder Etten c. a., werd (door zijn huwelijk?) Protestant, was gezworen te Etten 1679, schepen 1664,
‘77-‘79, ‘84, ‘88-‘91, burgemr. 1662, diaken te Leur
1663-‘04, kerkmr. ‘66, ouderl. 1669, ‘60, ‘80, ‘84,
‘BB-‘93; tr. Ginneken (ond. Leur Herv. 20. 6. 1643)
Teun tje Jacob H eiarix: (van de Moer èènmaal),
ged. Leur (Herv.) 16. 6. 1614, t 26. 12. 1683, dr.
v. Jacob Henriic en Maria COWZ.‘~~. Roovers. Dezen
behoorden in 1612 tot de eerste lidm. van de Herv.
Kerk te Leur; hij was schepen o. a. in 1616-‘18,
‘d4-‘33, en ouderl. te Leur 1614, ‘22-‘23.
Elk hunner 4 kinderen erfde aan vast goed f 4200.
C. L. !Z. en T. .J. H. lieten, behalve 3 ongeh. gestorven
dochters, na:
(2”) Catelijue, ged. L. 14.4. 1647, tr. L. 21. 6. 1668
Cornelis Jans van Eeckelen, kerkmr. in 1681. [vlg.
XL, 1671;
(60) Jacob, ged. L. 12.2.1662, later gevestigd en
gegoed onder de Klundert, i_ voor 1693 zonder
ons bekende nakomelingen ;

.
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(6’) Anthony, die volgt IV (Ned. Patr. gen. 1).
(1) A 11 Ih o 1~ y Tuck, ged. L. 29 Oct. 1656, koopman te Leur, schepen 1724-‘33, diaken te Leur
1701, kerkmr. 1693-‘95, ouderl. 1699, 1705, ‘06,
‘lg-‘22, i_ na 13.7.1733; tr. L. 20.8.1690 Dingenn
I\i ujjens, g e d . L. 17 Feb. 1669, dr. v. H e n d r i k
Jacobus N. (schepen 1678-‘86, diaken ‘86, ouder].
‘91, 1700, ‘11, kerkmr. ‘05) en Heyltje Willems van
den Beemdt.
Uit dit huweliik:
1°. At&o,letta, <r. Fraqois vwn h’iel, b r o u w e r t e
Leur, schepen 1724-1766 ;
20. Heglfje, t r . Adr~ianus Oulrens;
3”. Cornelis, tr. J o h a n n a Kroou, waaruit:
a. Atithol?,y, gehuwd te Antwerpen en stichter
van een in 1838 uitgestorven R.R. tak aldaar;
b. Adriana, tr. Adriaan de Oastelnar ;
4”. Pieter, die volgt V (11) ;
60. Henricus Jacobus, 1703-1782, brouwer te Leur,
schepen vanaf 1760, tr. Anthonia uwti Opstall.
Van de kinderen noeme wij:
a. Govert, brouwer en schepen, ong. i_ 15.4.1823 ;
b. Dina Maria, tr. Jncobus Benjamin van Breda,
burgemr. van Oudenbosch.
w Piet er Tak, ged. L. 23 Sept. 1696, brouwer
te .Hoeven, + ald. IS J u n i 1 7 5 3 , t r . ( o n d . E t t e n
3 0 D e c . 1 7 1 9 ) Baria van ‘t Cfebooff, geb. E.
28 Jan. 1701, i_ Aardonburg 27 Feb. 1761, dr. v.
Servaes Bovertse en Neeltje Anthonissen Berck.
Uit dit huw., behalve 3 gehuwde en één ongeh.
dochter, twee zoons, die volgen VI (111):
(111) 10. Atlthony Tuk, ged. Hoeven 10 Aug. 1721,
schepen te Etten 1760, daarna brouwer en wijnkooper te Aardenburg, schepen en burgemr. ald.,
t ald. 6 en begr. in zijn familiegrafin de St. Baafskerk 12 Mrt. 1776. Uit zijn huw. met Pieterwelk
Bruys 7 kinderen, allen zonder oir overleden.
Se 1.0 a CL s Ta 16, 1727-1807, hoofdman, schoolmr.,
koster en’z. te Eede, schepen v. 11. graafschap Middelburg (Vl.). Hij zet het geslacht voort.,
Zijn 16 (Ettensohe) kwartieren zijn:
,Taok
Van Geloove Berck
Nuyens
Van Ghilse Visscher
Huybrechts
Adriaens
Henricx
Van den Beemdt Van Eeckelen Berck
Roovers
Huybrechts
Vermunt
Eyck

,(Dordrecht 16 Nov. 1732)
Ja?& l:alh de Putte en Mundìtla va?z Thiel-Justus”;
,,(Bergen op Zoom 3 Aug. 1736)
Johannes Ooerdorp, Luijtenant int Regiment van
den Hr. Collonel Crommelin en Qeertrzrajd Lamberts,
get. Otto Lindequist, Bester Olivier W.D. , . . . . . ,--H ester Louwisc1”.
Van de ouders vau J u s t u s van de Putie staat te
Dordrecht het navolgende aangeteekend :
,,(geh. 6 Nov. 1719)
Jan run de Putte, j.m. van Dordrecht, woont hij de
vuijlpoort, met Mondina van Thiel, j.d. van Dordrecht,
woont bij de vuijlpoort, volgens schriftelijk consent
v a n Jan ,c*aga Thiel, h a a r v a d e r ” ;
,,(ged. 4 Sept. 1686)
Justus cala de Putte en Maria Maas-Jonla ja is”,
,,(begr. 27 Nov. 1746)
D e H e e r Ja11 LW~ de P&ten sen de voui,jlport, e e n
koest extra, laet kinder nae”;
,,(begr. 24 Nov. 1732)
J u f f r o u Mondìna vcm Tiel, houijsvrou van de heer
Yutl can de Putte, laet kinder na, eeu koest boven
het getal”.
Omtrent de ouders van Jnla va?a de Pwtte vond ik
het navolgende :
,(geh. Dordrecht 6 Mei 1684 - moet zijn 6 Juni 1684)
~Justus vel& der Putle, j.m. v a n M i d d e l b u r g , m e t
&rin Maas, j.d. van Dordrecht, beijde wonende in
de Voorstraat bij de Beurs”;
,,(ged. Middelburg 27 Juni 1664
Heerrncrll van de Putte en Catrka Ouseels-Jus tus,
get. Pieter Poleij en Tanneken Bertens” ;
,(ged. Dordrecht 18 Apr. 1669)
Abraham Maas en Anna Pisset-M I[. r f cc” ;
,(geh. Dordrecht 16 Maart 1699)
Arnoldus vn+a d e n Salaten, wedr. van ‘s H e r t o g e n bosch en wonende alhier, met Maria Moc(s, wed. van
Justus vn~i der Putten van Dordrecht”;
,,(begr. Dordrecht 12 Mrt. 1712)
Juffr. Marija Maes, De Glase met rou behange, 4
coqsse bove het getal”.
Blijkens een acte gepasseerd voor de Weeskamer te
Dordrecht 14 Apr. 1692 was Justus vaqa de Putte ,,seepsieder” en woonde toen bij de Vuijlpoort.
In het Poorterboek van Dordrecht komt van hem
da volgende acte voor:
,,Dordrecht 22 Oct. 1681, actum ut s.
ontf. als voren (= als borger e n i n h e e m s p o o r t e r
der stadt Dordrecht)
Justus vac Putten en wert hem treght staende tot
het borgerschap vereert volgens resolutie van date
d e n 1 4 Atig. 1668, mits hem in alles regulerende als
grossier”.
Van Herma~~ vala de Putte vond ik vermeld :
,,(ondertr. Leiden XIIJ Martj 1662)
Hwmccnrts cnr~ der Putte, laeckencooper , jongman
van Middelburch, wonen. aldaer vergeselt met Pietel
ca~ der Putten zijn vader woneTi. mede aldaor met
Cnthnriua Ouseels Jongedr. v a n Leijden woneiï. o p d e
Haerlemstraet vergeselt met Tanneken Ouseel haer
suster op den Ouwden Rhijn”;
,,(geh. Leiden 9 Apr. 1662)
Harmnlaus vaG Putteja, laeckencopor, Jongman v a n

De herkomst van het geslacht

Fransen van de Putte,

door W. A. VAN RI J N.
In een nooj o p b l z . 249, jaargang 1923 van Ned.
Patriciaat verzekerde de redactie, dat onderzoek naar
oudere generatiën van dit geslacht o.a. ook te Middelburg geen resultaat opleverde.
Daar het mij zeer vreemd voorkwam, dat ter plaatse
niets van deze familie zou te vinden zijn, stelde ik een
onderzoek in, waarvan het resultaat hierbij wordt medegedeeld :
,,(ondertr. Middelburg 7 Sept. 1762)
Justus van de Putte, j.m. van Dordrecht en E s t e r
Louise Overdorp, j.d. van Bergen op Zoom,
att. gegeven om te Zutphen te trouwen”.
De doopinschrijvingen van dit echtpaar luiden:
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Middelburch, woneudo aldacr m e t C’alharijna Olbseels
J o n g e d r . vau Leijden, wonende opto Haerlemstraet”;
,(ged. Niddelburg 23 Juli 16%

11. Pieter van de Putte (de Jooghe I)), geb. Middelburg,
tr. Middelburg 26 Apr. 1623 Lecijnigien Roosc, geb.
Oudenaarde, dr. van Frauçois Roose.

De huwelijksacte van zijn ouders luidt:
n(ondertr. N’burg 1 Apr. 1623, geh. 26 April)
&ter van tle Putte j.g. van M’burg en Levijntgien
Roose, j.d. van Oudenaerde;
testes Agnete wed. Pieter van de Putte, moeder van
bruijdegom met Hermau van de Putte broeder ende
voocht couseuteert int huwelijck, gelick oock doen
Frangois Roose cum uxore vader en moeder van de
bruij t.”
Voor den notaris Johan Rubbens te Middelburg compareerde 20 Nov. 1630 ,Agneeta Bouzuens, weduwe en
boedelhoudster van Pieter vun den Putte, als testamentaire voocht geweest hebbende van Hetman van den
Putte Hermanssone wijlen, geassisteert met Herman
van den Putte haren sone, ketelaer ende Borger deser
voorsz. Stadt als haren gecoren voocht, Dewelcke heeft
geconstitueert ende iu heure stede gestelt, soo zij doet
midts desen Louwijs Jacobsen Wisse haren behoutsone,
laeckencooper ende Borger alhier”, etc.
In het arschief van de weeskamer te Dordrecht komen
onder no. 1044 nog eenige acten voor, waaraan ik het
volgende ontleendo :
,Rekeninge, bewijs ende Roliqua, die Angaeeta Boudens,
weduwe van Pieter can de Putte, als Testamentaire
voocht geweest hebbende van Herman van de Putte
Hermans sone wijlen, dner moeder off was A d r i a n a
Paulij”, etc.
,Item aangaende de Rente van Veertich guldens d’
voorsz. weese toecomende, staende g e h i p o t i q u e e r t o p
een hu+ genaempt ,den Coperen pot” in de Cammerstraat T’antwerpen,” etc.
,Overgelevert bij den Rendant ter weescamere der
stede van Dordrecht op den vjon martij xvjc X1X aen
Herman van der Putten ter presentie van Jutfouen
Geertruijt ende Elisabeth. Paulij als moeijen maternel
ende Mr. Herman Hallingh als voocht onde neve van den
voorsz. Herman van der Putte, Ten overstaen ande aenhooren vafi EIeeren Jacob Franse Wittensz, Hugo Repelaer en Mr. Bartholomeus van Segwaert als weesmrs
der voorsz. stede”, etc.
In het vervolg van deze laatste acte wordt Pieter pan
de Putte genoemd als ,oom en voocht” van ,,Harman
van de Putte, soone van wijlen Herman vafi Putte en
Juffrou Adriana Paulij.”
Uit de stadsrekeningen blijkt ten slotte nog, dat Pieter
van de Putte 10 Oct. 1589 poorter van Middelburg werd.
De inschriping luidt als volgt:
,,Pieter van Pi& van Antwerpen, ketelaer”.
Aan de hand van deze gegevens, die door archiefonderzoek vooral te Middelburg nog belanrijk zouden kunnen
worden aangevuld, kan de stamreeks in Ned. Patriciaat
aldus worden opgevoerd :

HL Herman van de Putte, ged. Middelburg 23
Juli 1628, ,laeckencoper”, tr. Leiden 9 April 1662 Catharìjna Ouseels, geb. Leiden.

Pieter van de Puite en Vintgen Roose-Herman.

IV. Justus valt de Putte, ged. Middelburg 27 Juni 1664,
poorter te Dordrecht 22 Oct. 1681, ,,seepsieder”, tr. Dordrecht 6 Juni 1684 Maria Maas, ged. Dordrecht 18
Apr. 1669, begr. Dordrecht 12 Maart 1712, dr. van
Abraham en Anna Pisset. Zij hertr. Arnoldics ,van (den)
Saraten.

V. Joanrris ta,l de Putte, ged. Dordrecht 4 Sept. 1686,
,,koopman”, begr. Dordrecht 27 Nov. 1746, tr. Dordrecht
5 Nov. 1719 Xondinn varz Thiel, geb. Dordrecht, begr.
Dordrecht 24 Nov. 1732, dr. van Jan van Thiel.
VL Justus van de Putte, ged. Dordrecht 16 Nov. 1732,
ondertr. Middelburg 7 Sept. 1762 Hester Louwisa Oeerdorp, ged. Bergen op Zoom 3 Aug. 1736, dr. van Johannes
en GeertruQd Lamberts. (= 1 van Ned. Patr. 1923.)

Deafstammingvan het geslacht
door P. M.

VAN

van Lidth de Jeude,
WALCHREN.

Een verder onderzoek van de signaten van Drie1 gaf
mij gelegenheid de in kol. 346-46, XL11 opgestelde
fragment-genealogie nader aan te vullen en een fout
te herstellen. De schepenen zelf zijn blijkbaar bij die
talrijke naamswisselingen wel eens in de war geraakt
en zoo vond ik dat niet Jan, maar Cornelis Jans%. de
Joede de man w a s van Neellcen Il’outers (van Hellensbach). De gewenschte oplossing van de afstamming der
tegenwoordige van Lidth de Jeude’s mocht ik ook nu
niet vinden, maar wel bleek dat ,Jun z;an Lith de Jode
Jansz. een zoon had, die in 1622 reeds overleden was,
maar erven naliet. Deze zoon zou, wat den tijd aangaat,
de man van J o h a n n a II’olfl van Brake1 kunnen zijn,
maar toch zou hij m.i. beter in het kader passen als
een jongere broeder van Jan van Lidt de Jode Jansz.

1. Pìeter Hermansz. NIII de Putte l), geb. Antwerpen,
,ketelaer”, wordt poorter te Middelburg 10 Oct. 1689,
tr. Agneta Bouruens. Zij is wed. 20 Nov. 16‘20 en leeft
nog 1623.

Loofsignaat Drie1 í6-2-1606. Jan Cornelis Zaerssoen
en fferrit Jan Corneliszoen, J a n C o r n e l i s v o o r z i j n
andere kinderen en Gerrit Jans voor zijn andere broeder
en zusters verkoopen aan Dirk Fonck de jonge een morgen
op de Bastartscamp in Driel.
Idem 14-12--1610 Ida Jan Vogels huwt lsto Mr.
Johala van Dieden Rutgers, 2do Jan caga L i t h .
Schepensignaat Zalt-Bommel 1-11-1613. Wederzijdsch testament van Jan van Lil?& en Iken Jan Voegelsdtr.
Loofsignaat Drie1 3-10-1606. Jan Corrzelisz. genaempt
vaw Lith, schrijnwerker, gehuwd met Berde1 Loy de
Cocksdtr. heeft hierbij Loy Jansr, Jenneken Jans geh.
m e t Arien Roelofs en Cornelis Jansx.
Idem 22-9-1612. Jan van Lit Corfaelise schreynwerker en lda Jan Vogels echte luyden en de kinderen
Berde1 Jans en Jan van Lith, Blijkens inliggenden brief
hun 2ae moeder.
Idem 28-2-1612. IIóuter Reyfaiers van Hellensbach

1) Uit zijn broeder Ilermaiz Hermassz. can de Putte stcrmdo een tak, o.a.
vermangschapt aan de geslachten Halling, Schorer, von den Brande enz.

1) Zoo genoemd bij den doop van zijn zoon E’rcr.nyois, te Middelburg
19 Juli 1686.
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verkoopt meubels ten huize van Corrlelis de Joede (Cornetis Jansz de Joede, in margino) comparants dochters man.
Idem 12-9- 1613 Johan Cornelis Zaersa. den aldclz
tot Dryel, Johan hem selven hem vervangende en sterk
makend voor zijn samtelicke kinderen, Johan Cornelis

Zij beloven &agberl en Michiel Jaasz schadeloos te stel1i.n

voor zoover zij erven en goedbeurders geweest zijn van
z. Conaelks Jala Saerz en Je?a!&en ca?a L i t h , .Temeken
voirsz. ook naderhand wijff van oock z. I)irck Fonck den
aldela.
Idem 1614 blz. 128b. Leyatke~a ‘s Gieren, huisvrouw
van Cornelis de Joode in het testament van Hìllcbrant
de Qier Dircksz. (dit moet een verschrijving zijn voor
Beertketl, zie hieronder).
Idem 27-3-1622 Jan can Lith de Joede Jansa. ofte
zijn 2. zoo?as erven.
Idem 9-6-1627 Johaft Cornelis de Jode geh. met
An?aeke?a Ariëras. haar broeder Aert Ariëtas is scholt te
Z. 13.
Idem 19-11-1628. Beertken de GJzier, nagel. wede
van Cornelis Jansz de Jode. kinderen: Jan Cornelisz de
Jode, Beertken Cornelisz de jode geh. met Joost Ruigers,
Jenlaekeja Cornelisz de Jode, Cornelis Cornelìst de Jode en
Stijgatken Corpaelisz de Jode geh. met Jan Gerrits v a n
Stockhorst. Zij testeert 29-12-1628.
Idem 16--11-1631. Scheiding van Jala C’orvaelisz Je
Jode met de erfgenamen van zijn vrouw d?~?lelte9a Ariënsa.
Idem 9-3-1633 Barbara Fonck testeert en stelt als
erfgenamen haar broeder #Jan van Lith Cornelisz, vervolgens de afstammelingen van haar overl. broeders .la?a
en Jacob CorneE&., haar broeder Dirck Fonck en de
kinderen van haar broeder ook Dirck Fonck genaamt

Zaersx den jongen anders genaampt van Lilh schreynwercker en Johalz Lamberts Matthijst als man en momber
qijns wijfs, dochter Jacob Coolelis Zaersz., voor hem-

@v_en sich oock vervangend voor sijns wijfs samptelicke
medeerven van Jucob CorneE&,_ schelden Dircl6 Fonck
Dirckz den alden alles kwijt wat zij volgens magescheid
zouden mogen hebben.
Idem 24-7-1614. Johan Cornelis Zuersx. tot Drie1
voor hem en zijn kinderen, Jolban Cornelis Zaerse tot
Bl. gent van Lith voor hem selven vervangend voirts
zijn kinderen, Cornelis Jacobs, Aert Jacops, Johan Lamberts Natthz$z als man en momber zijner huisvrouw en
Claes Egensz als man en momber zijner huisvrouw, met
hen vieren kinderen oirs z. vaders Jacob Cornelisz ; Dirck
Fonck de jonge voor hemzelf, ,Tala Dircltsz. als man en
momber zijn& huisvrouw Barbara Foncl6, Gheertke van
Bueren mit oir gekoren momber voor oir zelven vervangend mede oir kinderen ende Jan v. LilJa de Joede
Jalasz als man en momber zijner huisvrouw Jennekela
Dircksz voirmaels w$f geweest van z. Dirck Fojaclc den
aldela, voirts Dircl6 Fonck de jonge en Jan Dircksz als
voigden over het weeskyut dat den alden Dirclr Fonclc
bij Jejalaeken Dìrclcsz zijn leste huysvr. geprocreert had.

geweest.
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De wiskundigen Abraham en Isaac de Graaf.
Naar aanleiding van ,Bouwstoffen voor de geschiedenis
.van de Levensverzekeringen en Lijfrenten in Nederland”
in 1897 uitgegeven door de Algemeene Maatschappg van
Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam, schrijft
H. J. K(oenen) in Ned. Leeuw van 1898, k. 60 een
artikel onder het hoofd Isaac Abrahamszoon de Graaf.
Het gaat hier eigenlijk over het vraagstuk wie Abraham
en Isaac de Graaf - beiden bekende wiskundigen -

I

Cornelia Jansz de Joede
i_ voor 1628

X

10 NeeZken Wouter8
valI Hellenabach
1610
20 Beertken de Gier
1614

I

Loy Jenneken Cornelia Berdcl
Jans
Jans
Jan
broeder Jan8
J a n s v. Lith C. de Jode C. d e
Cotnelìaa e n
Jode
X
Ariera
meerderj. zusters
Roelof8
1606

KORTE MEDEDEELINGEN.

I

Gomelis
de Jode

X

Anvwken
AriëtiSZ
-) 1631

I

Jan van
L i t h de Jode

X

10 Hanrick de
Veeradr. 16U8
20 Jenneken
Dircka, med.
Dirck Fonck
1614

Beertken Stqntken een eoon
-i_ 1622.
C.
de
-X
die erven
Jan
Jode
Gerrit8
heeft
0an
Stockhorst

Waren en of zij verwant waren aan de familie de Graaf
die in het Stam- en Wapenboek van V.v.0. voorkomt.
Nu mij van wiskundige zijde het verzoek bereikte om
nog eens in het Amsterdamsch archief te zoeken of daar
wat te vinden was met betrekking tot dit vraagstuk,
heb ik dat gedaan en met de hulp van den heer Nouwen,
den Commies van het Notarieel archief, het volgende gevonden.
Vooraf wil ik nog melden, dat dein bovenbedoeld artikel
genoemde lsanc de Graaf, geboren 23 Augustus 1683, een
zoon is van Darid Le Comte en Maria Anna Verdonck
(ged. N.Z. Kapel 26.8. 1683).
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Amsterdam 20 September 1639 (Pui):

Abraham de Qraaf, v. Amsterdam, schoolmeester, 24

jaar, ouders dood, in do Nieuwstraat en
S u s n n n a Pielers Heppingh, v. Amsterdam, 20 jaar,
ouders dood.
Amsterdam 27 Januari 1708 (Kerk):
Isaac de Gaaf, v. Amsterdam, 40jaar, Brouwersgracht,
va. Abraham de Graaf wil niet consenteeren, vlde Huwelijks Crakeel, en
Sanderinn de Brauìc, v. Utrecht, 40 jaar, Vijzelgracht,
ouders dood.
Zij trouwen to Baarnbrugge.
De doop van Abraham on Isuac heb ik niet gevonden.
Het is ochter niet onwaarschijnlijk, dat zij doopsgezind
waren, vooral de vader Abraham, echter in do boeken
op het doopsgezind archict heb ik ze niet gevonden.

Abraham de Gratrf had behalve zijn zoon lsaac nog
twee zoons: nam. Abrn?6am de Graaf, adelborst op het

schip Spare in 1694 en overleden te Batavia in 1698
en Ja16 (Johannes) de Grc6af, in 1694 op het schip- 3
Kronen, onderkoopman, ongehuwd ovorleden te Kaap
de Goedo Hoop 16 Juli 1697. (Dit blijkt uit een acte voor
Notaris van Loosdrecht te Amsterdam).
Isaac de Graaf is begraven in Amsterdam (Westerkerk, le cl.) 6 September 1743, zijne vrouw J’anderina
de Brauzo in dozelfde kerk 1 Januari 1747 le cl.
Het overlijden van Abrnltam de Graaf, den wiskundige,
heb ik niet, gevonden, hij heeft ook te Rijnsburg gewoond,
was daar in December 1706, zijn overliJden heb ik
echter ook daar niet gevonden.
In acten voor Notaris Boots 1699 en 1700 wordt Abra.ham
de Graaf genoemd examinateur der stuurluyden. In een
boekje door hem uitgegeven in 1703 staat voorin ,De
auteur kent geen voor de zijnen als die met de eigen hand
van zijn zoon zijn onderteekent aldus: Is. Graaf.”
A. B. VAN DER VlES.
Rochussen-Stokke.
I De in Ned. Adelsbook 1916 als stammoeder der
familie Roch6rssen voorkomende Adriana Cornelia Stokke
(dr. v. _LYarLus en Adriana Tant) zou volgens ons

medelid C. A. van Woelderen (vgl. Jg. 19-2, kol.
184) de dochter zijn goweest van Job of Jacob Stokke,
zoon van Cornclis en N. Copmoyer. De heer v. W. grondt
zulks op een aanteekeniog van Mr. M. Michielsen in een
handschrift ter prov. bibliotheek te Niddelburg, volgens
welko Marinus Copmoyer een ongenoemde zuster had,
getrouwd met Cornelis Stokke, wlens zoon Job Slokke de
vader was van twee,gezusters, gehuwd resp. met Isaac
Roclaussela en Cornelas vals Affelela, beiden schapen cn
raad te Vlissingen. Uit de registers ten gemeente-archievc
van Delft blikt echter, dat in de Oude Kerk aldaar op
2 Nou. 1716 is getrouwd (ondertr. 14 Oct.) Isak Roczuse
j.m. tot Vlissingen met Adriawa Corneiia Stocke j.d. uit
Delft; voorts dat Adriana Cornelia was gedoopt 21 Dec
1702 in de Nieuwe Kerk aldaar als eerste kind van
Marinz6s Stocke cn Adriana T&s, uit welk huwelijk 20:
.7ohaqana Paulina (N.K. 20 Dec. 1703) en 30: Marinus
Lambertus (N.K. 14 Aug. 1705). Het huwelijk StockeTants werd 28 Mei 1702 in de Gasthuiskerk te Delft
voltrokkon. Voorts blijkt, dat de grootmoeder van Mevrouw
Rochussen-Stocke (dus de moeder van Maria Stocke)
inderdaad Cor?aelia C’opmoyer heette. Ned. Adelsboek

geeft dus zoor juist als oz6ders van Adriana Cornelia:
M’arinzls en Adriana Tal2t.s. De door den heer van Woelderen genoemden (Stocke-Copmoyer) zijn wel haar grootozdders, maar wie dan Job Stok k e is, vond ik niet.
Do hierboven genoemde zuster van Mevrouw Rochussen,
n.1. hievrouw van Affelen v. Saamsfoort, geb. Johanna
Paulina Stokke, vinden wij terug in Ned. Leeuw 1902,
kolom 105, waar uit de beschrijving van haar grafzerk
te Alphen a. d. Rijn tevens het wapen dezer familie
Stokke blijkt; n.1. een half aanziend (vrouwen?) hoofd,
kleuren onbekend.
Volgens den heer Bouricius, gem. archivaris, aan wion
ik bovengenoemde Delftsche acten dank, is aldaar aan
de Weeskamer nog meer materiaal over de Slokke’s te
vinden.
T H . à TH . v.

D.

HO O P.

Schrieck.
In kolom 102 van jaargang XXXVIEI van dit Maandblad werd medegedeeld, dat Arelat Schrieck alleen bekend

was uit, het op 11 Aug. 1614 voor notaris Lenaert
Kettingh in den Haag verleden testament van Cecilia
Schrieck, waaruit niet eens met zekerheid bleek dat hij
haar broeder was.
Dit laatste blijkt duidelijk uit een tweede testament
van Cecilia, op 10 Dec. 1617 voor denzelfden notaris
verleden. Daarin toch maakt de testatrice, die in het
testamont van 1614 sprak van ,de kinderon van Arent
Schriecken”, melding van Ernst en Janneken Schriecken,
kinderen van haron broeder Aernt Schriecken.
In verband hiermedo verdient het de aandacht, dat
blijkens Navorscher XXXV, blz. 402, op 30 Sept. 1618
de klokken van den Dom te Utrecht werden geluid bij
de begrafenis van Arnoldz6s Schrieck zoon van Ernestus
Schrieck.

Volgens Nbl. XXXVIII, 101, zou de vader van Arent
Schrieck insgelijks Arent hebben geheeten. Deze mededeeling steunt op oene acte van 10 Oct 1690, waarin J a n
Jansz. t’olt den Suyrendael weduwnaar wordt genoemd
van Geertruyt dert Schrieckendochter, welke Geertruyt
eene zuster van Cecilia en Arent was.
Neemt men evonwel in aanmerking 10 de overluiding
te Utrecht, 2* het feit dat Arent’s zoon den naam Ernst
droeg, 30 het feit dat do oudste zoon van Jan van
Surendael en Geertruyt Schrieck insgelijks Ernst heette,
dan is de onderatelling niet te stout, dat Geertruyt’s
vader niet Aort maar Ernst Schrieck was. In Haagsche
acten vond ik bij herhaling den voornaam Bert gebruikt
niet alleen voor Arent, maar ook voor Adriaan en Aaron;
hij kan dus odk zeer wel voor Ernst zijn gebruikt.
Over de herkomst van dezen stamvader Ernst Schrieck
vond ik geen aanwijzingen.
B. v. B.
Het wapen Wittert.
Het tijdschrift: L’Intermediaire des Chercheurs et
Curieux LSXXVIII (1926) p. 624 vraagt het volgende
wapen thuis te brengen : Do . . . . à la fasce d’or, acc.
en chef de 3 Btoiles do.. . . et en pointe do 2 oiseaux
affront& de.. . . E CU ovale sous couronne de comte.
Hot komt voor op den omslag van een in 1761 gedrukt
werk van M. de Neuve-Eglisegetiteld: Le Patrioto art&ien.
Nu is het oorspronkelijk wapen Wittert : In ,*ootZ een
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gouden dwarsbalk vergezeld van boven van drie zilceren
sterren en V . O . van 2 zilveren kievitten. Het eenig verschil met het hierboven beschrevene is de stand der vogels,
welke in het bovenstaande als 2oegeIc?e& en bij Wittert
als naast elkander zijn voorgesteld; voorzeker eene opmerkelijke overeenkomst van wapenfiguren. De wijziging
welke het wapen Wittert onderging bij de adelsbevostiging, waardoor de beschrijving luidt: Doorsneden in
drieën : 1. in blauw drie zesp. zilv. sterren ; 2 effen goz&
en 3 in rood twee zilcere?a vogeItjes naast elkaar, doet
het beeld niet veel veranderen.
En nu komt de Intsrmédiaire in eone volgend6 afl.
met de mededeeling, dat een6 familie d’Haffrenges in
Artois voerde of voert: D’azur B la fasce d’or, acc.
e n c h e f de 3 etoiles du même et e n p o i n t e d’zlne grive
aussi d’or.
Curiositeitshalve meend ik het bovenstaande te moeten
vastleggen.
M. G. w.

Hendril de Bok, v. Rotterdam, 24 oa. Abraham, e n
Hester Bon& v. Amsterdam, 23 va. Lambert m. A n n a
Helena van. der Slults (inEet. A m s t e r d a m 1%2-1723).
Amsterdam.
- A. B. VAN DEH VIES. ’

Halbertsma. Bij de beschrgving van het wapen van
Dr. Sc@io Halbertsma is in kol. 303 abusievelijk weggevallen, dat de linkerz?$e van het schild vertoont : ,d6
Friesche halve adelaar, uitgaand6 van de deellijn”.
A. L. HEERMA VAN V o s s .
_----

VRAGEN EN ANTWOORDEN. .--

Berdellis (van)-Quyrings. Pieter van Berdellis (ook
wel: Bredellis,~radellis), bezemmaker, geb. te Bunschoten
+ 1615, ondertr. te Leiden (als weduwnaar van Styntgen
siensdr. van der Paling) 28 April 1668 met Marytge
Quyrings (weduwe van Jan Jiarynussoon), geb. te Leiden
f 1630 (doop aldaar niet te vinden), dochter van Quiring
N . N . en !l’rij@je Jan&. Jan van Berdellis, een o o m
van Pieter voornoemd, woonde 1640 en 1668 op de Breedestraat te Leiden. Gevraagd worden de kwartieren van
het echtpaar Pieter van Berdellis X Margtgc Quyings.
J. J . ViiRTHEIXI GZN.
‘s-Qraeenhage.
Berum (van). (XLlH, 306). De kwartieren van Everarda Johanna van Berum zijn als hieronder vermeld.
Zij stemmen overeen met di6 van haren broeder Berend
WW Berum, voorkomende op een grafzerk te Aduard.
Rembertus
I
van Rerum 4 Rembertus v. H&urn
ov. 1554 ( Ave Ubbena
Willem
Jeye
van Berum Thedama
Johan Thedama
F:verarda
t Eemke Tammingn
begr.
Bierum
Johanna
7 Aug. lBOf>
van
j Jan .Targes
Berum
Berent
( Tetje Ubuena
Vrouwke
Jarges
Halmen Ompteda
.I nrges
Gerharda
I Agatha de Coninck
Ompteda t
\
gend Rallen
c. J. P .
‘S- Qr.
Bli]venburgh (van). Wie waren de ouders van Mr.
Gregor& van Blijvenburgh (kwam in 1647 uit Cverschie
naar Noordwijk en + 1663) en van zijn vrouw Hester
van Blijrenburgh Hen@iksdr. (t 1674).
A. E. RAIIUSEN.
Wassewaar.
.Bok (de). (XLIH, 316). Inget. Amsterdam 18-2-1748 :

Borch van den Ham (van der). Welk wapen voerde
het geslacht van. der Borch van den Ham in Vleuten,
uitgestorven in de Hackfort’s van ter Horst en waar
k a n ik een6 genealogie vinden ?
L.
Bn.
Broeckhuyzen (van), Gegevens gezocht betreffende
de familie v a n Broeckhuyxen,, waartoe behoord6 M r .
Willena van B., advocaat (zeer wnarachijnlijk te Amsterdam), overl,. 1680, die 13 Dec. 1672 gehuwd was
met Hillegond van Wieringen, geb. 19 Nov. 1650, dochter
van Q@‘sbert van W. en van aeertrlrida Bisschop.
Cambridge, Mass.
W. J . HoFF~IAI~.
Bronkhorst (van)-van Mansvelt. Waar en wanneer
zin overleden Mr. Nicolaas van Bronklaorst el1 AnnaAlelln
v a n Mansrelt, welke te Utrecht 24 Oct. 1724 h u w d e n ?
Breda.
P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL.
Bueren (van). (XXXIX, 377; XL, 39. Voor bijzonderheden omtrent Alidn van Baheren X 10. hir. Johan Hegna,
X 2”. Mr. Cornelis Hendrik van Leeuzcen, zie Wapenheraut 1916, bl. 308 en 309.
W. V A N MAANNN.
Hoona.
Cleeff (van)-van Bueren. Genealogische gegevens
gevraagd van Cooaelis valt Cleeff en Adriana va?a Bueren.
H i j w e r d te U t r e c h t g e b o r e n I Juli lS81 als zn. V .
M r . Johma X Clara vapa der Burch.
P. BISKHOHST VAN OUDCARSPEL.
Breda.
Coelput. Van deze vermoedelijk Antwerpsche familie,
die ik ook als Coolput vond vermeld en die mij door
den Vlaamschen genealoog Pater Chérubin (den Heer
de Keyser) a l s TVolput werd opgegeven, ken ik de
volgende allianties :
A. een dochter 21’. Coetput X N. Scheyff. Zij z i j n d e
ouders van Jala Scheyff, Kanselier van Brabant, overl.
1581 te Antwerpen, die trouwt met Johanna va?a Berchem, vrouw6 van Schelje en Laer.
B. Costiraus valz Coelput X Margareta vals Bodegom,
waaruit : Margareta v a n Coelput X Costilaus (of Constantijra) van Berchem van de Merwert, -k 1477.
C. Catharina can C o e l p u t X TVillena va9a d e Il-erve
Claesz. ox Catharina vapa Tt7alre, -i- 1 4 6 0 .
D. Isabella van Coelput X Jan vaw Halmale Jorist.
6 x Calhav-iiza v. TT’ilmaers, + 1 4 2 9 .
Kan iemand deze op zichz6lf staande gegevens met
elkaar in samenhang brengen? Eene volledige genealogie
van dit geslacht ware mij natuurhjk het meest welkom.
J. F. V AN BE~IMELEN.
Qronillgela.
Colijn de Thovion. (XLHT, 284). Hot is niet onmogelijk dat het wapen dezer familie op herkomst u i t
Lotharingen wijst. In dit verband zij opgemerkt dat
verschillende geslachten Coliia in Lotharingen gevestigd
waren.
2 8 D e c . 1627 w e r d Jewa Colifa de St. Mihiel d o o r
Karel IV hertog van Lotharingen in den adelstand verheven.
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6 Mei 1666 geschiedde zulks voor .Tenlt pelif Co/iji
door aSnzSifuell vorst.
24 Nov. 1701 voor Jenla Co/i,r door Hertog Leopold.
26 Mei 1720 voor Remy C’olir& door denzelfde, en
29 Nov. 1725 voor L e o p o l d Colin eveneens door
denzelf de.
Zij allen ontvingen b.ij hunne verheffing onderling
verschillende wapens, die ook geen overeenkomst vertoonen m e t d a t d e r f a m i l i e Colyrl cie Tho~ion. ( Z i e
Nobiliaire du Duché de Lorraine et de Bar par le DUC
René. Liége 1761.)
VALCK LCCASSEX.
Driebergen.

1. Ondertrouwd te Delft 21 April 1674:
Pieter IVillemsz van Harp, j. m. op de binne Watersloot,
Grietge Wouters vals ìUavae?a, j. d. an Oude Delff.
3 Mei attestatie gegeven op . . . .
2. Gedoopt te Delft, Nieuwe Kerk 7 Juni 1679:
lYillem vala Harp (zoon van de onder 1 genoemden).
Getuigen : Re y er v a n Namela (sic), A a l t j e v a n
Na men (sic), Conaelia Slingerlant.
3. Begraven te Delft op het Kerkhof 13 Juni 1686:
Grietge valt iUa1ae?a, huysvrouw van Pieter Willemsz. van Harp, in de Schoolsteege, 10 dragers, 1 minderjarig kind.
4. Ondertrouwd te Delft 22 Februari 1687’:
Pieter It’illemsz. van Harp, weduwnaar in de Schoolsteeg,
Pieternelle Jafjs Groffgelt, j. d. bij de Haagpoort.
Getrouwt in de kercke deser stad 9 Maart 168’1.
6. Ondertrouwd te ‘s-Gravenhage 6 April 1681:
A e l t j e I170uters vun Maane, j.d.
Fra& Pietersz. Soordercliet, j. m. beide wonende te
Loosduinen.
W. VAN MAANEN.
Hoorla.

Egmond (van). In ,De Wapenheraut” 1899 wordt
melding gemaakt van eene familie ~(11% Egmo+$d, die
het gekeperd Egmondwapen voerde met een blauwen
schildzoom en twee zwarte sterren boven de eerste keper,
Tot deze familie zou hebben behoord S’amson d’Egnaont,
die bij Narie d’iilenues vader zou zijn geweest van G’ilbert d’Egmont. Deze huwdo Elisabeth ran Boschuysen,
dochter van Jan Werrewouts van Boschuysen en A l i d a ,
wier geslachtsnaam niet wordt vermeld, maar die het
wapen van Assendelft voerde. Zij gewonnen Flovis d’Egment, die bij dfaria Godunsl-t (dochter van Jau Goduaert
u i t F r i e s l a n d e n HéIthe de Ryc’kel) g e w o n f;erlwecht
$zemont, gohuwd met Cornelis vaja Belle of vma der
.
Veel vertrouwen boezemt dit alles niet in; en ik
vraag mij af, of het vruchtbanr brein van den wapenkoning de Launay hier op feitelijke gegevens heeft
gebouwd, dan wel uitsluitend met de fantasie te rade
is gegaan.
Voor mededeeiingen over deze Egmond’s moge ik mij
aanbevelen.
B. v. I3.
‘S-GT.

Hartman. Gevens gezocht vooral voor 1700 betreffende
de familie Hariman te Rotterdam, waartoe behoorde
Rendrik Hartman, zeekapitein omstr. 1600 en diens
familielid Adriaan Hartma,n, vroedschap van Rotterdam
1641-16ï9. Zie ook Ned. L. 1921, kol. 380. (Nieuw
Ned. Biogr. Wb. bekend.)
Cambridge, Mass.
W. J . HOFFXAIL.
Jacott (van Axele). (XLIII, 317). Omtrent dit geslacht
zie o.a. Joh. E. Elias. Vroedsch. A’dam 1, 500, 605.
R.
J. R.
Kerremans. Kan een mijnor medeleden mij zeggen
of er een genealogie van het geslacht Kerremans bestaat,
in de middeleeuwen ook vaak geschreven Keerman en
Cuerentan. De Raadt geeft eenige namen van dit geslacht,
meest schepenen van Mechelen, tot in de 130 eeuw,
maar het is een aaneengesloten geslachtslijst die ik zoek.
Utrecht.
E. W. G U L D E M O N T.
Lasonder.Wie waren de ouders van Loureu Lasonder,
wiens dochter Willemiju{je 24 Juli 1801 ondertr. Amsterdam mst Benjamin Johawes vcI?a Blijenburgh.
I17assenaar.
A. E. RAHUSEN.

Maanen (van). (XLII, 26). Nader onderzoek te
‘s-Qravenhage en te Delft heeft het volgende. aan het
licht ‘gebracht :

Niel (van). (SLII, 382). G o v e r t en Jala vaga Il’iel,
z o o n t j e s v a n den heer Schepen Antlaony van Biel,
worden burger [van Zaltbommel] 14 Dec. 1713, waarmedo de afstamming van Gopert v. AT. in verband met
de andere gegevens bewezen is.
v. D. v. H.
A.

Oudenrogghe. (XLiII, 288,318.) Jala 111aertelasc. Oldeiarogge, van Honselersdiik, deed 28 Dec. 1635 de poortereed te Vlaardingen. Hij was aldaar vroedschap 1640.
1671 (overlijden) ; schepen 1642-1647, 1663- 1666, 16691661, lG64-1666; huwelijkscommissaris 1643-1649, 1660,
1661, 1666, 16(i7, 1.670; weesmeester 1666-1667, 1662,
1663 ; gasthuisvader 1639-1642.
Annetje ,Jansdr. Oldenrogge w e r d 36-3-1657 in ondert,rouw opgenomen met Dir&k Jacobsz. Hoochstrate?a; Dirck
Jansen Oldenrogge 13-2-1656 met Jannetgen Herberts,
wonende te Nieuwpoort; Ermpje Jans Oldelarogge 8-ll1666 met Antholay _&Zichiels van der Poth; Neellje Jans
Olde?arogge 16-3-1668 met Mr. Adriaen de Vliegher, chirurgijn van Oud Beyerland, doch wonende alhier.
Begraven werden te Vlaardingen :
in Juli 1699: Ermpje Jans Oldenrogge; in Mei 16’71
Jan Maerl~nsz. Oldew-oggen; in Augs. 1669 de huisvrouw
van Jan Maertensz. Olde?arogge. Doopinschrijvingen komen
niet voor.
In de st.adhuistoren een klok, gegoten door Cornelir
Jz. Ouderogge te Rotterdam, 1660.
Vlaardingen.
M. C. SIaAL Jr.
Ouwehand. Als stamvader van dit Katwijksche geslacht vond ik Gerrit Ouzcehand, geb. f 1680. Kan
een van de lezers de stamreeks hooger opvoeren?
‘s-Gracenhags.
J. J. ViiRrHEiaa GZ N.

Paffenrode (van). (XLIII, 319). Volgens het kwartier bord van Yrrack v a n P a f f e n r o d e (ov$ 1677). g&
h u w d m e t #juck van Humalda g e n . Sternsee, dochter
van Schelte en Wisk van Dekama, m o e t h a r e o v e r grootmoeder van v a d e r s z i j d e h e b b e n geheeten : van
Renesse.
‘s-Gr.
c. CT. P.
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Parduyn. (XXXVIII, 156). .Josirta Parduylz werd geboren te Middelburg 18 Mei 1642 als dochter van
Caspar Pardzbp, g e b . te Middelburg, predikant te
Aardenburg (lGa6-27), rector der Latijnsche school te
Qoes, te Middelburg, te Zierikzee en te Dordrecht, in
welke stad hij 12 Aug. 1644 overleed, en diens eerste
vrouw Amerentia Salomons. Caspar zou volgens Nagtglas
een zoon geweest zijn van Simon Jaspersz. Parduyn,
burgemeester van Middelburg on rentmeester der St,aten
van Zeeland; maar reeds in Mbl. XVI, 31, is er op gewezen, dat blijkens eene inschrijving in het lidmatenboek te Ziorikzce zijn vader Adriaan moet hebben
geheeten.
Caspar’s .moeder zou ook eene Parduyn zijn geweest,
maar voor de juistheid van die opgave kan ik niet instaan. Er waren in het laatst der zestiende eeuw verschillende Parduyn’s te Middelburg; behalve genoemden
Simon, Jaspersz. Parduyn, trof ik aan diens broeder
Willem Pardup, a p o t h e k e r (1596), en Jan Baltensa.
Parduyn, gehuwd met Tanneken Thomas, weduwe van
Jan Griffioen (1591).
Amerelatia Salomons was eene dochter van den Middelburgschen koopman Salomon Jnnsz. (wapen: een zwaan)
en van Josina !&ions (wapen : in blauw een uitgerukte
gouden eikeboom.
B. v. B.
‘8.Gr.

.lo7~n~alaa VierevadeeEa, v. Antwerpen, 22. Zie: V.V . 0.
11 p. 122 Vierendaol. Waarschijnlijk is ook wat te vinden
in Middelburg.
Amsterdam.
A. B. VAN DER VIES.

Perné-van Hemert. Wat is bekend van Jan Harmea
Perné en Christinu van Hemert, welke te Utrecht huwden
24 Mei 1729, en hunne voorouders?
Volgens commissieboeken Staten van Utrecht werd
hij 29 Oct. 1709 tot vendrig benoemd.
P. B I N K H O R S T V A N OUDCARSPEL.
Breda.
Raey (van). Qenealogische g!gevens gevraagd omtrent Ma!/ke van Raey, welke 20 Mei 1704 te Arnhem
huwde met 11enricus Noodt. Het echtpaar vestigde zich
te Nijmegen, waar hij 29 Juli 1677 geboren was als zoon
van Albert X Cathnrina Eyke?alms.
P. B I N K H O R S T V A N OUJDCAHSPEL.
Breda.
Thooft-van Son. Geneal. gegevens gevraagd over
Hendrik Thooft, kaptn.-lt. t. Z., gehuwd met F. C. M
van Soja. Zij wordt 1820 als weduwe te Gellicum genoemd.
v. D. v. H.

Verburgh. Wie waren de ouders van - en welk
iamilieverband bestond er tusschen :
A. Jan Dio~aysrll. Verburgh, winkelier te Rotterdam, t
ald. 1691; tr. 1650 Aeltje Oudaen, van Rijnsburg.
B. Dionys JLZIM~L. Verburgh, vlaskooper te Rotterdam,
+ ald. 1669 oud 49; tr. 1644 Snna Boers, van Gouda.
c’. Thomas Verburyh, vlaskooper te Rotterdam, + ald.
1707; tr. 1”. Pleternella Joosten; tr. 20.1668 Grietje
Jansdr. Gesteranus. (Allen Remonstrant).
v. D. H .
‘S-Gr.
Verhamme-Slagregen. Aanvullingen gezocht betreffende Abraham Verhamme, geb. Haarlem . . . . . . . ,
overl. . . . , h u w t H a a r l e m . . . . . . ,Johanna M a r i a
Slagregen, geb. Haarlem . . . , gest. . . . 4 Maart 1769.
w. J. &m?&íanïi.
&mbridge, Mass.

Vierendeel. (XLIII, 360). Weeskamer Middelburg.
2656 van den aaubreng. 11 Oct. 1597, de kinderen
van Eliznbeth Vierendeels wede van Lambert Braems.
Deze familie Brnems kwam via Dover uit de Zuidelijke
Nederlanden.
P . B I N K H O R S T V A N OUDCARSPKL.
Breda.
Vierendeel (XLIII, 320). In het manuscript Beremoud
vind ik: Nicolaas ran Bambeek, zoon van Jacob en van
J u d i t h L’CW den Spenbergela, trouwt Barbern de Vitrendeel, dochter van Awthonis en van Hester van Haccrlena.
Joh. E. Elias is niet zoo uitvoerig.
R.
J. R.
Vierendeel. (XLIII, 320). In mijne genealogie van
Bambeek heet de vrouw van Nicolaas van Bambeek:
Barbara de Vos van Vierendeel.
‘s-Gr.

C. J. P.

Vierendeel. (XLIII, 320). Jacques Vierendeel 1747,
Leiden, voerde: goud met 3 zzo. kepers, verzegeld van
3 zw. sterren (6). (Alliantie Rogge). Vergel. v. Rijckhuysen
Nissives, Dl. III blz. 126, gem. Arch. Leiden. Elders:
goud met 3 bl. kepers on 3 ro. sterren (8). (Alliantie
Egmont, kwartier tl. Bambeelt).
Jaoques T’iereghdeel, 1618, volgens .v. Rijckhuysen Dl.
1. 126, als boven, doch de kepers verkort.
STEENKA~\IP.
Cfinnekerr.
V O S. In 1826 verscheen te Amsterdam cen roman ih
twee deelen getiteld ,,George Falkland” van de hand
van Joannes Vos. Zijn van dezen schrijver meerdere
werken bekend2 Wie verschaft mij nadere gegevens
betreffende hem en zijn familie? Bestaan er portretten
van hem? Wapen ?
J . J. VüRTIIEI1I OZN.
‘s-Qrnvelzhage.

Wasschenfelder. Nadere gegevens gezocht betreffende
Qeorge Christoffel IVasschenfelder, in 177ti kapitein onder
het corps artillerie van den Generaal-Majoor Nartfeldt.
w. J. 110~~~11.
Cambridge, Mass.
INEOUD 1026, Xo. 1 1 .
Bestuursbericllten. - De oudste generaties vau het geslacht van
Suahtelen (van da Haere), door W. Wijuaendts van Hesnndt. - D e
afstamming van het geslacht van der Capelleu, door Jhr. Dr. W.
A . B e e l a e r t s vnu Blokland .(II). - Aanteekeningeu uit het kerkregister der E. E. P. P. Jewlten te Leiden, door W. J. J.C. Bijleveld.
-De afstamming van het geslacht Tak (Tak van Poortvliet,, Dumon
T a k ) , d o o r H . W. van Tricht. - Do herkomst van het geslacht
Fransen van de Putte, door W. A. vau Rijn. - De nf<tamming van
h e t g e s l a c h t v a n L i d t h d e Jeude, door P. XI. vau Wnlchron.“Korte mededeelingen: De wiakuodigen Abraham en Isaao de Graaf;
Roohussen.Stokko; S c h r i e o k ; IIet wapen Wittert; IIalbertsma. Vragen eu antwoorden: Bardellis (van)-Quyringq; Berum (vau); Blijvenburgh (van); Bok (d(a); Boroh van den fInm (van dor); Rroeckhugzen ( v a n ) ; Bronkhorat (van).ran Mausrelt; Uuercn (vnn); Cloeff
(van)-van Bueren; Coelput; Colijn de Thovion; Egmond (van); Hartman: Jacott (van Axele); Kerremans; Lasonder; Mannen (van); Niel
(van); Oudenrogghe; Ouwehand; Paffenrode (von); Parduyn; Perm!van Hemert; Ilaey (van); Thooft-van Son; Verburgh; VerhammeSlagregen; Vierendeel; Vos; Waw3lenfelder.

Vierendeel. (XLIIL, 320). Inget. Amsterdam 20.1.1607 :

QuilInume rau Offenbergh, v. Antwerpen, 35, en

D e N e d . Doek- en Stemdrukkerij, voorh. 11. IJ. SYITB.
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Aanwinsten der Bibliotheek.

A. J. Servaas van Rooyen -f.

Fragment-genealogie Bodmer M. S. Aanteekeningen
(Gesch. v. d. Heer. H. uw Il’ely).
Wyck, W. G. van der. De Clencke. Verzamelde
(Gesch. varl den Schr$ver).
gegevens. z.p. z.j.
B emmelen, J. F. van. Huwelijken tusschen bloedverwanten. Overdruk uit ,,Haagsch Maandblad” dl. 3
(Gesch. VUI) den Schrijver).
no. 6. Juni 1926.
Gonzenbach, August von. Der Genera1 Hans
L u d w i g v o n Erlach von Castelen. Ein Lebens- u n d
Charakterbild sus den Zeiten des dreiszigjährigen Krieges.
3 dln. Bern 1880, 1881, 1882.
(Gesch. 21. d. Heer W. J. J. C. B$eveld).
G o n z e n b a c h , A u g u s t v o n . U r k u n d e n z u m ersten
Theil der Lebensbeschreibung des Generals Hans Ludwig
v o n Erlach v o n C a s t e l e n , G o u v e r n e u r d e r F e s t u n g
Breisach, betreffend die militärische und diplomatische
Thätigkeit des Generals im Dienste Herzog Bernhards
von Sachsen-Weimar 1637-1639. Bern 1880.
(Gesch. u. b.)
C o s t a, 1 s a a c d a. Israel en de volken. Overzicht van
de geschiedenis der Joden tot op onzen tijd. Haarlem
(Gesch. v. CE. Heer A.B. van der Vies).
1873.
P i m e n t e l , M . H e n r i q u e z . G e s c h i e d k u n d i g e aanteekeningen betreffende de Portugeesche Israelieten in
Den Haag en hunne synagogen aldaar. Gedenkschrift
ter gelegenheid van het honderd en vijftig jarig bestaan
der tegenwoordige synagoge (aan de Nieuwe Princesse(Gesch. a. b.)
gracht). ‘s-Gravenhage I 876.
K o ene n, H. J. Geschiedenis der Joden in Nederland.
Uitgegeven door het Prov. Utrechtsche Genootschap v a n
Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1843.
(Gesch. a. b.)
C as t ro Ma., D. H. de. 1676-1876. De synagoge der
Portugeesche Israelietische gemeente te Amsterdam. Een
gedenkschrift ter gelegenheid van haar tweede-eeuwfeest.
‘s-Gravenhage 1876.
(Gesch. a. b.)

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden te ‘s-Gravenhage van den Heer A. J. Ser v aas
v a n R o o y en, oud-gemeen te-archivaris en oud-directeur
van het Gemeente-Museum aldaar. De overledene was een
ijverig publicist, die gedurende de jaren z\jner werkzaamheidin voormelde functies veel gedaan heeft om de belangstelling in de geschiedenis der Residentie te verhoogeu.
Ook in dit Maandblad verschenen destijds meermalen
bijdragen van zijn hand. Om de hulp en medewerking,
die Bestuur en leden van het Genootschap bij hun onderzoek ten Gemeente-archieve steeds van deu Heer Servaas
van Rooyen mochten ondervinden, was hem in 1895 het
eerelidmaatschap van het Genootschap ten deel gevallen.

Contributie 1926.
De penningmeester brengt onder de aandacht der
leden van het Genootschap, dat tot 1 April 19 2 6
de gelegenheid bestaat tot betaling der contributie over
1926 per giro-overschr$ving (No. 20910) of per
p os t w i s s e 1 aan zijn adres te ‘s-Gravenhage, 6 Nassau
Zuylensteinstraat, z o n d e r v e r d e r e k o s t e n .
Nadien zal met vermeerdering. der onkosten
over deze contributie per quitantie worden beschikt.

Adreswijzigingen.
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. . . . . . . Il’ee~ze~a IB.

Favoritenstrasse 12.

1707-1709.

355

356

Meulman, Jan. WoerdeninSlagtmaandMDCCCXIII.
‘s-Gravenhage 1814.

(Uesch. w. d. Heer J. H. Beker).

Bruinvis, C. W. Gezigten op Alkmaar. Geschiedkundige mededeelingen. Alkmaar 1862.

(Gzesch. a. b.)

Het beleg der stede Alkmaar in 1673. Arnhem 1862.

(Gesch. u. b.)

Verbaal der vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam, den 29sten Maart 1814. ‘s-Gravenhage 1814.
(Gesch. Q. b.)

Stedelijk museum te Alkmaar. Verslag over het jaar
(Gesch. a. b.)
1878. Alkmaar z.j.
B r u in vis, C. W. Over Alkmaarsche geschied boeken
en geschiedschrijvers. Alkmaar 1888.
(Gesch. a. b.)

B ruin vis, C. W. Hoe de Alkmaarsche Waag-toren
ziin klokkensnel bekomen heeft. Alkmaar 1888.
”

L

(Gesch. a. b.)
S 1 e e, J. C. v a n. De kloostervereeniging van Windes-

heim, eene filiaalstichtine: van de Broeders van het
geméene leven. Eerkhisto$sche studie. Leiden 1874.

(Gesch. a. b.)

H euf f Az., J. A. Het graafschap Buren en het Burensche Weeshuis. 3de druk. z.p. z.j.
(Gesch. a. b.)

Duitsche aanteekeningen betrekkelijk het beleg en de
overgave van Haarlem, en enkele andere punten uit de
jaren 1672 en 1673, benevens eenige brieven die stad betreffende, van Oct.-Dec. 1676. Overdr. uit de Kronyk van
het Hist. Genootschap te Utrecht XVI jaarg. 1860. z.p. z.j.
(Gesch. a. b.)

Bruin vis, C. W. Alkmaar in 1660. Voorlezing, gehouden in een der volksvergaderingen van het departement Alkmaar der maatsahappij ,Tot nut van% algemeen”
in den winter van 1861. Alkmaar 1861.
(Gesch. a. 0.)

Hof d 9 k, W. J. Alckmaers beleg MDLXXHI. His‘torisch-dramatische tafreelen. Amsterdam 1860.

(Gesch. n. b.)

Pet er s, C. H. De landsgebouwen te ‘s-Gravenhage.
Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Water.staat, Handel en Nijverheid. ‘s-Gravenhage 189 1.

(Gesch. a. b.)

Bruinvis, C. W. Het patriotisme te Alkmaar 1781(Gesch. a. b.)
1791. Alkmaar 1886.
(Ollefen, L. van.) Het dorp Loosduinen. Eikenduinen. Aanhangsel over Haag-Ambacht. z.p. (1793).
(Gesch. a. 15.)
(B akker, R.) De steede Heenvliet. (Amsterdam 1798).
(Gesch. a. b.)

Het dorp en de ambachte van Maasland. z.p. z.j.

(Gesch. a.b.)

(Gesch. a. b.)
Het dorp de Kethel. z.p. z.j.
Hof dij k, W. J. Alckmaria Victrix. Kronyk van
Alkmaars beleg in 1673. Alkmaar-Amsterdam 1873.
(Gesch. a. 0.)

Ka ay, W. van der. Na de onthulling der Victoria
te Alkmaar. Toespraak gehouden te Alkmaar den 9den
(Qesch a. b.)
October 1876. Alkmaar 1;. j.
Deventer, M. L. van. Het jaar 1666. Een historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog.
Meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.
(Gesch. a. b.)
‘s-Gravenhage 1866.

He y s t, van. Een Alkmaarsch belang. Alkmaar
1868.
(Gesch. a. b.)
De legende van den Geusen troubele over Zeelant in
den jare 1572 ende 1673 door een roomsch catholyk
tijdgenoot. Leiden 1872.
(Gesch. a. b.)
(Sn o ec k, M. A.) Naamlijst der leden van de ridderschap van Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch 1901.
(Gesch. CI. b.)

Comique en vermaaklijke boeren-reis van Dirk de
Eenvoudigen, en zijne zoonen; uit het Overmaasche
naar Delft. Holland 1804.
(Gesch. a. b.)
De jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland
en den magistraat van Den Haag. z.p. z.j. (Gesch. u. b.)
Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend
onder den naam van eiland Goedereede. Sommelsdijk
1873.
(Gesch. a. b.)
Brandeler, P. van den. De Groote- of St. Jacobs(Gesch. a. b.)
kerk te ‘s-Gravenhage 1893.
Hof d ij k, W. J. Historische landschappen. Delft
1868.
(Cfesch. a. b.)
Ge 1 der, J. J. de. Brieven en andere bescheiden
rakende het beleg van Alkmaar in 1673, naar de oor(Gesch. a. b.)
spronkelijke stukken. Alkmaar 1866.
K a a y , W . v a n d e r . Een dood volk ? Toespraak
gehouden op den gedenkdag van Alkmaars ontzet in
(Gesch. a. b.)
1673. (8 October 1862.)
W i n k e l m e i j e r , J o s . Vau kerk9n e n k l o o s t e r s .
Schetsen in Oud-Amsterdam. Amsterdam 1897.
(Gesch. a. 0.)

Da levensloop van een honderdjarige. Geschiedenis
der Alkmaarsche Courant 1799-1899) door een oud(Gesch. a. b.).
gediende der pers. z.j. z.j.
Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot
(Gesch. a. b.)
Loevestein. Gorinchem 1840.
Mor r e, G. Beschrijving der vorstelijke graftomben
en het gedenkteeken van Hugo de Groot in de Nieuwe
Kerk te Delft, op verzoek van H. H. Kerkvoogden.
(Gesch. a. 15).
Delft 1897.
Bergh, L. Ph. C. van den. ‘s-Gravenhaagsche
bijzonderheden. 2 dln. ‘s-Gravenhage 1867, 1869.
(Gesch. a. 0.)

Naamregister der Heeren militaire officieren, den
capitein generaal, de generaals, lieutenant-generaals,
generaals-major etc., der cavalery, dragonders, infantery etc., in dienst der Vereenigde Provintien. Met de
naamen der gouverneurs, commandeurs, majors en
onder-majors der steden en forten, onder het gebied
van Hun Hoog-Mogende. Vermeerderd met een lijst der
chefs van alle de regimenten, zo cavalery als infantery,
zedert den Jaare 1713 tot den 1 Mey 1787. Leyden
(Gesch. a. b.)
z. j.
(Gesch. u. b.)
Kaart van Alkmaar Ao. 1697.
(Gesch. u. b.)
Kaart van Kuilen burg.
Memorie betreffende een erfportie toekomende aan
Cornelia Gillis als achterkleindochter van Juffr. Bartha
van den Boetselaer Otthosdr. z. d. M. S.
(Gesch. v. Jhr. ib. B. de Roy v. Zuidewijn).

Man, M. G. A. de_ Het leven en de werken van
Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
(Gesch. van de Schrijfster.)
Middelburg z. j.
Grotius-tentoonstelling te ‘s-Gravenhage 13-28 Juni
1926. Catalogus. Leiden 1926.
(Qcsch. van Jhr. Yr. Dr. E. A. v. Beresteyn.)
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Velden, A. YO~ den. Genealogische Nachrichten (Gesch. v.h. Prov. Genootschap v. K. en 11’. in N.-Brabant.)
Hoeven, H. v a n d e r. Geschiedenis van onze familie.
über einige der ältesten Familien der Neustadt Hanau.
(Gesch. van Mr. G. C. ‘van der Hoeven.)
(Gesch. v. d. Heer J. de Groof.) Hellerau 1963.
Weimar 1901.
Herald. gegevens van Nederland, zijne Provinciën, enz.
Catalogus der Historische tentoonslelling te AmsterKalender voor het jaar 1900. Amsterdam z.j.
dam 1926, 2 dln. Amsterdam 1926.
(Gesch. van Kol. J. D. Wagner.)
Melchers, Bernhard. Die ältesten Grafen von
(Gesch. a. b.)
Kleiner Münchener Kalender 1916.
Berg bis zu ihrem Aussterben 1226. Marburg 1911.
Rö mer, L. S. 8. M. von. Genealogie der familie
(Gesch. v. d. Heer Mr. E. J. Th. à Th. van der Hoop.)
Catalogus der tentoonstelling Joh. de Witt. Dordrecht Gallois sedert de vestiging in Nederland. Soerakarta 1926.
(Gesch. van den Schrijver.)
16 Oct.-16 Nov. 1926. Dordrecht 1926.
(Gesch. van Mr. A. Starifzg.)
Nieuwenkamp, H. W. M. J. [Kits]. Genealogie van
Kroon, J. E. Album Studiosorum Academiae Lug- het geslacht Nieuwenkamp. Met wapenafbeeldingen door
N. M. H. van der Burg. Amersfoort 1925.
duno-Batavae 1876-192ö. Leiden z.j.
(Gesch. v. d. Schrijver).
(Gesch. van den Schr<?ver.)
Kr oo n , J. E. Bijdragen tot de geschiedenis van het
Een aantal documenten betreffende de geslachten
geneeskundig onderzoek aan de Leidsche Universiteit 1 Brouwer, Greve, van Hardenberg e.a.
(Gesch. v.d. Heer M. G. IVildeman.)
1676-163ö. (Academisch Proefschrift) Leiden 19 11.
(tiesch. Q. 13.)
Janssen, H. C. Catalogus van het Oud Synodaal
Een 7-tal overdrukken van denzelfden schrijver uit 1 Archief. Met de indices der oude provinciale kerkelijke
,, Janus”, archives internationales pour l’histoire de la archieven. ‘s-Gravenhage 1878.
médicine et la g&ographie mbdicale en het Nederlandsch
La sonder, L. W. A. M. Onze kerkelijke archieven.
(Gesch. a. 0.) z.p. 1925.
Tijdschrift voor Geneeskunde.
Kö s te r . Die Uhlenbecks, Eine alte Velberter Familie.
Spinozana 1897-1.922. Bevattende uittreksels uit de
(Overdr. uit Velberter Beiträge, Heft 1). Velbert, Rheinjaarverslagen van den secretaris der Vereeniging Het
(Gesch. van Prof. Dr. C. C. Uhle~abeck.)
land, 19 16.
Spinozahuisje. Benevens een levensbericht omtrent Dr.
Re n e s s e, T h. d e. Silhouettes d’ancêtres. Bruxelles M. Meyer en eene lijst van diens geschriften. Heidelberg,
1924.
(Gesch. van Kol. J. 1). Wagner.) Amsterdam 1922.
(Gesch. a. b.)
Miinchener Kalender 1926.
Verslag omtrent den toestand van het archief der
H a e g h e n , P h . v a n d e r . L e Nobiliaire officie1
gemeente Rotterdam over het jaar 1924. Zeven en zesdu Vivarais au XVIT siècle. Paris 1872.
tigste jaarverslag. Rotterdam z.j.
Milleville, Henry J. G. de. Armorial Historique
Archivalia. Dc, Buat en Musch. Handschrift.
de la Noblesse de France. Paris 184ö.
M. S. Genealogie Bolding.
Wolters, Albrecht. Reformationsgeschichte der
Nasporingen en studiën op het gebied der Nederl. en
Stadt Wesel, bis zur Befestigung ihres reformirten
den Ned.-Ind. Krijgsgoschiedenis. Dertigste Jaarverslag
Bekentnisses durch die Weseler Synode. Bonn 1868. van .het Krijgsgesch. Arch. v.d. Gen. Staf. ‘s-Graven(Gesch. v. d. Beer A. Hoynck van Papendrecht.) hage 1926.
Loos, J. C. van der. Geschiedenis van Uitgeest.
R e n t z m a n n , W. Numismatisches Wappenlexion.
Haarlem 1926.
Halle (Saale) 1924.
H aga, A. Geslacht Pyttersen. 1924. M. S.
Verslag omtrent ‘s Rijks oude archieven. 1865-1877,
(Gesch. van Mr. A. Haga.) 1900, 1906, 1908 t/m 1918 en 1923 het eerste deel.
B 1 o k h ui s, E. Z. F. Het Brakel-Harderwijksche ge- ( ‘s-Gravenhage.
slacht van Daalen. (1926)
(Gesch. van den Schrijver.) i
B er end s, P. Het geslacht Grothe.‘s-Gravenhage I 912. i
De afstamming van het geslacht de Voocht,
(Gesch. van den Schrijver.)
door Jhr. Mr. F. BEELAEEETS VAN B L O K L A N D .
Fors t, 0 t t o. Die Ahnenproben der Mainzer-DomVolgens ,De Nederlaudsche Adel” (Historisch Geherren. Quellen und Studien zur Genealogie. Wien und
deelte), uitgegeven bij W. P. van Stockum & Zoon, 1926,
Leipzig 1913.
Prittwitz und Gaffron, H. von.Verzeichniss Ge- zou het in 1836 uitgestorven geslacht de Voocht, waarvan in 1814 een lid werd benoemd in de ridderschap
druckterFamiliengeschichteDeutschlands und der angrenvan Noord-Brabant, afstammen van Arnoud de Voocht,
zenden Länder und Landestheile. Berlin 1886.
in 1486 vermeld en als wiens woonplaats Heusden
Feith, J. A. Huisarchief Allersma. z.p. z.j.
(Gesch. v. h. Rijksarchief te Groningen.) wordt opgegeven.
Deze mededeeling steunt klaarblijkelgk op de in
(Rutger s, C. P. L.) Familiearchief van het geslacht
(Gesch. a. 0.) ,Nederland’s Adelsboek” van 1918 opgegeven stamreeks,
van Bolhuis te Warffum. z. p. z.j.
(Fei th, J. A ) Huisachief Gruys. (Groningen z.j.) waarvan de eerste vijf generatiën als volgt luiden:
1. Arnoud Ico Heymansz. de Poocht, vermeld in 1485
(Gesch.. a. 0.)
en 1601, tr. Margarefha van Gent Christiaartsdr.
(Feit h, J. A.) Inventaris ra,n het huisarchief Lulema.
11. Heyman de Voocht, tc. 1634 Margarefha Jansdr.
(Gesc72. a. 0.)
(Groningen 1907)
van Heusden van der Skqse.
Jaarverslagen van het Rijksarchief in de provincie
Groningen 1916,1917,1918,1920 en 1921. ‘s-Gravenhage. / 111. Christinan de Voocht, schepen van Heusden 1663,
(Gesch. a. b.) j
tr. Adriana Jacobsdr. van Peen.
Olde wel t, W. F. H. Rekeningen van de Illustere I IV. Matfhijs de Voocht, tr. M a r g a r e t h a Claudiusdr.
Camerlinc.
Lieve Vrouwe Broederschap (1330-1376) z. p. 1525.
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V. Christiaan de Foocht, tr. Maria Nemius.
Het treft aanstonds, dat deze stamreeks uiterst weinig
gegevens bevat welke voor onmiddellijke controleering
vatbaar zijn.
Eigenlijk is dat alleen de mededeeling, dat Christiaan
de Voocht in 1663 schepen van Heusden was. Dit is
inderdaad juist. Corstiaen Heymnrz Voochts zat in 1660,
‘63, ‘69 en ‘73 in de Heusdensche schepenstoel en is
bovendien hoogdijkheemraad van den lande van Heusden
geweest. Hij zegelde met het wapen met de drie palen
van vair en het schildhoofd met den barensteel. (Heusdensche schepenacte van 8 Aug. 1663 in het archief
van het kantoor Delft der geestelijke goederen, kwartier ,Heusden, op het Algemeen Rijksarchief). 1)
Wat zijne voorouders betreft, heb ik niet anders
kunnen vinden dan dat hij een zoon was van H e y m a n
Aertsz., ook vermeld als H e y m a n Aernt Ywijnsxoonszoon, die 9 Dec. 1502, na opdracht te zijnen behoeve
door Jan Stut Woutersz., beleend werd met twee morgen
te Luttelherpt in den ban van Hedikhuizen, een Hollandsch leen. 2) Den grootvader vond ik in geen authentiek st,uk als in leven vermeld.
De naam Voocht komt in de omstreken van Heusden
sedert het midden der veertiende eeuw vrij veelvuldig
voor. Zoo wordt in 1368 als verkooper van een huis in de
Hinthamerstraat te ‘s Hertogenbosch een Berthout Voegt
genoemd, die een zoon was van wijlen Jan Voegt, d i e
wederom een zoon was van Jan aan Oudheusden. Hannaert die Voicht had tienden onder Waspik van den
Heer van de Leek in leen; hij werd daarin in 1404
opgevolgd door zijn zoon Boudijn, wiens zoon Hannaert
die Voicht Boudijnsz. dit leen in 1460 overdroeg. Voornoemde Boudijn had ook nog leengoederen onder Houweningen, Wieldrecht, Raamsdonk en Babyloniënbroek.
Kerstiaen’ die Voghet en Jan die Poghet waren blijkens
de Heusdensche rekening over 1376 gegoed te Veen.
En zoo zoude ik er nog verscheidene andere kunnen
noemen.
Uit lateren tijd moge ik hier volstaan met melding te
maken van Heer Jan die F’oicht Airntsz., die in 1480
beleend werd met 3 morgen onder Veen, welke reeds
in 1443 van zijn grootvader Jan op zijn vader waren
overgegaan. Vj*anclc Huymansz. werd in 1508 bij doode
zijn, vaders Huyman Boudijn die Voichtsz. beleend met
34 morgen in den ban van Horpt en Hedikhuizen.
Het is zeker niet onwaarschijnlijk, da.t er tusschen
Corstiaen, den zoon van Heyman Aer.nt Ywijnszoonszoon en
de ouder0 Voicht’s bloedverwantschap in de mannelijke
of vrouwelijke lijn bestond, maar eenig bewijs daarvoor
heb ik niet aangetroffen.
Dat Heyman in 1534 gehuwd was met M a r g a r e t h a
van Heusden van der Sluyse is beslist onjuist. Reeds die
familienaam ziet er zeer verdacht uit; maar in elk geval
staat vast, dat Heyman in 1534 reeds lang overleden was,
want op 19 Juni 1609 werd zijn zoon Adriaert m e t
bovenaangeduid, door zijn vader nagelaten leengoed
te Luttelherpt beleend. Wel is Heyman gehuwd geweest met oene Margriet, die nog in 1639 als w e d u w e

voorkomt ; vermoedelijk is zij dezelfde als Griet Heymans,
die blijkens de Heusdensche stadsrekening over 1 5 3 1
in den omslag over de poorterij tot betaling van des
Heeren penningen in Holland een bedrag van 2 rijnsgulden betaalde en dus niet gerekend werd tot de vermogendste inwoners te behooren.
Voornoemde zoon Adriaen is priester geworden. In
1641 deed zijn broeder Corstiaen voor hem den leeneed. s)
Deze Corstiaej& Heyman Voochts was omstreeks 1606
goboron (zoowel op 4 Mei 1568 als op 16 April 1569 verklaarde hij omtrent 63 jaar oud te zijn) en is in 1673
of ‘74 overleden. In 1662 trad hij op als taxateur voor
den tienden penning van huizen en erven; hij teekende
zijn naam: Corstiaen Voochs. Zijne weduwe Ariaentken,
omtrent wier familienaam ik geen aanwijzing vond, leefde
nog in 1681. In verband met het feit, dat de stamreeks aan
Corstiaen eene van Gent tot grootmoeder geeft, zij hier
aangeteekend, dat Corstiaen blijkens het kohier van 1653
een huis bewoonde, dat nog in 1544 ten name stond van
Korst van Ge/& die mij overigens onbekend is.
Corstiaen heeft drie zoons nagelaten, wier onderlinge
volgorde mij intusschen niet is gebleken:
1. Mr. Aert Voochts Corstiaensz., geboren omstreeks
1644 4), was schepen te Heusden in 1674, ‘76 eu ‘77,
burgemeester in 1575. A l s a n d e r e o u d e r e g e n t e n ,
die, hoewel tegenstanders van het Spaansch geweld,
der Roomsche kerk trouw bleven, kwam hQ, nadat de
stad Heusden de zijde van den Prins had gekozen en
de kleine bnrgerij op het kussen kwam, weinig meer op
den voorgrond. Maar hij bleef in de stad wonen en genoot blijvend het aanzien’ zijner medeburgers. In 1683
was hij hoofdman der oude sahutters en tevens weesmeester, welk ambt hij ook nog in 1686 en 1616 bekleedde. Ook bleef hij heemraad van den Hoogen Maasdijk
3n in 1686 werd hij met vier anderen benoemd in een
:ommissieom een ontwerp te maken voor nieuwe prozesregelen voor de vierschaar. “) Hij overleed ongehuwd
in October of November 1616 6).
2. Job Voochts. Van dezen is mij niet anders gebleken
ilan dat hij de vader was van Adviana Voochts, d i e
trouwde met Mr. Robbert val& Voorn, schout van Oirschot en later (1609, ‘19, ‘22, ‘26 en ‘28) schepen te
‘SHertogenbosch, z o o n v a n M r . J o h a n 7Jan V o o r n
4.!lplintersz., rentmeester d0r geannoteerde goederen in
het kwartier van ‘s Hertogenbosch, en Aefken Jansdr.
3. Mr. Heyman Voochts. Dezen vind ik het eerst
vermeld te Heusden in 1670, toen hij als hulp van den
stadssecretaris dagvaardingen schreef. Hij was gehuwd
met Petronella Boudewijnsdr., die hem overleefde. Zij
waren de ouders van:
a. M a r t i j n t g e n , die in 1617 beleend werd met de
hierboven bedoelde twee morgen te Luttelherpt, haar

*) Volgens J. Th. de Raadt% Sceaux Armoriés zou elk der drie
hangers van den barenteel beladen zijn met twee koeken of penningen; ik heb die niet kunnen constateeren op het zegel dat mij
ter band kwam.
2) Hollandsch leenregister A. P. Archidux.
.

s) Opten XIVen Octobri anno 1541 heeft Eorstiaen Heyman Airtes.
gijnen eedt gedaen voir zijnen broeder hfz. Adriaen Heymansz. priester
~1s dat behoert van den leen boven gescreven tot sijnen mederseggen.
:Liber Heusden).
4) Bij verschillende gelegenheden gaf bij zijn leeftijd verschillend
,p. In Dec. 1580 en begin 1581 heet l@ omqtreeks 36 jaar, in Aug.
1595 omstreeks 53 jaar, in Maart 1599 omstreeks 57 jaar en in Sept.
1600 omstreeks 55 jaar.
s) In zijne ,,Beschrijvinghe van de Stadt Heusden” stelt Oudenloven Arnoldus Voochts. 1. C., onder de ,,geleerde ende vermaerde
mannen”.
s) In eene enkele Heusdensobe aote van 1611 vond ik hem vermeld
tls Aert Voochts Christaensz. van (hstheusden.
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aangekomen uit de nalatenschap van haren oom
Aert Voochts. Zij was gehuwd met Hendrick Jan
Jerorqmusz. van Griellscen, met wien zij in 1627
te Drie1 woonde.
b. Adriaentgen, gehuwd met .?@r. Corstinen Huybertsz.
van Heesbeen, chirurgiju te ‘s Hertogenbosch. In
1627 was zij zijne weduwe en te zamen met hare
ZusterMartijntgen erfgename van haar beider moeder.
c. Een kind, dat 19 Jan. 1588 te Heusden begraven
werd.
Van den in de stamreeks onder IV genoemden Mntthijs de Voocht, gehuwd met Margaretha Camerlinc, is
nergens een spoor te vinden.
Maar wel vind ik reeds in 1609 melding gemaakt van
Mr. Christiaen Mnttheusz. Voochts, die ook in 1617 voorkomt als medeërfgenaam van bovengenoemden &lr. Aert
Voochts Corstiaensz.
Wie hij was, blijkt uit het testament van laatstgegenoemde, op 14 Oct. 1616 verleden voor notaris Johan
van Heemskerck te Heusden, in verband met eene acte
van denzelfden notaris van 21 Nov 1616, waarin de
erfgenamen van den inmiddels overleden testateur worden
vermeld (beide acten in het protocol van voornoemden
notaris, berustende ten Rij ksarchieve te ‘s Hertogenbosch). Die erfgenamen waren de hierboven genoemde
kinderen van Job en Heyman Voochts en voorts : Adriaen
Matlheusz. Glaudi, des testateurs neef.de kinderen vau
Mr. Adriaeu Se*gersz., verwekt bij E l i s u b e t h Xatlheus
Glaudi, des testateurs nicht, en Zr. Corstitren Nattheusz.
Glazldi, des testateurs neef. Uit de acte van 21 Nov.
1616 volgt, dat Adriaen Mattheusz. Glaudi dezelfde was
als Adriaen zoon van Mottheus Glaudy de Canaerlinck;
en Mr. Corstiaen, die door den testateur Corstiaen Mattheusz. Glaudi werd genoemd, heet in die acte M r .
Christiaen Voochts.
Op grond van deze en enkele andere acten mogen
wij vaststellen, dat Corstiaen Heyman Voochts behalve
de bovengenoemde drie zoons, die geen mannelijke nakomelingen nalieten, eene dochter had gehad, ï&targaretha genaamd, die uit haar huwelijk met eenen mij
overigens onbekenden Mattheus Glaudy de G’amerlinck
drie kinderen had:
1. Adriaen, die 13 Dec. 1621, te Heusden wonende, testeerde ten overstaan van notaris Johan vau Heemskerck.
2. E l i s a b e t h , g e h u w d m e t M r . Adriaera Zegersc.,
schepen (1598, 1601, ‘4 en ‘7) van ‘s Hertogenbosch.
3. Christiaesa, die den naam de Camerlinck liet varen
en den familienaam zijner moeder aanuam. Ten overvloede zij er hierbij aan herinnerd, dat het vroeger
v e e l v o o r k w a m , d a t eeu kind dat naar zijn moederlijken grootvader werd genoemd, met diens doopnaam
ook diens familienaam overnam.
Deze Mr. Christiaen woonde te ‘s Hertogenbosch, waar
ik hem in 1620 vermeld vond als rentmeester van de
gemeene ’ heeren beneficiaten der St. Janskerk. Bovondien was hij schrijver eener compagnie te voet in Spaanschen dienst en verkocht hij in Maart 1638 het huis ,De
drie Sterren” op de Oude Dieze te ‘s Hertogenbosch 7).
Blijkens eene Bossche schepenacte was hij in 1626 gehuwd met M a r i a , dochter van Mr. Dirck Nemius e n
Emmerentiana van den Siadencker.
7) Vgl. De voorname huizen van ‘s Hertogenbosch, door Jhr. MC

Zoolang omtrent Mr. Christiaen’s vader niet meer berend is, zal dus als stamvader van het in 1856 uitgegtorven geslacht de Voocht, wanneer men ten minste
nag aannemen, dat de latere generaties alle juist zijn
opgegeven, dienen te worden vermeld : Mattheus Glaudy
de Camerlinck, gehuwd met Margaretha Voochts, wier
60011 Christiaen den familienaam zijner moeder aannam.

A. F. 0. van Sasse van IJsselt, 11, blz. 257.

De eerste leden van het geslacht
hier te lande,
door W. WIJNAENDTS

VAN

de Fremery

R E S A N D T.

De geslachtslijst van hot thans nog hier te lande gevestigde geslacht de Fremery vangt in het Stam- en
Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën
(deel 1, p. 286) aan met Jacobus de I”remery, die - volgens den samensteller van genoemde uitgave - bij de
inneming van Aken door Spinola in 1614 met zijne vrouw
uit die stad ontvluchtte.
Aan deze mededeeling deed wijlen de heer A. A. Vorsterman van Oyen echter de volgende zinsnede voorafgaan:
,,Volgens overlevering in de familie de Fremery, is
,zij herkomstig van Frémery in Lotharingen, doch na,,sporingen aldaar hebben niets opgeleverd, aangezien
:,men er ten tijde der Fransche revolutie op het einde
,der achttiende eeuw, een vreugdevuur gestookt heeft van
,nlle publieke archieven en registers 1). Het is van elders
,bekend dat de heerlijkheid Fremery in 1613 toebehoorde
,aan Jeah Marien de Frémery, wiens vader in 1567 door
,hertog Karel 111 van Lotharingen in den adelstand werd
,verheven en wiens afstammelingen heeren van Frémely
,bleven tot de opheffing van heerlijkheden door gezegde
,revolutie. Van bloedsverwantschap mot deze, of met
,andere de Fremery’s in de 15” en 16” eeuwen vermeld,
,is tot nog toe niets gebleken.”
Het is maar gelukkig dat de schrijver van dat artikel
dezen slotzin aan zijn bovengedane mededeeling heeft
toegevoegd, al blijft de schijn gewekt als zoude de voorvaders van het geslacht de .Fremery Heeren van die
heerlijkheid zijn geweest. Vooral met familie;namen ontleend aan plaatsnamen moet men met zulke veronderstellingen voorzichtig zijn, omdat, immers die familienaam
evengoed kan zijn aangenomen ter aanduiding van de
plaats van herkomst. Vooral wanneer er meer plaatsen
van denzelfden naam of van een eenigszins daarop gelijkenden naam bestaan, is het gevaarlijk om alle families,
welke aan een dier plaatsen hun naam ontleenen, als
van Qén stam te willen beschouwen. 2)
Het eenige wat voorloopig vaststaat, is dat de Nederlandsche familie de I;remery uit Aken stamt en in 1614 die
stad verliet wegens geloofsvervolgingen.
Voor wie over den strijd tusschen de Katholieken en
de Hervormden in de oude vrije Rijksstad Aken meer
wil weten, zij het werkje van ons eerelid H. F. Macco:
Die reformatorische Belcegungea während des 16” Jahrhunderts i?a der Reichstadt Aachen, 1900, ten zeerste ter
~~
1) Al zoude deze mededeeling op waarheid berusten, dan nog mng

men verouderstellen dat de archieven in de clistrictshoofdplaats en
van de departementshoofdplaats, waartoe het dorp Fremery behoorde,
toch wel bronnen bevatten, waaruit gegevens over inwoners dier
plaats waren te vinden geweest.
3) In Frankrijk leeft te Paimboeuf nog de familie van een Vicomte
Emile ds Frénwry gehuwd met Anne Xarie Bernard-Descham~snef.
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lezing aanbevolen. Ook in dit Maandblad heeft de heer
Macco in een opstel getiteld: Protestantische Aachener
Emigranten atcs der zweitela Hälfte des 17 Jahrhunderts
over dit onderwerp mededeelingen uit het tijdvak 16461675 gedaan en daaruit blijkt, dat vooral van 169%
1602, 1614-1616 en 1646-1676 de Protestantsche families
in grooten getale Akun verlieten en naar Neu-Hanau,
Frankfort a. M., Stolberg, Nijmegen, Amsterdam, Maastricht en andere plaatsen van ons land heentrokken.
Blijkens Anchensche Gesehichten van K F. Meyer 1781,
behoorde onder de op 7 Dec. 1616 verbannenen wegens
deelname aan den opstand van 1611 3) o.a. M i c h a e l
Fremmereg. Deze trok naar Nijmegen, was gehuwd met
Margarete Beller, bij wie een zoon Michael, gedoopt te
Nijmegen 1 Maart 1618.
Eenige jaren te voren komen echter reeds personen
van den naam de Fremerg, mede uit Aken afkomstig,
te Utrecht voor. Als burger van die stad toch, werd op
18 Februari 1616 toegelaten Jacques de Fremerie, cleermaecker van Aken. Blijkens de ondervolgende acten
overleed hij daar op Kerstmis 1622 en was hij gehuwd
m e t Elsgerz Il’illems, bij wie hij 3 kinderen had, die
hierna volgen. Tegelijk met hem woonden twee zijner
zusters nl. Margaretha de Fremerg, weduwe Jan van
Seesdorp, en Susanna de Fremery, huisvrouw van D a v i d
van Gelder, eveneens te Utrecht. Ook over hen worden
hieronder verschillende acten medegedeeld.
Het eerst vind ik Jacques de Fremery te Utrecht vermeld
kort voordat hij er burger werd en wel in een volmacht
door hem op 29 Januari 1615 voor sohepenen dier stad
gepasseerd. Deze acte, in de Fransche taal, vangt aldus
aan : Jacques de Fremery résidant présentement en ceste
ville (d’ Utrecht), filz de Jacques et de feue Marie de
Hollande, qui furent conjoirlgs résidens en la rille d’Aix.
Hij verklaart daarin op 26 Aug. 1613 voor schepenen
der stad Valenciennes volmacht gegeven te hebben aan
Jehan Laoust inzake de erfenis van zijn o om Jacques de
Horgny, in leven burger van Valenciennes en wel speciaal
om namens hem te verkoopen aan Pierre le Brand, koopman, een leen, gehouden van de heerltikheid van Haussy,
,,se consistant en sept mencaudées de pret ou terre en
une pièce séant audict lieu nomb, le pret de le cauchie
tenant à XVIH mencaudées de l’abbaye de St. Amnnd
et à la rivière allant à Monstrecourt” hem toegevallen
bij overlijden van genoemden oom.
Eenigen tijd later nl. op 20 Juni 1616 vinden wij hem
terug in een voor schepenen van Utrecht afgelegde verklaring, eveneens in de Fransche taal en aldus aanvangende : ,,que devant nous est comparu en propre personne
Jncques de Frameries, marchant, demeurant en la ville
d’Aix”. Hij verklaart, dat het hoogerbedoeld leen verkocht is door z[jn gemachtigde Jean Laoust, burger der
stad Valenciennes, voor 1771 ponden tournoois, ,,monnaie
du Pais et Comte de Hanoult de vingt groz pour la
livre” aan Sr Pierre le Grand, koopman te Valenciennes ;
hij machtigt thans Jean Laoust en Anselme Cocler om
namens hem voor de opdracht en de leenverheffing van
het leen voor den baljuw en de leenmannen van de
heerlijkheid van Haussi het noodige te verrichten.
Ten slotte vond ik nog een acte te Utrecht, waarin

de Utrechtsohe Jacques de Fremery voorkomt en wel
eene d.d. 18 Juni 1616, waarin Davidt van Gelder en
Jacob de Fremery (zij waren zwagers zooals zal blijken),
dezer stads burgeren, volmacht geven aan Jan Cape1 e n
aan Peter de Fremery, burgers te Aken, om namens hen
zoodanige penningen te ontvangen en schulden te innen
als zij te Aken uitstaande hebben en om zoo noodig
daarvoor in rechten op te treden.
Over zijn overlijden, zijn vrouw en zijn kinderen leert
ons een testament, voorkomende in het protocol van
notaris W. Brecht te Utrecht. 16 Juli 1626 testeert n.1.
Elsgen Willem.s, weduwe van Jacques de Fremery, wonende
binnen Utrecht ten huize van M a r i c h g e n IYillems, haar
zuster, weduwe van Jasper Willems, ijzerkooper, aan de
Oostzijde vau de Oude gracht tuaschen de Smeebrug en
de Geertebrug, en maakt krachtens opene brieven van
octrooi van het Hof van Utrecht van 3 Maart 1624 haar
testament. Zij verklaart daarin ziek te zijn, dat haar man
&estleden Corsmisse twee jaeren geleden in den Heere
is gerust”, nalatende 3 kinderen : Willem, David en Maria
de Eremery. Zg is na haar mans dood ongescheiden en
ongedeeld met haar drie kinderen in den boedel blijven
zitten. De 3 kinderen zullen evenveel erven, doch de 2
oudsten zullen D a v i d , die eerst 9 jaar oud is, tot zijn
188 jaar moeten opvoeden en onderhouden. Executeurs,
tevens voogden over de 2 jongste kinderen, zullen zijn
David van Gelderen Hans Goverts, burgers binnen Utrecht.
Veertien dagen later overleed zij; de aangifte daarvan
in de registers der Utrechtsche Momberkamer luidt: ,,l
A u g . 1626. ElJ
s cen Willems weduwe Jacob Fermery 4,
bij de Smeebrug, nalatende 3 kinderen mundich en
onmundioh, Ilans Goverts momboir.”
Over bovengenoemde 3 kinderen vond ik het volgende:
1. Willem de Fremery, wordt burger te Utrecht 4
Naart 1626. Hij was geboren te Go ch in 1603, zoodat
zijn vader reeds eerder dan in 1614 Aken verlaten had.
Hij teekende te Amsterdam in op 20 Sept. 1626 : (Puyregister no. 670 f” 473 Willem de F,remery, van Goch,
kersemaacker, out 22 jaeren, geen ouders hebbende, geassisteert met Davit van Gelder, s ij n oom, woont tot
Utrecht, en Geertruid Pisschers, van Utrecht, out 24
jaeren, geen ouders hebbende, geassisteert met Rarmen
&?tJndriCX, haar oom, op de Coninxgracht. In het Publicat’ieboek te Utrecht heet hij op 24 Sept. 1626 bij de
afkondiging aldaar Willem Jacob de Fremeri en zijn vrouw
Geertrulgt de Yisscher Hans&., wonende te Amsterdam.
Voor notaris IV. Brecht te Utrecht testeeren op 19
Juni 1626 Willem de Tremery, burger van Utrecht, wonende
op de Oude gracht tusschen Smeebrug en Qeertruydebrug, en Geerlruid de Visscher, zijn vrouw; zij benoemen
elkander wederkeerig tot erfgenaam in hun goederen.
Voor denzelfden notaris geeft hij 26 Febr. 1629 generale
volmacht aan Nicolaas de Rijp, procureur te Utrecht, in
al zijn zaken.
Hj overleed vóór Augustus 1633 nalatende 4 kinderen,
waarvan er 3 jong stierven en resp. 26 Aug. 1633,16
Sept. 1633 en 22 Mei 1637 als kinderen van z a l i g e n
Willem de Fremery in de Annastraat, te Utrecht werden
begraven. Het 4e kind was Elsje de Fremerg; zij h u w d e
te Utrecht voor schepenen 36 October 1663 met *Jan
Joosten van Maul-ik, mede wonende aldaar.
‘) De schrijfwijze Fremery en Fermery komt in alle takken, ook

8) Van 1611-1614 was Aken tijdelijk weder in Protestantsche L
handen geweest.

te Aken, afwisselend voor; ook het partiouul Je” is dikwijls weggelaten.
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Elsje Fremery, huisvrouw van Jan Joosten, nalatende
onmondige kinderen, en haar moeder Qeertruid Visschers,
weduwe Willem Eremery, nalatende haars dochters kinderen, beiden wonende op het Geertekerkhof, werden op
denzelfden dag te Utrecht begraven, n.1. op 28 September 1663.
2. Maria de Fremery, die 26 April 1633 voor notq
W. Brecht te Utrecht huwelijksvoorwaarden maakt met
Simon Bocage. Zij heet daarbij Maria Jacob de Fremerydochter en is geassisteerd door David van Gelder, haar
oom; hij heet Simon Salomons Bocage, bombazijnbereyder
en wordt geassiteerd door Abraham Salomons Bocage,
zijn broeder. Bij het huwelijk op 18 Mei 1633 te Utrecht
voor schepenen voltrokken zijn zij resp. ingeschreven als
Mtrria Jacob de Fremerus en S.ymon Salomon Bocaeusz,
beiden wonende te Utrecht. Voor denzelfden notaris testeert op 6 Sept. 1636 dit echtpaar, zij liggende ,in het
kinderbed” ; zij benoemen tot voogden over hun na te
laten kinderen Anth. de Calh en David van Gelder, haar
oom. Als Maria de Fremeri, huisvrouw van Simon Bocatius, aan de Reguliersbrug en nalatende onmondige
kinderen, werd zij 20 Oct. 1661 te Utrecht begraven.
3. David de Eremery, geboren te Utrecht in 1616; na
het overlijden van zijn vader onder voogdij van Datjid
van Qelder vd. en van Hnns Boverts. Blijkens de testamenten van hun na te noemen tante, de huisvrouw van
D a v i d can Gelder, leefde hij er nog in 1637 en 1648.
Hij zelf testeert 10 Sept. 1646 voor notaris F. Zwaerdecroon te Utrecht als jongman; hij legateert aan de
armen der Mennonieten-gemeente en benoemt tot erfgenamen Elsgen, nagelaten dochter van zijn zaligen broeder
Willem de Fremery en de kinderen van zijn zuster
Maria de Eremeq. Opnieuw testeert hij’ voor nat?. Bartholomeus van Eek aldaar op 14 Maart 1656. Hij overleed
ongehuwd kort daarna.
Zooals wij hiervoor mededeelden, woonden tegelijkertijd
twee zusters van Jacques de Fremery te Utrecht.
Voor Notaris W. Brecht aldaar testeert op 22 October
1626 Margereta Jacob de Fremerydochter, wonende binnen
Utrecht ten huize van David van Qelder in de Joffrouwstraat, ziek zijnde. Zij legateert ,,aan de armen van de
gemeente daaronder zij tegenwoordig is” 60 car. guldens
en benoemt tot eenige universeele erfgename haar eenige
nog onmondige dochter Susanna Jansdr. van Seesdorp.
Tot voogden over dit kind benoemt zij David van. Cfelder,
haar zusters man, en N i c o l a a s Hoeffaagel, b u r g e r s
van Utrecht.
10 Mei 1631 maakt zij, met herroeping van het vorige
testament, voor denzelfden notaris een nieuw testament,
waarbij haar dochter eenige erfgename blijft.
Wij komen thans tot de andere zuster S u s n n n a d e
Fremery. Ik vind haar en haar man David van Qelder
(die haar 2e echtgenoot was), het eerst vermeld in eeu
Utrechtsche volmacht, gepasseerd voor schepenen aldaar
op 3 Augustus 1617. Zij geven dan n.1. volmacht aan
Kilhelm de Meuth en aan Peter de Fremerye, h a a r
b r o 0 d 0 r, te Aken, tot ontvangst van 100 dalers, welke
hun competeeren wegens afkoop van een lijftochtrente,
w e l k e Susanna van haar eersten man Wilhem E r n s t
competeerde en welke Peler van Setterich en Anna Ernst,
diens vrouw (zuster van I’ilhem Ernst vd.), als eigenaar
van een huis gelegen boven de Lombartskamp buiten
de Boospoort, hadden afgekocht.

Twintig jaar later vinden wij David van Gelder en
aijn vrouw voor het laatst vermeld in de twee volgende
acten van notaris W. Brecht.
16 Juli 1637. David van Gelder en Susanna de Eremerye
Jacobsdochter, als mede-erfgenamen van wijlen Jan Qielen,
zoon van Peter Gelen en van Catharina de Fremerye,
die ook een dochter was van Jacob de Fremerye, geven
volmacht aan J o h a n Capell, burger te Aken, in zake
het magescheid over de nalatenschap van den overledene.
De belangrijkste acte echter is het testament door
genoemde Susanna op 12 December 1637 voor bovengenoemden notaris te Utrecht gepasseerd.
Susanna de Fremerye, huisvrouw van David van Gelder
Peterszn., burger van Utrecht, vermaakt daarbij in de
eerste plaats de volgende legaten: aan de armen van
le gemeente der Mennonieten te Utrecht, waartoe zij ook
behoort en waarvan Herman Segers en Abraham Sprongh
leeraars zijn, 200 car. gulden; aan David en Maria de
Fremerye, kinderen van haar overleden broeder J a c o b
de Fremerye, elk 300 car. gl.; aan de gezamenhjke kinderen
van haar broeder Peter de Fremerye, wonende te A k e n,
600 car. gl. samen; aan de gezamenlijke kinderen van
haar broeder Jan de Fremerye, wonende te Am s ter d a m,
600 car. gl. samen; aan de gezamenlijke kinderen van
haar broeder Simon de Fremerye, wonende te D a n t z i g,
samen 600 car. gl. ; aan de gezamenlijke kinderen van
Marichgen de Fremerye, w o n e n d e t e A m s t e r d a m ,
PO0 car. gl. en aan Frans en Catharina de Heuvelf, kinderen
van wijlen haar zuster Barbara de Fremerye, overleden
te N ij m eg en, elk 200 car. gl. Tot erfgenamen in al
haar goederen - behoudens het recht van lijftocht aan
haar man - benoemt zij de kinderen van Ysaack van
Qelder, haar mans broeder, en de kinderen van Elisabeth
van Gelder, haar mans zuster, huisvrouw van C o r n e l i s
Qerrits Vermeulen. Met vele nadere bepalingen over de
uitvoering van dit testament en over de uitsluiting van
de Weeskamer en de Regeerders van Utrecht in de
administratie van haar boedel.
Kort voor haar dood - zij werd als huisvrouw van
Dauidt ran Gelder in de Jerusalemsteeg, nalatende haar
man en collaterale onmondige erfgenamen op 6 Nov.
1648 te Utrecht begraven - maakte zij een ander testament voor notaris Jan van Vechoven aldaar d.d. 27 Oct.
1648. Zij legateert daarbij aan de gemeente der Mennonieten te Utrecht 300 gl., aan haar broeder Peter de
Fremery 1000 gl., aan de kinderen van haar broeder
Simon de Fremery, 600 gl., aan haar zuster Marichgen
de Fremery 600 gl., aan Jacob Jansz. de Fremer.y, haars
broeders zoon, 600 gl., aan Jannichgen Bisschop weduwe
van Jan de Fremer,v 600 gl., aan de 3 kinderen van
Engeltgen Jans de Fremery 300 gl. samen, aan den zoon
van Marichgen Jans de Fremery 200 gl., aan Marichgen
en David Jacobs de Fremery elk 600 gl., aan Catharina
de Heuvel1 dochter van haar zuster Barbara de Fremery
600 gl., aan de kinderen van Frans de Heuvel1 600 gl.
en aan Elsgen dochter van wijlen W i l l e m Jacobs de
Fremery 200 gl.
Bij de vermelding dezer familieleden worden ditmaal
geen woonplaatsen genoemd.
Over de in deze twee testamenten voorkomende d e
Fremery’s kunnen wij de volgende bijzonderheden mededeelen.
1. David en Maria, kinderen van wijlen testatrice’s
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broeder Jacob de Fremery, hebben wij hiervoor reeds
vermeld. Evenzoo Elsgeu de dochter van hun broeder
Willem de Fremery en Qeertruy de Visscher.
2. De -gezamenlijke kinderen van Peter de Fremery,
haar broeder wonende te Aken, vindt men vermeld in het
werk van H. F. Macco, Aachener Wappen und Genealogien,
Bd. 1, waar men vindt, dat deze Peter de Fremery, geb.
1683, -/- Aken 17 Sept. 1663, bij zin echtgenooto Adelheid Fellen, t Aken 11 Febr. 1604, minstens 5 kinderen
h a d : Maria, Jacob, Peter, Katharina en Adelheid. V a n
den zoon Jacob de Fremery (16 10-1688) stamt de gereformeerde familie van dezen naam te Aken, welke wegens
de vervolgingen aldaar tegen de Protestanten met den zoon
van dezen Jncob Eremery nl. Peter Eremerie (16451693)
n a a r Eupen uitweek en welke tak daar nog voortleeft
als Fremerie (zonder ,,de” voor den naam). Blijkens het
zegel van een tot dezen tak behoorende Jacob Fremerie
van 1726, voert deze familie: op groenen grond een
groenen boom, helmteeken twee vleugels.
3. de gezamenlijke kinderen van Jan de Fremery,
testatrice’s broeder te Amsterdam, die gehuwd was met
Jannetjen Hendriks Bisschop 6), waren : 1. Jacob, die voorkomt in het Kerkel i n t e e k e n r e g . t e A m s t e r d a m (11’.
449) : ,l Oct. 1638: Jacob de Fremerey, van Amsterdam,
out 2 1 jaeren, kousvercoper, geassisteert met ,Jan de
Fremerey, s ij n v a d e r , e n Jannetie Heyndricz, s ij n
moed er, woont in de Oudehoochstraot, en Aeitje Daniëls, van A’dam, out 22 jaer, geassisteert met Annetien
Daniëls, haar zust,er, geen ouders, wonende in de Anjelierstraat”. Het huwelijk werd in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam op 31 October d.a.v. voltrokken.
Het zou van belang zijn te weten of er van dezen zoon
Jacob de Fremery te Amsterdam nog afstammelingen
zijn voort blijven leven. De 2 andere kinderen van Jan
de Fremery waren 2. Engelije en 3. Muria de Fremery;
met wie zij gehuwd waren bleef mij onbekend, doch in
1648 hadden zij resp. 3 kinderen en 1 zoon.
4. de kinderen van Symon de Fremery ,wonende te
Dantzig zijn mij onbekend; wellicht leven de afstammelingen daarvan nog in Duitschland voort.
Simon de Fremery zelf behoorde, met zijn na te noemen
zuster Barbara, tot die kinderen der Protestanten te
Aken, die door deKatholieke geestelijkheid aldaar gedwongen werden om Katholiek overgedoopt te worden. In
het R.-K. Doopboek van de St. Foilan te Aken leest
men op 1 Aug. 1604: Simon, pueris aduitus fil. Jacol,
Firmerey a n a b a p t i s t e & Mergen conj. 6), susrept. Claes
von Munster et Mergen Musch.
6. de kinderen van Marichgen de Fremery, testatrice’s
zuster, wonende te Amsterdam. Over haar huwelijk en
deze kinderen werd mij niets bekend.
6. Frans en Catharina de Heucell, kinderen van wijlen
BarOara de Fremery, testatrice’s zuster, overleden te
Nijmegen.
De gedwongen doop van deze Barbara komt als volgt

voor in het hooger bedoelde R.-K. doopboek te Aken:
1 Aug. 1604 : Barbara ndulta fil. anabaptisti con. parentus
Jacob van Firmerey & Mergen conj. G), suscept. ,Jan van
Stoerte & Niesgen va.n Munster.

6) Dit omstreeks 1614 voltrokken huwelijk is te Amsterdam niet
te vinden.
s) De heer H. F. Macco heeft in ziin Aachener Wavven und Genen.
Zog& geconcludeerd, dat de moeder $an Simon en z$, na t.e noemen
zuster Babara da Fremeru, Maria van Munster heette, vermoedelijk
wegens het bij beide dooien voorkomen van personen van den.naäm
van i&nater als getuigen. Uit mijn mededeelingen blijkt nu eohter
dat hun vader Jacob de Fremery gehuwd was met Maria de Hollande.
(Zie kolom 363 hiervoor.)

Ik heb hiermede alles medegedeeld, wat mij tot dusver
bekend werd van de kinderen en kleinkinderen van den
omstreeks 1560 geboren Jacquet (Jacob) de Eremery e n
diens vrouw M’aria de Hoilande; hieruit blijkt dus, dat
zij allen uit Aken zijn uitgeweken, behalve de zoon Peter
de Fremery (X183-1663), die hoewel gereformeerd zijnde
te Aken bleef wonen, totdat diens gelijknamige kleinzoon
ten slotte die stad toch moest verlaten en de nog levende
familie te Eupen stichtte. De vader zelf, nl. de oudere
Jacques de Fremery te Aken, sohijnt, toen al zijn kinderen
die stad verlaten hadden, ook ten slotte zelf te zijn
uitgeweken. Althans ik houd hem voor den Jacques de
Fremeri die 1 April 1626 te Utrecht werd begraven in
de Buurkerk, nalaten,de mondige kinderen. Een andere
Jacques die in deze omstandigheid verkeerde, was er in
genoemd jaar althans niet.
Thans komen wij tot een anderen tak van dit geslacht,
welke stamt uit een ouderen Peter de Fremery, broeder
van den hiervoor bedoelden omstreeks 1650 geboren
Jacques (Jacob) de Fremery. Het is deze tak, welke nog
talrijk in ons land voortleeft en welke tot de aanzienlijke
en patricische families van onze Republiek heeft behoord.
Zooals wij reeds in den aanhef van dit opstel mededeelden,
k w a m deze tak met een Jacob de Fremery, die in 1614
uit Aken vluvhtt’e, in ons land. Jacob, die geboren was
in 1689 of 1690, sleet de laatste jaren zijns levens te
Naarden, waar hij 10 Dec. 1661 hoog bejaard werd
begraven (Begraafregister dl 1644-1666). Ondanks alle
gedane moeite is mij niet gebleken, waar hij zich tusschen
1614 (jaar van vertrek uit Aken) en 1656 (jaar, waarin
hij voor het eerst te Naarden in een acte voorkomt) heeft
opgehouden. Volgens familie-papieren waren zijn twee
zoons (zijn vrouw heet daarin Anrza van Grypickoven)
Pieter en Herman, resp. geboren 4 Dec. 1618 en 1 Mei
1622, de eerste uan. de Sevenhuysehoek. Het is rng niet
gelukt te kunnen bepalen, waar deze plaats gelegen is
of was; ware dit het geval geweest, dan was mij de weg
gebleken, waarlangs het onderzoek naar zijn lotgevallen
tusschen 1614 en 1656 geleid moet worden. Intusschen
noemen de slechts 2 oc-er hem gevonden acten èn zijn
vadersnaam èn een zijner zonen, zoodat het van belang
is hun inhoud mede te deelen.
Notaris Justus van de Ven te Amsterdam, aO. 1656,
fo. 36”“” , 11 Juli 1656. Compareert juffr. Johanna Beckers,
weduwe Joris Zuerius, en verklaart dat in zoodanige
obligatie van 30.000 gl. als de regeering van Amsterdam haar op 10 Juli t.v. was schuldig geworden, mede
participeeron en in contanten daarvoor hebben bijgedragen: capitein Isaac Sweers voor 8000 gl., S a l o m o n
Sweers voor 3000 gl. en Jacob Pi eters de Eremery 7, voor
9 0 0 0 gl. en zij zelf voor de rest.
Dat dit de Jacob te Naarden was, blijkt uit oene kantteekening d.d. 1 Juli 1664 in margine van de acte gesteld, in welke staat, dat Sr Pieter de Fremery, zoon en erf7) Het is dus onjuist,, dat zijn vader Jacob ds Fremery zou zijn geweest,
zooals de heer H. F. Macco in zijn Aaohener Wappen und Genealogien
meende dat mogelijk was.
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genaam van Jacob de Fremery zaliger, gewoond hebbende
te Naarden, verklaart de 9000 gl. terugontvangen te
hebben en derhalve genoemde weduwe voor dit bedrag
te kwijten.
Over dezelfde zaak handelt de andere over Jacob gevonden acte :
Notaris J. Atten te Naarden, dl. 1656, 28 Sept. 1666.
De Eersame JacoO de Fremery, burger dezer stad, bekent,,
dat zijn zoon Pieter de Fremery de som van 5000 gl.
erfelijk toekomt in het bedrag van 9000 gl., dat hem
comparant competeert in de obligatie van 30.000 gl.,
welke door de Vroedschap van Amsterdam is gepasseerd
aan en ten behoeve van J o h a n n a Beckers wedo Joris
Zuerius, en zulks ingevolge de daarover voor notaris Justus
van de Ven op 11 Juli t.v. gepasseerde acte.

nog niet alle vermeld hebben, moge blijken uit de vier
personen, behoorende tot het uit Aken stammende geslacht, welke ik nog vond en die niet aan een der twee
hiervoor besproken takken konden worden aangesloten,
zoodat het laatste woord in deze nog niet is gesproken.

Deze zoon Pieter de Fremery schijnt zich eveneens
eerst kort voor lti66 te Naarden gevestigd te hebben,
althans in het Register met de namen der burgers van
Naarden ,,die te lote gekomen zijn” (dl. 1646-1693) komt
onder de ,novitii” in 1656 voor: Pieter de Fremery en
onder die van 1656 zijn 34 jaar jongere broeder, die
daarin staat ingeschreven als Herman Ja c o b s de Fremer,q.
Beiden kwamen kort daarop reeds in de Regeering
van Naarden, Pieter sedert 1659, Herman sedert 1666;
hij heet in de lijsten der schepenen ook Herman Jacobs
de Fremery.
In een acte van nats. Atten te Naarden van 6 Jan.
1669 heet hij Harmen de Vremcry, biersteker b i n n e n
Naarden. Uit hem spruit de nog levende familie cie Fremery ;
het Stam- en Wapenboek noemt echter zijn eerste echtgenoote onjuist Conrelia Bnnningh ; zij heette ï% elletjen
Standes of Standingh. Uit dit huwelijk werd 4 April 1655
te Naarden gedoopt een zoon, wiens geboorte de moeder
d i e n d a g h e t l e v e n k o s t t e e n w e l k e Stundingh als
voornaam ontving, doch welk kiud reeds 10 Juli d.a.v.
te Naarden werd begraven. Herman’s tweede h u w e l i j k
met M a r i a Baelde werd ingeteekend resp. te Delft op
3 Nov. en te Naarden op 10 Nov. 1667 en voltrokken in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 27 Nov. d a.v.; geen
der 3 inschrijvingen, waarbij de bruidegom te Naarden
is ingeschreven als : Harmen Farmery, noemt Hermarr’s
geboorteplaats. Uit het tweede huwelijk sproten 6 kinderen,
bij den doop waarvan de vader steeds is ingeschreven
als Hervnan Fremer,t/ [zonder ,,de” voor den naamj. Voor
de zoons JacoI>us, Petrus en 1scrcrc mogen wij overigens
verwijzen naar meergenoemd Stam- en Wapenboek.
Daarin vinden wij ook alles vermeld over den broeder
van Herman, n.1. over Pieter de Fremery, hiervoor reeds
genoemd; hij was kinderloos gehuwd met Anna Dielofs,
die 31 Dec. 1678 te Naarden werd begraven. Uit een
notariëele acte van 31 Juli 1665 blijkt, dat P i e t e r
toen uollenkooper te Naarden was.

12 November 1631 gehuwd voor schepenen te Utrecht
Arnoult Halen, wedr. van Susanna \I illems, met Geertruydt
Eremerge, b e i d e n w o n e n d e t e R e y f f e r s c h e i d .
2 1 Februari gehuwd voor schepenen te Haarlem Augustijn Brugningh, j.m. van Haarlem, en Anneken Fremery,
j.d. van Aken.
26 Juni 1655 uitgeroepen van de puy te Amsterdam
op acte van Haarlem, P a u l u s Fremerey, van Reven scheyt b i j A k e n , wonende in de Egelantiersstraat
te Amsterdam, en Marytje Castelìjns, j.d. van Haarlem,
wonende aldaar.
5 Dec 1668 testeeren te Harderwijk Jacob Fremary,
van G och , en Balie Carpen, echtelieden. (Recognitieboek van Harderwijk, dl. 1666-1694).
Wat nu de herkomst van het Nederlandsche geslacht
rle Er-rmery betreft, iustede van aan een afstamming uit
Lotharingen, meen ik - gelet op familie-relaties te
Valenciennes en op bezit van goederen in de omgeving
dier plaats - eerder te moeten denken aan een herkomst
uit deze streek. Ik waag dan ook de veronderstelling,
dat het dorp Fr a m e r i e s, gelegen tusschen Valenciennes
en Nons, in de onmiddellijke nabijheid van de Fransche
grens, de bakermat van het geslacht is en ik word daarin
versterkt, daar het feit, dat Jacpues de Fremery uit Aken,
in een der medegedeelde Fransche acten Jacpues de
Fr a m er ies wordt genoemd.

Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht
Dullaert (alias Vethuysen)
in de 16e en 17e eeuw,
door W. J. L. P O E L M A N S.

Waar de Akensche tak een geheel ander wapen
voerde dan de familie in Nederland, zou het van belang
zijn te weten sedert wanneer de leden hier te laude het
tegenwoordige wapen zijn gaan voeren, n.1. in zilver een
blauwe keper beladen met 3 z. wassenaars (1 en 2); het
schild zelf beladen met 3 zwarte merletten (2 en 1).

In Oud-Holland Jrg. 1913 komt van de hand van
Mej. Br. H. J. A. Ruys een voortreffelijk opstel voor over
den schilder-poëet Heivnnn. Dullaert. Zij vertelt daarin
o.m., dat Heiman den 6 Febr. 1636 te Rotterdam geboren
werd, den 6”” Mei 1684 aldaar overleden is, dat zijn
ouders waren Corltelis Michielsz Dullnert en Sophia Heymens& vnn illrlisdijlc en dat die afstamden uit aanzienlijke Rotterdamsche families.
Over het voorgeslacht van Heiman en zijn broeders
en zusters wil ik hier het een en ander mededeelen.
Te Dordrecht was circa 1666 woonachtig een M i c h i e l
Dullaert. Het is niet onmogelijk dat het Rotterdamsche
geslacht aan dezen den achternaam ontleend heeft.
In het kohier van den tienden penning, een oorlogsbelasting in het jaar 1553 geheven, komt voor als wonende
in een huis aan de Hoogstraat n.z. over de Vlasmarkt:
,, Lllirhiel de scoemaker”. Bij giftebrief van 11 Mei 1648
wordt aan Michiel Boutuensz., schoenmaker, dit huis overgedragen *). Zijn leerlooierij, waarvoor hij 16 Juni 1547

Is derhalve blijkens al het voorgaande reeds een groot
aantal personen de 3remery vermeld, levende hier te
lande in de eerste helft van de 17” eeuw, dat wij daarbij

*) In 1907 bestond dit buis nog en was toen bewoond door Gebru.
Andriessen, winkeliers in sclloenen en laarzen, daarna afgebroken en
thans, na verbouwing, deel uitmakende van het magazijn Gebr’. Lampe,
in damesconfectie, Hoogstraat no. 347.
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een ledig erf had sangekbcht, ~~1s gevestigd aan de
Krimpensteeg z.z. 2).
Deze Michiel Bovloenea. is de oudste rnd bekende
Dullaert, zooals hieronder blijke.
1. Michiel Bouwenss Dullnert, schoenmaker-looier, tr.
ï?. N.
Uit dit huwelijk:
1. Willem 3).
2. Boudewijn, volgt 11.
3. Pieter, volgt 11 bis.
4. Marytje, tr. Isaac Leendertsz de Meyer, bode van
Schieland. 4)
11. Boudeu@ Dullnert, schoenmaker. 5,
Zijn huis was gelegen aan de Nieuwehaven z.z
Voor notaris Jacob Duyfhuysen 24 Juni 1619 machtigen Jacob Pietersz van der Poel, Michiel Pietersz
Sypenhoff, Abraham Pietersz Dullaert, Cornelis Andriest Steenacker, Jan Pietersz van Heel, Leendert-,
Govert-, Boudewijn- en Ja.cob Isaacszonen de Meyer,
de laatste wonende te Dordrecht, erfgenamen van
Boudewijn Michielsz., hun oom en aanbehuwd oom,
om zijne nalatenschap te administreeren : Adriaan
Pietersz Vethuysen en Michiel Isaacxz. de Meyer,
mede-erfgenamen.
Ilbis. Pieter Dullaert, schoenmaker-looier s), tr. Beatrix,
dochter van Jacob Pieters van der Poel, schoenmaker.
3 Oct. 1667 is hij debet aan zijn vader Michiel
Bouwensz een som geld wegens het bovengenoemd
woonhuis ,de Vischgraet” aan de Hoogstraat, dat
verkocht werd 2 Juli 1611 door Adriaen Pietersz.,
schoenmaker, Jacob Pietersz., wonende te Heusden,
Xchiel-, Abraham- en Huich Pieter Michielszonen,
Cornelis Andriesz., bakker, getrouwd met Tr$ntje
Pietersdr., Jan Pietersz., kuiper, getrouwd met Grietje
Pietersdr. en het kind van Cornelis Adriaensz. Borsselaer, getrouwd geweest met Annetje Pietersdr., zijne
erfgenamen, aan Harmen Aelbrechtsz., schoenmaker.
Op 24 Juni 1619 voor notaris Jacob Duyfhuysen
wordt Adriaen Pietersz. Vethuysen gemachtigd om
te verkoopenzijn nagelaten huis aan de Nieuwehaven,
belend ten westen door de Bogaertstraat en ten
oosten door het huis van wijlen Boudewijn Michielsz.
Uit dit huwelijk:
1. BdrilXn, volgt 111.
2. Jacob, begraven in de week van 30 Maart-6 April
1625, wonende in den Houttuin te Rotterdam, commiesenfortificatiemeesterderstadGeertruidenberg.
3. Michiel, volgt 111 bis.
4. Abraham, volgt 111 ter.
6. Trijntje, tr. Cornelis Andriesz. Steenncker, bakker(uit
welk huwelijk: Beatris, Andries, Pieter en Maarlje).
1) Thans Botersloot o.z. no. 44. Verkoop 22 Jan. 1581 door Isaao
Lenertse. de Meyer nomine uxoris en Boudewijn Miohielsz.
J) In de Weeskamer komt 14 April 1628 een boedelrekening voor
ten behoeve van de onbejaarde dochter van wijlen ï+f&%eZ Willemsz.,
sohoenmaker, zoon van Wiillem Idichielsz., broeder v a n B o u d e w i j n
hfichielsz. Huis Hoofdsteeg w. z., later bekend onder protocol no. 8717,
koop 5 Februari 1567, verkoop 14 Juni 1621.
4) Boedelinventaris ter Weeskamer ingeschreven 21 Dec. 1605.
6) Testament 1’7 Febr. 1616 voor notaris Jacob Svmonse. In de
rekening van den stadstresorier Barok aO. 1572 vindt men een post
aan Bouwen Michielsz. voor geleverde lederen zakken en in de Weeskamer ao 1599 worden poäten genoemd voor leveranties van traan.
s) Boedelinventaris ter Weeskamer ingeschreven 14 Deo. 1601.
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6. Grietje ‘), tr. Jan Pz’etersz. van Heel, i n 1 6 1 1
genoemd kuiper, in 1637 zijdelakenkooper.
7. Huych T), volgt 111 quater.
8. AnneGe, tr. Cornelis Borsselaar (uit welk huwelijk
een zoon Pieter).
111. Adriaen Pietersx., schoenmaker, geb. 1670, noemt
zich Adriaen Pietersa. Vethuysens), schepen 1619!620, penningmeester van de Groote Visscherij 1623,
24, 28, 29, 33, 34, Heilige Geesthuismeester 1628,
29, 32, 36-37 ; ao 1632 wordt gezegd : ,heeft zich
steeds genegeerd met huydevetten en looyen”, vandaar waarschijnlijk den naam ,, Vethuysen” ; woonde
1643 in het Hang. In de week van 17-24 Mei
1643 is zijn huisvrouw begraven.
Tr. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt IV.
2. Ysbrand, volgt IVbis.
IV. Pieter Vethuysen, zeilmaker, tr. Maria 2 eunis.
Uit dit huwelijk :
1. Ary, ged. 16 Maart 1636, volgt V.
2. ,Incom!/fllje, ged. 16 Juli 1638.
3. Abraham, ged. 19 Oot. 1639, volgt Vbis.
4. IsaacJc, ged. 18 Mei 1642, volgt Vter.
0. Teunis, ged. 26 Oct. 1646.
6. Jacomynfje, ged. 27 Sept. 1649, begr. te Rotterdam 7 Oct. 1729 Qroote Kerk Noordpand n” 311,
tr. Cornelis van der Hagen, burgemeester van
Brielle.
7. Josyna, begr. 26 Oct. 1706, oud 66 jaar, Groote
Kerk Zuidpand no. 311.
V! Adrinen (Ary) Vethuysen, vredemaker 1692- 93,
commissaris van het waterrecht 1694-96, brandmeester 1698-1703 (woonpl. Spaansche kade), tr.
10. 6 April 1683 Geertruyt Muyters wed. Cornelis
Koninck; tr.20.8Maart1693M~~riàElisaBethCn.stele~ln,
geb. te ($md& C&Y+&
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter, ged. 10 Nov. 1696.
Vbis. Abraham Velhuysen, makelaar-pondgaarder, wonende Blaak, in 1674 Geldersche kade.
Tr. 10. 17 Mei 1661 Eelena van der Goes, geb.
te Rotterdam, begr. 16-23 April 1662, wonende in den
Houttuin achter het Spinwiel bij de Hoofdsteeg.
Tr. 20.23 Sept. 1664 Anna.van der Luflel, geb. te
Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna, ged. 9 Jan. 1667, tr. Anthony Coster (een
dochter: Anna Yaria, tr. Arnout de 1’ Hommel).
2. Josyna, ged. 13 Mei 1670.
Vter. Mr. Isaack Vethuysen, wonende in het HanF: schepen 1682-83,89-91, luitenant der schuttery 1683,
vredemaker 1686-87,1703, vroedschap 1689-1703,
burgemeester 1690,92-94, 96, 97, 99, 1700, weesmeester 1696-96,1701-2, commissaris van de Wis7) 16 Deo. 1602 wordt rekening en veratitwoording aan Grietje en
Huuch eedaan van de nalatenschap hunner ouders. (Weeskamer
no.588 7% 2 - 1 0 ) .
s) Adriaen &etersz. Vethuysen en Michiel DuZZaert worden o.a. in een
giftebrief van 10 Mei 1640 gebroeders genoemd.
A
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selbank 1701-3, oude vrouwenhuismeester 17001713.
Tr. 18 Jan. 1678 met Helena Ouzeel wed. Balthazar
Bosch.
Uit dit huwelijk :
1. Jacoba, ged. 7 Maart 1682.
2. Qeertruyt Adriana, 13 Aug. 1684.
IVbis. IJsbrand Vethuysen., woonde volgens de kohieren
van 1664, 1665 en 1672 in het Hang.
IIIbis. Michiel Dullaert, koopman (o.a. in Eonelsche
a a r d e ) Heilige-Geesihuisieester‘ 1619-21, liproosmeester 1624-26, regent van het Weeshuis 162729, 32, 35-37 (graf Groote Kerk Zuidpand nr. 360).
Huis Nieuwehaven n.z. ,,de Ring” Prot. n’ 3511,
koop 14 Mei 1609, verkoop 22 Mei 1699 door Adriaen
van den Bergh, pondgaarder, getrouwd met Sophia
Dullaert voor hem zelven en als voogd over de twee
kinderen van wijlen Michiel Dullaert, verder als
voogd over Sophie Dullaert, dochter van wijlen
Hendrik Dullaert en als procuratie hebbende van
DB. Casparus van der Tack, predikant te Rijnsburg,
getrouwd met Adriana Dullaert en van Johan Douw,
med. dr., getrouwd geweest met wijlen Agnieta
Dullaert, alle erfgenamen van Cornelis Michielsz
Dullaert, die erfgenaam was va2 Nichiel Pietersz
Dullaert. 9)
T r . 10. Qeerlje Willemsd’ Sypenhof.
2”. Maertgen Bulten de oude,
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter, graankooper , regent van het Pesthuis
1662-63. Ao. 1640: Heeft gewoond te Dantzig,
thans te Rotterdam. Begraven in de week van
16-22 Nov. 1663, wonende op de Nieuwehaven
naast burgemeester De Reus. Zijn vrouw Annetje
Cornelis werd begraven in de week van 24-30
Aug. 1653.
2. Evert, volgt IV.
3. Willem, volgt IV bis.
4. Cornelzs, volgt IV ter.
6. Jacob, koopman, wonende Nieuwehaven ; maakte
16 Jan. 1667 als bejaard jongman testament voor
notaris J. van Weel. Begraven in de week van
12-19 Maart 1662.
6. Magdalena.
IV. Evert Dullaert, wijnkooper, wonende Hoogstraat, tr.
10. 20 Juni 1632 Machteltje Heymansd’. van Melisdij&, zuster van de na te noemen Fietje, de moeder
van den schilder-poëet Heiman Dullaert.
tr. 20. MaertjeRoelands wede. Hermanus Bergem 1 O).
IVbis. Willem Dullaert, med. doctor, leproosmeester 1631.
Tr. 8 Oct. 1628 Hester Pels, j.d. geb. te Amsterdam,
woonplaats Oppert.
Uit dit huwelijk :
Joan, volgt V.
0) Blijkens akte voor notaris J. van Weel 29 Maart 1652 wareu
zijne onroerende bezittingen een huis ,,de Wslvisch” te Delfsbaven,
het huis de Gouden Ring aan de Nieuwehaven, een huis in de Kraan.
poort, een huis in de Wijnstraat naast het O.-1 huis en de helft in
een tegelbakkerij aan de Goudsche Wagenstraat Prot. no. 3208.
Testament ‘7 Nov. 1632 voor notaris W. Jacobs en akte 16 Jan. 1649
voor notaris 1. Troost.
10) Testament voor notaris Jacob Delphius 6 Febr. 1648.
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V. Joan Dullaert, tr. 26 Jan. 1664 * 1) Anna van Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
Joannes, ged. 9 Sept. 1667 12).
In een brief d.d. 18 Juli 1664 uit Korter-Aar
aan het Hof van Holland zegt hij o. a. dat hij te
Rotterdam geboren is, alwaar zijn vader en grootvader lange jaren in de regeering zijn geweest, dat
hij getrouwd is met de dochter vnn Joan van Beveru@ zaliger, den schoonzoon van den overleden
president (van het Hof van Holland?) J. Oom v a n
II tingaarden, dat hij te Amsterdam koopman is
geweest, doch aldaar slechte zaken gedaan heeft,
zoodat hij zich thans met, boekhouden moet geneeren.
IVter. Cornelis D u l l a e r t 13), graankooper, regent van
het Pesthuis 166%-87, wonexide Botersloot over de
Prinsekerk, begraven 2 Juni 1692 als wedr. nalatende 1 meerderjarig kind.
Tr. 10. Febr. 1635 Fiekje van Melisdijck, dochter
van den in de Lamsteeg wonenden makelaar Heyman .Jansz. Post alias van Melisdijck, t 23 Oct. 1644;
20. 1646 Maria Laurens van Thol.
Uit het eerste huwelijk:
1. Heyme, ged. 8 Febr. 1636, schilder-poëet, won.
Botersloot, begr. Woensdag 10 Mei 1684 als j. m.
in de Prinsekerk.
2. Michiel, volgt V.
3. Qeertruyd, ged. 30 Naa.rt 1641.
4. Hendriìc, ged. 22 Naart 1643.
Uit het tweede huwelijk:
5. Louwerens, ged. 11 Oct. 1646.
6. Oeertruyd, ged. 4 Febr. 1648, begr. 27 Maart
1681. Botersloot.
7. Angenieta, ged. 6 Mei 1650.
V. Michiel Dullaert 14), was in 1668 koopman te Calais,
in 1674 coornkooper te Rotterdam, regent van het
weeshuis 1676-86, begraven 22 Maart 1688 in de
Groote Kerk Zuidpand no. 360, nalatende 4 minderjarige kinderen, wonende eerst Lombardstraat w.z.,
daarna Nieuwehaven naast de brouwerij d’oranjeboom.
Tr. 6 Dec. 1661 te Rotterdam Engeltje van der Lee,
begr. 3 Juni 1706 Groote Kerk Zuidpand NO . 360,
oud 66 j., nalatende 4 meerderj. kinderen.
Uit dit huwelijk :
1. Cornelis, ged. 24 Nov. 1663, begr. 19 Juli 1688.
2. Pieier, ged. 14 April 1664.
3. Sophia, ged. 13 Maart 1667, begr. 4 Maart 1748,
nalatende 6 meerderj. k., tr. 7 Juni 1690 A d r i a a n
van den Berg, geb. te Rotterdam, begr. 4 Nov.
1710, oud 49 j. (Hun dochter Adriana tr. Hendrik
Caan).
l’) Zie Alg. Ned. Familieblad 18%’ pag. 26lj2. Geslacht van Beverwiok.
In) In de Bpschriivina van Bereeik door Panken en Jhr. van Sasse
van’IJsselt worden ‘ou u&. 364 ee&ee mededeelingen eedaan omtrent
eene familie Ddlaa~t Lte”Bergeik e; wordt als eerste dier familie, die
aldaar voorkomt, genoemd Johannes Dullaert, die aldaar in 1681 zeoretorin wordt,. Dëxe Johannes was gehuwd 1”. met Alida Sybilla
Verhorst, 20. met Maria Clara RoosendaaL H u n k i n d e r e n w o r d e n
aldaar vermeld. Niet onwaarschijnlijk is hij identiek met den hierboven genoemden Joannes, zoon van Joan Dullaert.
18) Testament 24 Aug. 1686 voor notaris A. Meysterus.
‘3 Testament 16 Aug. 1678 voor notaris V. Mustelius.
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.Pieter, ged. 4 Dec. 1670, volgt VI.
Martinus, ged. 17 Dec. 1673.
Maria, ged. 21 Jan. 1676, begr. 16 Oct 1677.
Maria, ged. 27 Juli 1678, begr. 18 Febr. 1740, nalatende 2 meerderj. Ir., tr. 6 Mei 1705 Theodorus
Velthuysen, geb. te Gouda, begr. 19 Mei 1744,
oud723., wonendeLombardstr.(Kinderen: Engeltje,
begr. 3 Jan. 1747, oud 38 j., Mr. Wilhelmus, begr.
7 Nov. 1750, oud 44 j.)
8. Mugdalena, ged. 17 Nov. 1680, tr. 27 Oct. 1706
1saac Pilzcl~, wonende Hoofdsteeg.
9. Adriana, ged. 19 Aug. 1683.

4.
5.
6.
7.

VI. Pieter Dullaert, begr. 10 April 1709 (geen kinderen),
wonendo Oppert, koopman, regent van het weeshuis 1705, tr. 23 Jan. 1695 Maria Blockhuysen,
geb. te Haastrecht.
Uit dit huwelijk:
1. Begr. een kind van Pieter Dullaert 22 Mei 1696.
2. Swanneryna, ged. 29 Sept. 1697.
3. Engeltje, ged. 24 Dec. 1701, begr. 31 Jan. 1703.
IIIter. Abraham Dullaert, vroedschap 1618-22, baljuw
1622-1645 16), b egraven in de week van 18-24 Mei
1668, woonde op de Hoogstraat.
Tr. 14 Nov. 1599 Maartje Bosma.n, dochter van
Hendrick Imansz Bosman, lijndraaier en N e e l t j e
Pieter& Pesser.
Uit dit huwelijk:
Neeltje, herv. gedt 2 Jan. 1622.
IIIquater. Huych Dullaert, wonende Oppert n.z. (protocol no. 1861) ,,Het Stokvisge” (koop 15 Mei lti3d).
Tr. N.N.
Uit dit huwelijk :
1. Jannetje, tr. Anlhony van Deyl.
2. Jacob, volgt IV.
3. Pieter, volgt IV bis.
IV. Jacob Dullaert, tr. S’nrn van der Hagen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, ged.’ 31 Jan. 1655.
2. Jacobus, ged. 4 Maart 1656.
3. Niclaes, ged. 15 Febr. 1658.
4. Hugo, ged. 14 Maart 1659.
5. Lysbet, ged. 17 Sept. 1662.
IVbis. Pieter Dullaert, tr. 10. Maertje Claes van der Hagen;
2”. Lientje Pieters van Heel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lysbet, ged. 20 Juni 1638, volgens kohier klein
Familiegeld A0 1674 wonende Hang Z . Z ., ,bout
naeijmeijsgens”.
2. Ipuzch, ged. 2 Oct. 1639.
‘6) AO 1605 was hij nog suikerbakker (boedel-staat Hermatn Loost,
suikerbakker). Blijkbaar was hij een man van twijfelachtig fatsoen,
immers in de Vroedschapsresolutien van Rotterdam over 1623 wordt
gesproken van het onbetamelijk gedrag op straat van den baljuw
Dullaert en in die van 7 Xei 1630 over de middelen door bal’iuw
Dullaert beraamd tegen Remonstranten, terwijl in een attestatie voor
notaris Jan van Aller 11 DGO. 1632 P 152 wordt getuigd: ,,De baljuw
Duklaert was ooo dronken als een beest. ” Mutueel testament voor
notaris A. Kieboom 26 Jan. 1653. waarbii legaten gemaakt worden
aan de weezen f 200.-, garef. diaconie-armen f 300.-, aan de kinderen van Adriaen Pieterss. Vethuysen, en sari dio van MichieZ-, Grietje-,
Trijntje-, Huych- en Annetje Dullaert. Boedelinventaris voor notaris
A. van Aller 21 Sept. 1663.
Y
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3. Beateris, ged. 21 Oct. 1640, begr. 18 April 1695,
woonpl. Mosseltrap.
4. Saertje, ged. 25 Febr. 1642.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jannetje, ged.98 Juli 1643.
Het w a p en Dullaert is volgens het Armorial GBnéral
van Rietstap: in zilver een doodshoofd van natuurlijke
kleur, aanziend gesteld en ondersteund door 2 schuingekruiste doodsbeenderen van natuurlijke kleur, hoofd
en beenderen geplaatst binnen 2 groene, half-circelvormig
.naar buiten gebogen lauriertakken, waarvan de benedeneinden elkaar schuins kruisen en met een rood lint samengebonden zijn.
Mr. W. van der Lely teekent in zijn wapenboek, getiteld
,Namen en Wapenen der Vroedschappen van Rotterdam”
(Gem.-arch. Delft) het wapén van gbraham Dullaert (zie
kol. 375), in 1622 Raad van Rotterdam, als boven, doch met
doodshoofdendoodsbeenderen ,zwart”enhet lint,,zilver”.
A b r a h a m Pietersz. Dullnert (dezelfdo), 8-12-1623
vermeld als Baljuw van Rotterdam, voert als helmteeken:
het doodshoofd tusschen een antieke vlucht. (Zie zijn
lakafdruk in ,,Missiven aan het Hof van Holland” in
Portefeuille ,Holland 4600”. Algem. Rijksurch. Den
Haag.)
Joaib Dullaert (zie kol 380), 18-7-1661 te Korter Aar,
voerde: een manshoofd met hals on schouders, gedekt
met een tulband. Helmteeken: 3 struisveeren. (Zie zijn
l a k a f d r u k i n ,,Missiven aan het Hof va.n H o l l a n d ” ,
portefeuille 46 17. Algem. Rijksarch. Den Haag.)
Joh.annes Dullaert (zie noot 12, kol. 380) 2-11 1695
secretaris van de Dingbank en dorpen van Bergeyk,
Riothoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, voerde : een
manshoofd met hals gekroond met antieke kroon. Helmteeken : 2 verticaal geplaatste afgewende en aanstootende
posthoorns met het mondstuk omlaag. (Zie zijn lakafdrukken in ,,Missiven aan de Staten-Generaat’, portef.
8385, 8386 en 8587. Algem. Rijksarch. ‘s-Hage.)

Het Edamsch-Purmerendsche regeeringsgeslacht

van der Ley,

door Mr. D. F. PO N T .
De onderstaande geslachtsl.&t, welke door mij gedeelt,elijk uit familieaanteekenmgen werd samengesteld,
is wat het Purmerendsche gedeelte betreft niet volledig.
Personen die, ofschoon vermoedelqk tot hetzelfde geslacht behoorende, niet met stelligheid daartoe kunnen
worden gerekend, zullen aan het slot afzonderlijk worden
vermeld.
Aanleiding tot deze publicatie was voor mij allereerst,
dat zoo weinig omtrent families uit West-Friesland en
het Noorderkwartier in het licht verschijnt, vervolgens,
dat het hier een uitgestorven geslacht geldt. De belangstelling voor deze is dikwijls minder groot, terwijl zij
toch speciaal voor aanverwante families belangrgk materiaal kunnen leveren.
Ik stel mij voor successievelijk de voornaamste nog
bestaande en uitgestorven geslachten uit Edam te behandelen - voorzoover althans hunne genealogiëen
niet elders verschenen - en hoop hiermede te bereiken,
dat anderen hunne gegevens over families uit de Zuider-
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1726 William Costerus, geb. Edam 18 Maart 1702,
Schepen van Edam,Vroedschap van af 1723, Hoofdofficier van Edam en Baljuw van de Zeevanc van
1731-1772, t Edam 18 Sept. 1776, zoon van Ds.
Petrus Jacobus Costerus en diens derde vrouw COLtharina Spe,lsdr. D a a l d e r e x matre Aaltje
Oossanen.
6. Tr$+tje van der Ley, geb. Edam 12 Nov. 1706, i_
ongehuwd Edam 7 Oct. 1722.
6. Adriaen van der Ley, geb. Edam 19 Jan. 1709, t
Edam 26 Nov. 1709 (Graf No. 231).

zeesteden Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Monnikendam
eveneens bekend zullen willen maken.
Wapen: Twee gouden kronen boven loodkleurige
heuvels.
1. Pieter ran der Ley, begraven te Edam 16 Juni 1680.
1X. Adriaan Pietersz. van der Ley, geb.. te Edam, zeepzieder te Purmerend in ,de Zwaen” aan de Papestraat. Blijkens het jaartal in het raam boven den
ketel werd deze ziederij gebouwdin 1643. (Zie Albert
Pietersz Louwen : ,,Kronyk der stad Purmerend”.)
Trouwde Purmerend 1’7 Januari 1662 CZaertgen
Hoots, dochter van Ariaen Claesz. Hoots, Raad in de
Vroedschap van Purmerend. Hertrouwde Purmerend
29 November 1671 Ariaentje Pietersdr.
Dit huwelijk bleef vermoedelijk kinderloos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Herzdrik v& der Ley, volgt 111.
2. Pieter van der Ley, ged. Purmerend 1 Maart 1673,
-i_ Purmerend 14 Maart 1673.
3. Pieter ‘can der Ley, ged. Purmerend 18 Jan. 16’76,
t Purmerend 6 Mei 1676.
4. Pieter van der Ley, Volgt IIIbis.
6. Marytje van der Ley, ged. Purmerend 12 Oct. 16ï8,
tr. ald. 20 Febr. 1701 Aris v a n Broeck, v a n
West-Zaandam. Hertrouwde West-Zaandam 7 Juli
1 7 2 0 Trijllfje Louwen.
ô.&ietie van der Leu, ged. Purmerend 4 ADril 1680.
t Edim 3 Januari ï7iO, begr. 9 Jan. Tr. Pirmereni
26 Maart 1708 Roelof Harmensz Boot, geb. Edam
2ö Dec. 1684, Schepen van Edam, Vroedschap van
1714-1761,Secretarisvan 1714-1740,Thesaurier
17 16, Gecommitteerde in de Generaliteitsrekenkamer 1719-1721, Gecommitteerde Raad i/d Staten van Holland en West-Friesland 1723, ‘26,
‘30; ‘34, ‘38, ‘42, ‘46, Burgemeester 1717,
‘21, ‘24, ‘28, ‘32, ‘36, ‘40, Presideerend Burgemeester I 718, ‘22, ‘26, ‘29, ‘33, ‘37, ‘41, ‘40, -t Edam
6 Maart 1761, zoon van Herman Boot en Lysbeth
Wijngaard (dochter van Wouter Wijngaard, Kapt.
ter Zee ter Admiraliteit v. Amsterdam, en van Aeltje Roman).
IK Hendrik van der Ley, geb. Purmerend 1662, koopman
! 3n zeepzieder te Edam. Hg was een vermogend man
l(blijkens testament verleden voor Notaris Mr. Jacob
Klinkhamer te Amsterdam liet zijn dochter Grietje,
geh. met William Costerus, van haar kant na aan hare
kinderen en kleinkinderen ruim f 600.000.-, voornamelijk aan landerijen), t Edam 24 Nov. 1716, begr.
1 Dec. Tr. Edam 26 Aug. 1697 BrLeije Booyert, geb.
Edam 6 Febr. 1676, i_ Edam 9 Febr. 1709, begr. 12
Febr. (Noordkap. No. 231 Groote Kerk. Familiegraf
van der Ley). Dochter van Pieter Willemsz Mooyert
en Tryntje Dirlisdr.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter vafi der Leq, volgt IV.
2. Adriaen van der Ley, geb. Edam 2 Mei 1700, f 3
Sept. 1700 (Graf No. 231).
3. Trijntje van der Ley, geb. Edam 13 Sept. 1702, $9
Oct. 1702 (Graf No. 231.).
4. Grietje van der Ley, geb. Edam 29 Juni 1704, ged.
4 Mei 1726,1_ Edam 6 Mei 1786. Tr. Edam 31 Maart

IV

Pieter van der Ley, geb. Edam 7 Mei 1698, bezat een
buitenplaats in de Purmer genaamd ,,Buytenzorg”,
Schepen van Edam 1719, ‘21, ‘23, ‘26, ‘27, Vroedscha.p van af 1719, Thesaurier 1722, Gecommitteerde
ter Provinciale Rekenkamer 1727, Dijkgraaf van de
Purmer 1736-1764, Burgemeester 1729, ‘31, ‘33,’ 36,
‘38, ‘40, ‘42, ‘44, ‘48, ‘61, Presideerend Burg’. 1734,
‘ó2, t Edam 30 Aug. 1763. (Begr. Groote Kerk, Choor
No. 34, Familiegraf van der Ley). Tr. Edam 4 Juni
1719 Qezina Draeclcx, ged. Edam 16 Juni 1697, t
Edam 16 Febr. 1736, dochter van Vincent Draeckx,
Kapt. ter Zee ter Admt. v . A m s t e r d a m e n v a n
Caíhari?za DirkAdr. Daalder.
Uit dit huwelijk :
1. dood kind 16 Febr. 1720.
2. Grietje van. der Ley, geb. F:dam 8 Maart 1721, -i_
Edam 3 Juni 1797. Tr. Edam 3 Dec. 1741 J a n
Teengs, geb. Edam 6 Sept. 1716, houtkooper,
Sohepen van Edam 1742, ‘44, ‘46, ‘47, Weesmeester
1769, ‘70, t Edam 9 LMaart 1776. Zoon-van JncoO
Teengs, Kapt”. t. Zee ter Admiraliteit van Amsterdam en van Grietje Speldernieuw (dochter van Anthony Speldernieuw, van Middelburg, Bewindhebber W. 1. C. en van Guurtje Pont).
3. Vincent van der Ley, geb. Edam 24 Aug. 1722, t
8 Juni 1726 op ,,Buytenzorg” in de Purmer.
4. dood kind 2 Jan. 1724.
6. Vincent van der Ley, geb. 9 Sept. 1727,-/- 6 Oct.
1727. (Graf No. 231, Noordkap.).
6. Vincent van der Ley, volgt V.

V. Vincent rau der Ley, geb. Edam 9 Febr. 1732, Schepen
van Edam 1764, ‘56, Presideerend Schepen 1769,
Heemraad v/d Purmer 1762, Weesmeester 1763-67,
Burgemeester 1768, ‘71, ‘73, “76, ‘78, ‘81, ‘83, ‘86, ‘90,
‘94, Presideerend Burgemeester 1779, ‘82, ‘91, t 6 Juni
1802 op ,,Buytenzorg” in de Purmer. (Begr. Groote
Kerk Choor No. 34, familiegraf). Tr. Hoorn 22 Mei
1787 Lucia C7bristina Carbasius, geb. Hoorn 20 Juni
1736, t Room 4 Oct. 1766 (begr. Edam, Groote Kerk
No. 33, familiegraf van der Ley), dochter van Mr.
Hendrik Carbasius, Burgemeester van Hoorn en van
Il’elmoet Poni (dochter van Pieter Pont, Presideerend
Schepen te Edam en van Welmoet Bouwens). Hertrouwde Edam 1 Nov. 1767 Catharina Leoninus, geb.
Edam 13 Oct. 1740, t Edam 11 Jan. 1800 (begr.
Groote Kerk Choor No. 34), dochter van Mr. Johannes
Leoninus, Burgemeester van Edam, (schrijver van
een Kroniek van Edam naar Kruythof) en van Catharina Brasker (dochter van Mr. Jan Theunisz. Brasker,
Burgemr. van Edam en van Catharina vanderlingen).
Uit het le huwelijk:
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1. Pieter van der Ley, geb. 6 Juli 1769, t Edam 27
Oct. 1766 (begr. Groote Eerk, Choor No. 34).
2. Wilhelmina van der Ley, geb. Edam 12 Sept. 1760.
Tr. Edam 30 Nov. 1784 Herman Berokhout, geb.
Hoorn 11 Nov. 1767, + Edam 26 Nov. 1808, zoon
van Gerard Berckhout en van Ludewina Verloren.
Uit het 2de huwelijk :
3. Catharina van der Ley, geb. Edam 27 Nov. 1768,
t Edam 21 April 1792 (Groote Kerk Choor No. 124).
Tr. Edam 18 Mei 1790 Mr. Pieter Boot, geb. Edam
18 Jan. 1761, Secretaris van Edam 1778, Schepen
1783, ‘86, ‘87, Vroedschap 1794 op recommandatie
van den Prins, + Edam 26 Jan 1820. Zoon van Mr.
Roelof Boot, Schepen, Raad en Burgemeester van
Edam, en van Cornelia van der Ley (IIIbis 3.a).
4. Petronella Gesina van der Ley, geb. Edam 9 Jan.
1773, -t Edam 1 Jan. 1804 (begr. Groote Kerk
Choor No. 33). Tr. Edam 28 April 1794 Mr. Thade
de Vries, ged. Enkhuizen 19 Juni 1768, Burgemeester van Edam en Dijkgraaf v. d. Purmer, t
Edam 3 Sept. 1820. Zoon van Nicolaas Hendrik
de Vries, Vroedschap, Schepen en Gecomitteerde
Raad van Enkhuizen en van Joh.anna Margaretha
Buyskes. Hertrouwde Enkhuizen 17 Maart 1806
Antonia Maria Jungius, geb. Enkhuizen Maart
1767, t Rotterdam 3 Aug. 1846, dochter van Conradus Ludovicus Jungius en van Anna Il’ilhelmina

Schuur.
.UI bis. Pieter van der Ley, ged. Purmerend 3 Mei 1676,

Schepen, Weesmeester, Vroedschap en Burgemeester
van Purmerend. Tr. Purmerend 13 Aug. 1702 Beertje
Wormer, geb. Purmerend 22 Mei 1681, dochter van
Jacob Claasa. Wormer, Raad en Burgemeester van
Purmerend en van Stijntje Rootshoofts (dochter van
Dirck Pietersz. Rootshoofts, Raad i/d vroedschap te
Purmerend).
Uit dit huwelijk :
1. ClactrGe van der Ley, ged. Purmerend 22 Sept. 1708.
Tr. Purmerend 30 Mei 1728 Jan Peereboom, secretaris van Purmerend, Vroedschap van af 24 Nou.
1728, t Purmerend 17 Maart 1 ‘i40. Zoon van Cornetis Jansz. Peereboom en van Welmoet Aemsdr. ZQ
hertrouwde Purmerend 29 Jan. 1744 Pieter Peereboom, uit de Beets, geb. te Purmerend 20 Oct. 17 12,
Burgemeester van Purmerend o.a. in 1721 en ‘36,
_t Purmerend 13 Dec. 1769. Zoon van Boudewijn
Peereboom, schepen van Purmerend en van GrieGe
Pet (dochter van Pieter Pet, Baad en Burgemeester
van Purmerend en van Geertje Coak (dochter van
Hendrick Cock, Burgemeester van Monnikendam
en van Ludewina Teding van Berkhout).
2. Grietje van der Ley, ged. te Purmerend 20 Juli 1710,
t Purmerend 19 Juli 1736. Tr. Purmerend 32 Dec.
1730 Pieter Peereboom, geb. Purmerend 20 Oct.
1712, Burgemeester van Purmerend o.a. 172 1 en
1731, +Purmerend 13 Dec. 1769. Zoon van Boudewzjn Peereboom, schepen van Purmerend en van
Grietje Iet. Hij hertr. voor de 10 maal Purmerend
6 Oct. 1737 Grietje de Leeuw, geb. Edam 30 Maart
1716, dochter van Jan Willemss. de Leeuw en van
Xarj$je Qmes. Hij hertr. voor de 20 .maal Purmerend 29 Jan. 1744 Claartje van der Ley (zie
111 bis, 1).
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3. Pieter van der Ley, geb. Purmerend 23 Nov. 1714.
Eigenaar van de zeepziederij ,de Zwaen” in de
Papestraat. (In 1767 werd de ziederij voor f lOOOO.door zijn erfgenamen aan de Heeren van der
Voren en Slijpen verkocht. Zie Albert Pietersz.
Louwen, Kronyk der stad Purmerend). -/- 27 Oct.
1767. Tr. Purmerend 14 Jan. 1731 Trijntje Pergerrits, geb. Oostzaan. Haar broeder Pieter Pergerrits, geb. in 1711 te Oostzaan, was brouwer in
,de Spaan” te Purmerend. Hij voerde een zeer
grooten staat en liet een fraai buiten aanleggen. Ook gelukte het hem, ofschoon van eenvoudige afkomst, Schepen van Purmerend te worden.
Tot Raad of Burgemeester werd hij ondanks
herhaalde pogingen niet gekozen. In 1746 maakte
hij een geruchtmakend bankroet. Het deficit bedroeg meer dan f 600.000.-. Zie het pamphlet
,de Vluchtende Banqueroetier”; vijf samenspraken
verhandeld in de trekschuit van Purmerend
naar Hoorn. Uitgegeven te Harderwijk bij Jan
Wigmans 1746).
Hg hertrouwde Edam 31 Dec. 1741 Beat&
Boot, geb Edam 7 Mei 1722, dochter van Roelof
Boot, Burgemeester van Edam enz. en diens eerste
vrouw Maria Dekker (dochter van Claes Pietersz.
Dekker, Burgemeester van Edam en van Elisabeth Trom(p)).
Of er kinderen uit het le huwelijk waren is
mij niet bekend.
Uit het tweede huwelijk:
a. Cornelia van der Ley, geb. Purmerend 9 Oct.
1742, t Edam 24 Jan. 1761. Tr. Edam’9 Mei
1769 Mr. Roelof Boot, geb. te Edam, Schepen
van Edam, Vroedschap van af 1766, Secretaris
1769, Weesmeester 1763, Ontvanger van de gemeene landsmiddelen 1784-1794, Qecommitteerde in de. Generaliteitsrekenkamer 1790,‘93, dito
in de Provinciale Rekenkamer 1776,‘82, Thesaurier 1773, Burgemeester 1784, ‘87, ‘89, ‘93, t
Edam 28 Juni 1794, zoon van Mr. Hermannus
Boot, Secretaris van Edam, Ontvanger v.d. gemeene landsmiddelen, Gecommitteerde Raad in
de Staten van Holland en West-Friesland en
van Reynoutje Leoninus (dochter van Ds. Justus
. Leoninus en van Catharina Brasker die een dochwas van Theunis Jansz. Brasker, Burgemeester
van Edam en van Trijntje Oossanen).
b. Elisabeth van der Ley, ged. Edam 31 Juli 1746,

jong t.

c. Maria van der Ley, ged.,Edam 3 Oct. 1748, jong +.
d. Pieter van der Ley, geb. Edam 27 Oct. 1763, jong +.
Verder trof ik nog aan:
10. Niesje van der Lsy, tr. Purmerend 24 April 1696
Dirk Olphertsz. Pet. Zij was vermoedelijk een dochter van
Adriaan Pietersa. van der Ley (zie sub 11). Ik heb dit
echter niet kunnen vaststellen.
20. Andries Adriaensz. van der Ley, geb. Delft 1768,
Vroedschapen Hoofdofficier van Alkmaar omstreeks 1790,
t Alkmaar 28 Juni 1826 (begr. 2 Juli in de Groote
kerk, kelder Noorderkapel B). Hij bezat een buitenplaats in de Purmer , ,,Toeval” geheeten. Tr. l0 Alkmaar
13 Mei 1798 Clasina Cathatina Kloek, geb. Monnikendam,
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Mei 1774, i_ Alkmaar 22 Dec. 1813, dochter van J a n
Kloek, Hoofdingeland van de Purmer en Burgemeester

liggende blokjes van hetzelfde; drie boven den balk
in de richting daarvan en drie (2 : 1) daaronder; IV in
goud een schuinbalk van keel; het schild gedekt met
eene antieke gravenkroon.

van Monnikendam en van Wilhelmina Catharina van
Sanen (dochter vau Mr. Areut van Sanen, Burgemeester
van Monnikendam en van Clasiua Catharina de Leeuw),
tr. 29 19 Jan. 1816 Hendrika Maria Elisabeth Druycesteyn, ged. 1 Juni 1789, t 3 Juli 1867, dochter van Mr.
prnnçois David ConstantJ/n Druyvesteyn en van Johanna
Maria van Vladeracken. Hij was een zoon van Andries
van der Ley en vau Geertr+ Christina Slcann. Door
Vincent van der Ley (zie sub V) wordt hij ,neef” genoemd. Van eenige relatie, behalve van vrouwskant, heb
ik echter niets kunnen vinden.
Mocht iemand mij omtrent het geslacht van der Ley
meerdere gegevens kunnen verstrekken, zoo zal dit door
mij op hoogen prijs worden gesteld.

KORTE NEDEDEELINGEN.
Gemeentewapens enz.
Bij Koninklijk besluit van 3 November 1924, No. 60,
is aan het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier het navolgende wapen verleend: Gedeeld: 1
golvend gedwarsbalkt in acht stukken van azuur en
zilver; 11 in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, houdende in den rechtervoorklauw
een opgeheven spade van natuurlijke kleur, met het
blad omhoog. Het schild bedekt met eene vijfbladerige
kroon van goud.
Bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1926, No. 123,
is aan de gemeente Amstenrade (provincie Limburg)
het navolgende wapen verleend: Gedeeld: 1 in keel een
zilveren dubbelslangenkopkruis ; in een zilveren hartschild drie koeken van keel (Huyn) ; 11 gevierendeeld :
1 en 4 in zilver een dubbelstaartige goudgekroonde en
roodgetongde leeuw van sabel ; ‘I en 3 in zilver een
driehoekige egge van sabel (de Marchant), wordende
het schild vastgehouden door de H. Gertrudis.
Bij Koninklijk besluit van 16 April 1926, No. 28, is
de gemeente Wijdenes (provincie Noordholland) bevestigd
in het gebruik van het door haar gevoerde wapen, zijnde:
in zilver een gesloten burcht van keel, staande op eenen
grasgrond van sinopel, h e t s c h i l d g e d e k t m e t eene
gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten,
en gehouden door twee leeuwen van goud.
Bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1926, No. 178, is
aan de gemeente Schoor1 (provincie Noordholland) het
navolgende wapen verleend: in goud een leeuw van
keel, getongd en genageld van azuur (Holland), vergezeld van acht, zoomsgewijze geplaatste merletten van
hetzelfde.
Bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1926, No. 60, is,
met intrekking van het Koninklijk besluit van 17 October
1923, No. 87, aan de gemeente Renkuna (provincie Gelderland) het navolgende wapen verleend : Gevierendeeld :
1 in keel een omgewend springend paard van zilver: 11
in azuur een dubbelstaartige gouden leeuw, gekroond
van hetzelfde, getongd en genageld van keel; 111 in
azuur een dwarsbalk van goud, vergezeld van zes

Bij Koninklijk besluit van 10 Juli 1926, No. 48, is
aan de gemeente Broekhuixen (provincie Limburg) het
navolgende wapen verleend: van sinopel met een schildhoofd van zilver, beladen met hermelijnstaartjes (6 : 4),
wordende het schild met de rechterhand vastgehouden
door den H. Nicolaas, gelaat en handen van natuurlijke
kleur, gekleed in bisschoppelijk gewaad van goud, het
hoofd gedekt door een mijter van goud en omgeven
doer een nimbus van hetzelfde, en houdende in de
linkerhand opgeheven een kromstaf van goud.
Bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1926, No. 61,
is aan de gemeente Garneren (provincie Gelderland)
het navolgende wapen verleend : in zilver een zuil van
sabel en twee papegaaien van keel (a : 1).

Adelsgunst. Blijkens de Staatsalmanak voor 1926 is
Hubertus Jozef Wilhelmus Joan von Heyden te Haaksbergen met zijn mannelijke en vrouwelijke nakomelingen
bij K . B . v a n 2 3 J a n . 1926 No. 68 ingelijfd in den
Nederlandschen Adel met de praedicaten van Jonkheer
en Jonkvrouw.
Portret door Heyman Dullaert. Op de veiling gegehouden 20-22 Nov. 1906 te Amsterdam bij de firma
C. F. Roos werd geveild en gekocht door Mr. A. W.
de Koning te Amsterdam een portret geschilderd door
Heyman Dullaert ‘t welk volgens de op dit schilderij
voorkomende aanteekening zou voorstellen de moeder
van den schilder Sophia Melisdijk.
Dit kan echter niet het geval zijn. De schilder werd
in het jaar 1636 te Rotterdam geboren en wel heette
zijn moeder Sophia van Melidjck, maar deze stierf reeds
23 Oct. 1644 te Rotterdam, zooals uit het doodregister
blijkt. De vader hertrouwde in 1646 met Maria Lourensar. van Thol. Het opschrift van dit schilderij is dus
foutief, Mogelijk stelt het zijn stiefmoeder voor.
W. J. HOFFMA~.
Rochussen-Stokke. (XLIII, 346). _T. a. p. regel 11
v. o. behoort in plaats van 1716 te worden gelezen:
17 19, en in dezelfde kolom regel 2 v. o. in plaats van
Maria : Marinus.
v. D. H.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Blanckenhagen-van Notten. Volgens Ned. Patr.
8” 1912, blz. 384, huwt Mr. Pieter Testas met Suzanna
Amelia Blanckenhagen, dochter van Willem Blanokenhagen en Maria Amelia van Notten. Zou iemand mij mede
kunnen deelen geboorte-, overlijdens- en huwelijksdatum
van voornoemden Willem Bl., alsmede zijn ambt en de
namen zijner ouders, verder zijn verwantschap met Simon
Blnnckenhngen, die in 1741 naar Nederland kwam (zie
Ned. Patr. 1911 blz. lg)? Alle gegevens betreffende dit
huwelijk Blanckenhagen-van fiotten zijn mij ten zeerste
welkom.
‘Porden.
B A R K E Y W O L F V A N GEERBDIJK.
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384

Borch van den Ham (van der). (XLIH, 348). Over
dit geslacht zijn vele oorkonden en acten te vinden in
het archief van het huis ter Horst bij Loenen op de
Veluwe, welk archief in April 1904 door wijlen T. M.
A. J. Baron van Wijnbergen in bruikleen werd afgegeven
aan het Rijkserchiefdepôt te Arnhem. Blijkens den manustript-inventaris op dit huisarchief (zonder naamregister)
komen deze van der Borch’s ook voor als cugz der Burch
en zijn hun zegels nog aan daarin berustende oorkonden
aanwezig.
W. W. v. R.
d. St.

wat wel de gezochte zal sijn, gezien het feit, dat uit
het huw. Orisandt-v. Gils in 1740 een dochter Aragela
Cornelia werd geboren, waaruit dus blijkt, dat het Documentatiebureau op het juiste spoor was.
Druten.
C. W. V AN D A M.

Bouwman. J . . . . P . . . . Bouwman, geb. te . . . .
den , . . . , kap. art. O.I. L., _F te . . . . den.. . ., zn. van
huwde te . . . . D e c . 1826 Ahna &aria
R,iaByp gae:: ‘t’e’: . . . den.. . . , -i_ te.. . . den.. . . , dr.
van J . . . . B . . . . J . . . . Rubn!/, ridder M. W. O., en
. . . . en wed. van J. U. Berlings. Nadere gegevens gevraagd.
v. E.
‘s-Qr.
Bronckhorst (van)-van Mansvelt. (XLIII, 348). Mr. NicolaasvanBronckhorst, heervanSchonauwen,Raad provinciaal hof van Utrecht, geb. (Utrecht?) 16 Mei 1698 (zoon
van Mr. Adriaan en Aletta Ploos van Amslel) huwde
Utrecht 24 October 1724 Anna Aletta van Mansvelt,
geb. 16 Mei 1698, overleden 11 April 1734, dochter
van Willem en Cathnrijaa Barbara van del1 Sande.
Ouders van 8 kinderen.
C. J. P.
‘s-Gr.
B r u g m a n . Adriaalz B. tr. Haarlem 2 Oct. 1674
Cathwina Anna Qerlings. Nadere gegevens worden
verzocht.
v. E .
‘s-Gr.
Cany-Oudart. In Rotterdam werd in het register der
Fransche kerk ingeteekend 1 Mei 1672: ,,Baptisee Anne
Maj‘ie, fille de D a v i d C a n y et de Marthe Ouda.rt. Témoins: Dar.id le Balleur et Arane Q u i l l a u m e . ” Z o u
iemand mij ook mede kunnen deelen tot welk geslacht
deze behoorden of mij hun huwelijk op kunnen geven?
In Amsterdam trouwde 27 Dec. 16% Jacob Canni met
M a r i e Boudt en 1s Mei 1636 Cìnude Canrai met AIadeleine Bocku, en in Middelburg 3 Maart 1623 werden
Jacques Gang en zijn vrouw ingeschreven als lidmaten
der kerk.
G . $1. LEDEBOEE.
London.
Elsbroek (van). Genealogische gegevens gevraagd betreffende het Nijmeegsche geslacht vara h’lsbroek, m e e r
speciaal betreffende de ouders en groot-ouders van
\l’iZZem van Elsbroek (8-2-1719-18-6-1776 Nijmegen)
gehuwd (Neerbosch 19-6-1746) met Il~ilhelma~za v a n
Il’aardenburg.
H.
A. G. E.
Zie o.a. Maandbl. XL, 67-69, 280, 344.
Red.
Oerlings. Mr. P i e t e r G., fiscaal op Sumatra (jare
. . ;,)G: te. . . . 26 Jan. 1725 Nadere gegevens gevraagd.
v. E.
*.
Gils (van). (XLIII, 264). Blijkens de trouwacte Orisandt-v. Gils is C o r n e l i a v a n Gils geb. te Oosterhout
en blijkt aldaar gedoopt te zijn op 14 Maart 1717 Cornelia van Bik, dr. van Cor?ael& en Eragelina Oerlemans, I

Ciuldewagen. Il~(lZern B., geb. Haarlem 28.9.1636,
b in Sept. 1669, tr. Hlm., . . . . 1668 C a t h a r i u a A n n a
Gerligags. Nadere gegevens worden verzocht.
‘s- Gr.
v. E.
Haring. Hieronymus B., geb. 11 Oct. 1679, dir. Z.
en Noordkust van Afrika te St. George del Mina, tr.
1 2 J a n . 1 7 1 7 Christina Gerlings. N a d e r e g e g e v e n s
worden verzocht.
‘s-Gr.
v. E.
Lasonder. (XLIII, 349). Inget. Amsterdam 2.8.1776 :
Lowens Lasonder, v. Enschede, geref. 27, ouders dood,
Jannetje Henning, v. Amsterdam, geref. 20, m. Willemijntje Kragenkamp.
Amsterdam.
A. B. VAN DER VIES.
V e r e (XLIII, 320). Uit een aanteekening in mijn
bezit, gemaakt door den ,Heer Bredius, blijkt, dat bij
notaris L. Meyer te Amsterdam 16 Juli 1696 een
Anna Catharina de Veer (niet Veere) vermeld wordt als
weduwe van Jacob de Mey. Ik vermoed, dat zij identiek
is met Anna Catharina de Veer, dochter van Jan de
Veer en C a t h a r i n a A p p e l , welk echtpaar te Curacao
woonde (Catharina Appel weduwe 8 Sept. 1716, t Cur.
7 Sept. 1738), daar diens broeder Pieter de Veer o o k
m e t een de Mey huwde en wel Cur. 24 April 1724 met
Maria de Mey.
Ik raad den Heer B. v. B. dus aan, eens na te gaan of de
door hem bedoelde Anna Cuthari/la, echtgenoote van Mr.
Jacob de Mey, niet de ,Veer in plaats van Yere heette.
M. R. H. C A L M E Y E R .
Heemstede.

Verhamme-Slagregen. (XLIII, 361). Abraham Verhamme (zoon van Abraham en Maria Snep), geb. te Haarlem
1616 1 6 7 7 , t te. . . .4/8 1740, trouwt (als weduwnaar
van Catharina de heufuilfe) te Haarlem 27/9 1’706 ,Johanna Maria Slagregen (dochter van Michiel en Janraeke
Stok), gob. te Haarlem 27/12 1680, i_ 4/3 1769. Zij waren
aangeteekend te Amsterdam 419 1706.
Mr. D. M. v. G. D E NEUFVICLE.
Hilversum.
Wapens gevraagd. Op een huis te Cleve komen de
2 volgende wapens voor:
1”. in goud een groene uitgerukte boom waaroverheen
een roode uitgetande of uitgeschulpte dwarsbalk.
20. in zilver een roode rechterschuinbalk, de balk beladen met 3 gouden ruitjes in de richting van den balk.
a. st.
W. W.v.R
INHOUD 1&%5, No. 12.
Bestuursberichten. - De afstamming van het geslacht de Voocht.,
door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. - De eerste leden van het
geslacht de Fremery hier te lende, door W. Wijnaendts van Resandt.
- Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht Dulleert (alias Vethuysen)
in de 16e en 17e eeuw, door W. J. L Poelmans. - Het EdamschPurmerendsche regeeringsgeslacht van der Ley, door Mr. D. F. Pont.
- Korte mededeelingen: Gemeentewapens enz.; Adelsgunst; Portret
door Heymnn Dullaert; Rochussen-Stokko. - Vragen en antwoorden:
Blanakanhagen-van Kotten; Boroh van den Ham (van der) ; Bouwman; Bronokhorst (van)-van Mansvelt; Brugman; Cany-Oudart; Elsbroek (van); Gerlinga; Gils (van); Quldewagen; Haring; Lasonder;
Vere; Verhamme-Slagregen. -- Wapens gevraagd.
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Abbema 84.
Abbing 255.
Abcoude van Meerthen (van)
64.
Achthoven (van) 53.
Ackema (van) 109. 110.
Acre (d’)‘ 70.’
’
Addenborg (van) 62.
Addinga 192.
Aden 229.
Adrichem (van) 47. 166, 168,
174,
191:
’
Aemelenberch (van) 68.
Aep
240.
‘_
Aeischot (van) 70.
Aeswijn (van) 278.
Aetsack 324.
Affelen (van) 345.
Affelen ;an Saamsfoort 346.
Ahagen 233.
Akker (van den) 81.
Alberda 110, 147, 148.
Aldenbockem (van) 107
Alennes ( d ’ ) j49. ’
Alkemade (van) 16, 124, 142.
Allard 54.
Aller 24.
Allersma 357.
Almonde (van) 167, 252, 283,
318.
Alphen (van) 167, 173.
Altena (van) 55.
Alteren (van) 284.
Altmann 78.
Alvafez gez. Hoemaker 3 9 .
Amorie (des) 186.
Andel (van) 286.
Andringa 72-77, 122.
Angeren (van) 125.
Apeldoorn (van) 277.
Appel 384.
Appeltern (van) 156.
Ardesch 318.
Arenberch (van) 152-157.
Armelen (van) 4, 6.
Arminius 53.
Arnhem (van) 277.
Arntzen 58.
As (van) 68.
Asbeck (van) 150, 151, 208, 209
Asperen (van) 59.
Aspermon t (van) 144.
Assendelft (van) 15, 172.
Attivoren (van) 285.
a

Iudenrogghe 318, 319.
iugustiny (van) 216.
Ivesnes (van) 35.
Ixele Jacot ( v a n ) 3 4 9 .
Zyckema 107.
Jytta (van) 109, 110.

B.
3aak 120.
3acker 43, 48, 64.
3aclesse 128.
3acx 29.
3aeck (van) 328.
3aelde 369.
3aer (van) 218.
3aerdwijck 109.
3aerken 2 18.
3aetons 331.
Baex (van) 153, 155.
Bakker 82.
Balk 301.
Ballen (de Coninck gen.) 347.
Balleur (le) 383.
Balten 373.
Balveren (van) 276.
Bambeeck (van) 320, 352.
Banga 32.
Banker 250.
Bannet 201.
Bara 117.
Barckhuysen (van) 114.
Barginacq 91, 159, 218.
Barlamont (de) 70, 285.
Barleus 53.
Barnaerts 160.
Barner 328.
Bartolotti 61.
Barton de Montbas 168, 188.
Bartout 14.
Bary (de) 90.
Basas 270, 272, 373.
Bassenn (van) 115, 318.
Bastingius 171.
Bats (de) 304, 305.
Baudartius 28.
Baume (de la) 144.
Baux 177, 180.
Beaumont (van) 185, 186, 307.
Beek 58. 90. 222.
Becker 42, 368, 369.
Beeck (van) 10.
Beeck (van der) 156, 198.
Qeeckman 61, 316, 318.
_eftingh 88.
Beek 91.

3cek (van) 59.
3eelaerts 3 18.
Seeldsnijder 122, 186, 223.
3eemdt (van den) 334, 339.
3eens 29.
3eesd van Renoy (van) 210.
3eest (van) 330.
3egemànn 580.
3ehagel 238.
3 e h m Wentholt (ten) 55.
3eke (van der) 59.
3ellador 286.
3elle (iran) 3 4 9 .
3eller 363.
3emmel (van) 153, 154, 156,
276.
3enier 158, 252.
3enne (de) 199, 200.
3ent 284.
3ent (van der) 74.
Bente 251, 252.
Senthem (van) 219.
Bentinck @.9, í22, 142
Berchem (van) 22, 23, 348.
Berck 339.
Berckel (van) 170, 330, 331.
Berckenrode (van) 333.
Berckhout 379.
Berckhusen (van) 113.
Berdellis (van) 347.
Berendrecht (van) 14.
Berends 203..
’
Beresteyn (van) 171, 172, 234,
235.
Berg 79, 91.
Berg (van den) 62, 374.
Berge (ten) 279, 280.
Berg’em 373.
Bergen (van) 43, 170.
Bergh (van den) 63, 333, 373.
Berghe (van den) 271.
Bergmans 26.
Berinrren 276. 278.
Berk ‘234.
Berkhout 59.
Berkhout (Teding v a n ) 3 7 9 .
Berkhuyse (van) 115.
Berlage 151.
Berlo (de) 316.
Bernard-Deschampsneuf 362.
Berrewijns 92.
Bersselaer (van den) 337, 338.
Bertens 340.
Berum (van) 150, 316, 347.
Bettingh 151.
Beufville (de) 310.

Beul (van) 127.
Beurskens 220.
Beuselager 108.
Beveren (van) 287.
Bevervoorde (van) ~154, 155.
Beverwijk (van) 374.
Beyen 285, 318.
Beyer (de) 211.
Beyeren 23.
Beyeren van Henegouwen 24.
Beyma thoe Kingma (van) 56.
Bezem 59.
Bicker 236, 237.
Bicker van Swieten 234-236.
Bie (de) 332.
Bierens de Haen. 2 6 7 - 2 7 5 .
303-313.
Bierman 91, 1 2 3 .
Bilderbeque 71.
Bilie (de) 164.
Billhebe 196.
Bisschop 171. 348, 366, 367.
Blanchétest 41.
Blanckenhagen 58. 382.
B l e e c k e r t s 318.
Bleiswijck (van) 222.
Black 8.
Black (de) 284.
Black (van der) 185, 187.
Blockhuysen 375.
Bloem 73.
Blok 27.
Blom 55, 93, 124.
Bloquery (van de) 41.
Blijenburgh (van) 349.
Blijvenbur,gh (van) 347.
Bocage 365.
Bocku 383.
Bodegom (van) 348.
Bodmer 100, 354.
Boecop (van) 277.
Boedbergen (van) 156.
Boekholt 55.
Boekhóven (van) 286.
Boele 251.
Boeleman 251.
Boelensz 95, 151.
Boellaard 91, 123.
Boenen 229. 289.
Boeners 68.
Boer 27.
Boerhave 242-246.
Boers 351.
Boetzelaer (van) 3+-X, 172,
231, 356.
Boeyker 322, 324,. 325.

Bogaard (van den) 9.
Brauw (de ‘, ;g.
Boickholdt (van) 276.
Breda (van
Bok (de) 316, 347, 348.
Brederode I(van) 64-66, 112Bolding 358.
115, 121.
Bolhuig (van) 357.
Brederode gen. Cloetingen
Bollaan 4 7 .
(van) 65-67, 121.
Bom 46, 252.
Bredius 126.
Bommel (van) 50.
Bree (van) 334.
.Breerode (van) 332.
Bon 333.
Brender ZU Widerstein (van)
Bonaerts 221.
Bondt 316, 348, 383.
109, 110.
Breton 334.
Bonen (von) 229.
Breugel (van) 320.
Bongart‘ (vin den) J57.
Brie11 172.
Bonneval (de) 169.
Brienen (van) 67.
Bonnin de Monthomar 168.
Bons (de) 91, 157.
Brinck 42, 4 3 .
Brinkman 30.
Bonte 311.
Brinon (de) 169.
Boogaert 222.
Broeck (ten) 325.
Boom 261.
Broek (;an j 333, 376.
Boomhouwer 62.
Broek (van den) 127.
Boonsma 160, 284, 288.
Broekhuizen (van) 57, 69, 115,
Boot 277, 377, 379, 380.
155-157, 295, 296.
Borch van den Ham (van der)
Broersma 214.
348, 383.
Broickhese (van) 277.
Borcharen (van) 47, 231.
Bromsee (von) 233.
Bordewick (van) 190.
Bronkhorst -(van) 56. 217. 276.
Borgh (van der) 332.
348,
383.
’ ’
Borman 259, 260.
Bronckhorst (Samson van) 63.
Borselen (van) 29.
Brosema 213:
Borski 62.
Brouaert
172.
’
Borsselaer 371, 372.
Brouck (van den) 26..
Borssele (van) 65.
Brouckhuysen van Barlham
Borwater ‘116,~ 117.
(van) 325.
Bos 91, 123.
Brouwer 52, 58, 59, 88, 287,
Bos (de) 311.
338, 358.
Bosch 218, 373.
Brouwer van der Werff 88.
Bosch (van den) 249.
Boschuysen (van) 11218, 37 Brugghen 231.
Brugghen (de) 212.
”
40,, 236, 349.
Brugman 383.
Boskoopér 2 2 4 .
Bruins 302.
Bosman 87, 93, ,315.
Brun (le) 85.
Bosschaard 92.
Brunnel 190.
Bossche (van den) 71.
Bruvn 10. 77. 250.
Bosson (de) 221, 256.
Bru$n (de) 53, 6 2 .
Bost 27. 122.
Bruyne (de) 39.
Bosijn 312.
Bruyningh 370.
Botland ‘(van) 37.
Bruvs 339.
Bouchout‘23-25.
Büdde 111.
Bouden 39.
Bueren (van) 343, 348.
Boudens 341.
Bueren (Lamberts van) 26.
Boudijns 399.
Buerstedè (van) 337,
Bouman 30.
Buf (de) 332, 333.
Boutkari 252, 283, 317, 318.
Bugge 179.
Bouvy (de) 81.
Burch (van der) 166. 167. 179,
Bouwens 59, 122, 341, ‘378.
184, ‘348, 383.
Bouwman 383.
Bo;l;meester 55, 91, 125, 159, Burchgraeff 100.
Buren (van) 65.
Burg (van) 63.
Boxhoqrn 7.
Burger 30.
Boxtel (van) 23, 24, 236.
Burgh (den) 31.
Boytbergen (van) 296..
Burgh (van der) 333.
Brabant 23-25.
Burgvliet 222.
Braeckel (van) 45.
Burmania (Doys van) 55.
B r a e m s 352.
Busaan 55.
Brahe 107.
Buskes 219.
Brake1 24.
Bussche (van den) 308-310.
Brake1 (van) 66. I
Buth (van Duth gen.) 155.
Brakonièr 4j.
Buttingh 151.
Brande (.van den) 341.
Buwema 266.
Brandel 246.
Buyren (van) 50, 154.
Bras 255..
Buvs 80. 96.
Brasker 122, 378,‘ 3,80.
BL& (dé) 118.
Braspot 205.
Buysant 273-275, 311.
Brassari
250:

Buyskes 379.
Buytendijck 91.
Buytewegh 333.
Bye (de) 167, 334.
Bymmelsberghe (van) 278.
ci
Ceporinus 91, 123.
Cerisen (van) 50.
Champagne (de) 70.
Chappain 52.
Chasteels 310.
Chatvelt 254.

D.
Daelder 243, 244, 285, 373.
Daesswijler (van) 278.
Dale (van) 23.
Dal1 (ten) 127.
Dam (van) 48, 80.
Damman 283.
Damme (van) 6, 9, 10, 309.
Damsie 192.
Danen 336, 338.
Dard 110.
Dat 192.
Dayrolles 232.
Dechlen (van) 278.
Decker 27, 119.
Dekama (van) 350.
Dekker 46, 380.
Dekking 92, 287.
Delden (van) 87.
Delen (van) 115, 277.
Delft (van) 112. 185. 187.
Del1 64. ’
Derenthall 233.
Detten (van) 184.
Deyl (van) 375.
Deym 348.
Dieden (van) 317, 342.
Dielofs 369.
Diemen (van) 61, 163, 165-167.
Diest (van) 26, 150, 210.
Dieverden (van) 256.
Digues de la Motte 231.
Dingemans 130.
Dishoeck (van) 83.
Dobbens 333.
Dockters 92.
Doe 163-165, 174.
Does (van der) 15, 59, 185.
Doeyenburgh (van) 90.
Domen 309.
Domis 336, 338.
Dona 30.
Donker 54, 288.
Doorn (van) 29. 91. 123. 189.
190, jO4-306:
Doornbosch 49.
Dopper 334.
Dorp (van) 174, 185, 187, 317.
Dorpe 217.
Doroe (van1 307.
Dorpe (van’der) 5 .
Dorrepaal 81.
Dort (van) 80, 206, 213.
Douema 260.
Doys 206.
Draex 27, 236, 378.
Draper 151.
Driessen (van) 233.

Drievener van Rueremunde,
256.
Drolenvaux 243. 244.
D r o n g e l e n (van) 2 6 .
Droste (von) 154.
Druynei (vin) 219.
Druyt 250,
Druyvesteyn 381.
Dryver 276.
Drijvers (de) 284.
Duarte 64.
Duchene de Vienne 192.
Duising 246.
Duite 107.
Duivenack 108.
Dulhay (de) 126.
Dullaert 382.
IIIzas(“) 238.
D u m o n Tak 336339.
Dun 5.
Dussen (van der) 88, 170, 241.
Duth gen. Buth’ (van) 155.
Düthe 190.
Duvenvoirde (van) 315. 316.
Duyden (van)‘ 55.’
Duvffhuvsen 217. 371.
Dujrst 163-165,’ 179, 220.
Duyst van Voorhout 22.1.
Duytz 237.
Duyven (van) 319.
Dijck (van) 222.

E.
Eek van Nergena (van) 207.
Eekelen (van) 334, 335. 338,
339.
Eekere (van) 92.
Eemskeick (van) 23.
Eerde (van) 277.
Eersteen 69.
Egberts 159.
Egels 308.
Eieren (van) 290.
Egmont (van) 328, 333, 349,
352.
Egmond van der Nieuwburch
64.
Egmond van de Nijenburch
(van) 142.
EgÙm {van) 202.
Einthoven 205.
Elden ( v a n ) 2 7 7 .
Ellsele 63.
Elsbroek (van) 127, 383.
Elselaers 238.
Elten (van) 337.
Eminga 334.
Ende (van den) 126, 159, 234.
Engelbergh 247-250.
Engelberts 283.
Engelen 52, 80.
E n g e l g r a a f f 47.
Engels 34. Engelsma 302.
Entens 107, 108, 213.
Enthoven ( v a n ) 200.
Eppstein (van) 144.
Erbervelt 158.
Erkelens 252:
Erlach (d’) 111.
Erlach von Castelen (von) 354.
Ermen (van) 153, 156.

.
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Ernst 365.
Erp (van) 207, 276, 278.
Erp van Baerllo 208.
Es (van) 287.
Ese (van der) 21, 22.
Espinay (d’) 111.
Esscher 74.
Essen (van) 230.
Estoppey 123, 158, 219.
Everaars 77.
Ewattas 160.
Ewsum (van) 151, 206209,
214, 316.
Exsel (van) 19, 20.
Eyben 34.
Eybergen (van) 79.
Eyck (van) 53, 74, 339.
Eycken (van der) 222.
Eygeren 115.
Eykenpas 351.
Eysinga Heringa (van) 55.

F.
Faas 59.
Fabricius 252, 253.
Fabricq (de) 198.
Fabritius 91. 219. 252. 253.
286:
’ ’
Feifle (de la) 45, 70.
Falkenstein-Lich (van) 143.
Fasen (van) 300.
Fazinga 300.
Feenstra 301.
Feitama 190.
Fellen 367.
Fentener 31.
Fei (le) 4.
Fiers 254.
Fiyek ;l$), 261, 263.
Flaes 286, 287.
Flemming (von) 228.
Föckendij k 247-250.
Fonck 342-344.
Foreest 63.
Form (van der) 301.
Fray (du) 57.
Fraye (de) 186.
Freitau 279. 280
Fremeyy (de) 362-370.
Fresne (de) 200.
Freudenbergk 253.
Fritag (von) 229, 282.
Frucht 203.
Fuchs 254.
Furstenberch 213.

G.
Galen (van) 145, 154-157.
Gallois 358.
Garneren (van) 94.
Gansneb Tengnagel 285, 286
Garnier 48.
Garwerdinck 291, 295.
Gaspardy (von) 217.
g;i;la;;8 (de) 339.
Gavre (de) 301.
Geelvinck 236.
Geerling 94.
Geesteveld 53.
Gelder (van) ‘11, 363-365.

Aein (van) 7 .

Jellicom (van) 25.
Jeloof (van ‘t) 334, 339.
Jeloove (van) 339.
Jelre (van) 155.
sendt (van) 276. 278. 358.
360.
. ’ ’ ’
Zeniets 285. 286.
Cientille 256.
Gerlings 383, 384.
Gert (van) 254.
Gesteranus 351.
Gevers 17-21, 88, 171.
Geyr 315.
Seyr von Schweppenburg 313.
Ghils (van) 336.
Ghilse ‘(van) 338, 339.
Ghijs 230.
Ghiisen (van) 12. 18.
Gieken 3 6 5 . ’
Gier (de) 344.
Gildehauss (von) 253.
Gildemeester 75.
Gillis 356.
Gils (van) 254, 383.
Glaudi 361.
Glaudy de Camerlinck 361, 362.
Glimmer 83.
Gluvsteen 31.
Gobius 85, 232.
Gockinua 110.
Godin %I--44, 71, 90.
Goduaert 349.
Goens (van) 125, 233, 249.
Goer (van) 157, 276, 278.
Goes (van der) 247-250, 331,
332, 372.
Gogh (van) 51.
Goltstein (van) 149, 206-214.
277.
Gompelman 270.
Gonggrijp 298.
Goorden 336.
Goorts Eyck 338.
Goot (van der) 78.
Gorter (de) 166.
Gouy 159.
Goy (van der) 107, 108.
Graaf (de) 343-345.
Graeff (de) 237.
Graeff (van der) 91, 215.
Graft (van der) 13-17, 37, 87
Gramaye 149, 210-213.
Grammey 211.
Grand (le) 363.
Grand Preez (de) 222.
Graswinckel 17-173, 221.
Grave (de) 312.
Gregory 54.
Grephenych (van) 278.
Greve 45, 58, 358.
Greven 45.
Grevinck 106.
Grevingh 77.
Grevingh (Mabé) 48.
Griensven (van) 361.
Griffioen 351.
Grimmelius 50, 77.
Groen 25. 74.
Groen van Prinsterer 25, 26.
Groenau 53.
Groenen 184.
Groeneveldt 224, 316.
Groeninx van Zoelen 171.

Jroffgelt 350.
Jromme 88.
Groningen (van) 77.
Zironsvelt (van) 185.
3root (de) 44, 163-190, 214,
215. 219. 234. 235. 286. 356.
Groot’ (van Diemen ‘gen. ‘de)
166.
Groot van Kraayenburg (de)
169.
Grothe 357.
Grotius 356.
Groulard (de) 234-236.
Grubbe 154.
Gruys 29, 357.
Gruyter 278.
Gruyter (de) 155.
Gruythuys (van den) 277.
Grypickoven (van) 368.
Grijspeert 10.
Guillaume 383.
Gulick 24.
Gulik (van) 143.
Guldewagen 384.
Gijselaar (de) 231.
H.
Haack 219. 254. 255.
Haamstede’ (van) 38.
Haan 89. 120.
Haan (de) 6, 60, 287.
Haarlem (van) 352.
Haas 59.
Haas (de) 127.
Haazen (van) 331.
Haccius 233.
Hacford 11, 156, 348.
Haeften (van) 23-25, 115,
276.
Haen (Bierens de) 267-275.
Haeren (van) 26, 273, 275, 311
Haesdall (van) 195, 198, 199
Haesdael dit Proesten 198.
Haesebroeck 203.
Haeze 157.
Haffenges (d’) 347.
Hauemann 75.
Haien (ten) 61.
Hagen (van der) 372, 375.
Halbertsma 258-266, 2 9 7 303, 347.
Halen 370.
Halewijn 237.
Halhuvsen 334.
Hall (van Noorle van) 81.
Hallinglt 341.
Halma (van) 272.
Halmael (van) 9, 90, 95, 272
273.
Halmale (van) 348.
Hals 167.
,
Hamel (van) 204.
Hamilton 319.
Hanekamu 56.
Hania 3Ci.
Hanneman 167.
Hanswijk (van) 59.
Harchije (de) 71.
Harckema 191, 266.
Hardenberg (van) 358.
Haring 53, 123, 158, 384.
Harinxma thoe Heech (van)
56, 142.

Harloff 61,
Harnay (de) 285.
Harp (van) 359.
Harse 198.
Harsveld (van) 46.
Hartingh (van) 42.
Hartman 349.
Harts 222.
Hasencamp 107.
ttingh (van) 41, 42, 90.
Have (ten) 58; 59.
Haverman 110.
Haze (de) 42. 333.
Heeckeren (van) 21, 22, 324.
Heel (van) 371, 372,
Heemskerck (van) 24, 48, 63,
128, 167, 173.
Heemstra van Kolde 54.
Heerdt (van) 277.
Heere 220.
Heerkens 151.
Heerman 317.
Heesbeen (van) 361.
Heethuysen (van) 123.
Heidelin 38.
Heiden (van der) 79.
Heinsberg (van) 143.
Heldewier 57, 283.
Heldewier Vignon 279.
Helfrich 86.
Hellensbach (van) 342,
Helmont (van) 53, 236.
Heloma (van) 55.
Helsdingen (van) 62.
Helst (van der) 310, 312.
Hemelick 325.
Hemert (van) 95, 191, 219,
276, 278, 351.
Hen 119.
Hengel (van) 40-42.
Heniea 197.
Hennequin 59.
Henning 384.
Henssens 334.
Heppingh 345.
Herdden 5.
Herema (van) 146, 150, 2O6-Herkoert 23.
Herlaer (van) 154, 287.
Hermite 114.
Hertefeld (van) 155. 156.
Hertsbeeck (van) 95.
Hertsbeeke
Herstal 32. (van) 38.
Hes& (van) 64.
Heuckelom (van) 287, 334.
Heurn (van) 231.
Heus (de) 92, 287.
Heusden van der Sluyse 358,
359.
Heussen ( v a n ) 1 5 .
Heut (van) 164. 165, 175.
l,_..-._l ,..-._\
Heuvel (van’den) 58.
Heuvel1 ( d e ) 3 6 6 , 3 6 7 .

1
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Heuyter (de) 164.
Heycoop (von)
Heyden
236. 382.
Heymans 118.
H e y n 7 9 .
Heynsbergen 335.
Heynsius 222.
Hillen 278.
Hinloopen 286.
Hispen (van) 333.
Hobicx 40.
Hochklemmer 253.
Hoeff (van den) 291, 292, 294
-296, 328.
Hoeffnagel 365.
Hoemaker (Alvarez crez.) 39.
Hoest (de) ‘238. - I
Hoets 219. 220.
Hoeve!! (van) 142.
Hoeven (van der) 286, 287,
294, 296, 327, 358.
Hoevenaer 95.
Hoewden (van) 278.
Hoffe (van der) 234.
Hoffmann 59, 60.
Hohenzollern (van) 170.
Hohnstein (van) 144, 190.
Hollande (de) 363, 367, 368.
Holst (van) 81.
Holt (ten) 213..
Holte (ten) 279.
Holthuysen (van) 278.
Holtius 283.
Holtmiihlen (von) 154.
Homa (van) 334.
Homan 151.
Hommel (de 1’) 372.
Hommens 112.
Homoet
9 1 .
Hompesch Rürich (von) 231.
Honepel (van) 36.
Honert (van den) 237.
Honig (van) 30.
Honseler 156, 157, 276.
Honstein (van Boenenborch)
gen. van 156.
Honthorst (van) 221.
Hooft 230, 271-273.
Hoogendijk (Schouten) 81.
Hooeestroom 40.
Hoogmade (van) 60, 123.
Hoogstraten (van) 255, 317,
318, 350.
Hoogwoude en Aartswoude
(van) 112.
Hoorn (van) 48, 271.
Horunv 363.
Hor; í21.
Horst (ter) 291. 295.
Horst (van derj 82, 124, 128,
191.
Hottinrra fO8.
Houtak (van) 64.
Houten (van den) 94. 95.
Houttuyn 2 7 , 1 1 3 . ’
Houve (van der) 287.
Houvenaer 61.
Houweling 80.
Hove 167.
Hövell (van) 206, 207, 214.
Hövell tot Westerflièr (van)
111.
Hovinga 333.
Hoybroeck (van) 26.

Huart 59.
Huesden (van) 69.
Hugenpoth van den Berenclauw
(van) 111.
Hulches 71.
Hulle (van) 40.
Hullestein (van) 219.
Hulst (van der) 8.
Hummerigh 94.
Hupkens 95.
Huyel 198.
Huyghens 63.
Huyninga 108.,
Huyter van Oudheusden (de)
330.
Hylckama (van) 54.
Hyssel (von) 59,

1.
lmhoff (van) 109.
Impen 308.
Indische Raven 51-54.
Ingels (van) 203.
Ingenuland 156, 278.

J;
Jacobi 243.
Jacobi van Eerenkroon 243.
Jacot 230.
Jagello 146.
Jarges 211, 213, 214, 316, 347
Jekelfalussy von Jekel und
Margitfalva 217.
Jeldersma 266.
Jellema 264, 266.
Jensen 80.
Jeude (van Lidth de) 342-344
lilderda 298. 300.
joede (de) 343.
lolle (Le) 60.
jong (dej 74, 87, 125, 166, 286
Jongbloedt 255, 284, 317, 318
Jonge (de) 59, 72, 186, 334.
Jonge (van Vollenhove de).
285.
Jongh (de) 117.
Jungius 379.
Juyst 250, 251, 283.
Jutphaas (van) 100.

IC.
Caan 374.
Cabeljauw 38.
Cadvil 30.
Caffa 95.
Callenfels (von Stein) 114.
Calschuyer‘ 241, 242..
Caluwaert 305, 312.
Camerbeecq 96, 317.
Camerlinc 358. 361.
Cammingha (van) 108, -142;
209.
Kamp 91, 157, 158. .
Campen 56, 331, 333, 334.
Kamphuvss (van) 276, 278.
Campo (a) 200.
Camstra (van) 206.
Canis 278.
Cannegieter 55.
Canoyen 30.
Canter 171,

-

Cany 383.
Cape1 364, 366. ~
Capellen (van der) 256, 289296, 327-329.
Capelman 332.
Capmaker 308.
Carbasius 378.
Carboniers 14.
Carnao (van) 30. 61.
Carpen 370. . ’
Karsseboom 218. 231.
’
Carsten
95.
Cases. 308.
Casuaris 240.
Cassiopijn (van) 286.
Casteliin 370. 372.
Cath (de) 365.
Cats (van) 14.
Kattenstaart 82.
Katzenelnbogen (van) 143.
Kehrer 81.
Kelhoven 191.
Kempenaer (de) 56.
Kennel (van) 277.
Kerckelingh ‘60.
Kerkhof 127.
Kerkhoven 158.
Kerckewerve (van) 14, 37, 40.
Kernen (van) 290-296.
Kerremans 849.
Kerrens 310.
Kervenheim (van) 35, 36.
Kessel (de) 207.
Ketel 57. 191.
Kettenis’ 255, 256.
Kettingh 346.
Keuche 29.
Keuchenius 29.
Keuchl 29.
Key 277, 278.
Kevser 61. 253. 272, 276.
Keyser (de) 5í, 311.
Kieft 285. 286.
Kien 234,’ 235.
Kiew 146.
Kittenstein 165.
Kivit 92.
Clant 44-50. 77-87, 147. 149,
206-214.
’ ’
Clant van der Miill 86. 87.
Cfant (van RijneGeld)’ 82.
Clant Schatter 46-49, 84, 87.
Cleeff (van) 76, 189, 348.
Klein 286.
Kleine 60, 92.
Cler (le) 207.
Clerck 333.
Clerck (de) 30, 39, 256.
Clercx 304. 308. 309.
Cleuters 3 3 4 . ’
Cl;;; lt;t Nienborg
Cleyman i63.
Cleyn 46, 47, 50, 77.
Klifick 269.
Clingenborgh 262.
Clingër 330.
Klinkhamer 92, 124.
Clocke (ter) 324, 325.
Kloek 380, 381.
Cloetingen (van) 65.
Cloetingen (van Brederode
gen.) 65-67, 121.
Kloot 80, 186.

Cloppenburgh 267-269.
Cloux (du) 252.
Cluppels 238.
Knippinck 229, 282.
Knonoert 142.
Knoiiert 332.
Knvff (Hiddema van) 56.
$1$en;~285.
’
Co& (de j 342, 343.
Cock (van der) 332.
Cockman 156.
Kocks 315.
Cockler 363.
cocq 29.
Cocq van Kerkwijk (de) 30.
Cocq van Oppijnen (de) 5, 60.
Coel 46, 47.
Koelemey 56, 57, 89, 120.
Coenders 107.
C o e p u t ( v a n ) 348:
Coets 222.
Coeverden (van) 30.
Kofman 94.
Coge (de).270, 271.
Kok 192.
Colenbrander 205.
Kolff 47, 190, 219, 221, 286.
Kolff (van Breda) 81.
Colin 349.
Colius 285.
Collot d’Escury 49, 87, 231.
Colombijn 50.
Colyn 51, 284-286.
Colijn de Thovion 284, 348.
Comans 110.
Kompaan 302.
Comte (Le) 344.
Koninck 285, 316, 372.
Coninck (de) 66, 312.
Coningh (de) 267.
ConinX 335.
Coock 207.
Coolput 348.
Coopmans 54.
Kooy 158.
Copes 254.
Copmoyer 345.
Coppens 4, 8.
Coppiers 13, 17.
Cor 159.
Corle 27, 122.
Corluy 334.
Cornelli 58.
Cornets 163, 166, 177-180.
Cornets de Groot 169, 171, 173,
174. 177. 183, 186.
Corstermans 241.
Korteweu 81. 82.
Korthalsc’59. ’
Koschlau 229.
Costenoble (van) 311, 312.
Coster 372.
Costerus 377, 378.
Courcelles (de) 172.
Court (de la) 123.
Covorden (van) 155.
Kraals 203.
Kraayenburgh 182.
Craecken (van) 12, 14, 15.
Craecken (Schuyten gen. van)
Kr% 48.
Kragenkamp 384,
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Craick 171.
Kramer 158.
Kramers 332.
Kranigsberg (von) 110.
Crans 298.
Craven (Monsergh) 232.
Crayenbosch 332.
Crayenburch 176.
Crayenburgh (van) 163.
Crayenest 176.
Crayensteyn (van) 176.
Creeft 196, 197.
Creenholt 111.
Kreinck 328.
Kreit (de) 120.
Kremer 6.
Kremer (van Broeckhuysen
gen.) 324.
Cremers 151.
Criellaert 30.
Kroegers 52.
Croes 251, 252.
Croeser 222.
Croix (la) 94.
Crommelin 60, 340.
Crompvliet (van) 63.
Cronberg (van) 144.
Cronenburg (van) 23-25.
Krook 79.
Kroon 339.
Kruchten (van) 278.
Crug 245, 246.
Krug van Nidda 243-245.
Kruissen (van) 151.
Krul1 45.
.Kruse 251, 252, 282, 283.
Kruseman 78.
Cruven 68.
Krijger 79.
Kuff 108.
Kun (van der) 186.
Cuyck (van) 29.
Cuyck van Mierop 64.
Cuyl (van) 166.
Kuyper (de) 55, 338.
Kuypers 335.
Kijff 111.

L.
Laan 43.
Laats 254.
Laen (van) 12. 15, 18, 142,
2 0 8 . .
Laffaelge 241.
Laky v o n N i c z k i l a k u n d
Undód 217.
Lanane (de) 126.
Lalane de Duthay (de) 222.
Lam (‘t) 62.
Lammen 267-270, 273, 276,
312, 313. *
Landskroon 94.
Lange (de) 61.
Langen . (van) 155.
Langenhert 253.
Langhout 302.
Lantscroon (van) 11, 12, 17.
Lantsheer 232.
Laoust 363.
Lasonder 349, 384.
Lasuyr 270, 271.
Latfoeur (de) 71,

Lauden 238.
Lauwick (de) 61.
Lauwick (van der) 153, 154,
156, 157.
Lawick 118.
Leden (van der) 48.
Lee (van der) 374.
Leefdael (de) 89.
Leenardtsz Pot 285.
Leendertsz 285.
Leenertsen 39.
Leent (van) 267, 272, 273.
Leer (van der) 166.
Leersum (van) 57.
Leeuw 64.
Leeuw (de) 379, 381.
Leeuw van Coolwijk (de) 200
-205.
Leeuwen (van) 52, 156, 172,
235, 332, 348.
Leliveld
255.
*
Lellens (tho) 107:
Lemker 125. 159.
Lennep (van) 95.
Leo a Coolwijk 200, 201.
Leonius 378, 380.
Lepel 285.
Lepie 54.
Lerinx 293, 296.
Lermans 196.
Lesueur 123.
Letmathe 283.
Leuven (van) 167.
Lewe 149.
Lewe van Middelstum 149.
Ley (van der) 376-381.
Leydekker 230, 233.
Lezanen (van) 166.
Liauckama 142.
Liauckama (van) 319.
Lichtenhan (von) 229.
Liemt (van) 26.
Lierneux Dostrange 196.
Limburg 86, 87.
Limburg Stirum (van) 110,
232.
Linden (van der) 127.
Lindenau 228.
Lindequist 340.
Lingen (van der) 378.
Lintzenich (van) 30.
Lip (van der) 276.
Lippinghoff 253.
Lith (van) 343, 344.
Lobe 43.
Loder 48.
Loen 27, 31.
Loenen (van) 85.
Lohoff 158.
Loo 333.
Loost 375.
Loots 73.
Looxma 55.
Lormier 283.
Lorraine Vaudemont (de) 315.
Losecaat (van) 168.
Loten 116.
Louroys 196.
Louwen 377.
Louwens 108, 1 ll.
Luchtenburgh (van) 191.
Luffel (van der) 372.
Lughten (de Jonge) 83,

Lugt (van der) 251.
Luixen van Montfort 291, 327.
Lulema 357.
Lulofs 293.
Luvkens 328.
Luymes 76.
Lunen (a) 191.
Lunteren (van) 219.
Lybaert 399.
Lijn (van der) 64.
Lynden (van) 276.

Menger 219.
Menninck 220, 221.
Menten 75.
Mentinck 323-325.
Mepsche (de) 108, 213. *
Mercator 6.
Merct (van der) 41, 42.
Merode (van) 126.
Merwick (van) 155, 156.
Messchert 307, 309.
Meteren 113.
Meulen (van der) 54, 160.
Meurs (Martini de) 58.
M.
Meuth (de) 365.
Mey (de) 41, 320, 384.
Maane (van) ,350.
Maanen (van) 349.
Meyburg 79.
Meyer 358, 371.
Maas 340, 342.
Meyerick 277.
Mabe 77. 78.
Made (van der) 175-179, 187. Meyerinck 291.
Meyknecht 151.
Maelstede (van der) 12. 17.
Maerlant (van) 200; 205.
Meylan 118.
Maes (van der) 113, 176.
Meylen (van der) 50.
Meyners 230.
Magnus 66.
Mase ‘(le) 64.
Michaeli 238.
Malaoert 70. 71.
Michiel 196.
Michiels 285.
Malaiesta (de) 317.
Michorius 233.
Malsen (van) 158.
Middelgon (van) 30.
Mamuchet van Houdringe 43.
Middeland (van) 247-250.
Man (de) 247-250.
Middelman 278.
Manden (van) 5.
Middendorp (van) 96, 317.
Maneil (van) 106-111. 190.
Maneil (Ackema van) ÍO7, 109. Mierbach (van) 126.
Manen (van) 350.
Mierop 60.
Maneelis 74.
Milt (de) 304. 305.
Manier 92.
Mist (de) 200, 205.
Mansvelt (van) 144, 348, 383. ,Mist (van der) 200. 205.
MoelbÒuwer 9 2 .
Marck (van der) 143, 152Moele (van der) 15.
157.
Moelen (van der) 213.
Marckel (van) 224.
Marckelhoff 59, 60.
Moem 154.
Mareels 2 8 6 .
Moems (van) 331, 334.
Moer (van de) 338.
Marees (de) 52.
Markman 87.
Moer (Muys van de) 79.
Marnstra 301.
Moerkercken (van) 287.
Marselis (van) 59.
Moganck 150.‘. ’
Marssche (van der) 324, 325.’ Mol 251.
Molditen 230.
Martens 41, 44, 90.
Molen (van der) 307, 309.
Martfeldt 352.
Molière 84.
Martin 55.
Marwick (van) 157.
Möllendorf (von) 233.
Massius 54.
Mom 276.
Momber (de) 155-157.
Massovië (van) 145.
Momma 59.
Mast (van der) 287.
Monbeuille 218.
Mathenesse (van) 142, 315.
Mathysen 186.
Monck 43.
Mauregnault (de) 41.
Monsieur 39.
Maurik (van) 287, 364.
Monsma 301.
Mauwerick (van) 287.
Montaigne, 32.
Montbéliard (van) 143.
Mecklenburg (van) 113.
Montfoort (van) 5.
Medoogh 108.
Meeckeren (van) 64.
Montmorency LÓgny (de) 315.
Moolenkamn 76.
Meekhoff 55.
Moor (de) ‘286.
Meer (van der) 165, 240.
Meerhem 2 3 - 2 5 .
Moorman 55, 91, 218.
Meerhout 92, 220.
Moote (La) 332.
Mees 319,
Mooy (de) 297.
Meesin 218.
Mooyert 377.
Meissals 283.
Moreau 99.
Mekeren (van) 276. 278.
Morgan 63.
Meldert (van)’ 237i242.
Mortier 75.
Melisdiik 370. 373. 374. 382.
Mortmans 194.
MellinGk (de j 282.’
Motman 194-200.
’
Mottet 255.
Mendes 74,

Mourik (van) 221, 256.
Moy 220.
Moysman 240.
Muelen (van der) 71.
Mull& 81, 121, $60.
Munster 108, 155, 278, 367,
368.
Murray 55.
Musch 367.
Muyden 285, 286.
Muyden (van) 44, 116.
Muvsert 62.
Muiters 372.
Mveroo (van) 128.
MijJe (van der) 31.
Mijnlieff 92, 160.
Mijleman 146, 147, 152.
Mijl1 (van der) 49.

N.
Naaldwijk (van) 112, 175.
Nachtegael 184.
Naegel (van) 107, 108.
Nagel 190.
Nagtglas 31, 62, 287.
Nagtglas Versteeg 61, 287. *
Namen (van) 350.
Nansum (tho) 192.
Nassau (van) 92, 143, 184, 334.
Nassau-la-Lecq 158.
Nat (van der) 142.
Nauta 309. ’
Nellesteyn 41.
Nemethy (von) 216.
Nemius 199, 359, 361.
Nepveu 288, 319.
Nering 307, 308.
Nes (van) 63.
Neufville (de) 3-11, 60, 384.
Neven 338.
Neyn (de) 115.
Niel (van) 30, 350.
Nieuenstein (van) 93.
Nieuwburgh (van der) 126,
159.
Nieuwenkamp 358.
Nieuwenroy 241.
Nitzch (van) 243, 244.
Noël 92; 199, 220.
Noertoonder (van) 68.
Nolthenius 94; 222.
Noodt 351.
Noord (van) 255.
Noorde (van) 12, 15, 17.
Noorden (van) 43.
Noordervliet 350.
Noort (van) 255.
Noortwijck 60.
Notten (van) 382.
Nuyens 334, 339.
Nuys (ván) 239, 240.
Nuyts 235, 238, 240.
Nijgh 74.
Nijhoff (van) 66.
Nijland 192.
Nijssen 126.

0.
Obna 211.
Obreen 191.
Ockersse

37.

Doegstgeest (van) 12, 18, 184,
187.
Delle 37, 40.
Delsnitz (von ‘der) 229.
3em van Wijngaarden 221,
374.
Denen 192.
Derlemans 383.
Dev (van) 156.
Dffenbergh (van) 351.
Dffenen 5 2 .
Dldeneel (van) 142. 206-210.
Dldenzeel ‘(van) 207, 209, 210.
Dliva 331.
Dlzati 50, 77, 82, 83.
Dmmeren (van) 287, 318.
Dmpteda 316, 347.
Dorde (van) 186.
Dorschot (van) 219, 220.
Dortkamo (van) 285, 286.
Dossanen 378, 380.
Dosten (van) 312.
DosterhÒut (van) 32.
Dosterling 10, 28.
Dosting 95.
Dostrum (van) 124, 191.
Dpgelder 202.
Dphuysen (van) 58.
Dppeln-Falkenberg (van) 144.
Dppervelt 40.
Opstal] (van) 339.
Oranje 121.
Drisandt 254, 383, 384.
Drlau 229.
C_&ia2$an) 331.

1Pardubitz (van) 145.

Parduvn 351.
ParmeÍrtier 41.
1?aschen 52.
Pater 27.
Tathuis 151.
Pauly 341.
Pauw 160, 224.
1Paz (du) 64.
1Peck 37, 38.
1Peckedam 60.
1Peele 334.
1Peereboom 379.
1Peeting 160.
1Peiben 198.
1Pelgrim 224.
1Peloye 37.
1Pels 59, 124, 373.
1Peltenburg 320.
1Penninck 277.
1Penthievre (de) 3.
1Pergens 60. ,.
1Pergerrits 380.
1Per& 351.
1Pers 196.
1Persijn (van) 49, 50, 251, 259,
260, 297.
Persijn (de Jong van) 54.
Pesser 375.
Pet 379, 380.
Petrev 255.
Peuláar 191.
Piachaud 75.
Pieck 58, 81, 157, 276, 278.
1Pietermaat 122.
Pinelli 29.
Oss (van) 92, 95, 124.
Pisset 340. 342.
Ots 338.
Piswerff 217.
Dudaen 351.
Plaat 124.
Dudart 383.
Plaate 93, 125, 126.
Oudenaerden (van) 58, 222.
Plemp van Duiveland 46.
Dudenrogghe 288, 318, 350.
Plettenberg (van) 54, 61, 92,
Dudheusden (van) 221, 359,
229, 282.
360.
Ploos van Amstel 127, 383.
Oudkerk 299, 301.
Pochon 71.
Oultremont (d’) 331, 333, 334. Podiebrad 145.
Duseels 340-342.
Poel (van der) 371.
Ouwehand 350.
Poelgeest (van) 142.
Ouwens 339.
Poelwijck (van) 154, 277.
Duw’tjens 76.
Poiseux 111.
Ouzeel 373.
Pol (van der) 87, 303.
Overdorp 339, 340, 342.
Polanen (van) 143.
Overschie (van) 167, 168, 172, Polinius 107.
174.
Poll (van de) 221, 285.
Polzineer 283.
P.
Pont ï20, 122, 378.
Pont (du) 167.
Padefoert (van) 277.
Poolssum (van) 31, 61, 62.
Padmos 288, 319.
Poort 27.
Paedfoirt 277.
Poppenhuyzen (van) 56.
Paets 170.
Porter (Kuyst gez. van Wyck)
Paffenrode (van) 319. 350.
59.
Pagenstecher 253.
Post 374.
Pain (du) 58.
Posthumus 50.
Paling- (van der) 347.
Pot 286, 332.
Pallandt (van) 229, 282.
Pot (van der) 186, 221.
Palm 58.
Potey 340.
Palthen 253.
Poth (van der) 350.
Pancras van der Bockhorst
Potocki 228.
332.
Potten (von) 107.
Pandelaert 223.
Prebendowski 227.
Panhuys (van) 254.
Prebentow (von) 226-233.
Pannekoek 72, 310.
Pregel (von) 228.

1
1
1

1Przebendow de Przebendowski
227, 228.
1Prigge 74.
1Prince 48. 83.
1Prins 171: 172.
1Prinsterer (Groen van), 25, 26.
1Proebentow van Wilmsdorff
(von) 225-233, 282, 317.
1Proesten (Haesdael dit)I 198.
1Pronck 751
1Prots 192.
Put (van de) 43, 92.
IPutman 332.
Putte (van de) 4, 42, 339-342.
Putte (Fransen van de) 339342. ’
Putter (de) 218.
Putzeler (van den) 295.
Puyl (van der) 158.
Pijl (van der) 123.
Pyttersen 357.
Q.
,Quack 30, 31. 61.
,Quartell 95.
,Queckel 285.
,Quertfurt (van) 190.
,Quesnoy (de) 312.
,Quiens (de) 243, 244.
,Quyrings 347.

R.
Raalte (van) 87.
Rabeling 251.
Rabeneck 31.
Radermacher 283.
Radermacher van ‘s-Ciravenpolder 85.
Raephorst (van) 234, 236.
Raet (van) 210.
Ra;il ab Bögelscamp (van)
Raet van der Voort (van) 210.
Raeve 108.
;a, (“) 351.
Randwijck’ (van) 157.
Ranst (van) 22-25.
Rasveldt 158.
Rathaspick 232.
Rathegem (van) 70.
Rauschke (von) 228.
Rauwerts 202. ’
Ravekes 94.
Raven 45.
Ravens 48.
Ravesteyn (van) 62.
Ray (op ten) 278.
Rechtere (de) 317.
Recke (von der) 154, 229, 282.
Redlich 66.
;ee,eornn 232.
Reede-Athlone (van) 231.
Rees 88, 271.
Ragersberg 184.
;;$Y; 75.
.
Re;;F;5van) 29, 167, 277,
Reng&s 55,

Renners van Cammingha 108. , Rvckel (de) 349.
Reniburgh (van) 33% 3 3 3 .
Rycker (dej 3 0 7 .
Renssen 107.
Ryckere (de) 307, 308, 311,
Repelaer 287, 341.
313.
Ryckers 52.
Reverhorst (van) 117.
Reygersberg (van) 92, 168.
Rije (del) 196.
Reyhoven 333.
Rynaren (van) 36.
Rijneveld (van) 82.
Reymerstock 195.
Reyniersz 117.
Rijneveld Clant (van) 82.
Reynst 48, 117, 236.
Kijneveld (Oldenhoven van) 82.
Rynsborgh 334.
Reyntjes 27, 119.
Rhede tot Nederhorst (van) 66. Rynsburgh (van) 332.
Rhee (van) 316.
Rijn (de) 364.
Rhoon (van) 142.
Rijpe (van de) 6, 7, 312.
Rhyn (van) 170, 171, 332.
Rijswijk (van) 55.
Rhynsburgh 333.
Ryt (te) 277.
Richards 232.
Richelle 78.
S.
Ridder (de) 38.
Sachtleven 332.
Riel (van) 339.
Ri;;;dzc& (van) 113, 115, 116, Saetkamp 252, 253.
Sagan (van) 144.
Sale (de) 309.
Rietvelt 64.
Ringeling 93, 124, 125, 158, 256. Salis (du) 182.
Salm (van) 143.
Rinia 297, 298.
Ripperda (van) 148, 150, 192, Samplonius 299.
Samson van Bronckhorst 63.
206-211, 214.
Sandberg 172.
Ris 82.
Rivière de Cintra (de la) 318. Sande (van den) 383.
Sanen (van) 381.
Robbers 333.
Santbergen ‘94.
Rochussen 345. 346. 382.
Santee 319.
Roda 89, 120.
Santen (van) 69, 94, 167, 288,
Rode 277.
319, 340, 342.
Rodenburg 172.
Sasbout 167.
Roedonck 312.
Saunderson 319.
Rogge 352.
Sauvage 167.
Rojer 124.
Saija 71.
Rolaz de St. Vincent 232.
Sayer 110.
Roman 377.
Schaak 333.
Romunde (van) 123, 256.
Schaap 125, 256.
Roock (de) 57, 93, 94, 117.
Schaeff 287.
Rooie~~~w 190.
Schaey 93.
Roon (van) 286.
Schagen (van) 112, 168, 231
Roos 27, í25, 158.
Schalcken 217.
Roose 256, 341, 342.
Schatter 46.
Roosendaal 374.
Schay 108, 110, 111.
Roosmale 283.
Schaye 57.
Rootshoofts 379.
Schedelijck 107.
Ro(o)ven (van) 125.
Schellingwou 210.
Roovers 338, 339.
Scheltinga 142.
Ro(o)yen (van) 159.
Scheltus 283.
Roper 115.
Schenck 126, 276.
Rossum (van) 80, 87.
Schenck,.van Rekum 49, 87.
Rotgans 52.
Scherperzeel (van) 143, 144.
Rotte (de) 125, 221.
Scheyff 348.
Rouwerda 302.
Schiemann 75.
Roux 160.
Schilling (von) 118.
Roy (de) 278.
Schillingh 107.
.Royen (van) 319.
Schimmelpenninck 278.
Royen (van den) 198.
Schinne (van) 118.
Rubay 383.
Schlannig 108.
Rubbens 249.
Schliptz (von) 228.
Rudnyak (von) 216.
Rue (de) 304, 305, 307, 309.
Schmitt 252, 253.
Schnellwalde 229.
Rueremunde (van) 256.
Schoeneich (von) 229.
Ruerloo (van) 311.
Schoenmaeckers 211.
Ruige (de) 73.
Schokker 75.
Ruiter 73.
Scholvert 332.
Rutenborch (van) 277.
Schomaker 204.
Rutgers 8, 10, 11.
Schöningh 151.
Ruysch 30, 128.
Schoock 93, 221, 222, 236.
Ruysdael 7.
Ruyter (de) 56, 67, 278, 295. Schoonenburgh 41.
Schoonharen 90.
Ruyven (van). 186.

Schoonhauen 58.
Schoonhoven 115.
Schoor (van) 38.
Schorer 341. I
Schot 31.
Schouman 312.
Schouten 64, 76, 81, 87.
Schrader 253.
Schrama 334.
Schrieck 346.
Schröder 80, 81.
Schrooters 267, 268, 271, 273,
276.
Schueren (van der) 209.
Schuirinaa 298.
Schuil 255, 296.
Schullerus 285.
Schuringa 309
Schut 77.
Schutstal 94.
Schutter 284, 285.
Schuur 379.
Schuur (van der) 287, 288, 318.
Schuyl 45.
Schuyl (Raven) 45.
Schuylenburgh (vanj 48, 128,
332, 333.
Schwansbell (von) 226, 229,
2 8 2 .
Schwarte 283.
Schwarzburg-Blankenburg
(van) 144.
Schwartzenberg en Hohenlansberg (thoe) 54.
Stut 359.
Seeguth Stanislawska (von)
226, 230.
Seepers 79.
Segwaert (van) 341.
Seldts 265.
Senserff (Veerman) 83, 84.
Seroyen 26.
Serooskerke (van) 38.
Setterich (van) 365.
Sevenberge (van) 338.
Sevenstern 151.
Seys 240.
Sibrands 92, 219, 252.
Siccama 28, 263.
Sickinghe 146.
Sievertz 74.
Sighers 107, 212.
Silva (de) 74.
Sinda 264--266.
Sinderen (van) 299, 300.
Singendonck (van) 113, 115.
Sinnema 302.
Sismus 249.
Sissinck (van) 213.
!SM&ec J;;n) 60, 124.
SIxma (van) 55.
Sjeantiele 256.
Slagregen 351, 384.
Slassin (de) 198.
Sleutelaar 319.
Slindeater 328.
Slingerlant 350.
Sleet 233.
Sloot 27.
S1otsbo.o 58, 94, 126, 222.
Sluys (van der) 298, 299, 348.
Slijpen 380.
Smaelevelt 157.

Smaling (van der) 174, l‘80.
Smetius 201.
Smidgall 118.
Smidt 332. 334.
Smith 42.
Smitt 73.
Snellincx 221.
Snee 384.
Snijder 123.
Snijder van yissekerke 80.
Soelen (van) 113.
Soene 3ì2. ’
Soesdorp (van) 363, 365.
Soestdijk (van) 62, 123.
Soete van Laeken 64.
Sohier 71.
Sohier de Vermandois 242.
Solingen (van) 319.
Solms 121.
Solms-Braunfels (van) 143.
Sogren van Vrijenes ( v a n )
&iv;a$ 256, 351.
Sonderdanck 164, 175, 185, 186.
Sonnevelt (van) 172.
Sorgen (van) 168.
Sormanus 240.
Souastre (van) 112, 114.
Soutelande (van) 112.
Spando (van) 114, 115.
Spannerbock (van) 282.
Spee (von) 315.
Speldernieuw 378.
Spiering 92.
Spilerin 57.
Splinter 100.
Splitgerber 58.
Spaen (van) 290-296.
Spaens 157. ’
Spangen (van) 142.
Speelman 29.
Spenbergen (van den) 352.
Spiegel 221.
Spierinck 221.
Spiering 60.
Spoliers 5.
Sprongh 332, 366.
Spruyt 81.
Spijker 204.
Stachouwer 54, 55, 159.
Stadeacker (van den) 361.
Stael 270, 272.
Stam 74, 120.
Stampa (von) 253.
Standes 369.
Standingh 369.
Stapele (van) 126.
Stapels 126.
Steelandt (van) 47, 254.
Steen (van der) 238.
Steenacker 371.
Steenbergen (van) 144.
Steenbrugge (van) 93.
Steenhuys (van den) 278.
Steenkiste 307.
Steenlack 159.
Steenman -202.
Stege (ter) 322, 324, 326.
Stelwagen 301.
Stempel1 276.
Stender 159.
Stenderick 127.
Stepraedt (van) 277.

.

sterk 223.
Sterken 82.
Stern zu Wördt 5.
Sternberg (van) 145.
- Sternsee (van Humalda gen.)
350.
Sterringa 302.
Steur 165.
Stevn 87.
St. *Gilles 168.
Stinstra 297. 298. 302.
Stockhorst (van)’ 344.
Stok 384.
Stokke 345, 346, 382.
Stokken (van) 209.
Stolberg (van) 144, 190.
Stolp 54.
Stoppelaar (de) 8, 10.
Story van Blokland 85.
Strauch (von) 315.
Strobach 74, 75.
Strommers 59.
Strubberg 233.
Struys 56, 57.
Stryen (van) 186.
Stijl 55.
Swaan 27, 78, 381.
Swammerdam 51.
Swane 37, 39.
Swane (de Witte gez.) 37.
Swanshoek 249.
Swart 27, 28 31.
Swart (de) 68.
Swartte‘ 28, 29, 282, 283.
Sweers 368.
Sweerts de Landas 49.
Swerte (van) 368.
SwJ;;; (van) 12, 16, 166, 332

.

Swinner; 5.
Suchtelen van de Haere (van)
322-326.
Suchtelen (ter Stege van) 322
-324.
Suerendonck 91.
Suiderbaan 76.
Sulyard (de) 89.
Suyrendael (van den) 346.
Symbert 196.
Symes 379.
Sypenhoff 371, 373.
Sypesteyn 42.
Syursma 265.

T.
Taats 333.
Taay 47.
Tack (van der) 373.
Taddel 125.
Tadts 332.
Taelinghs 288, 318, 319.
T a k 334-339.
Tak (Dumon) 334-339.
Tak van Poortvliet 334-339.
Talholt 325.
Talinkx 288.
Tamminga 316, 347.
Tant 346.
Teding van Berkhout 3 7 9 .
Teelghyt 277.
Teengs 27, 122, 378.
Teffens 166.
Teissaire 159, 191, 192.

Tempel (van den) 10, 330.
Tengnagel (Gansneb) 285, 286.
Tepel1 318.
Terwen 94, 252, 255, 271, 283:
284, 317, 318.
Terweij 76.
Tessen (van) 71.
Testas 382.
Teunis 75.
Teylingen (van) 118, 119, 142
Teynagell 277.
Thedema 316, 347.
Theumen 117.
Thiel (van) 340, 342.
Thielen .(van der Straten van)
86.
Thierens 222, 223.
Thol (van) 374, 382.
Thoma 245.
Thomae 198.
Thomas 246.
Thomasset
232.
’
Thomasset dit Dayrolles 232.
Thoms (de) 242-246.
Thonnius 196.
Thooft 351.
Thuré 158.
Thuret 93, 125.
Tibout 45, 46.
Tielaman 285.
Tierck 332.
Tierens 88.
Til1 (van) 156.
Timmermans 270, 305.
Timmers 52.
Tirions 351.
Tissot van Patot 47.
Titzink 211.
Tjarck 331, 334.
Tobias 55.
Toegoet 30.
Tol1 ( v a n ) 2 2 3 .
Tombor (del) 198.
Tonen (von) 229.
Tonneman 123, 223.
Tortel 124.
Toulon (van) 88.
Tour (du) 55.
Touw 164, 165, 174, 179.
Trip 2.
Tromp 172, 234-237, 380.
Trompert 126, 159, 288.
Troost 61.
Tullek,ens 126.
Tullingh (van Oldenbarneveld
gen.) 116, 117.
Tuyll (van) 276.
Tuyll van Serooskerken (van)
231.
Tydeman 62.
Tyssen 58.

U.
Ubbena 211-213, 316, 347.
Ufkens 107, 108.
Uhlenbeck 75, 357.
Uiterwyck 213.
Unia 76.
Unia (van) 55.
Upwich (van der) 204.
Uterwyck (van) 59.
Uylenbroeck 236.
U y l o o r e n
3 3 3 .

Uyteneng 167.
Uytenhout 119.
Uythoven (van) 337. _
Uyttenhaack 268, 270.

V.

Vierendeel (de) 320, 351, 352.
Vierendeel (de Vos van) 352.
Vierhart (van) ,319.
Villates (des) 173.
Vinck 375.
Vingerhoedt 284, 318, 320.
Vinman 304, 305.
Viry (de) 319.
Vis 250, 251.
Visch 172.
Visscher 339.
Visscher (de) 364, 365, 367.
Visscher (Canter) I 16, 117.
Visser 9, 127.
Visser (de) 191.
Vissers ‘256.
Vitriarius 244.
Vivien 40-42, 71.
Vladra;&;n (van) 48, 160,

Vaechem (van) 284.
Vaecht 285.
Valck 324.
Valesco 334.
Valkenburg 82.
Varick (van) 24, 25, 331.
Vassy (de) 119.
Vechel (van) 127.
Vecsey von Vecse Börolyö 216
Veeke (van der) 95.
Veen 23-25, 89, 120.
Veen (van) 15, 36, 358.
Veen (van der) 7.
Veenendaal 87.’
Vlam ’ 115.’
Veer (de) 344, 384.
Vlasboom 46.
Veeris 93, 124, 126, 127, 159 Vlieger 27, 217.
160.
Vliegher (de) 350.
Veerman 84.
Vliet van Woert (van) 174.
Velde (van de) 201, 256.
Vlissingen (van) 31, 62, 63.
Velde (van der) 221.
V!oten (van) 119.
Velden (van) 332.
Voetius 26, 40.
Veldman 74, 203.
I Vogaart 191.
Veldt 78.
Velsen (van) 334.
Vogelaar i 17, 118.
Venlo (van) 322, 326.
Vogels 342-344.
Vnirdt
27fï
Verbeeck 94, 95, 272, 273.
. _--__ -.-.
Verbeke 38, 39.
Vollenhoven (van) 216, 288,
Verbruggen 256.
320.
Verburgh 62, 351.
Volmer 26.
Vercamere 307, 309.
Vonck 66.
Verdion 110.
Vonck van Lienden 66, 67.
Verdoes 255.
Voocht (de) 358-362.
Verdonck 344.
Yoogel 120.
Verduyn 160.
Voorn (van) 360.
Vere 320, 384.
Voorst 108.
Vereest 96.
Voorst (de) 207.
Verhamme 11, 351, 384.
Voorst (van) 27, 67-70, 155,
Verhaven 320.
208, 212, 320.
Verheyde 201.
Voorst tot Voorst (van) 32.
Verhoog 332.
Voort (van der) 127, 286.
Verhulst 304.
Voorthuis (van) 328.
Verkolie 127.
Yoorthuizen 79, 291.
Verlaen 52.
Yoossaart 217.
Voren (van der) 380.
Verloren 379.
Vermeulen 366.
Vos 93, 124, 352.
Vosmaer 85. 283.
Vermey 200, 252.
Vermolen 240.
Vrede (de)’ 145.
Vermunt 339.
Vree (de) 61.
Vermuijle 284.
Yreeland 119.
Vries (,de) 59, 73, 379.
Vermy 205.
Vernatti 119.
Vr& (de) 61.
Verrutius (Feytsma) 29.
Vrij (de) 160, 201.
Verschoor 204, 222.
Vrythof (van den) 156.
Verschoor van Nisse 204.
Vueren (van) 217.
Versfelt 125, 158.
Vulkers 334.
Verspyck 61.
Vuyste 159.
Versteeg 31, 61, 62.
Vuytterwijck 212.
Versteeg (Nagtglas) 61, 287.
Vijgh 154, 156.
Verstege 78, 203.
Vyntgens 312.
Verster 231.
Versteveren 27, 56, 57, 89, 90
W.
119-121, 160, 223, 288.
Vertange 285.
Waal (de) 286, 336.
Vervliet 336, 338.
Waardenburg (van) 383.
V e t h u y s e n 370-376.
Wachtendonck (van) 276.
Vianen (van) 224.
Waddemont (van) 7.
Vierendaal 352.
Waerdt (de) 15, 165.

393
Waerdt (van der) 332.
Weldam (van) 14.
Wanenaar 52.
Welhoek 98.
War (van den) 291, 292, 328.
Welle 201.
Walcourt-Rochefort (van) 144. Welle (van der) 13, 17, 37, 40.
Wale 256.
Wely (van) 156.
Wemmers 127.
Walle (ten) 295, 296.
Walle (van den) 293, 306.
Wencum (van) 220.
Walnia 298.
Wentholt (ten Behm) 55.
Walraven 27, 121.
Wepster 57.
Walsporn (Hertlieb gen.) 109, Werckendet 38.
110.
Werff (van de) 217.
Walsum (van) 81.
Werff (van der) 87, 88.
Wcrnecke 99.
WMa (van) 29.
Wernigerode (van) 190.
Walteri 199.
Werson 280.
Wanra(e)y (van) 127.
Warder 119.
Wertea 200.
Warenborch (van) 278.
Werve (van de) 348.
Warner (die) 296.
Werven (van) 298.
Wartenberg-Glatz (van) 145. Wessink 54.
Westerbeeck (van) 114.
Waslander 55.
Wasschenfelder 352.
Westerkappel (van) 78.
Wassenaer (van) 12, 18, 142- Westerman 333.
Westreenen (van) 43, 44, 287.
144, 150, 157, 313-316.
Wassenburch (van) 239, 240.
Wetten (van) 277.
Weuluwe (van) 237.
Water (de) 61.
Wauber‘t de Puiseau 279, 280. Weyer (van de) 158.
Weyerman, 288.
Waveren (Oeteens van) 116.
Weylandt 52.
Webbe
92..
-’
’
Wezep (van) 333 334.
Weer 51.
Weerden (van der) 127
Wielandts 239.
Wees 115.
Wielen (van der) 332.
Wees (van) 65.
Wieringa 151.
Weide ‘(van der) 80.
Wieringen (van) 79, 80, 348.
Wiersema 224.
Weisel 283.
Wiffrinck 213.
Wel (van) 238.
Wiffringh 211.
Wel van Wou (van der) 223.
Welberch (ter) 219, 255.
Wigel 224.
Welcker 61.
Wil (de) 71.

Wilde (de) 96.
Wilk (van der) 79.
Willems 55.
Willinck 127.
Willinge 55.
Wihnaers (van) 3 4 8 .
Wilmers 332-334.
Wilmsdorff (von) 227-233.
Wilre (van) 348.
Wils 310.
v&,.nx, llC+., 1 tix
Wiltschut 27.
Winckel Wettin (aus dem) 233.
Winckehnan 40, 41. 43, 90.
Winne 288.
Winter (de) 331.
Winthuysen’ 270.
Wische (Zur) 253.
Wisman 5.
Wisschel (van) 34, 35.
Wisse 341.
Wisse (van) 167, 173.
Wit (de) 62, 117.
With (de) 57.
Wits 27.
Witsen 234--236.
Witsum (van) 255.
Witt (de) 237.
Witte 39, 41, 58, 285.
Wittenoon 285.
Wittert 332, 334, 346, 347.
Wittorff-Horndorf (von) 233.
Woerden (van) 4.
Wolde (van) 46.
Woldringh 119.
Wolf 95, 211.
Wolff (de) 10, 46, 212, 213,
284.
Wollf van Brake1 342.

Wolfsen 231, 255.
Woifwinkel (van) 38.
Wolmhoffer van Csany 216.
Wolput 348.
Wormer 379.
Woude (van) 18.
Woudenhurg’ 91.
Wouw (van) 186.
Wouwe‘ (van) 12.
Wrede (dye) 276.
Wullen (van) 114.
Wijck (van) 29, 76.
Wiickel (van) 55.
WidenbrÒeck’ (van) 60.
Wijhe (van) 112, 114, 115, 152
-157, 278, 295.
Wyle (van der) 333.
Wijnbergen (van) 11, 59.
Wynegem (van) 51.
Wijngaard 377.
Wiins 73.
Wijntgens 167, 176, 183, 185.
Wijs 92, 124.
Wijs (de) 63, 95, 96, 128.
Wiischoef 196.
Wijshoff 198.
Wijss (van) 278.

Z.
Zande (van den) 277.
Zeechers van Wassenhove 217.
Zollern (van) 143.
Zuerius 368, 369.
Zuylen van Nyevelt (van) 45,
171.
Zwaerdecroon 365.
Zwyvell (van) 278.

