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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad vereohiJnt  maandelijks en wordt aande

leden van het Genootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het

Maandblad, zoomede opgaven van adresverande-
ring gelieve men te riohten tot den redaotenr
M r .  TH . B. VALCK LUOAS~EN.  Ituk &a+~et&%&.
Driebergtm.

De jaarlgksohe  contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt jlO.- en voor de leden te ‘s-Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille 01, tvangen,  j 15.-.
Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprij s van j lO.- per jaargang.

BESTMURSBERICHTEOY.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

Op iederen  eersten  Maandag  van de  maand
worden tot nadere aankondiging 1 e d e n-b ij e en k o m-
sten gehouden in Cafe-Rest.  ,de Kroon”, Spui 10,
‘s-Gravenhage, ten 4+ ure.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Familiengeschicht~liche  Bibliographie. Jahrgang  1921

und 1922. Leipzig, Zentralstelle für Deutsche Personen-
uud Familiengeschichte, 1926.

(Kin s c h o t, G. R. van). Beschrijving der stad Oude-
water ; waarachter gevoegd zijn de handvesten, privi-
legiën en octroyen etc. Delft, R. Boitet, 174’7.

(Gesch. q!un dela  Bibl.)Bijeenkomsten van de Groepsleden in Gelder-
1 an d (toegankelijk voor al1 e leden van het Genoot-
schap) hebben tot nadere aankondiging plaats op iederen
laatsten Zaterdag van de maand inhetgebouw
Koningstraat 21, Arnhem, ten 3; ure.

Contributie 1926.
De penningmeester van het Genootschap Jhr. H. Trip,

6 Nassau Zuylensteinstraat, ‘s-Gravenhage, verzoekt den
leden nogmaals dringen d hunne contributie per post-
giro (No. 20910) of per postwissel aan zijn adres te
willen overmaken, aangezien anders per quitantie met
v er h o o g i n g van inningskosten hierover gedisponeerd
moet worden.

~ . Correspondentie betreffende het Genootschap ge-
heve  men te riohten tot den s e o r e t ar i s Mr. E. J.
THOMASSEN  zX+  THUESSINH  VAN DER Hoor, Nieuwe laan
9, ‘s-Gravenhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelgksohe  portefeuille, zoomede  aanvragen
om exemplaren van vroeger versohenen Maandbla-
den, tot den bibliotheosris A. P.M. A. STORM
DE GEAVE,  Prins Mawitslaan. 44, ‘s-Uravmïwge.

De Bibliothesk, gevestigd Bleyanburg  5, ‘s.Graven-
hage,  is voor de leden geopend iederen  Maandag
van 3-6 nor en op nader met den bibliotheoaris
overeen te komen uren.

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

N”. 1. XLIV” Jaargang. Januari 1926.

Kekule  von  Stradonitz  e .a . ,  S .  Beitrage  zur
Ahnentafel des Fürsten Bismarck. Leipzig, 1926.
(Gesch. van het Eerelid  Dr. Stephan Kekzcle von Stradonitt).

Graaf, J. d e. Uit Gorssels Verleden. Deventer, 1926.
Prins, P. C. Bloys van Treslong. Genealogische

en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken
der Provincie Overijssel. Utrecht, 1925.

(Besch.  can het Dep. vun 0. K. en W.).
Een verzameling afbeeldingen van grafmonumenten

en begrafenissen.
(Gesch.  van het Eerelid Jhr. Mr. E. A. v. Beresteyn).

Tot lid zijn benoemd:
J. C. B IJLEVELD . . . . . . . . . ‘s-Cfravenhage.

pla Nederl.  Handel MG.
G. H. TER H ORST . . . . . . . . Sneek.

Geeuwkade.
Jhr. A. G. SICKINGHE.  . . . . . . ‘s-C&avenhaae.

Kamerheer van H.M. de Koningin. Nassau-Dillenbu~~str:  3.
Mr. H. J. A. VAN S ON . . . . . . Warschau.

Gezantschapssecretaris.
C. A. V OSMAER . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Gep. Kapitein-Intendant. Pan Lumeyatr.  70.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van den heer Dr. J. H. J. van B armen
’ t L oo, sedert 1917 gewoon lid van het Genootschap.

Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht
van Voorst (Utrecht),

medegedeeld door M. G. WILDEMAN .

Al moge veel in de oudere generaties onvolledig zijn
en om bewijs vragen, zoo kan het hier volgend fragment
gereedelijk  als grondslag dienen voor de samenstelling
eener  volledige genealogie van dit geslacht, waarvan
zoo weinig in oude vaktijdschriften is te vinden.

Het relaas van den ouden Utrechtenaar over zijn
familie, dat wij aan het slot, afdrukken, mag in velerlei
opzicht merkwaardig worden genoemd en brengt ook
menig wetenswaardig gegeven betreffende leden der
aangetrouwde geslachten.

F r a g m e n t .
1. \T*illem van ?‘oorst, ouderman  te Utrecht 1487,149 1,

i_ 1493, tr. Hillegon,d,  t 1621.



11.
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Uit welk huw. :
1. Willem, volgt 11 A.
2. Jan van Voorst, t 1483.
3. Claes oan Voorst, f- 1483.
4. Euert,  volgt IIbis  B.

A

Willem van Voorst, ouderman  te Utrecht 1614, raad
1611, f- 1619, tr. Joostgen Willem&. van Velpen,
i_ 1666.

Uit welk huw.:
1. Joost, volgt III.
2. Hillegond van Voorst, t 1663.
3. Joost van Poorst, i_ 1663.
4. Willem, volgt IIIbis.
6. Aeltje van Voorst, t 1637.

111. Joost van Poorst, tr. 1623 Wendelmoet  van Roden-
burch.

i :
3.
4.
6.

!:
8.
9.

Uit welk huw.,:
Cornelis, volgt IV.
Willem, t ongehuwd.
Joost, volgt IVbis.
Jan van Voorst, + jong.
Hendrik, volgt IVter.
Margriet van Voorst, huisbagyn.
Hillegond van Voorst, huisbagyn.
Maria van Voorst, t 1637.
Alith van Voorst, i_ 1637.

IV. Cornelis van Voorst, i_ 1681, tr. Petertgen van Over-
meer (dr. van Gerrit Claess.).

Uit welk huw. :
1. Josina van Voorst, 1_ 1680, tr. Thomas van Bree

Frederiksa.
2. Sophia Cornelia van Voorst, geb. 166l.,  t Utrecht

en begraven St. Geerte-kerk 9.11.1623,  tr. (huw.
voorw.  89.1682)  Joh,an van Ib’yckerslooth,  geb.
Utrecht 20.10.1667, i_ ( vermoord) 27.7.1602, begra-
ven Gesrtekerk,  vaandrig der burgery (zn. van

, Hendrik en Atrthonia  Besina  van Benthem).
3. Nicolaü  1) van Voorst, tr. l” Valentyn  van der

Voor&, ,samelaer”  van de Lekdyk. Zij tr. 20
Mr. Arent van Bucheli, advocaat te Utrecht; hg
testeert mutueel 1640.

4. Geertrugd  van Voorst, tr. 10 Mr. Johannes Schip-
per&, med. dr. ; zj tr. 20 Dr. Everhardus Vorstius,
prof. med. te Leiden.

IVbis. Joost van Voorst, _t 1696, tr. 10 N. N. en 20 Maria
Sas, wed. Jacob RuyscJt.

Uit welk eer& huw.:
1. Maria van Voorst, tr. Augustijn Opvoet.

Uit welk tweede huw.:
2. Martin van Voorst, volgt V.

V. Martin van Voorst, t. 10 Sophia van Schayck en 20
Dirckje N. N.

Uit welk eerste huw. slechts jong gestorven kin-
deren en uit het tweede huw.:
luaria van Voorst, tr. Cornelis de Pauw.

1) Vulgo: Cloesken.
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IVter. Hendrick  van Voorst, t 1696, tr. Awaa  N. N.,
-f 1610.

Uit welk huw.:
1. Maria van Voorst, tr. Damas  Jacobsz Bor.
2. Billigje  van Voorst, + coelebs.
3. Joost, volgt V.
4. Petertgen van Voorst, tr. Wpmi Jacobsz.
6. Cornelis, volgt Vbis.

V. Joost van Voorst, tr. Oiellje  Dircksdr. Vereem.
Uit welk huw.:

1. Hendrik, tr. Wennigje N. N.
2. Dirk van voorst,  t coelebs.
3. Cornelis van Voorst, + coelebs.
4. Adriaan van Voorst, i_ coelebs.
6. Anna van Voorst, klopje.
6. l@aria  van Voorst, tr. Mr. Berent van Zutphelz.
7. Qeertruyt van Voorst.

Vbis. Cornelis van Voorst, tr. 10 Beatrix van der Laen
en 20 N. N.

Uit het eerste huw.:
1. Hendrick van Voorst.
2. Cornelis van Voorst.

Uit het tweede huw.:
3. Siwart  van Voorst.

IIIbis. Willem van voorst Willemsz.,  tr. Janna  N. N.,
t 1666.

Uit welk huw. :
1. Beer&,  volgt IV.
2. Willem van Voorst.
3. Cornelis van Poorst.
4. Jutgen  van Voorst, tr. Herman  Jansz.
6. Marigje van Voorst, tr. Jacob Lambertsz.
6. Margriete van Voorst, tr. Jacob Hendriksx.
7. Mens van Voorst.
8. Aeltgen van Voorst.
9. Anna van Voorst.

IV. Beernt van Voorst, tr. Baefgen.
Uit welk huw.:

1. Bysbert  van Voorst, tr. Geel tge Cornelisdr. van der
Graeff  (kinderloos).

2. Dirck van Voorst.
3. Jannigjevan Voorst, tr. Qerrit Foeyt Barthotomeusz.

B
IIbis.  Evert Willemsz. van Voorst, ouderman  te Utrecht

1609, raad 1612, + 1676, tr. Aeltgen van Pelpen.
(Zij hertr. Willem Barentss. Beuerdinck.)

Uit welk huw.:
1. Willem, volgt 111.
2. Joostgen  van Voorst, t 1619.
3. Anthonis, volgt IIIbis.
4. El*ertgen  van Voorst, tr. 1638 Michiel CVillemsz.

UI. Willem Euertst.  van Voorst, tr. Agniese N.N., leeft
nog als weduwe 1664.

Uit welk hm.:
1. Evert, volgt IV.
2. Otto, volgt IVbis.
3. Elisabeth van Voorst, tr. Evert Jansz. va,ra  Capel.
4. Marigje van Voorst, tr. Hendrik Janw. van

Ratingen.
6. Judith van Voorst, tr. Dirck de Qelder.
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IV. Evert van  Voorst, tr. Tryntje Jacob Cosynsdr.
Uit welk huw.:

1. Willem, volgt V.
2. Jacob, volgt Vbis.
3. Otto van Voorst, i_ coelebs.
4. Elisabeth van Voorst, tr. Frederik Matthysz.  van

Lobbrecht.

V. Willem va.n Voorst, tr. Hendrickje  Schycen, t 1641.
Uit welk huw.:

Evert van Voorst, tr. 28-9-1623 Anneke, dr. van
Lubbert Lubbertsz. van Vollenhoven.

Vbis. Jacob van Voorst, begeeft zich naar Rotterdam
en tr. N.N.

Uit welk huw. :
1. Evert van Voorst.
2. Jan van Voorst.
3. IYillem van Voorst.
4. Gerrit  van Voorst.

6. lryntje  van Voorst.

IVbis.  Otto van Voorst, tr. Ida Segermans.
Uit welk huw.:

Jan van Voorst.

IIIbis.  Tewnis  Evertsz. van Voorst, tr. [huw. voorw. Utrecht,
St. Eatharinendach 1639, in originali in Bibl. Utrecht
Catalogus n” 17781  1639 Geertruyd 2), dr. van Jacob
Qhysbertssoen. Zij testeert 7.4.1576.

Uit welk huw.:
1. Evert, volgt IV.
2. Cornelis, volgt IVbis.
3. ff ysbert, volgt IVter.
4. @ilEem van Voorst of Mr. Willem  Vorstius, kanunnik

van St. Marie te Utrecht, testeert St. Omer  30.6.
1600, waarbij hij zqn broeder Qyabert  overdraagt
de inkomsten zijner prove als zielpriester-kano-
nikaal  van St. Marie te Utrecht, sedert 1676 en
de inkomsten van een beneficie int St. Laurens-
gasthuis, sedert 1618. De Gerechtsbrief  van Maire
en Schepenen van St. Omer  berust in Bibl. Utrecht
onder n” 1778 n. .

6. Jan van Voorst, tr. N. N. waarbij eene  dochter
,,May”  tr. te Keulen. (Zie N. L. 1924, kol. 279).

6. Hieronymus van Voorst.
7. Cornelia van Voorst, tr. L,umen Gerritsz. Vos.

IV. Evert van Voorst, f- 1672, koekbakker te Utrecht,
tr. op St. Maertensdag 1509 Hendrickje  II’illemsdr.

Uit welk huw.,:
1. Willem, volgt V.
2. Grietje  van Voorst, geb. daags nà Vrouwe Lichtmis

1663 (zie familieregistertje Maandbl. 1926, kol. 67)
t Utrecht 23.6.1601, tr. Utrecht 6.6.1679 G e r r i t

Eersten van Meerwyck, zilversmid, juwelier en
burgerhopman ald., t ald. 26.6 1602.

3. 2 horris  Evertsz. van Voorst, geb. Utrecht 2.6.1664
(Vgl. fam. reg. Maandblad 1926,  kol. 68).

4. Aafgen van Voorst, geb. Dinsdaags nà Amster-
damsche kerkmis  1666 (vgl. alsb. kol. 68).

6. Antonis  van Voo1’st,  geb. Allerkinderen 1666, tr.
N. fi., waarbij Hendrikje van Voorst.

a) In het hieronder volgend h.s. wordt zij ten onrechte Geertruyd
lans&.  genoemd.

V.

6. Jacob vaH Voorst, geb. ‘s_?daandags  voor Lichtmis
1665, tr. Alphert  Tymejlsdr.  van Heusden. Hg t 3.3.
1643, was schoenmaker. Hij testeert voor Nots.
W. van Galen te Utrecht 14.6.1638 - [zie ook
Bibl. Utrecht no. 1778, s en t, hh].

7. Hieronymus van Voorst, geb. 4.11.1669, i_ in 1672.
8. Evert van I’oorst,  geb. 22.10.1672, t_ in 1603.

Willem valt  Voorst, geb. Petri ad Cathedram 1661,
i_ 1603 (blijkt uit acte i. d. 10.2.1603 Prot.  Notaris
Knyff, Utrecht, in welke acte zijn beroep van bakker
wordt vermeld), koekbakker te Utrecht, tr. Aleyd de
Swart, t 1603 (dr. van Lucas en Dirkje Compostel).

Uit welk huw.:
1. Hendrick  val1 Voorst, geb. Vrijdag vóór St. Victor

1684.
2. Christiaan van Poorst,  geb. 26.12.1686.
3. Cornelia van Voorst, geb. Dinsdag nà Nieuwjaar

1687.
4. &vert van Voorst, geb. Vrijdag nà St. Victor 1688.
6. Lucas, volgt VI.
6. Guert van Voorst, geb 29.6.1693, f- in Frankrijk

ongehuwd als zilversmid.

VI.

-~

7. Dirckje van voorst, geb. 30.7.1694.
8. Govert van Voorst, geb. 289.1696.
9. \l;illem  varh Voorst, geb. St. Maartensdag 1699,

t Antwerpen circa 1624, hoedenstoffeerder, tr.
Antwerpen in 1619 Clara Verbruggen. Kinderloos.

Lucas van Voorst 3), geb. 9.9.1690, j- Utrecht 16.10.
1669, goudsmid en juwelier, raad in de vroedschap

‘) Lucas  van Voorst sone van WiUe?n van Voor8t  en(de)  Aaltje de
Swart, dogter van Lucae  de Swart geboren in den jare 1590 den
9 September binnen Utrecht was een goudsmit en juwelier en in
Vraukryk geweest eynde  is getrouwt t’Utrecht in den jare 1617 met
syn nichte  Catharina  va%  Voorst wonende op de Nieuwe gragt, twede
dogter van  htonis v a n  VOOr8t soonsdochter van Gysbert dntonissen
val? Voorst  en(de)  A l e y d i s  fkhipperius  dogter v a n  L)OCtOr  &fartiraus
Sckipperius  en Geertrude  Nobel waarby seven  kinderen als Gysbert,
Aktta, Willem, Antonis,  Meerten, Gerard, Eduard te samen in levenden
lyve waren. Was na hy weynig tyds getrout was komen woonen  in
syn vrouwsmoedershuys op de Gansemerct op de hoek van(de)
Schoutesteegh waarin hy de eerste geweest is die op de kas van
silver en goud juwelen voorgestelt heeft en(de)  heeft na Gods merke-
lyke segen opt’ jaar 1645 t’ oude huys v(er)timmert  en(de)  uyt de
grond nieeu opgebout, is ook int jaer 1656 den 9 august Raad in de
Vroedschap der stad Utrecht v(er)kosen  en sjaars daar aan volgende
uyt de vroetschap  Capiteyn der borglye (versohryving voor borghe-
rye?) als hy al voren sergeant en luytenant geweest was heeft ook
t ontfanger ampt van(de)  Bisschops tienden uyt de vroedschap ge-
kregen ingaande met het jaar 1665 voor 6 jaren welke hy niet uyt-
geleeft heeft maar sagtelyk gestorven 1669 den 15 Octob. savonds
de klok 7 op vrydach  als hy Saterdagh nog uyt geweest was eqde)
Sondagsnagt ten 1 ure wakker werdende  gewaar werdt dat hy syn
water niet maken konde  twelk  sondagh duurde en(de)  savonds nog
aan tafel at, Maandag en(de)  dynsdag sich op de been hieldt,  doend(er)-
dagh woerd  geloost en bleef voert te bedde.  De remedien der Doc:
toren holpen  niet en(de)  wierdt geoordeelt de waterpese v(er)stopt
en(de)  in(de)  blaas was geen water, bleef dan den donderdag al mede
so leggen en(de)  sliep mede snachts wel als ook vrydaohnagts doch
minderde se. Donderdag wierdt de steen v(er)andert,  vrydagh noch
maar bleef syn kennisso tot de dood toe voelde in syn sieckte
weinioh pyn en(de)  dankte God dat hy hem so lang hadde  gespaert
in grote gesondtheyd also hy nauwelicx oyt sieck was geweest ende
was volkomen bereydt tot de dood. Was een man vriendelijk niet
wraakgierig, liefhebbend en bemint by de vryenden, barmhertig,
liberaal, vrolik, doch sonder . . . en minnelick voor syn kinderen en
dede  meer als hy seyde, dies woude  geen testament maken, also hy
meende altesamen niet aangeneem soude wesen.  Syn persoon was
middelmatig van lengte, wel gemaakt van schouders benen ende
kuyten ‘t aansigt vrolik met wat root en(de)  wit v(er)mengt,  en(de)
lagh met roode lippen in de kist, heel weinig v(er)andert  en(de)  so
hg in syn leven was geweest te weten sagtsinnig was ook syn dood

6
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(1656),  burgerhopman (1667),  ontvanger der Bis-
schopstiende (1666) tr. Utrecht 27.4.1617  Catalina
‘van voorst, geb. Utrecht 4.6.1696, t ald. 9.3.1650,
overluid 10.3. d.a.v., (d r. van Antonie en Aeltgen
Schipperius). Zij bekomen octrooi om te testeeren
2.2.1618  en test. voor nots. Knyff 6.6.1618.

Uit welk huw.:
1. \\‘illem  uan  Voorst, geb. Utrecht 13.11.1618,

t 19.11 d.a.v.
2. @isbert,  volgt VII.
3. Aletta uan Voorst, geb. Utrecht 27.11.1622,  t ald.

16.8.1699. Zij testeert 1.11.1696 vóór Notaris
de With en 27.3.1698 en 1.8.1699 vóór Notaris
Woertman ald.

4. Willem van Voorst, ged. Utrecht 20.2.1625,  i_ ald.
18.4.1670.  Hg was in Aug. 1663 bij zijn broeder
Anthony komen wonen en heet: ,aamborstig,
zijn lichaam voor en agter uytgewassen”.

5. Qeertje van Voorst, ged. Utrecht [Jacobi-kerk]
4.11.1627, i_ ald. 28.11.1634.

6. Antoni  ~an Voorst, geb. Utrecht 5.2.1630, ‘$ ald.
11.10.1676, testeert 5.10.1676,  raad te Utrecht
1676, schepen i660-1674, woonde op de Nieuwe
Gracht ,in het huys van moey  van Stralen”.
Tr. Utrecht 20.10.1666  CntharinaRaep,  i_ 29.1.1709
(dr. van Floris en N.N.). Zij hertr. 10 Mattheus
van Hevwijnen  en 2’ Barent  Willem Ploos tian Amstel.

7. Meerten  vaqz Voorst, ged. Utrecht [Jacobikerk]
9.9.1632, 1_ ald. 23.8.1696; test. 17.9.1670, blijkens
test. zijner zuster Aletta, den 1.11.1696 te Utrecht
verleden vóór NotE.  F. de With.

8. Gerard va% Voorst, ged. Utrecht [Jacobikerk]
75.1636,  i_ Utrecht (onverwacht) 1-11-1669 “).

sagt,  en(de)  wier& begraven den 22 vrydagh  in de Buurtkerk met
gevolg van vele lieden.

Syn soon Gerard ‘t Amsteldam wonende met een brief v(er)sogt
wesende seer ontstelt over de tydinge als ook een hem’ tegemoet
komende vraagde waarom hy so ontstelt was, seide seer droeve tyding
van syn vader vernomen te hebben, quam den dinsdagh avond bg
syn vader die hy waakte op die nagt, als ook Vrydagts nagt tot hali
een en t,oende  vlytig syn dienst alsook groots telkens van droefheid
over syn besten vader, kreeg dan op Sondcgh avond een ontstelte.
nisse op syn lyve uytslaende de handen en hing wat na boven op
syn bedde sonder  iets en seide so hy . . . . , dat het wesen  SOU alsa
hy 1 week a 3 seer siek was geweest doch saohtig genesen  en(de)  . . ,
heden na den Hage  met de Postwagen rede.

[Een en ander is geschreven op een dubbelgevouwen vel folio-papier.
waarop aan de buitenzijde: ,,Aenvaert de Wysheyt soo sal sy U
verheffen ende  als ghy die sult aengenomen hebben soo” -1

Eene andere aanteekening luidt:
,,Lucae  van voorst  tot Raed in de vroetsohap der Stadt Utrecht

v(er)kosen  den 9 Augusti Saterdags na de middag 1656 in Kerkraads
plaets die Raadsheer geworden was, oud sallende  worden so ‘t God
belieft den volgende 9 September 66 iaars  syns wandels  en(de)  jare
aenvolgende 1657, den 50” January tot Capiteyn van(de)  Borgerye
van t’ vaendel genoemt  de Fortuyne.”

Burgemeesters VeZthuysen  moeder (genaemt Jacomyn)  en Lucas va%
Voorst’s  moeder (genaemt Aeltgen  de Swad)  waren susters en broeden
kinderen.

Burgemeester Cornelis  van:&)  Poll syn vader (genaemt Lucas vand
poll  en(de)  Lucas ven  Voorst’s moeders vader (Lucas de Swart)  warer
suster  en broeders kinderen.

6) Zijn ,,rouwcedulle”  bleef bewaard en bevat de volgende namen
Gysbert  v. Voorst, Willem van Voorst, Adonis  oan  Voorst, Iliart&nus  var
Tmrst,  Eduard  van Voorst, Dirk van Voorst, Martinus van Voorst, Luca;
van Vooist,  de Heer en Mr. Adonis Schoock,  advocaet ‘sHofs  var
Utrecht, Arwoud  Sehoock, Henrik Schoock, Jacobus Schoock, Damiaen  val
Meerwyck, Steeen  aam Meerwyck, Peter  Minnen, J o h a n  Muneks, Gysber
p)alz  Zyl, Johan de Wilt, Willem ean Velpen,  Johannes Muncks, Gerardu.
Muncks ,  Carel  tian Lamsweerde, Jacobus van Bevender,  Theodorus  val
Velpen,  Lumen Vosch, d’ Heer Lambert  Pauw, cameraar  van de Lecken

VII

‘HL

1x.

X.

x1.

8

Hij woonde te Amsterdam, na een 7 à 8 jarig
verblijf te Parijs, als juwelier.

9. Mr. Eduard,  volgt VIIbis.

Oysbert van Voorst, ged. Utrecht 19.12.1619, i_ (ver-
moedelijk Amsterdam) 26.1.1680. [Een m. s. ver-
meldt: Myn zoon Qysbert van Voorst en Margrieta
van Eede is 1660, 18 Juny te Amsterdam gaan
wonen om syn koopmanschap], tr. Utrecht 6.8.1649
Margrcretha  van Ee, geb. pl. m. 1630, i_ Utrecht
4.11.1666 [dr. van Dirk van Ee, kleermaker en
Qerrigje  Meertens (van Tiel)].

Uit welk huw.:
1. Dirlc  van voorst,  ged. Utrecht (Dom) 28.4.1660.
2. Martinus  oan Voorst, ged. 27.9.1661, i_ ongehuwd

6.11.1671.
3. LUCCIS, volgt VIII.

Lucas van Poorst, geb. 22.2.1664, t 9.2.1726,
kanunnik t’Oudmunster,  tr. Groningen 6.12.1686
Elisabeth Schoock (wod. van der  Donck).

Uit welk huw.:
1. Qysbert, volgt 1X.
2. Ma~rtilzus  van F’oorst, ged. Utrecht (Dom) 4.12.

1689, t 8.12. d.a.v.
3. Martinus l>an Poorst,  geb. Utrecht (Dom) 3.12.

1690, j- ald. 2.2.1766, oud-raad te Utrecht.
4. Aletta Margrieta  can Poorst,  ged. Utrecht (Dom)

23.12.1694.
5. Eduard  van Yoorst,  ged. Utrecht (Jacobikerk)

16.8.1696.
6. Antoni van Poorst,  ged. Utrecht (Catharynekerk)

2.6.1699.

Gysbert van Poorst, geb. 18.4.1688, t 1.12.1746,
tr. . . .

Uit welk huw.:
1.3nn, volgt x.
2. Aletta van Poorst.
3. Elisabeth van Poorst.
4. Sara van Poorst,  tr. Utrecht 6.6.1766 Jasper

hchuerwater.
6. Johanna va,n Voorst, tr. . . . . Jacobus Hoffman,

heer van Giessen-Oudkerk.

Jan van Voorst, tr. Utrecht 1.11.1767 Willemina
Aletta Kien, ged. Oot. 1738.

Uit welk huw.:
1. Nicolaas Iheodorus, volgt X1.
2. Bysbert  Jan van Poorst,  ged. Utrecht 21.7.1762.
3. Lucas Willem van Voorst, ged. Utrecht 7.10.1764.

Mr. Nicolaas Theodorus  t’al&  Poorst,  ged. Utrecht
16.11.1768, secretaris van Politie te Utrecht, tr.

dyck, de Heer en Mr. Johan Ram, raad in de vroetsohap der stsdt
Utrecht ende  drossard tot Vreeswyk, de Heer en Mr. Egidius Blok,
adv” s Hoofs van Utrecht, Gerardus  2)a?a Wintershoven, Johannes Versteegh,
Jacobus Versteegh,  de Heer en Mr. Lucas vati de Pol, advt s Hoofs van
Utreoht,  de Heer en Mr. Cornelis  oan de Pol, ad+ s Hoofs van Utrecht,
de Heer Henrik  van Leeuwen, de Hr. Henriek van Wyekersloot, raad
in de vroetschap der stadt Utrecht, de Hr. Cornelis  Booth, oud burgemr.
der stadt  Utrecht,, de Hr. Johan van Nelleateyn:  out  burgemr. der stadt
Utrecht, de Hr. Everard Booth, raad ter admlraliteyt tot Harlingen,
Gerard van  Eede,  El-erard van Eede, de Hr. en Mr. Albert Becker, adv’
s Hoofs van IJLrecht,  Matthias van Beek, de Hr. Wilhelmus van Som-
ven, de Hr. Franciscus Burmannus,  professor en bedienaar des Qodde-
lijken woords, de Hr. Doctor van Beest, Abraham Tol, Adonis van
Helsdingen.
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Utrecht 11.2.1782 Alida  busannu van Bronckhorst,
geb. 27.12.1760  (dr. van Adriaan en Meynarda
Johanna van Cleeff).

Uit welk huw.:
1. Theodora Cornelia Elsabe van Poorst, ged. Utrecht

27.10.1782.
2. Jan Willem van Voorst, ged. Utrecht 16.6.1788.

VIIbis.  Mr. Eduard van Voorst,  ged. Utrecht (Jacobikerk)
23.9.1638, j- ald. 2.8.1694, raad te Utrecht 1677,
schepen 1679, 1683, burger-hopman van de com-
pagnie ,de pekstokken” 1681, tr. 1” Utrecht 30.3.
1669 Winanda Raep, geb. 13.10.1647, t 24.1.1670
(dr. van Floris Adriaensz., en diens tweede echtgen.
Catharina Jacob&.  Perhulst).  Hij tr. 20 Utrecht
15.9.1674 Sara van der Nypoort,  ged. Utrecht (Dom)
26.1.1644, + 9.8.1699 (dr. van Gerard en Maria
vare der Hoeve).

Uit het eerste huw.:
1. Lucas, volgt VIII.

Uit het tweede huw.:
2. Cathalina #van  Poorst, ged. Utrecht (Buurkerk)

26.11.1676, f- 11.12 d.a.v.
3. Qernrd  ‘van Poorst,  ged. Utrecht (Catharynekerk)

4.11.1677, -f 2.2.1678.
4. Cathalina  ~anVoorst,  ged.Utrecht(Cath.)29.6.1679,

bekomt octrooi om te testeeren 4.12.1732,  f- ald.
28.1.1760, begraven in den Dom.

6. Maria van Poorst, ged. Utrecht (Cath.) 1.8.1680,
bekomt octrooi om te testeeren 4.12.1732, i_
14.10.1762.

6. Sara Cornelia van voorst,  ged. Utrecht (Buurkerk)
7.10.1681, j- 26.3.1760, bekomt octrooi om te
testeeren 4.12.1732.

7. Gerard  van voorst,  volgt VIIIbis.

VIII. Mr. Lucas van Poorst, ged. Utrecht (Dom) 19.1.1670,
1_ ald. 10.8.1738, schepen te Utrecht 1701, ‘06, ‘06,
‘08, ‘09, ‘10, ‘12, ‘13, ‘18, ‘21, pres. schepen 1726,
raad 1702, oapitein handvoetboog 1703, thesaurier
17 14, ‘16, ‘16, ‘17, ‘24, ‘26, ‘28, burgemeester 1724,
hoogheemraad Lekdgk Bovendams, tr. Utr. 24.1.
1712 Justina Clara de Moor, geb. 13:1.1686  (dr.
van Bernard en Anna Catharinn  van den Bogaard.) 5,

6, Deze Bernard de Moor [geb. 5.8.1641, tr. 1674 Anna Catharina
van den Bogaard, geb. lï.4.16561 was een zoon vau Bernard de
Moor, die 22.1.1630 huwde met Clara van Capelle. Het “Register van
de gasten geuoodicht 22 Januari (ao 1630) op de bruiloft” bleef
bewaard en-luidt  aldus:

,,Te noodigen tegens 22 en(de)  23 January des smiddachs de rol-
gende P(er)soonen,  1630.

Rocus  Pieterae  en(de)  syn huysvrouwe met Nicolaea  en(de)  Rombout
van Cappelle;  Ciara  Demp  wed’ van Aert Kemp  met Helena  en(de)  David
Kemp; -&eindrickje  Francen  tot den blockmaeóker  ; Aeltje van den Eynde;
Maria Jans Portugiea op de Wael; Arent  Jansz.  en(de)  Creetjen Jans
van Delft ten huyse van de Bruyt; Rombout Jacobs  en(de)  syn hugs-
vrouwe; Johannes en(de)  Claertje  en(de)  Rombout; Otto uan  Beecq en(de)
Maria Woit&xz  ten huyse Lamb(ert) Woltrinx; Eduard Emtinck en(de)
Maadalena  Emtinek: Mauken Maria du Gardun  entdel  Mariken  C7ardun
in “de Bloetstraet; Maiken Catarina van “Winnegik  en(de)  Iokanies
Jacobaz; Gerardt  Iacobsz Indischeraven  ende  syn hugsvrow; Gillea Ver-
tangen ten huyse van Jan Oort; Eliaabet de-Moormet  Eliaabet,  Sara
en(de\  David de Moor: Pieter de Keuser  en(de1  Maadalena Jacobs  svn
hu>s&ouw ; Dierick de’ Keyser en(de)UCZae&j&  ‘Jacogs  syn huysvrou”w  ;
Gyabert Kuyatena op d’oudesydts voorburchwal tot Gerrit Kuyátens;
Dome  Jacobus Triglandiua  met syn huysvr, en(de)  Suaanna Triglandiua;
Iacob Jans ten huyse van Hersbeeck in de Nes; Magdalena  ten huyse

Uit welk huw.:
1. Eduard Lucas uan Voorst,  ged. Utrecht (Dom)

9.12.1712, t 13.2.1748.
2. Anna Catharina Jacoba  von Poorst, ged. Utrecht

(Dom) 6.4.1718, t Amsterdam 18.12.1719.
3. Bernard Jan van voorst,  ged. Utrecht (Dom) 27.8.

1721, f ald. 22.9.1722.

VIIIbis. Mr. Gerard van voorst, geb. 9.12.1684, + Utrecht
6.3.1762, Domheer ten Dom, rentmr. van St. Catha-
rina te Utrecht, Oud-Hoofdofficier te Amersfoort,
heemraad van de Eem (1746), tr. Utrecht 1.2.1733
Cornelia van den Pelde, bekomt octrooi om te tes-
teeren  26.2.1733,  + Utrecht 3.3.1778, dr. van Bar-
tholomeus en Aletta van de, Linge).

Uit welk huw. :
1. Eduard Amisfortius,  volgt 1X.
2. Willem Anthony Ealt Poorst, ged. 1741, + Utrecht

21.3.1808, oud-rentm. der voormalige Heeren
Edelen en Ridderschap’s lands van Utrecht.

3. Pieter vata  Poorst, werd 2412.1793  sergeant maj.
v/h. Reg. van Gen.-Majoor Van Maneil, was be-
zitter van de 7de vicarie  van O.L. Vr. in de zon,
de 22e  vicarie  gend.  Raadmis  in de St. Joriskerk
en de 24e vicarie  in het huis van de Armenpot
te Smersfoort, volgens brief van Investituur van
het kapittel van St. Joris te Amersfoort i. d. 9.2.
1766. (Vgl. Cat. Bibl. Utrecht, No. 1778, bbb).

4. Aletla Gera,-da  cau voorst, t 22.11.1826,  tr. Utrecht
22.6.1770  Mr. Cornelis Anthonly  Isan  Wachendorfl,
ged. Utrecht 4.12.1736, oud-Secretaris van den
Gerechte en oud-Raad in de vroedschap te Utrecht.

6. Calharina  G’oonaelia  va?a voorst,  geb. . . . (niet Utr.
ged.) 10.8.1743, i_ Utrecht 23.12.1823, tr. Utrecht
1.10.1776 Mr. Ferdinand Il’ttezoaal  van Stoetwe-
gen, ged. Utrecht (Dom) 13.11.1733, -i_ ald. 14.6.
1803, kanunnik ten dom (zn. van Mr. Hendrik en
Margaretha van Suchtelen).

Selyns  in de 3 compotten; Dome  Hendrieccs  Geeldorpiua  in de calver-
straet; Gerrit Pieterar. Bolhamer over dossensluys; Willem van Geilen-
berch ende  syn huysvr’  naest  de.. . : Rombout Kemp  etl(de)  syn huys-
v r o u w  en(de)  Jan Kemp; Hendrick Kemp  ende syn huysrrouw  ; Jan
van Swol en(de)  syn huysvrow ende  Catarina Maria enidejSamue1  van
SwoZ  op dachterburchwsl in de Keyser; Pieter  en(de)  Elaken  Woltrinx
op de Rouaenskay;  Sara de Wael  wed. van scheepen  Hinlopen  met
Jacob, Lyntgen eu(dc)  Sara Hinloopen  ten selven  huyse; Geertruyt
Hofmana in ‘t blauwe schaep; Aerncut  Konincz  met syn huysrrow met
Aert,  Maria en(de)  Pieter Konincx  ende  aldaer nog te vragen naer
Philips en(de)  Janneken Konincx;  Jan Gerrzfaz  V(er)houtert  by scbeepen
Eernst Routersz.  te vinden: D’heer sohout  Tvnnaael  eu(de:  svn soon
Matheua Tynagel;  Mayken Biuneèl weduwe v& Luieas D&eheZ”;  D’heer
scbeopen  Hendrick Hudde  eu(de)  syn huysvrow m e t  Eliaabet  Hellinx
t e n  sëlven  huyse; Jooria  Jans ‘S~yrlani  met  syn huyavrowe  en(de)
Elisabeth Suyrlandt syn dochter eu(de)  Claea  van de Merct; de huys-
vrow  van DomO  Smoutiua en(de)  de heer Cornelis  Claeaz.  van Driel  met
syn huysvrowe soo die daer  syn; Marritje Poppen ten huyse  van
Viohiel  Poopen:  Claea  Cuyaten cu aldaer te bevrazen naer  Dierizken._ ~ I

van dw Hoeven: de dochter van Rudolvhua Petri. nredicant  : Marrilcen
Lemair, doohter  van domc Johannes Lemair;  LéoLard  Claeiz. Tymon
en(de)  Geertruyt Claea  Pot cn(de)  Griet Leynen in Hinloopen; Ja,l
Reynieraz ende  syn huysvrow met Stofel  Jacob3  Indischeraven;  Gillia
Aernout en!de)  svn huvnvrow eu(dei  Pieter Jacobs  Indischeraven: Elsken
Kolyn  op de hóe& van”d’ouà B&ghsteegh;  Jan de Wael; Dierick.dlewyn
met syn huysrrow;  Fredrick  en(de)  Abraham Alewyn;  Engeltjen Ruyaen-
bercha :  Anneken eu(de)  Maadaleentien  van Beeek  en(dei  Hendriek  Meseler
in St.’ Annnstraet‘ int wapen v& Geoun; Pieter &n Sel:enaer  en(do)
syn huysvrow van Harderwyok; Coayn  Bor van Amersfoort. - Nader
is nog bygevoegd ,,Tyrnon  Iacobaz. Hinloopen en(de)  syn huysvrowe,”
waardoor het aantal bruiloftsgasten met medetellina van bruidegom
en bruid, 114 personen bedroeg.



11

6. Sara Maria van Poorst, ged. Utrecht (Catharyne-
kerk) 19.9.1751, t ald. 20.1.1816.

7. Mr. Bartholomeus van Voorst, geb. 9, t ?, koop-
man en opperhoofd op het eiland Timor.

1X. Mr. Eduard  Amisfortius van Voorst, ged. Amers-
foort  1734,  t Utrecht 16.9.1802,  rentmeester  St .
Catharinen-convent te Utrecht (1766), tr. Utrecht
(Cath.) 23.6.1763 Elisabeth Jacoba  van der Voort,
ged. Montfoort 1743, i_ Utrecht 7.6.1822 (dr. van
Jan en Adriana Leusden).

Uit welk huw.:
1. Cornelin  Aletta van Voo,rst,  ged. Utrecht (Jacobi-

kerk) 2.2.1764.
2. Mr. Jan LW&  Voorst, ged. Utrecht (Jacobikerk)

24.1.1765,  tr. 4.1805 Anna Aletta Catharina Coenen
van ‘s Gravesloot, ged. Utrecht (Janskerk) 17.3.
1771, t ald. 17.81828.

3. Gerard Bartholomeus van Poorst, ged. Utrecht
(Jacobikerk) 16.10.1766.

4. hlias Adriaan va)l Poorst, ged. Utrecht (Jacobi-
kerk) 17.12.1767.

5. Elias  Adr-iaan van Yoorst, ged. Utrecht (Jacobi-
kerk) 30.6.1771.

6. Johanna Maria Cornelia van Voorst, ged. Utrecht
(Jacobikerk)  21.6.1772,  _F ald. 23.10.1843, tr.
Wernu.rd  van Beest, ged.  Utrecht  4.10.1760,
t ald.  14.12.1830  ( z n . van Cornelis en Sibilla
vaii Vloten).

7. Leonora Apollonia vun Voorst, ged. Utrecht (Jacobi-
kerk) 12.8.1773.

8. Rudolph van Voorst, ged. Utrecht (Jacobikerk)
10.1.1778.

IVbis. Cornelis vun Voorst, tr. 10  Elisabeth IlJ-illemsdr.,
hi j  t r .  20 Junnigje  Bruyn Frederiksdr.

Uit het eerste huw.:
1. Thonis valz Voorst.
2. Grietge  VCLII  Voorst,  tr. (huw. voorw. 22-11-1590,

Bibl. Utrecht No. 1778, h) Dr. Johan Raptista
Schipperius, (zn van Dr. Martinus). Hij t vóór
27-6-1693 [datum magescheid tusschen erfgenamen
en zijn weduwe (Bibl. Utrecht No. 1778, i.)].

3. Lysbetgen ‘van Yoorst.
Uit het tweede huw.:

4. Marigje  van Voosst.
6. Aefje van Voorst.

IVter.  Gysbert van Voorst, lakenkooper ,,in de Nobel”
bij de Geertebrug, schepen te Utrecht  1686-‘86,
cameraar  1687, ‘88, f- 1610. Hij verbindt, in 1609
zijn huis gen. ,,den Lybetr” op de ,,stadtsplaetse”
ten behoeve der stad. Tr. 1666 &lerrigje
Jans&. uan Doorn.

Uit welk huw.:
1. Anthonis, volgt V.
2. Een jong overleden kind.

V. Anthonis  van Voorst, geb. 21-1-1669, t Utrecht
4-1-1630. Tr. [huw. voorw. Utrecht 24-3-1688, in
originali Bibl. Utrecht No. 1778 f.] 16-4-1688 Alith
(Aleydis)  Schipperius, geb. 1564 [‘t welk blijkt uit
een bewaard gebleven, i. d. Deventer 18 of 28 Dec.
16313 door IMart. Schoock aan zijne tante Martina
van Voorst te Utrecht gerichten brief, waarin o .a .
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de volgende merkwaardige zinsnede: ,Sy heeft by
d’vyff ende tseventich jaeren gestreden, wilde ghy
haer  noch langer laeten  getrayvailleert worden in
de droevige batalie?“. . . .] 1_ 2-9-1638 (dr .  van
Dr. Maarten, heer van Lunenburg (1678-1680)  en
Gerarda Xobell).

Uit welk huw.:
1. Geertruyd van Voorst,  testeert vóór Nots. Houtman,

Utrecht, 2-2-1642. Zij kocht met haar zuster Martina
7-6-1640 een huis en hofstede a. d. Oude Gracht
tusschen S. Bregitten- en Pauwels-bruggen.

2. Adriana van Voorst, i_ ongehuwd, oud 19 j.
3. Johanna van Voorst, geb.. . . . 1-2-1692, t 6-2-1666,

tr. Utrecht 22-6-1613 Qysbert bchoock,  geb. Zalt-
Bommel 1691, j- Utrecht 21-1-1662, begraven in
Buurkerk.

4. Catharina van Voorst, tr. Lucas van Voorst.
6. Geertruyd  van Voorst, geb. 1-3-1698, t ongehuwd

te Utrecht 26-11-1663.
6. Martina  van Voorst, geb. Sondag-avond ná Mar-

tinidag 1601, test. vóór Notaris Houtman,  Utrecht,
2-2-1641, i_ 9-2-1672. Tr. Utrecht 11-10-1644
Seris van Stralen, geb. Z.-Bommel _C 1606, i_
Utrecht 22-4-1668, begraven Buurkerk.

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

Naamlijst van Dijkgraven, Heemraden en Dijk-
schrijvers van Tielerwaard van 1578 tot heden,

medegedeeld door F. J. MIJNLIEFF.

Bezig zijnde om uit de Dijksignaten van den Hoogen
Dijkstoel van Tielreweert, aanwezig in het archief van
het Polderdistrict Tielerwaard en welke beginnen met
het jaar 1678, eenige  gegevens te verzamelen, maakte ik.
tevens een lijst van de Dijkgraven, Heemraden en Dijk-
schrijvers van dezen Hoogen  Dijkstoel, zooals dit College
tot 1837 geheeten  werd.

Veelal vervulde de ambtman  van Bommel, Tielre- en
Bommelreweerden zelf het Dijkgraafschap, maar wanneer
hem dit door drukke bezigheden of om andere redenen
niet mogelijk was, werd een ander tot Dijkgraaf benoemd.

De Heemraden werden, oorspronkelijk telkens voor den
tijd van twee jaren, door den Dijkstoel gekozen en wel
op St. Nicolaasdag. In 1693 echter werden de Heemraden
aan den Waalkant  ,ad vitam” gekozen, terwijl dit voor
de Heemraden aan den Lingekant eerst  eenigen ti jd
later geschiedde.

In 1749 onstond er strijd tussohen den Dijkstoel en
den Prins van Oranje, Erfstadhouder der Vereenigde
Nederlanden, welke laatste ‘t recht van benoeming der
Heemraden voor zich opeischte.

De Dijkstoel richtte zich 24 Juni 1749 per brief tot
Prins Willem IV onder verwijzing naar de Dijkrechten
van Tielreweert van 1399, 1409 en 1683 met ‘t verzoek
zelf te mogen voorzien in de vacante Heemraadsplaats,
ontstaan door ‘t overlijden van Hendricus Verploegh.

Bij schrijven van 30 Juni 1749 werd dit door 2. K. H.
voor ditmaal toegestaan, maar in ‘t vervolg moest aan
hem van ontstane vacatures worden kennisgegeven en
14 Juli 1760 volgt voor ‘t eerst de door Z.K.H. gedane
benoeming van Anthony Leempoel, terwijl daarna ver-
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schillende Heemraden door hem en door zijn opvolger
Prins Willem V zijn benoemd.

Toch kon de Dijkstoel zich met dezen gang van zaken
maar slecht vereenigen  en hij stelde verschillende pogingen
in ‘t werk om zelf weer ‘t benoemingsrecht in handen
te krijgen, welke pogingen in 1783 met succes werden
bekroond, want in de vergadering van 12 Mei van dat
j aa r deelt de Dijkgraaf mede een onderhoud gehad te
hebben met den Prins en dat Z. K. H. had goedgevonden,
dat bij voorkomende vacatures hierin weer door den
Dijkstoel mocht worden voorzien.

In ‘t begin der omwenteling van 1’796 werden Dijks-
president- Dijkgraaf was blijkbaar te mooi - en Heemra-
den aangesteld door den Opperdirecteur der Dijken, den
burger’ Cl. D. van Hellenberg.

Later volgden de benoemingen door ‘t Departementaal
bestuur en vanaf het verdwijnen der Bataafsche republiek
zijn Dijkgraaf en HeemradensteedsdoordeKroon  benoemd.

Tot 1796 bedroeg het tractement  van den Dijkgraaf
f 160.-,  dat van een Heemraad f 126.-,  tenminste voor
de gequalificeerde personen (leden der Ridderschap van
Tielreweert), voor niet gequalificeerde personen f d5.-
minder, terwijl de Dijkschrijver f lOO.-  genoot, bovendien
ontvingen allen voor ‘t voeren der schouw 1 Nobel,
behalve dan nog verschillende emolumenten.

Tot deze laatste behoorden o.a. eene  jaarlijksche bijdrage
van de Commanderie van Tiel ad f 36.-  en van ‘t
Stift van Zennewijnen van f 26.-, bestemd voorhand-
schoenengeld voor den Dijkgraaf.

In de kosten van verteering ter gelegenheid van ‘t
schouw voeren, welke vaak zeer aanzienlijk waren, werd
bijgedragen door de abdij van Mariënweerd voor een
jaarlijksch bedrag van f 76 -.

Eertijds moesten de leden van den Hoogen  Dijkstoel,
bij  ‘ t  voeren van den Loofschouw door ‘t klooster
Mariënweerd worden onthaald, maar in 1636 kwam een
overeenkomst tot  stand tusschen Gedeputeerden des
Nijmeegschen Kwartiers, als administrateurs van de abdij
Mariënweerd en den Dijkgraaf, waarbij werd bepaald,
dat inzake ,die questieuse pretensie van de verpleginge
der dijckschouwen die selvighe geaccordeert sijy dat aen
voergenoemden dijckgreeff daer voor Jaerlgcks van
d’abdye van Mariënweerdt voors. genieten sal die somme
van vijf en seventig  gulden ingaande  met t Jaer  1634,
midtsdatdaermedeallequestien dien aengaende  opgeheven
en affgedaen sullen sijn en blijven”.

Deze bijdrage van f 76.-  wordt nog steeds door de
eigenaars van Mariënweerd betaald, al heeft deze dan
ook eene  andere bestemming gekregen.

De  Dijksignaten  van 1699 t/m. 1620, van 1622 t/m.
1629, van 1642 t/m. 1648, van 1662 t/m. 1666 en van
1668 t/m. 1673 ontbreken en kon ik zoodoende de namen
der titularissen van die jaren niet opgeven, behalve een
enkele wiens naam mij uit andere stukken bleek.

Voor de Heemraden geef ik de jaren aan in welke
zij benoemd zijn of voor ‘t eerst voorkomen en die waarin
zij bedankt hebben, overleden zijn of voor ‘t laatst voor-
komen, dus niet die waarin ze tot 1693 telkens V O O I
twee jaren in functie waren.

Dijkgraven.
1340 Nicolaes  Pauw, Ridder woont teTuil,+  1360 l),

1) Uit de genealogie v._h. Geldersche geslacht Pauw.

639

642
6 7 8 - 1 6 8 0

681-

608

621

- 1 6 4 0

6 4 0 -
6 7 4 -
7 0 6 -

7 0 6 -

-1
-1
-1

674
705
706

709- 1746

746-1761

751-1782

783 -1784

.784-1795

.796-1802

1802-1803

1803 - 1828

1662

1837-  1860
1860-1865

1866-1879
1879- 1903
1903-1933
1923-

Reinier  Baron van Haeften, Heer van Op-
hemert en Zeunewijnen.  Amptman van Bom-
mel, Tielre-  en Bommelreweerden.
Jan Margriet Franciscus van Everdingen.
(Deze had niet den titel van Dijkgraaf, maar
van Dijk-president.)
L. D. W.C. van Tengnagell. Bedankt 11 Aug.
1803.
Jan Margriet Franciscus van Everdingen
t 1828. Van af den dood van J. M. F. van
Everdingen in 1828 tot 2 Dec. 1837 is ‘t
ambt van Dijkgraaf vacant geweest.
E. W. van Dam van Isselt.
H. W. Baron van Aylva van Pallandt  van
Waardenburg en Neerijnen.
J. J. G. van Everdingen.
Mr. W. C. Baron van Pallandt.
Mr. M. Kolff.
F. J .  Mijnlieff.

Heemraden.

Gijsbert de Cock van Neerijnen, Heer van
Klingelenborg en Rijsenoyen. l)

1) v. Meurs. De Ridderschap van het kwartier van Nijmegen.  Pag. 47.
2) van Gouthoeven. Kroniek van Holland enz. Bivoegsel le deel

,ag.  172.
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Herbern  de Cock van Neerijnen tot  Klin-
gelenborg 1).
Otto van Asperen 2).
Gijsbert de Cock  van Neerijnen (Dijksignaat
begint met 1678).
Adr iaan  de  Cock van  Delwi jnen ,  hr tot
Wadenoyen (was nog Dijkgraaf in 1599).
Peter  van Asperen  en van Vuuren ( k o m t
voor in dit jaar).
J o h a n  d e  Cock v a n  Delwijnen,  hP t o t
Wadenoyen (komt voor in dit jaar).
Johan van Maschereel, hr van Balgoy, Keent
en Opijnen  t 17 De@. 1640 (komt reeds als
Dijkgraaf voor in 1630).
Alexander Tengnagell ,  hr‘ tot Gellicum.
Gijsbert Tongnagell,  hr tot Gollicum t 1706.
Johan de Cock  van Delwijnen, hr tot Wade-
noyen, Amptman van Bommel, Tielre-  en
Bommelreweerden. Bedankt 7 Juli 1706.
Reinier  van ‘Haeften,  hr v a n  O p h e m e r t .
Bedankt.
Walraven  van Haeften, hr van Ophemert
en Zennewijnen, t Sept* 1746.
Barthold Baron van Haeften,  hr van Wade-
noyen, 1 Octi  1746 aangesteld als Provi-
sioneel Dijkgraaf. 20 Jan. 1747 volgde zijn
benoeming  to t  Di jkgraaf  en  tevens  to t
Amptman van Bommel, Tielre-  en Bommelre-
weerden.
of ‘83 Jan Walraven  Baron de Cock van
Haeften, Heer van Ophemert, Amptman V.
Bommel, Tielre- en Bommelreweerden, was
10 Jan. 17S3  reeds overleden.
Zeno Diederik Walraat  Baron van Tengna-
gell, hr van Bronckhorst. Provisioneel Dijk-
graaf.
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1670
1670
1678-1698

1678
1678-1686
1678-1679
1678-1679
1678
1678
1679-1684
1679-1680
1580-1684
1680-1699
1680
1680
1681-1699
1682-1690
1683-1687
1683--1690
1683
1684-1692
1584
1687-1698
1687-1697
1688-1699
1688-1690
1690
1691-1699
1692-1699
1693-1696
1693- 1696
1696-1098
1696-  1697
1697-1699
1621

1621

1621-1631
1631-1636
1621-1633
1631-1632
1621-1641
1630-1641
1630-1660
1630-1643
1630-1660
1632-1641

1633-1639
1633-1661
1634-  1636
1636-1649
1637-1661
1638-1639

1639-1640
1641-1661

Jelis  Pieok. 1)
Jan Jansz. 1)
Willem van Tuyl tot Bulckestein. Dijksignaat
begint met dit jaar.
Aelbert van . . . . (naam onleesbaar).
Reinier  van Haeften.
Johan van Herwijnen.
Aert van Haeften.
Adriaen de Cock van Delwijnen.
Geurt van Gelcom.
Jan die Rou.
Dirk van der Horst.
Aert van Meteren.
Walraven  van Malburgh.
Gijs bert Pieck.
Jielis Pieck.

/

Herbert van der Lauwick, Heer tot Malsen.
Gijsbert de Cock.
Hanrick van Huesen.
Willem Petersz.  Hoedemaker.
Willem van Cuyck.
Hanrick Massereel.
. . . . . Gerritsz.
Frans van Hekere.
Geurt Geurtsz.
Jacob Pieck, Heer tot Eynspick.
Gijsbert Pieck.
Walraven van Hemert
Jan Willemsz.
Peter van Asperen  en van Vueren.
Jan of Johan van Meteren.
Walraven Hermensa.
Reynier van Dorth, Heer tot Varick.
Ghijsbert  van Lantscroen.
Ghijsbert Ariensz.
Willem van Cuyck van Meteren, Heer tot
Meteren.
Johan van Asperen  en van Vueren, Heer
tot Vueren
Gillis Pieck, Heer tot Enspick.
Jonker Reyner van Dorth.
Jonker Gerardt van Buchel.
Anthonus Jansz. Holl.
Gerardt Jansz.
Boudewtjn  van den Velde.
Jonker Willem van Tuyl tot Bulckenstein.
GerartRoeloffsHackert,Schout vanGellicum.
Aert Dielissen Messteecker.
Jonker Johan de Cook van Delwijnen, Heer
tot Wadenoyen.
FransAnthonisz.Holl,Schout van Herwijnen.
Geurt Jansen, Schout van Hellouw.
Derick Jansen.
Rutger Claesz , Schout van Wadenoyen.
Jonker Johan of Jan van Dordth.
Jonker Alexander Tengnagell, Heer tot
Gellicom.
Dirck Jan Teunisz.
Gerard of Gerrit van Bronckhorst, Heer tot
Werdenburg.

1) Zijn onderteekenaars  van een stuk waarvan de copie voorkomt
in ‘t Djksignaat van 1580.

1649-1670
1649-1660
1649
1660-1677

1660-1683
1661
1666-1667

1667-1692
1667-1671
1667-1712
1667-1676
1669-1671
1669--1671
1669-1686
1670-1677
1672-1686

1672-1680
1676-1706

1676-1709
1677-1703

1677-1699
1677-1709

1677
1678-1684
1678
1679-1692

1680-1683
1683-1712
1692-1698

1700-1706

1706-

1706-

1

1

709

723

1709-1743

Jonker Adriaen van Beest en van Renoy.
Peter van Nyesteyn  of Nieuwensteyn.
Jonker Rutger van Eist.
Adriaen de Cock  van Delwijnen, Heer tot
Wadenoyen. ?_ 30 Juni 1696.
Geurt Aertsz. Spaen. t voor 1 Febr. 1683.
Jonker Alexander Tengnagel.
Jonker Frangois  van Hemert. i_ vóór 26
Febr. 1667.
Jonker Frans van Dorth, Heer tot Varick.
Roeloff Haokert.
Adriaen van Dieden.
Marten de Jongh.
Huybert van Bijstervelt.
Jonker Eustaes van Hemert.
Diederiok Hermansz. Sluymer.
Rutger van Amsmick.
Jonker Diederiok van Bronckhorst, Heer
tot Weerdenborgh, Hier ende  Nederijnen.
Maarten Holl.
Reynier van Haeften, Heer van Ophemert
en Zennewijnen (in 1706 benoemd tot DQk-
graaf).
Adraen  de Jongh. t in 1709.
Jonker Johan di Cock van Delwijnen, Heer
tot Wadenoyen, neemt ontslag wegens zijne
benoeming tot amptman van Bommel, Tielre-
en Bommelreweerden 4 Nov. 1703.
Wilhelm Pieck, Heer van Enspick. 5_ 1699.
Johan van Oudheusden, Heer van Est en
Donck. Bedankt 16 Nov. 1709 onder voor-
waarde, dat hij levenslang zijn tractement
zal behouden en de vergaderingen en schou-
wen altlj’d  zal mogen bij wonen.
Johan van Eek.
Jan de Rouw.
Willem Melsen.
Johan van Scherpenzeel, Heer van Rumpt.
Neemt ontslag 7 De@. 1692.
Burgemeester Eek.
Huybert van Houten, Schout van Gellicum.
Jonker Merten Arnolt van Els, Heer van
den Lagenpoel.
Hendrik Arend Pieck van Wolfsweert.
Bedankt 21 Octr. 1706 onder voorwaarde,
dat hij levenslang zijn tractement  zal houden.
Christiaen Spillenaer. Van 1703-31 Octr.
1709 Provisioneel Heemraad, inplaats  van
Johan de Cock van Delwijnen enz. die bij
zijne benoeming tot Amptmannietvanz&eed
als Heemraad was ontslagen. 31 Octr. 1709
werd Spillenaer tot vast Heemraad aange-
steld in de plaats van den overleden Adriaen
de Jongh.
Walraven v.an Haeften, Heer van Zenne-
wijnen, 16 Nov. 1709 benoemd tot Dijkgraaf.
Ludolf Diederik Tengnagell, Heer van Gel-
licum. Moest in 1723 ontslag nemen wegens
zijn aanstelling tot Ritmeester van eene
compagnie Paardenvolk in ‘t Regiment van
den Overste Linde tot de Park.
Jan of Johan van Drie&  Schepen in den
Gerigte van Deyl, T 16 Oct. 1743.



1709-1719

1709-1714

1712-1756
1712-1729
1716-1743

1717-1765
1720-1749
1721-1732
1723-1750

1732-1772

1743-1751

1743-1750

1749-1765

17.54-177s
1756-1775
1762-1783

1765-1772

1765-1788

1772.-1829

1772-1790
1776-1777
1777-1795

1 7 8 3 -
80d-

784

795
803

1784-1795
1784-1795
180&--1805
1788 - 1837
1791-1795
1795
1795
1795
1795
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Gerard Vermeulen, Schepen in den Gerigte
van Tuyl.
Govert Verploegh, Schepen in den Gerigte
van Tuyl.
Godefridus Buschman.
Egbert Blomhert.
Barthold Baron van Haeften, Heer van
Wadenoyen. Neemt ontslag 14 Maart 1743.
Johan Spillenaer.
Hendrikus Verploegh, t 21 Juni 1749.
Rijk Vermeulen. Neemt ontslag 24 Juli 1732.
Hendrik de Jode,  Schepen in den Hoogen
Gerichtsbank van Deyl en Schout tot Gel-
dermalsen, t 8 Mei 1750.
Arnoldus Vermeulen. Neemt ontslag 7 April
1772.
Jan Walraven  Baron de Cock van Haeften,
8 Dec. 1751 benoemd tot Dykgraaf.
Wouter Leempoell. Neemt ontslag 14 Juli
1750.
Alexander Gijsbert  Baron van Tengnagell,
Heer van Gellicum. Neemt ontslag 8 Aug.
1765.
Anthony Leempoel. Neemt ontslag 6 Aug.
1754.
Sigismond Coenraad Roeleman Graaf van
Bylaudt. Neemt ontslag 5 Dec. 1754 wegens
zijne benoeming tot Amptman van de stad
Grave en het land van Cuyck.
Reynier Baron van Haeften, Heer van Zen-
newijnen. Neemt ontslag 14 Dec. 1762 we-
gens zijne benoeming tot gezant in Portugal.
Govert Verploegh t 1778.
Godefridus Buschman.
Gerrit van Everdingen. Neemt ontslag 2
Juli 1783.
Ludolf Diederik Baron van Tengnagell tot
Gellicum.
Matthias Spillenaer, Heer van Lede en Oude-
waard.
Hendrikus Vermeulen, Richter des ampts
van Bommel, Tielre  en Bommelreweerden.
Johan Bierman  t 1790.
Barthold de Cocq  van Haeften.
Arnoldus Vermeulen Rzn.
Hendricus Verploegh. Neemt ontslag 16
Juni 1784.

Jan Margriet Franciscus van Everdingen.
Is. Heemraad van 1783-1795. Wordt 22
Mei 1795 door den opperdirecteur der
dijken, burger G. D. van Hellenberg aan-
gesteld als Dijkspresident.  Is van 1802-
11 Aug. 1803 weer Heemraad en werd
toen aangesteld als Dijkgraaf.

Arnoldus Boelaert.

1
JanVerstegen.  Neemtontslag26Febr.  1805.

Theodorus Melsing.
Adolphus Bierman.
Nicolaas Arriëns.
Cornelis Verploegh.
Gerrit Jan Hendrikman.
Nicolaas Rom.

1795-
1 7 9 6 -
1796-

1
1
1

816
802
802

1796-1802
1796 -1802
1796-1802
1802--1834
1802-1804
1803-1816
1803-1810
1805-1837
1805-1807
1807-1841
1811-1834
181811853
1836

1836-1857
1836-1850
1837-1860

1850-1865

1853-1877
1857-1884
1860-1869
1860-  1884
1865-  1879

1869-1887
1877--1891
1880-  1917
1884-1900
1884-1903
1887-  1893
1891-1898
1893-  1909
1898-1920

1900-1910

1903-

I909-
1910-1923

1917-
1920-
1 9 2 4 -

1597
1598
1621
1630
1649-1667
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Godefridus Buschman.
Hendrik Murman.
Augustus Johannis  Sloot.
Jan van Haaren.
Gijsbert de Cocq van Delwijnen.
Cornelis Formijnen.
Gerrit van Empel.
L. de Bruin, i_ 1804.
Godefridus Buschman.
Elias Tielenius Kruythoff.
Pieter Jan Verstegen.
Willem van Zee. Neemt ontslag 27 Oct. 1807.
Leendert de Bruin.
P. J. Boellaard, Schepen van Tuyl.
Gerardus Murman D”“.
E. W. van Dam van Isselt. Deze nam echter
zijne  benoeming niet aan, vermoedelqk  omdat
hij reeds in Auge. 1828 verzocht had om
tot Dijkgraaf te worden benoemd, wat hij
echter pas in 1837 geworden is.
B. Formijne.
Nr. C. B. Dutry van Haeften.
8. W. Baron van Aylva van Pallandt van
Waardenburg en Neerijnen. In 1860 benoemd
tot Dijkgraaf.
J. J. G. van Everdingen. In 1865 benoemd
tot Dijkgraaf.
D. C. den Ouden.
N. Spillenaar.
Mr. J. Viruly van Vuren en Dalem.
G. Murman.
Mr. W. C. Baron van Pallandt, in 1879
benoemd tot Dijkgraaf.
G. A. A. Cl. Valkis.
Mr. N. Viruly.
G. J. van Everdingen. Neemt ontslag.
N. N. J. Dutry van Haaften.
Nr. M. Kolft, in 1903 benoemd tot Dijkgraaf.
G. de Haas.
A. J. Nijnlieff. Neemt ontslag.
D H van Aalst G”“. Overleden.
Mr. P. H. A. Tydeman van Oudewaard.
Neemt ontslag.
Jhr.Mr.Dr.N.C.deGijselaar.InlSlObenoemd
tot burgemeester van Leiden.
H. W. Baron van Pallandt  van Waar-
denburg  en Neerijnen.
M. P. van Willigen.
F. J. Mijnlieff. In 1923 benoemd tot Dik-
graaf.
R. N. van Gellicum.
C. J. M. Brouwers.
Mr. Dr. G. Kolff. \

Dijkschrijvers. 9
Claes Pau.
Roeloff Moring. Legt den eed af 18Febr.  1598.
Wolter van Schulenburg.
Derick Melissen.
Peter van Nieuwensteyn.

1) Te beginnen met 1837 komt de benaming dijkschrgver niet meer
voor, doch is deze veranderd in Secretaris van het Polderdistrict
Tielerwaard.
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1667-1676 Juriaen van Bijsterveld.
1676-1678 Arnout van Bijsterveld.
1678-1698 Willem van Lith.
1698-1720 Johan van Lith.
1720-1731 Arnold van Lith.
28 J u n i 1 7 3 1 - 1 6 Nov. 1731. Rijk Vermeulen. Tijdelijk

dijkschrijver.
16 Nov. 1 7 3 1 - 2 4 Ju l i 1732 Arnold Vermeulen. Ruilt

1732-1789
1790-1796

1796-1836
1 8 3 6 - 1 8 4 2
1842-1866
1866-1876
1876-1906
1906-1914
1914-

24 Juli 1732 met den Heemraad Rijk. Ver-
meulen, zoodat deze dijkschrijver wordt en
Arnold Vermeulen Heemraad.
Rijk Vermeulen.
Gerard Vermeulen. Was in 1762 op verzoek
van zijn vader Rijk Vermeulen reeds aan-
gesteld als adjunct dijkschrijver.
Gualtherus Kolff.
George Justinus Kolff.
G. M. J. Kolff.
Mr. G. Kolff.
A. J. A. Verwey.
Mr. J. E. Stolk t 7 Mei 1914.
Mr. J. Versteegh.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Nederlandsche geslachten in Engelsche bronnen.
Ons oud-lid, Mej. C. J.  de Waal,  thans wonende

,Homestead”, Piddinghoe Avenue, te Peacehaven (Sussex)
en ingeschreven als ,,student”  aan het British Museum
te Londen, vestigt onze aandacht op de talrijke bronnen
voor genealogisch onderzoek aanwezig in dat instituut
zelf zoowel als in de ,,Library”.  Daar deze van veel
belang kunnen zijn voor Nederlandsche genealogen, ver-
melden wij hieronder eenige families, waarvan hetzij
genealogieën, hetzij fragmenten of belangrijke aauteeke-
ningen  voorhanden zijn. Deze documenten bevinden zich
in versohillende collecties als bijv. ,,Genealogical  notes
of families of the Netherlands”, ,Pedigrees  of tho fa-
milies of the Low Countries” enz., terwijl verder ver-
schillende Engelsohe  archivalia merkwaardige genaa-
logische bijzonderheden van Nederlanders bevatten. Ook
op heraldisch gebied is er veel interessants,  bijv. in de
,,Bentinck  papers”, met een groot aantal wapens. Verdor
noemen wij de ,,Registers of Marriage,  Baptism aad
Burial” van Wostminster Abbey. Hier volgen een aantal
geslachten :

van Aerssen Hesse
van Anorum Huyssen
Barnevelt van Hasdonck
Bentinck van Hemmend
Blois Keyser
Bolle Le Neve
Boon Le Poer
Boschoven van Millingen
Bouman Nassau
van Bracht Nassau-Ouwerkerk
de Burgh Nassau-Zuylenstein
van Cortland Nicolai
Decker O u d a r t  (Oudrat)
van Dijk Pitman
Hasselaar Ring
Henniker Roukens
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Roos de Thouars
Ruytenbergh Verelst
van Sittert de Vries
Sleemaker Wal0
Snelling van  Weede
Speelman Weigall
Stork de Wilde
Tasburgh van Yzendoorn
Thibaut enz.

Het geslacht van der Ley.

Naar aanleiding van zijn artikel in ‘t nummer van
Dec. 1926 over de Edamsch-Purmerendsche takken van
deze familie, maak ik Mr. Pont gaarne, voor zoover
zulks nog noodig mocht zijn, attent op de aanteekeningen
over deze familie, voorkomende onder het hoofd Tietema
in het Stamboek van den Friesohen vroegeren en lateren
adel van de Haan Hettema en van Halmael.  Dl 11 bl.
269 e.v. Daar wordt eeu Friesch geslacht van der Ley
behandeld, dat zijn naam zou ontleenen aan de Leye,
een geographischen  naam, die in verschillende hoeken
van dat gewest voorkomt. Als stamvader wordt genoemd
een Jarich can der Ley, die in de 160  eeuw geleefd moet
hebben, daar zijn zoon Hendrik v. d. L. ,door de Staten
van Friesland werd gemachtigd met anderen voor hun
gewest de Unie van Utrecht te gaan onderschri,jven”.
Zijn zoon Jan v. d. L. was Ontvanger der Admiraliteit
te Dokkum en kreeg voor zijn wiskundige verdiensten
voor de zeevaart voor zich, zijn kinderen en kindskinderen,
een jaargeld van 1200 Caroli gulden. Hij schreef: Het
guldhen Zeeghel  des grooten  Zeevaerts, gedrukt in 1616
te Leeuwarden bij Adr. v. d. Rade.

Een andere zoon van Jarich v. d. Ley zou geweest
zijn Claes v. d. Le!/. Onder diens kleinkinderen in de
,vrouwehjke  lijn (met naamsovergang) komt tweemaal
voor een Nieske  v. d. Ley en wel geboren in 1681 en
1682,  welken naam Mr. Pont in Purmerend aantrof als
in 1696 aldaar gehuwd. Dit moet derhalve eene andere
persoon zijn dan de afstammelinge  van Claes  van der
Lei/  door mij genoemd.

Het voorkomen van dezen ongewonen naam in beide
geslachten doet verwantschap vermoeden. Het contact
via de admiraliteit in Dokkum met de West-Friesche
scheepvaart- en scheepsbouwplaatsen zou alleszins ver-
klaarbaar zijn.

Van de Friesche leden van dit geslacht, dat in eu
buiten Friesland nog voortleeft, noem ik o.a :

Siert v. d. L. in 1661 burgemeester van Leeuwarden,
wiens dochter Eelck  v. d. L. trouwde met Barend Hiddes
de Vries, kapitein ter Zee. Haar zuster Jeltje v. d. L.
t rouwde  Tiaomas  Noé, predikant te Dantumawoude.

Feycke v. d. L. in 1636 kamerbode ter Admiraliteit
te Dokkum, die tot zoons had Claes, chirurg+ te Tjum-
marum, en ll’illem,  chirurgan te Arum: deze laatste had
weer 3 zoons: Claes, Feqcke en Siert, eveneens alle drie
chirurg+,  te Arum, te Wirdum en te St.-Anna Parochie.

De kamerbode 3epke  had nog twee zoons: DaGel,
Med. Dr. te Sneek, en Jan, die ook kamerbode van de,
inmiddels van Dokkum naar Harlingen verplaatste,
Admiraliteit werd.

Een kleinzoon van Hendrik v. d. Ley, zoon van den
wiskundigen admiraliteitsontvanger Jan v. d. L., was
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Mr. Jurriaen  v. d. L., advocaat en secretaris van D a n -
tumadeel.

Ook in latere generaties vindt men onder de Friesche
v. d. Ley’s doctoren, notarissen en predikanten. Vrij zeker
houdt dit verband met verwantschap in zeer oude moeder-
lijke generatie met ‘t geslacht Tietema, waaruit stamt
het Tietema-leen, waaruit meerderen van de v. d. Ley’s
studeerden. Mr. A. S. M IEDEMA.

De Fremery-Bisschop.
(XLIII, 366, 367.)

Uit aanteekeningen omtrent het geslacht Bisschop ,
voorkomende in de z.g. ,Collectie  van der Meersch” in
de Universiteits-  bibliotheek te Amsterdam, werd destijds
door mij het volgende aangeteekend:

1. Jannelje Hendriks Bisschop, tr. Jan Fremery.
11. Jacob Jansx Fremery, tr. Aaltje Daniels.

Uit dit huwelijk :
1. Rijckje Jacob Fremery, tr. Michiel de Bree, waaruit :

A. Aaltje de Bree.
B. Neeltje de Bree, tr. Jan Geerlofsz.
C. Junnelje de Brce.
D. Harmen  de Bree, tr. Styntje  Claes Smits.

2. Ja.nnetje  Eremery, tr. Harme?a  Broeyland, waaruit:
E. Jacob Broeyland.
F. Dirk Broeyland.
G.  Daniel Broeylcrnd.

3. Hendrikje Eremery, tr. 10.  Rqnier  Dirksz, 2” Gerrit
Appel, waaruit :

ex  1°.
H. F$$ Re,yniers, tr. Frans Claesz.  Smit.

1. Geurt Appel, tr. Lysbeth Pieters.
K. Jacob Appel.
L. Marritje Appel.
M. Aaltje Appel.
N. Dirk Appel.

4. Anneije Fremery, tr. Willem Koek,  waaruit:
0. Joris Koek.
P. Jacob Koek.
Q. Aefje.  Koek,  t r .  N .N .
R .  Aeltje Koek.

Opmerking verdient, dat hier als kind van Jan Fremery
en Jannetje Bisschop alléén wordt genoemd Jacob, en
niet ook Engeltje en Maria.

Zeer vermoedelijk is het huwelijk van Jan Fremery
en Ja.nnetje  Bisschop niet te Amsterdam gesloten, daar
zij niet behoorde tot den z.g. Amsterdamschen tak van
het geslacht.. Dit moge blijken uit het volgende uittaeksel,
uit dezelfde bron afkomstip.

1.

11.
111.

Egbert, later genaamd %issch,op,  landbouwer buiten
Kampen. Hieruit :
1. Rem(mert),  volgt 11 (Amsterdamsche tak).
2. Egbert, volgt IIbis  (Kampensche tak).
Rem(mert)  Bisschop. Hieruit :
Egbert Bisschop, geb. 1647, t Amsterdam 16 Mei
1602,  snijder in de Halsteeg  te Amsterdam, tr. 1671
Geertruyd Jans vsn Lingen.

Hieruit o. a. :
1. Rem Bisschop, koopman te Koningsbergen, later

te Amsterdam, tr. Elisabeth de Bisschop.
2. Jan BissChop,  koopman te Amsterdam, tr. Hille-

gond Suyderhoeff van Haarlem.

,
1

-
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3. Simolt Bisschop (Episcopius), tr. Maria Pesser.
IIbis.  Egbert Bisschop. Hieruit :

1. Hendrik,volgt  111.
2. Egbert Bisschop, Rector der Latijnsche School te

Kampen.
111.  Hendrik Bisschop. Hieruit :

1. Egbert Bisschop, Burgemeester, Raad en Secretaris
van Genemuiden.

2. Jannetje Bisschop, tr. Jan Fremery.
W. V A N  MAANEN.,

Rouwborden te Breda.
In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel vond ik in

M. S. 689 blz. 146 e. v. het navolgende aangeteekend,
lat ik letterlijk overnam. Voor Barbara,,kerk”  moet dus
,koor” gelezen worden, zooals later blijkt. Wellicht kan
emand het ontbrekende aanvullen.

B e g r a v e n  i n  d e  B a r b a r a k e r k  t e  B r e d a .
1.

11.

III.

IV.
V.

VI.

VIL

Wapen go. m. e. ro. dwarsb. beladen met 2 ai.
palen en vergezeld in het hoofd van een ro. molen-
ijzer.

Datum 14-6-1623. N.B. daar dit wapen herhaal-
delijk voorkomt, zullen wij het A noemen.
Idem, datum 17-12-1707.  Volgens Arm. gen. II261
is dit Montens de Massenhoven uit Antwerpen.
Wapen gedeeld : R. als A; L. go. met 3 zw. vogels

‘%%m 20 2 1710_ -
Idem, datum 7-6-17’86.
Wapen gedeeld: R. zi. m. zw. leeuwen; L. als A.

Datum 22-8-1704.
Wapen (Ruitschild) gedeeld: R. = A; L. zw. met
een zi. keper, vergezeld van 3 zi. katten? of andere
dieren ?

Datum 29-2-1629.
Wapen gedeeld : R. zw. met 3 golvende ei. dwars-
balken; L. = 8.

Datum 20-1-1692.
VIII. Wanen P O. m. 3 zw. vogels (2-1). Vergelijk  111 L.

1X.

X.

X1.

X11.

Ditu; 8 - 9 - 1 7 1 0 .  o
Wapen gedeeld : R. ro. met 3 zi. bloemen, gestengeld
en gebladerd ; L. doorsneden: a. go. met een vogel
van natuurlijke kleur, b. gr. met 3 zi. takken naast
elkaar.

Datum 13-9-1713.
Wapen gedeeld: R. ei., L. go. met een halven ro.
leeuw. ’

Datum 27-1-1763.
Wapen gedeeld : R. go. met 2 zw. raven afgewend,
gedeeltelijk over elkaar heengaande ; L. als A. Vol-
gens Arm. gen. 11 blz. 316 van Niel (Ut rech t ,
Gelderland).
Wapen gedeeld : R. gevierendeeld : 1-4 doorsneden :
a. een gekroonde adelaar; b. een kasteel; 2-3 ge-
dwarsbalkt met een schuinkruis over alles heen
en een hartschild, beladen met een adelaar (alles
zonder kleuraangave); L. = A. Geen jaartal.. . *.. 1

Deze bovenstaande wapenen zgn publiek gevoerd en
staan en gehangen in St. Barbara Corke (koor) van de
0. L. Vr. Kerk te B re d a en zijn oock geanregistreerd
in de Herautcamer tot Brussel in dato 26 April 1786
door den heraut Beijdaels (memorie). J. J. Remer fecit.

STEENKAMP.
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Adelsgunst. Bij Koninklijk besluit van 10 December
1926,  NO 31, is Hermann Josenh  Ferdinand Alovsius
Hubertus Maria Anna Wolff-ketternich  met al “zijne
wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke nakomelingen
in den Nederlandschen Adel ingelijfd met de titels van
Graaf en Gravin.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Beyerman. Dr. theol. Samuel  Beyerman overleed te

. . . . 19 Dec. 1777. Hij was Rem. pred. Gevraagd wordt
wijders : Zijn eerste vrouw, Johanna’ Yerueer, geb. (ged.)
te.. . . den.. . . , j- . . Feb. 1728, ouders:. . . . , hij hertr.
te. . . . den. . . . Sept. 1739 Anna Soet, zij geb. (ged.)
te.. . . den.. . . Zij t . . . . , begr. te . . . den . . . . ,
ouders :? Zij wed. van.. . . de L a n g e .

Cornelis  Beyerman, geb. in 1711 te Rotterdam, ver-
trok naar Bordeaux, waar hij tweemaal is gehuwd, de
eerste maal met N. N. (omstreeks 1746), de tweede
maal 6 Jan. 1760 met M a r i a  Knthuysen.  Uit beide
huwelijken werden kinderen geboren welke nakoms-
lingschap hadden. Fragmentarisch is deze nakomeling-
schap mij bekend.

Gevraagd wordt: adres van een nazaat (te Bordeaux
of elders) of van een genealoog die zou kunnen helpen
dezen tak up-to-date te brengen. Onze jongste aan-
teekening is dat een zoon van Gonthard Henri Prederic
B. uit zijn eerste huwelijk (te . . . . 11 April 1833) met
B . . . . J . . . . Pluym, een zoon won op 29 Dec. 1833.

Hij (G. H.F. Beyerman) huwde 20 J. L. M. Modderman.
De leden van ‘t geslacht B. te Bordeaux zaten in den

wijnhandel, zij waren geparenteerd met ,,Martell” en een
lid werd geboren op Chateau Haut Brian..

‘s-Gr. v. E.

Blanckenhagen-van Notten (XLIII, 382).
Inget. Amsterdam 30-12-1767  :
Pieter Testas  Jansz. v. A. geref. 22, va. J a n ,
Susanna Amelia Blanckenhagen, v. A. geref. 22, m.
Maria Amelia van Natten.
Inget. Amsterdam 29-11-1731:
IC’illem Blanckenhagen v. Reval, w. Adrina Catrina Lups,
Maria Amelia van Rotten, v. A., 31, m. Sara Susanna

Brayne.
Inget. Amsterdam 23-1-1777:
S’imon J a n  Blanckenhagelj,  v. Reval, Luthersch 6 1 ,

ouders dood, broeder Adrianus  Wilhelm,
Hillegonda Gerbrand, v. A. geref. 2 1, va. Gerbrand  Jacobs.
Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Borch van den Ham (van der). Eene genealogie
van dit Utrechtsch geslacht is in mijn bezit. ZQ vangt
aan met Jan van der Borch, ridder, die van zijne vrouw
Petronella Pot Jacobsdr. een zoon had Henri&  van der
Borch ,  welke in 1630 heer was van Ouden Rijn en
Heykop; zij eindigt met diens afstammelingen:

a. Maria Cornetia  c’ara der Borch, erfdochter van den
Ham (onder Vleuten), geb. te Amersfoort 14 Maart 1680,
sterft op den huize Ter Horst (te Loenen op de Veluwe)
8 Dec. 1767, h. te Amersfoort 20 Jan. 1711 O l i v i e r
Hacfort,  heer van Ter Horst, ambtsjonker van Apel-
doorn, nomine uxoris 1714 beleend met den Ham.

b. Aletta Theodora vara  der Borch, sterft ongehuwd
op gemelden  huize Ter Horst 6 Nov. 1767.
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Haar beider vader Dirck van der Borch was heer
van den Ham geworden als erfgenaam zijns broeders
Henrick,  die den Ham verkregon had door opdracht
zijner  nicht Margaretha Vtenham van Il’anroy (Geneal.
en Herald. Bladen VIII ‘p. 361). Zij was eene dochter
van Gaspar  Utenham van Wanroy, den zoon van Jean
Ute?aham  va,n  Wanro;y, den zoon van Jan, die weder
de zoon was van Jan van Il’anroy  en Elisabeth Uten-
ham, erfdochter van den Ham.

Arn. Buchelius, die altijd er op uit was om van de
families, die hij beschreef, de naakte waarheid te zeggen,
deelt over laatstgenoemde echtelieden in zijne Trajecti
Batavorum Descriptie (Bijdr. en Mededeel. Hist. Genoot-
schap te Utrecht XXVII p. 245) o. a. het volgende mede:

,Utenhammiorum stirpem jam defecisse annotavimus,
licet reassumptum il lud nomen audiamus ab Hammii
castri dominis ; a feminea id, non virili parte et quasi pos-
sessione restauratum. Famulum suum duxerat horum
avia Utenhammia, ex hoc filius (n, b. Jan hiervoren ge-
noemd) maternam  adoptavit stirpem, et ducta uxore vil-
lica hos, qui jam vivunt, produxit liberos  : Joannem Wan-
rodium, Hammii dominum” (hieronder ook genoemd), etc.

In het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht hing
voorheen, thans wellicht in het Centraalmuseum aldaar,
eene triptiek, waarop afgebeeld stonden Jan vara Wanroy
Vtenham,  sterft 1631 en zijne vrouw M a r g a r e t h a  d e
Bruxelles, sterft 1643; door deze vrouw waren de v a n
der Borch’s vara  den Ham aan genoemde erflaatster
Margaretha van V. van W. geparenteerd.

Ook van de familie Vlenham bezit ik eene genealogie.
Nie t  ech te r  van  de  Uteraham’s va?a  Il’araroy, d ie ,  hoe
nederig zij ook van af komst waren, reeds in eene  Bossche
Schepenakte van 1638 Jonkers geheeten  werden.

Het wapen der familie van der Borch van dera Ham
was op goud: een halve leeuw en een toren (2) en
daaronder nog een toren (l), alles van keel.

‘s Bosch. A. VAN SASSE  VAN YSSELT.

Bos(ch). Da.  Petrus B., Rem. pred.  te Rotterdam
1696,  werd geb.  te . .  . . den.. . . als zoon van.. . . en
van .  . . . H i j  _F t e . . . . 28 Mei 1718, tr. Cath. Be!/ermala.
Zij j_ te. . . . den. . . . Aanvulling verzocht.

‘s-  Gr. v. E.

Bouwman  (XLIII, 383). Jan Pieter Bouzonaa?a  huwt
(Dec.?) 1826  te Batavia Anna Maria Rubay, wed. Gerlings
(Almanak voor Ned.-Indië 1827, blz. 166). J. B. J. Rubny
was kapitein der infanterie (idem 1826, blz. 84). In de
Almanakken van Ned.-Indië zullen zeker meerdere ge-
gevens te vinden zijn.

‘s-Gravenhage. A. HAGA.

Bowier. Wat was het helmteeken der familie Bowier
vóór de adelsverheffing (voert thans geen helmtoeken)?

Newton Mass. W. J.  HOFFMAK

.Rapfael  Boyer, ob. 9-1-1623, getrouwd met Gertrut
I . . rken (vrij zeker : Baerken), voert volgens zijn wapen
op een grafzerk in de Grooto  Kerk te Doesburg als
helmteeken  : een halven (uitkomenden) adelaar, zooals
vermeld wordt in Wapenheraut 1917 pag. 276.

Rotterdam. R. T. &JSGHART.

Brouwer. Kan iemand mij misschien eenige gegevens
melden omtrent het geslacht Brouwer, waartoe behoorde
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S. Brouwer, van 1875-1890  notaris te Maarssen? Is van
hem een wapen bekend?

.L. v .  D. L.

Camerbeek. (XLIII, 317). Rogier  Camerbeecq,  Raad,
schepen en burgemeester van Amersfoort tusscben  de
jaren 1699 en 1734, is te Amersfoort geboren omstreeks
1665, ald. overleden 6 Febr. 1734 en begraven in de
St. Joriskerk aldaar 13 Febr. d. a. v.

Hoewel hij slechts als Calvinist bovengenoemde re-
geeringsfuncties kon bekleeden, staat ‘t bij mij vast,
dat hij (in ‘t geheim 3) den Katholieken godsdienst be-
leed. Immers :

.16 Juni ltiS3  huwden te Amersfoort (Trouwboek der
Gereformeerden, St. Joriskerk, loopende van 1670-
1700): Rogier Camerbeeck en Clementia Johanna van
Middeldorp, ,beyde van Smersfoort”,  terwijl het doop-
en trouwboek der R K. Clerezy op ‘t Zand vermeldt:
,16 April 1685 Rogier  Camerbeeck, in civitate, cum
Clementia Middeldorp”, met de bijvoeging: ,tacite  in
coena domini  prius ritu haeretico coniuncti”.  Ik stel de
conjectuur, dat in deze een komma ‘achter  ,,domini”
moet gesteld worden.

Misschien is Rogier C., voornoemd, een zoon van den
gelij  knamigen Rogier C.? die in 16ti4  als Regent voor-
komt van de Broederschap der St. Joriskerk (zie van
Bemmel, Beschrijving der Stad Amersfoort, 1, blz. 128) I
en op een wapenkaart in het Museum Flehite te Amers-
foort genoemd wordt als zijnde in 1666 Burgemeester
en Heimraad van de Polders der Eemlandsche Leege
Landen etc. Dit klopt echter niet met v. Bemmel, die
in 1666 geen burgemeester of vroedschap C. noemt.

Clementia (Joha.nna)  van Middel(n)d  moet te Amers-
foort geboren zijn omstreeks 1660 en is ald. overleden
25 Jan., begr. in de St. Joriskerk 4 Febr. 1743. Zij
testeerde voor nots. Steven van Brinckesteyn te Amers-
foort .12 Juni 1738. Zeer waarschijnlijk behoorden tot
hare familie de navolgende personen: Clementia van
Middeldorp, ondertx. te Amersfoort 7 Juli 1660 met
Mr. Ghysbert van Dompselaer, schepen van Amersfoort,
getrouwd te Voorthuysen 22 Juli 1660 ; als zijne weduwe !
ondertrouwde zij opnieuw te Amersfoort 17 Jan. 1667
met Adriaen de Coninck , ,raedt deser  stadt, wedr. van
Willemina van Duverden van Voort” 1). - Cornelis van
M., die in 1666 voorkomt op een kaart van de Polders
der Eemlandsche Leege Landen (Museum Flehite, Amers-
foort) als ,, Heimraad”, en Hyman van M. die 17 April
1667 genoemd wordt als leenman van IJsselsteiu  (archief
leenkamer Gelderland 1667, Rijksarchief Arnhem).

Het wapen van al deze van Middendorpen was: 3
vuurpotjes op een zilveren veld, het wapen Camerbeecq :
een geharnaste arm naar links gewend, een zwaard in
de hand houdende.

Het wapenboek Jan van Kuyl, Museum Gorinchem,
beschrijft het op den naam ,,Kamerbeek” aldus:

een geharnaste arm met den elleboog omlaag, hou-
dende in de hand een Turksche sabel, op rood veld. 1

De kinderen van Rogier C. en Clementia van Mid-
dendorp  waren :

Mr. Rogier C., advocaat bij den Hove van Utrecht,

1) Waarschijnlijk is zij dezelfde, die door v. Bemmel dl. 1 blz. &58
genoemd wordt als Procuratrice of Regentes van het Weeshuis.

1

1

26

,ehuwd  met Johanna Theresia Doncker,  dochter van
Iioolaas D., heer van Oukoop;

Johannu  Maria C., geh. met Antony van der Borch;
Clementia C., geh. met Bernard van der Huy;
Mec~tildis  C., geh. mot Gerard de Wijs, capitein-luy-

enant  in Staatschen dienst (directe voorouders van
ndergeteekende);

.Pieter  C., die naar Oost-Indië vertrok en daar onge-
,uwd is overleden.

Omtrent deze kinderen heb ik nog allerlei gegevens
er beschikking, meer speciaal omtrent de afstamme-
ingen  uit het huwelijk de Wijs-C.

‘s-Bravenhage. IOAN MULLEK.

Cremer. Wat was het helmteeken der familie Cremer,
lie voerde: gedeeld : 1 doorsneden a. in goud een halve
zwarte  adelaar, uitgaande van de deelingslijn,  b. in bl.
I gouden sterren (‘L--- 1) ; 11 in rood een rechtopstaande
;ouden boomstronk.
Newton Mass. W. J. HOFFMA~.

Thomas Theodorzcs  Cremer, 16-1-1770  koopman te Rot-
erdam, wiens broeder Thomas Cremer getrouwd is met
Maria  Sperling (zuster van James Spe~~ling  te Middle-
:ex in Engeland), en eveneens te Rotterdam woont,
loert volgens zijD lakafdruk in notarieel protocol van
notaris P. J. de Superville te Rotterdam het navolgende
wapen  :

Gedeeld: 1 doorsneden : a. de Friesche adelaar, b. in
)lauw  3 sterren ; 11 in rood etm merk. Helmteeken : een
Ilucht (de niet vermelde kleuren zijn op den afdruk niet
Langegeven).

Bovengenoemde Thomas Theodorus Cremer voert op
liin lakafdruk van 20-5-1795  een gevierendeeld wapen
iet 4 verschillende kwartieren, waarvan 1 dit wapen
%emer vertoont ; 11 van Swieten nl. gedeeld : 1. in rood
3 violen naast elkaar met de hals naar beneden, 2. in
groen 3 lelies; 111 in goud 3 rozen aan gebladerde stelen
laast  elkaar en in een blauw schildhoofd 3 of 5 (niet
zeker) sterren naast elkaar; IV in goud 3 duiven met
olijftakjes  in den bek. Helmteeken een vlucht.

Het 30 kwartier in dit wapen blijkt  te zijn dat van
de familie Sperlitzg,  want Anna Catharzna  Sperling weduwe
Theodore Nartitl  Liebenrood, 16-1-1770 te Rotterdam,
en Maria, haar zuster, de vrouw van Thomas Cremer
boveng. voerden volgens hun lakafdrukken ,3 vierbladige
bloemen aan gebladerde stelen naast elkaar en in een
blauw schildhoofd 4 sterren naast elkaar.”

En dus vermoed ik, dat Thomas Theodorus Cremer,
die hek hierboven beschreven g e v i e r en d e e 1 d e wapen
voerde, niet dezelfde is als de aldaar vermelde naam-
genoot met het gedeelde wapen, doch de zoon van diens
broeder Thomas, die met Maria Sperling getrouwd was.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Egmont en Hoorn. In een der begraafboeken der
Herv. Gemeente te Wijk-bij-Duurstede trof ik onder-
staande inschrijving aan, waarin voorkomt de ourieuse
familie-naam n Egrno?zt  en Hoorn”.

,Den 16 Juli 1789 is begraven in de kerk Catrina
Egmont en Hoorn, weduwe van Nicolaas Oudin.art.”
Deze  laatste naam zal vermoedelijk moeten luiden
,,Oudinot”, welke naam meer in de registers van ge-
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noemde gemeente voorkomt.
Hoorn” als geslachtsnaam 2

Vlaardingen.

K e n t  m e n  ,,Egmont e n

M. C. SIGAL  Jr.

Erffrenten (van), Gevraagd de ouders van Adriann
van Erffrenten, in 1698 gehuwd met Petrus Pronck,
predikant te Gilst en Oudenbosch. Volgens een genea-
logie Pronck waren hare ouders Johannes van Erffrenten
en Antonetta Eycks te .Breda. In de aanteekeningen Van
E. in Taxandria komt zij echter niet onder de kinderen
van dit echtpaar voor.

S. W. PH. V.

Frets. Adriana F. (gehuwd met Chr. Beyermnn,  $
Boskoop .  . . . 1811) j_ te . . . . den. . . .
Johannes F. + Rotterdam 13 Maart 1811. Zijn be-

roep: . . . . W a a r  h u w d e  hg . . . , S e p t .  1 8 0 6  Maria
Beyerman ? Aanvulling verzocht.

‘S-(3. v. E .

Frijkenius. Lambertus Bernardus Frijkenius, van 1766
-1796 schepen, vroedschap en burgemeester te Wijk-
bij-Duurstede, ged. Utrecht Catharinekerk 68 Maart 1717,
overleden . . ? . . ; ondertrouwd te Utrecht 7 Januari i746
Anna Catharina Rademaker, ged. Utrecht Domkerk
29 Oct. 1723; overleden . . ? . .

Zij is de dochter van Mr. Johan, ged...?.. ; overleden..?.. ;
trouwt Utrecht Catharinekerk 22 Sept. 1722 - weesmrB
van Amsterdam consenteeren als voogden -- Debora vun
Lobregt, ged. . . 9 . ..; overleden. . ? . .

Wie zijn de ouders van Mr. Johan en zijne vrouw’?

Simon Hendrik .Frijkenias,  kapt. t. zee adm* Noorder-
kwartier, ged. Utrecht Catharinekerk 28 Maart 1747,
overleden Batavia 6 Juni 1797 ; huwt. . ? . . Anna Elisa-
beth Hoofd, ged. . . ? . . ; overleden.. ? . .

Uit dit huwelijk wordt in 1791 te Enkhuizen een
dochter geboren.

Wie waren ouders, groot- en overgrootouders van
A. E. Hoofd; welke betrekkingen hadden zij?

‘s-Gravenhage. Q. H. J. GIJSBERTI  HO D E N P I J L.

Haar (ter), (XLII, 62, 63). Ged. Velp (Gld.) 21 Febr.
1746 Hermannus, z. v. Frederik ter Haar en Aleida
Bongers. - Hermanus ter Haar overl. Delft (Oude Delft
Wijk W. no í2) 26 Oct. 1816, oud ruim 71 j , v o o r -
malig veerschipper op Rotterdam, laatst weduwnaar van
El i sabe th  HeiNhuizen,  overl. te Delft, en eerder van
Helena van der Wal.

Ged. Velp 18 Juni 1713 Aleida, d. v. Dirk Bongers
en Hendryn Jansdr.

‘s-Qravenhage. A. HAC+A.

Haut (van der). Joris v. d. E. huwde te. . . . den. . . .
Geertrui  Beyerman Hij geb. 1690. Zijn beroep? Zij begr.
Rott .  23 Apri l  1718.  Hij  j- te.. . . den.. . .

Zijn broeder Cornelis  U. d. H., geb. te.. . . den.. . .,
be roep : .  . . ., f te. . . . den. . . . , tr. circa 1670 Qeertrui
BeyernaaN  (niet identiek met bovenstaande !). Aanvulling
verzocht.

‘s-Gr. v. E.

Hondius. Wat is het helmteeken dezer familie. Be-
staat er eene  genealogie H.

Newton Mass. W. J.  HOFFMAC

De genealogie met volledig wapen treft men aan in
het Stam- en Wapenb. van Vorsterman van Oyen, dl. II,
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p. 74, pl. 41. Omtrent personen van dezen naam vond
ik nog aanteekeningen in Nav. 1910, p. 376 ; 1868, p. 318;
1864, p. 376; 18’47,  p. 602;  1892, p. 494; Algem. Fam.
bl. 1886, p. 306 en in ,Uithangteekens”  van van Lennep
en ter Gouw, 1868, dl. 2, p, 343, waaruit o. a. blijkt, dat
de hond met globe het uithangteeken  was van Hen.drik
Hondius, in 1633 boekverkooper op den Dam te Amster-
dam, bij wien de Atlas van Mercator verscheen.

Rotterdam. R. T. MIJWHART.

Leeuw(de)-van  Weede.  Data gezocht betreffende de
volgende personen :

DanieE  de Leeuw, geb.. . . . (ouders bekend), st.. . . .,
h u w t . . . . Cornelia Henriette van Il’eede, geb.. . . . (ouders
bekend), st. . . . .

Newton Mass. W. J.  HOFFMA~.

Lichtenvoort. Waar tr. 17 Juni 1783 Maria Jacoba
Lichtenroort met Jacob Pieter Beyerman ?

‘s-Gr. v. E .

Macward. Op een zilveren lepel komt de volgende
inscriptie voor : Ds. Robertus Macward obiit den 6 Juny
Ao. 1681.

Op den steel de initialen R. S.
Kan iemand mij omtrent hem inlichten?
Vlaardingen. M. C. SIGAL Jr.

Martens-Pater. De kwartieren van Aletta Pater, in
1663 gehuwd met Mr. ,7acoO Mortens,  zijn volgens Mr.
P. C. Bloys van Treslong  Prins in zijn Geneal. en Her.
Gedenkwaardigheden in en uit  de kerken der Prov.
Utrecht, pg. 188:

Pa te r Uittewaall
van Naarden. van Halm.

Volgens Maandblad, jaargang XXVIII, kol. 287 is
het kwartier niet uau Halm doch van Halen, terwijl
volgens kol. 230 van denzelfden jaargang het kwartier
van Naardeu zou zijn van Leeuu;en.

Wat is hier juist en wie kan deze kwartieren nader
uit werken ?

S. W. PH. V.

Oerle (van). Anna U. 0, geb. te.. . . 16 Juni 1734,
dr. v. Christicran  en Sophia van der Mersch,  was gehuwd
m. DB.  Q. Beyermon. Aanvulling verzocht.

‘s-Gl’. v. E.

Ormea-Voet van Winssen. Data gezocht betreffende
de volgende personen :

Paul  Engelbrec&  Voet van Winssen, geb. . . . . (ouders
bekend), gest.. . . . 1724, huwt. . . . Agnes Ormea, vrouwe
van Papendorp, geb.. . . . (ouders bekend), et.. . . .

Hun zoon:
Mr. Paul Engelbrecht Voet van Winssen, geb.. . . .,

st.. . . .> huwt. . . . Adriana van Halm, geb. . . . . (ouders
bekend), st. . . , .

Newton Mass W. J.  HOFFMAN.

Ripperda. In ,Qeldersche  Kas tee len”  van  H.  M.
Werner,  dl. I, p. 13 is in het opstel over ,,Het Koninklijk
Paleis en Domein Het Loo” het volgende te lezen:

,Johnn  Bentinck stierf den 16 October i643 en had
uit zijn huwelijk met Johanna r*an  Apelthorn of Apeldoorn
(niet Appeltern, een geheel ander geslacht), dochter van
Peter en N. te IVater,  vier zoons en vier dochters”. . . .
,Van de vier dochters huwde Margaretha in 1629 met
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haars echtgenoots  werd zij priores te Zutphen, denkeluk
in het klooster Izendoorn, en was dit van 1664-69, ver-
moedelijk stierf zij in laatstgenoemd jaar. Ook z% wordt
verder in betrekking tot het Loo niet vermeld”. Alle
nadere gegevens over het echtpaar Ripperda-Bentinck
zijn mij welkom.

In ,De Ommelander Borgen” van Jhr. Mr. J. A. Feith,
p. 86 is in het opstel over het Huis de Brake het vol-
gende te lezen:

,In 1676  werd het landgoed door den ritmeester
Ripperda en zijne echtgenoote Anna Maria Vlger  te
koop gepresenteerd. Bleef bij deze verkooping de rit-
meester zelf de hoogste bieder,  eenige jaren later ging
de borg c.a. over aan den Groninger burgemeester Arnold
van Nijeveen.” Alle nadere gegevens over het echtpaar
Ripperda-Vlger zin mij welkom.

Wie was Rika (z Frederika) Ripperda, die volgens
Gron. Volksalm. 1841, p. 119 e.v. l), in het laatste
kwart van de 17” eeuw met Eduard Bentinck, een zoon
van den Graaf van Portland, getrouwd zou zijn. Ik heb
haar bij Rutgers niet kunnen vinden.

In het Rijksmuseum te Amsterdam moet een schilderij
aanwezig zijn, voorstellende. . . . van Ripperda, kapitein
in Staatschen dienst, door een onbekenden meester, welk
schilderij is afgebeeld in het opstel van Joosting in Gron.
Volksalm. 1917. Wie is deze Ripperdcc?

Een portret van. . . . vm Ripperda, gehuwd met Jan
van Haagen,  geschilderd door Nicolaas Maes, zou 22
Sept. 1861 te Utrecht zijn geveild. Ook haar heb ik bij
Rutgers niet kunnen vinden.

In ,De Ridderschap van het swartier  van Nijmegen”
van baron d’hblaing van Giessenburg”, p, 48, wordt als
dochter van Cornelis de Jeger en Geertruid  van der Horst,
genoemd N. . de Jeger, gehuwd met . . . . Ripperda.
Nadere gegevens over het echtpaar Ripperda- de Jege?
zijn rn4 zeer welkom.

Fischhausen. UDO  Freiherr v. RIPPEBDA-ELLERBURG.

Rochemont (de). Wapen en genealogie gevraagd van
het geslacht de Rochemont, waaruit sproot Johannes Isaäk
de R., 1834-1914, Luit.-Kol. Art. O.-I. L.

Bilthoven. H. W. VAN TRICHT.

Ruuck (de)., A nna Maria de R., geb. Zalt-Bommel  26
Oct. 1769, gedoopt den.. . ., overl. te.. . . 6 Nov. 1788,
begr.. . . . Zij was gehuwd met Hugo Beyerman,  beroep.. . .
Aanvulling verzocht.

'S-Gl . v. E.

Schrieck. (XXXVIII 102 en XL111 346). Te Naarden
kwam deze familie ook voor, o. m. worden in de regee-
ringslijsten genoemd  :

Jan Jansx Schrieck, schepen 1604, ‘09.
Cornelis Jn9zsz Sch,ieck,  als schepen vermeld tusschen

1637-60.
Jan Schrieck, schepen 1669, ob. 1 Juni 1741.

1) In de jesrg. 1839, 1841, 1847, 1894, 1906, 1910, 1911 en 191i
van den Gron. Volksalm. komen opstellen over leden van het geslachf
Rivr>erda  voor. Aangezien deze boeken in geen openbare Duitscht
bi6îiotheek  aanwezigzijn en de exemplaren van het i*enootsohap  niei
buiten de bibliotheek te raadplegen zijn, zou men mij  zeer verplichter
door mij aan te geven lange welken weg ik tijdelijke inzage die]
werken zou kunnen bekomen.

30

Boudeuijn  Schrieck, resp. schepen, gasthuismeester,
weesmeester, kerkmeester en burgemeester tusschen 1686
3n 1740.

EvePt Schrieck, weesmeester, kerkméester  en corporaal-
adelborst der burgerij tussohen 1729 en 1747.

Boudewijn Schrieck, geb. 18 Febr. 1724, corporaal-
adelborst der burgerij, ‘36 raad, weesmeester, kerk-
meester, schepen en burgemeester van Naarden van
1747 tot zijn overlijden. Laatstgenoemde huwde met een
onzer familieleden on voerde: In azuur drie (2 en 1)
roskammen van zilver met de handvatten omlaa,g.  (Zegels
en &8;c;;uwsche aanteekening).

. P. L. THIERENS .

Stegerhoek. Pieter S. tr. (tweede helft’der achttiende
eeuw) Elis. Be!Jerman.  Hiogr.-geneal.  bijzonderheden hem
betreffend verzocht.

‘S-Gr. v. E.

Swieten (van). Hoe was het helmteeken der familie
vaya  Swieten, die het bekende wapen voerde met de violen
en de lelies.

Newton  Mass. W. J. HOFFMAÑ.

Johannes van SGetevt,  22-1-1801 te Rotterdam, en
Adricmn  van Sbetell, 1-7-1797 koopman te Rotterdam,
voeren volgens hun lakafdrukken in protocollen van
notaris Isaac Valeton  te Rotterdam: gedeeld: 1 van
Sxieten  n.1. in zilver 3 violen verticaal geplaatst met de
hals naar beneden ; 11 in rood 3 lelies. Helmteeken:  een zit-
tende hond met een kroontje, zwevende boven den kop.

Rotterdam. R; T. MUSCHART.

Tack. Jozina T., geb. te. . . . den . . . . 1692, dr. van . . . .
Zij tr. l”. Wil lem Beyermapa,  die j- te . . . . den.. . .
1709. Zij hertr. te. . . . den. . . . Jan (of Aart) van Es
(of van Nes). Aanvulling verzocht.

‘s-c71. v. E.

Tempel (van den). Ik zocht tot nu toe zonder resultaat
in verschillende steden naar de afstammelingen van
Olivier Uan  den Tempel, die dertig jaar in den bevrgdings-
krijg van Nederland zich groote verdiensten verwierf
en in 1603 voor den Bosch sneuvelde. Hij was, zooals
bekend, gesproten uit een der acht oorspronkelijke ge-
slachten van Leuven en, evenals zijn vader &n van den
Tempel, een groot toegewijde aan de zaak der Oranje’s  en
de Godsdienstvrijheid. In Nederland was Olivier voor-
zitter van den Nederlandschen krijgsraad.

Kan iemand mij inlichtingen verschaffen over zin
nakomelingen?

-0. E. W. G.

Thooft-van Son. (XLIII, 361). De bedoelde Hendrik
Thooft komt niet voor in de genealogie van dat ge-
slacht opgenomen in Nederland’s Patriciaat XIV bl. 330.
Trouwens evenmin in de genealogie van het geslacht
‘t Hooft in Nederland’s Patriciaat X111 bl. 108, waartoe
hij, naar ik meen, behoorde.

Hendrik’t Hooft, Kapitein-Luitenant, over1.1817, huwde
vóór Mei 1799 met Theodora Cornelia van Son, dochter
van Petrus Nicolaas vala Son, Kapitein ter zee, in 1780
nomine uxoris beleend met het huis te Gellicum (geb.
Negapatnam 13 October 1741, overl. Gellicum 19 De-
cember 1807),  gehuwd October 1771 met Adriana Eran-
çoise Petronella barones van Tertgnagell  (geb. Gellioum
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6 Februari 1741). Deze laatste verhuurt in Mei 1799 het
huis te Qellioum aan haren schoonzoon Hendrik ‘t Hooft.

Een zoon van dezen was Hendrik Nicolaas  Petrus
‘t Hooft, Luitenant ter zee 1” klasse, ridder Militaire
Willemsorde, geb. Gellicum in 1792, overl. vóór 1834,
gehuwd met Wilhelmina Jacoba Verkouteren, geb. Brielle
4 Maart 1799, dochter van Carel Cornelis  en Margaretha
Havart, die 17 October 1834 te Geertruideuberg  her-
trouwde met Carel van Alphen Jr., rijksontvanger, geb.
‘s-Gravenhage 6 Februari 1808, overl. Amsterdam 19
Januari 1887, zoon van Carel en Johanrza  Christ. f

‘S-CS?.. C. J. P.
Uhlenbruch. Johann Diederik Alexander Uhlenbruch,

geb. . . . . , notaris, rentmeester en rechter te Zevenaar,
+ Zevena2tr  1 Febr. 1780, tr. te . . . . & 1746 Cutharina
Abigaël Christ, geb. . . . . , f- Zevenaar 18 Sept. 1776,
dr. van Johann  Diederik en Maria Gertrude Lindenhujísen.

Wie waren zijn ouders en welk is het wapen  Uhlenbruch ?

Wilhelm Ludwig  Vhlenbruch, geb. . . . . 1723, wees-
en rentmeester te Kleef, t Kleef 3L Jan. 1814, tr. Kleef
8 Febr. 1767 Tiebetha Henriëtte Clclussen,  geb. . . . . ,
-f . . . . > dr. van . . . . .

Friedrich  Arnold Barthold Vhlenbruch, geb. . . . . ,
,,Cantzelist  bei der Clevischer-Märkischer Regierung”,
+ Kleef 22 Jan. 1796 (wie waren zijn ouders?) tr. . . . .
22 Sept. 1764 Elisabeth Daniëls, van Nijmegen, geb. . . . . ,
j- Kleef 8 Nov. 1765. Hadden zij kinderen?

George  Uhlenbruch, van Gahlen,  geb. Gahlen  (?) . . . ,
t Kleef 26 Mei 1743 (wat was zijn beroep en wie waren
zijn  ouders 2) tr. Kleef 9 Juli 1730 Johanna Eara Gerlrud
Christ, geb. . . . . 17 April 1707,‘t . . . . 23 Sept. 1796.

Kan één van de lezers het bovenstaande voor mij
verbeteren of aanvullen? Elisabeth Daniëls is waarschijnlgk
te Nijmegen gehuwd.

L . V. D. L.
Voorduyn. Wie waren eohtgenoote, ouders en schoon-

ouders van Ds. Arnoldus Voorduyn, ?_ 1813, pred. resp.
te Woudenberg, Hien, Wijk-bij-Duurstede en Rotterdam.

Bilthoven. H. W. VAN TRICET.
Vuyst. Mr. Pieter V., geb. Batavia.. . . 1691, ont-

hoofd Batavia? 19 Mei 1732. Nadere gegevens gevraagd.
‘s-Gr. v. E.
Waal (de). Weet iemand mij in te lichten over het

wapen, dat gevoerd werd door Johan de Waal, regeerend
burgemeester van Wijk-bij-Duurstede tusschen 1681 en
1693 en dat op een schilderij der stad Utrecht zou voor-
komen?

‘s-Gr. J. D. W.
Weyden (van der). Kan iemand mij omtrent deze

Utreohtsche familie eenige  inlichting verschaffen?
L. V. D. L.
Wijnbeek. Bestaan er nog nakomelingen van Mr. Dr.

lfenriccus  Wijnbeek,  inspecteur v. h. M. en L. Ond. enz.
enz., geb. Leiden 17 Nov. 1772 als zoon van Johannes
en Johanna v. d. Kasteele, overl. den Haag 11 Dec.
18661 Uit zijn eerste huwelijk (met L. M. bars v. Alder-
werelt)  was een dochter. Hoe is zijn wapen?

Bilthoven. H. W. VAN TRICHT.

Zuylen  (van). Wapen en genealogie gevraagd van

.r

.:.:_ r_>_--.
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het geslacht uan Zwylel~, waaruit sproten de broers
Rogier v. Z., archivaris te ‘s-Hertogenbosch, en Michiel
Eduard v. Z., 1822-1896, kapitein O.-I. L.

Bil thoven . H. W. VAN TRICHT.

Onbekende wapens (XLIII, 192). De pelikaan met
jongen op haar nest komt in Ferwerda’s Wapenboek
nog voor als wapen van de geslachten Aebinga sioe
Humnlda  (goud op blauw) en Hoppers (goud op zwart)
en in het Stamboek van den Frieschen adel als dat van
Popma  tot Weidum (rood op goud). In laatstgenoemd werk
ook het in het ‘Le schild voorkomende wapen (gedeeld: a.
in goud de Friesche adelaar van zwart; b. in rood drie
gouden klaverbladen paalsgewijs, helmteeken  een rood
hert) als dat van Poppe can Andringn (1566) en van
Hobbe en Haeringh Rinia (met gouden klaverbladen
op blauw, helmteeken een uitkomende leeuw); bij Rietstap
vindt men de kleuren van de twee eerstgenoemde wapens
met elkaar verwisseld. Voorts geeft Rietstap  nog als
wapen van het geslacht Buwalda: gedeeld: a. in goud
de Friesche adelaar van zwart, b. in zilver 3 groene
klaverbladen paalsgewijs.

‘s-Gravenhage 21..  HA~A.
Onbekende wapens. A. Alliantie-wapens. A: de man :

gevierendeeld: 1 en IV een leeuw, 11 en 111 4 linker-
schuinbalken. B. de v r o uw: doorsneden : A. 3 vi,jfpun-
tige  sterren naast elkaar, B. een leeuw (die mogelijk
gaand, mogelijk klimmend bedoeld isj. Helmteeken (over
beide wapens): een klimmende leeuw.

Amsterdam. Mr. D. F. PONT.
Het manswapen is mij onbekend, ook wanneer ik het

omwend. Het wapen van de vrouw kan zijn dat van
de familie Hubert (‘s-Hertogenbsoh en Rotterdam). Dit
wapen Hubert komt zoowel voor met een schildhoofd -
zooals  door het Armorial GBnéral  beschreven - als door-
sneden, zooals door mij op oorspronkel[jke  lakafdrukken
gevonden werd. Wel is waar zijn bijna steeds de sterren
6-puntig,  doch dit is geen regel, want op een lossen lak-
afdruk in het archief te Rotterdam vond ik ze 8-puntig,
zij het dan ook niet b-puntig.  _

Rotterdam. R. T. MUSCHatiT.
Wapens gevraagd. (XLIII, 384). Het sub 1 gevraagde

wapen is dat van het geslacht von Motzfeld. De familie,
die te Kleef in het huis ,zum groszen  Kurfürsten” ge-
woond heeft, is thans uitgestorven.

Het sub 2 gevraagde wapen is dat van de familie
von Diest, die eveneens in genoemd huis gewoond heeft.
Nakomelingen wonen thans nog in Pommeren.

Nijmegen. J. HEBDTMAN.

Bestuuraberichten.
INHOUD 1926, No. 1.
- Fragment-genealogie van het uitgestorven

geslacht van Voorst (Utrecht), medegedeeld door M. G. Wildeman. -
Naamlijst van Dijkgraven, Heemraden en Dijkschrijvera  van Tieler-
waard van 1578 tot heden, medegedeeld door F. J. Mijnlieff. -
Korte mededeelingen: Nederlandschegeslaohten in Engeluche  bronnen;
Het geslacht van der Ley; De Fremery-Bisschop; Rouwborden te
Breda; Adelsgunst. - Vragen en antwoorden: Beyerman;  Blanc-
kenhagen-van Notten; Borch van den Ham (van der); Bos(ch);
Bouwman;  Bowier; Brouwer; Camerbeek;  Cremer; Egmont  en Hoorn;
Erffrenten  (van); Frets;  Frijkenius; Haar (ter); Haut (van der);
Hondius; Leeuw (de)-van Weede;  Lichtenvoort; Macward; Martenq
Pater; Oerle (van); Ormea-Voet van Winssen;  Ripperda; Rochemont
(de); Ruuck (de); Schrieck; Stegerhoek;  Swieten (van); Tack;  Tempel
(van den); Thooft-van Son; Uhlenbruah;  Voorduyn; Vuyst; Waal
(de); Weyden (van der); Wijnbeek; Zuylen (van). - Onbekende
wapens; Wapen8 gevraagd.



.

M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,,De Nederlandsche  Leeuw,”
Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de 1

leden van het Genootsohap gratis toegezonden. I
Bijdragen en oorrespondentie,  bestemd voor het 1

Maandblad, zoomede  opgaveu  van adresverende-  1
ring gelieve men te riohten tot den redaoteur  1
M r .  TH . B. VALCK LU C A S S E N, huize &mwnheide,  I
Driebwgtm.

De jaarlijksohe  oontributie voor het lidmastsohap
bedraagt flO.-  en voor de leden te ‘s-Gravenhage,
die de wekolijksohe  portefeuille ontvangen,fl5.-.  I
Voor niet-leden is het Maandblad verkriisbaar
tegen een abonnementsprijs  van / lO.-  per ja&ang.  1

‘r- 1

Correspondentie betreffende het Genootschap ge-
lieve men te riohten tot den s e o r e t a r i B Mr. 1. J.
~ THOXASSEN  B THUESSINK  VAN DER HO O P, Nieuwe laan
19, ‘s-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksahe  portefeuille, zoomede aanvragen

! om exemplaren van vroeger versoheneo  Maandbla-
i den, tot den bibliotheoaris  A. P. M. A. STORY
D E  GRAVE.  P++ins  Mauritslaan 43,  ‘s-&avmhage.

De Bibliotheek, gevestigd Bkyenburg  5, ‘s&%m~en-
hage,  ia voor de leden geopend iederen Maandag
van 8-6 uur en op nader met den bibliothebaris
overeen te komen uren.

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

N”. 2. XLLV”  Jaa rgang . Februari 1926.

BESTUURSBERICWEW.
Contributie 1926.

De penningmeester van het Genootschap Jhr. H. Trip,
6 Nassau Zuylensteinstraat, ‘s-Gravenhage, verzoekt den
leden nogmaals dring e n d hunne contributie per post-
giro (No.  20910) of  per  postwisje  aan ztIn adres te
willen overmaken, aangezien anders per qultantie  met
v er h o o g i n g van inningskosten hierover gedisponeerd
moet worden. _

Tot lid zijn benoemd:
M .  DAMSTRA  V A N  R I J N B E R K. .  .  .  .  Utrecht.

Kapelstraat 46.
Jhr. Mr. C. H. C. FLUGI  VAN A SPERMONT ‘ s -Gravenhage .

Riouwstraat 148.
C. S. SIXMA baron V A N  HEEMSTRA  . . ‘s-Gravenhage.

Kamerheer en Particulier Secretaris van H. M.
de Koningin-Moeder. Lange Boorhout  78.

Mr. W. F. J. L AAN . . . . . . . Denekamp.
Huize Singraaen.

M r .  L .  J .  V A N  LIDTH  D E  JIGJDS  . . . ‘s-Gravenhage.
Griffier van het Gerechtshof. Javastraat 2d.

Jhr. J. K. VAN N AERSSEN . . . . . ‘s-Graved~age.
Majoor der Cavalerie. TheresiastP-aat  19

C. baron DE Vos V A N  STEESWIJK.  . . ‘ s -Gravenhage .
Luit. ter Zee le kl.
Adjudant van H.M. de Koningin.

Adreswijzigingen.

Houtweg 5

Mr. J. F. b a r o n  V A N  HAERSOLTE . . . Zwolle.
Badhuiswal  8

I r .  W .  J .  HOFFMAN  . . Newton Centre  Mass. U.S.A.
Pine Crest Road 4

Aanwinsten der Bibliotheek.
Het schependom van Nijmegen in Woord en Beeld.

Geschiedkundige beschrijving van Hees, Neerbosch en
Hatert. Met wandelkaart z. pl., z. j.

(Gesch. vma Jhr. Mr. A. van der Goes van, Naters.:

Ee h 1, P. A. M. Historische Schetsen van eenige
lorpen  en kasteelen in de Over-Betuwe. Nijmegen. z. j.

(Gesch. CL b.).
~~-

Jan de Carpentier,
geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie,

getrokken uit diens geslachtboek

door JH R. DR . W. A. BRELAERTS VAN B L O K L A N D.

Aangaande de familie de Carpentier, waartoe heeft
3ehoord Jan de Carpentier, die 8 Juni 1677 te Sandwich
.n Engeland werd geboren, zijn reeds meermalen vrij
uitvoerige mededeelingen  in ons Maandblad verschenen.

In de eerste plaats moet ik hier herinneren aan de
publicatie van den heer J. L. van ,Dalen, archivaris der
gemeente  Dordrecht, in jaargang 1904, waarin hij ,De
Dordtsche tak van het geslacht (de) Carpentier” in den
breede heeft behandeld (zie kol. 267-262 en 303-310).

Voorts heeft dezelfde schrijver in jaargang 1906 eeqe
“Genealogie der familie Carpentier” het licht doen zien
[kol. 163-167),  steunende op een aantal oude genealogische
aanteekeningen  in handschrift, hem welwillend ter inzage
verstrekt door nu wijlen Jhr. Coenen van ‘s-Gravesloot.
Deze genealogie sterkte ter aanvulling en verbetering
van zijn vorig opstel.

En ten slotte  heeft de heer D. S. van Zuiden in 1914
nog eene  belangrijke mededeeling gedaan betreftende  de
,,Genealogie  de Carpentier” (kol .  167), on t leend  aan
eene  notarieele acte van 22 Februari 1708, waardoor de
Vlaamsche afkomst der Dordtsche Carpentier’s beter is
belicht (zie ook jaarg. 1916, kol. 123).

Niettegenstaande bovengenoemde publicatiën is de
genealogie der hier bedoelde de Carpentier’s nog niet
voldoende vast komen te staan en zijn er tot heden
verschillende quaestieuse punten gebleven, waaromtrent
opheldering gewenscht is 1). Ik acht het daarom niet

1) Ik wijs er hier b.v. op, dat de heer van Dalen in 1906 verlangend
bleef uitzien naar inliohtingen  aangaande Maria de Carpentier en Jean
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overbodig hier het woord ook eens te geven aan den
8 Juni 1677 te Sandwich geboren Jan de Carpmtier,
die aangaande zijne afkomst en zijne naaste familieleden,
alsmede omtrent zijnen levensloop allerlei te boek heeft
gesteld 2). Zijn ,Geslaohtboeck”  vormt niet een zoodanig
geheel, dat ik mij tot publicatie zonder meer kon bepalen.
De daarin voorkomende aanteekeningen heb ik eenigszins
moeten rangschikken om een behoorlijk geheel te krijgen.
Ook waren eukele  bekortingen noodzakelijk, maar ik
heb natuurlijk angstvallig vermeden wijzigingen of toe-
voegingen aan te brengen. Alleen heb ik mij veroorloofd
enkele noten te maken, waar ik zulks met het oog op
den tekst noodig achtte.

R e g i s t e r  v a n  o n s  g e s l a c h t  ende a f c o m s t e .
Jan de Carpentier , mijn grootvader $), geboren to t

Meesene  in Vlaendoren anno 1611 in Augusto, is gestor-
ven in Ypere den 14 December 1680 ouden stijl, licht
begraven in St. Maertenskercken.

De Isabella  de V,ilers,  mijn grootmoeder,  sijne huys-
vrouwe, is overleden in Middelburgh den 16 September
1684, begraven in St. Pieterskercke, out sijnde 72 jaren
stil0 nova .

L:
4:
6.

;:
8.

Hunlieder kinderen :
Pieter, starff in sijn jonckheyt.
Piromeken, starff 14 jaer  out si jnde.
Marie, Colijndach geboren.
Josine, starff te Yperen  1583 in September.
Maillard, gebooren Magdalenenavont 1644. Den 16
April 1689 track hij van Delff uyt mijn vaders huys
ende troude in Aken met M a r i a  2’Hermite  in Junio
1690. Maillard de Carpentier starff in Aken den 4
Februari i  1608,  out 64 jaeren, en Maria sijn huys-
vrouw starff den 7 Martii 1608. Van desen  mijnen
oom Maillard comt op mij te vervallen het leen den
Hoogen Hulle en een leen resorteerende  onder Leeu-
wenburch, als blijckt bij mijn ooms brieff.
Roelant,  gebooren voor Christdach 1646, rni;i.v vader.
Jorinken, gebooren Paeschavont 1549, obnt Ypris
1681.
Pieter, geboren ontrent Augusto 1663, overleden in
Amsterdam 4).

Roelant de Carperztier,  mijn vader, met sijnen broeder
Maillard vluchten om d’Religie  uyt Vlaenderen 1667,
alwaer mijn vader trouwde de dochter van Jacob van
Hecke.

Den 18 Augustus 1578 wiert mijn vader door de Wet
en ‘t Groot Gemeente voor Pensionaris der stadt van
Ypere vercooren  buyten sijne weten, also hij sijn ouders
in Vlaenderen  was comen  besoecken, en nae veel moeiten
bij  de magistraet  gedaen  nam hij het an en dede  den

Paul Jacpues  (lees: Jzguet),  die hij niet in aansluiting met de familie
vermocht te brengen (zie kol. 153). Dit echtpaar, en de oudste vier
kinderen, komen in het thans door mö te behandelen geslachtboek
voor. Zoo ook de Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier, wiens
afkomst tot heden onbekend was.

2) Dit geslachtboek berust in particulier bezit, maar ik ben niet
gemachtigd den huidigen eigenaar te noemen.

8) Jan de Carpentier geeft elders in esn geslachtboek ook nog op
de -broeders en &sters  van zijnen grootvädec  benevens hunne ouäeri,
maar hij vermeldt aangaande hen niets meer dan hunne namen, die
reeds zijn gepubliceerd in 1914 (kol. 157).

cj Deze Pieter de Carpentier blijkt in 1591 te Luik te hebben ge-
woond(zie  hierachter sub Memoranda). Dit is van belang ook met
het oog op zijnen geluknamigen  zoon, den lateren Gouverneur-Generaal,
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eedt den 28 dito. Eenige dagen daer te vooren  was hij
versocht  bij de 18 mannen voor Greffier, dan hij wey-
gerdet. Hij dode eerst een reys nae Engelant om mijn
moeder en mijn te haelen eo trede in den voors. dienst
den 8 Junii 1579.

Anno 1581 cochte  mijn vader van de vier leden, dat
sijn de Staten van Vlaenderen,  het clooster van Meesene
met alle de landerien  ende heerlicheden daeraen hoorende
ende betaeldet so met sijno te goede hebbende gagien,
verschooten penningen ende de reste met Philipsdael-
dors in specie, ter somme  van 40000 gulden. Weynich
tijts daornae cochte  hij van de Staten van Brabant twee
huysen,  d’een den Grooten, d’ander  den  Cleenen  Wi t -
voet, gelegen binnen Antwerpen; beyde deze parthijen
sìjn geestelick  goodt.

Den 8 October 1682 was mijn vader in deputatie bij
den Prince vau Orangien gesonden,  sodat h$ uytblijven
moeste  tot den 6en Junii 1684 6), dat ick met mijn moeder
uyt lperen quam ende den 9en dito tot Antwerpen arri-
veerden, daer mijn vader gestadich geweest was, ende
ginck woonen  in den Groenen Schutter, maer vandaer
wederom vertrock  geduerende de belegeringe  van Ant-
werpen ende quam tot Middelburgh, vanwaer hij op
den 2 May 1687 vertrock  nae Delft. Hij arriveerden den
7 May tot Delft in de huysinge van Mariken Duyst in
de Susterlaen iu 3t. Annenclooster. Laestelijck quam hij
den 3 May 1610 tot Dordrecht.

Den 6 May 1685 wort mijn vader versocht  van de
magistraten van ter Goes voor Pensionaris aldaer, doch
hij weygerdent. Hij starff tot Amsterdam 6 October 1618,
out 712 jaeren.

Roelant de Carpentier, mijn vader, en Josina vat& Hecke,
mijn moeder, trouwden te Santwith in Engelant den 2
Augusti 1676. Mijne moeder is geboren tot Brugge 1663.
Den 8 November 1618 is onse moeder Josina van Hecke
bij ons tot  Dordrecht comen  woonen.  SQ is overleden
den 20/30 April lti28,  Sondach smorgens ten 6 ueren,
in Utrecht, out sijnde bij de 76 jaren.

Hunlieder kinderen :
1. Jan, gebooren in de stadt van Santwyts in Engelant

den 8 Junii stilo vetri 1677 op Saterdach naer  mid-
dach ontrent 4 ueren, regeerende  Elasabeth 6).

2. Josyne, gebooren ao. 1681, starff Ypris a”. 1683.
3. lsabella, gebooren 18 Junii 1686 stilo novo tot Mid-

delburgh,  overleden den 29 Januarii  ltia3. Eerste
houwelick getrouwt op den 12 Augusti 1607 O t t o
Ejjgelen, die starff den 21 September 1612, nalatende
een dochter Cornelia, geboren den 10 October 1609,
die sturff tot Aernhem den 16 Julii 1627. Sij troude
in twede  houwelyck den 27 December 1613 met Gocert
QiZZis,  geboren binnen Bommel in den jare 1671. Govardt
Gillis  was getrouwt den 26 Julii 1693 met Sara Lode-
wtjckx,  geboren binnen Londen, gestorven in de craem
29 December 1606, oudt sijude 30 jaeren. Hij heeft
hem begeven tot het darde houwelyck, oudt sijnde
63 jaren, met Janneken  van de Wolfpudt aO. 1634 den
14 September. Hij starff in Amsterdam 20 Augustus
1638 en Janneken van de Wolfput is dese wereldt
overleden 28 April 1644.

5) Den 3 Augusty  1533 wiert Iperen bij den Prince van Parma be-
legert, aen welcken  het bij appointement wiert  overgegeven op den
12 April 1584 (J. de C.).

6) Eene andere hand voegde hieraan toe: auteur de ce livrc.
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4.Pieter, gebooren tot Del&  stuff jonck  1689.
6. Pieler,  gebooren 1691 den 2 Junii in Delff.

Pieter de Curpentier,  mijn broeder, is getrouwt in
Dordrecht met 1C2aria  de Witte op den 9 Julii 1614.

Hunluyder kinderen :
EL Josina, geboren den 9 Februarii, des nachts, 161ö.
b. Maria, geboren den 27 December, nae middach

tusschen 2 en 3 ueren, 1616.
c. Ernerentia, geboren den 18 November, des avonts

ten 9 ueren, 1618.
d. Roelant. geboren  den 31 December des moreens  ten

&$ uer&: 1620 ,  i s  ge t rou t  me t  de  do&er v a n
Ls* Pieter Juspers Leysten, genaamt Sara,. die weduwe
was van de Heer Dirck Stoop, in sijn leven Licent-
meester deser  stede, sonder nochtans bij haer  kinde-
ren geproceert to hebben ; sijn gesamentlyck in hou-
welyck getreden den 16 December des jaers 1648
YsaOeau, geboren den 19 Februarii, des morgens
ten  7  ueren, 1624.
Heyltjen,  geboren den 24 Jnnuarii ,  des morgens
ten 8 ueren, 1626, starff October 1639, leyt begra-
ven bij haer moeder in d’Augustinerkerck.

g. Jacornine,  geboren den 6 Februarii, ten 11 ueren
voormiddaoh.

6. Jaques, gebooren 1694 den 18 October in Delff.
Den 7 Februarii 1616 voer mijn broeder Jaques de

Carpentier  nae Oost-Indien ende hij arriveerden in
Java den 6 Martii 1617 ende hij is aldaer gestorven
den 22 Juoii 1623 op ‘t schip ‘t Wapen van Hoorn,
overste op een vloot van vijff schepen, out 28% jaeren.
De Compagnie heeft hem toegeleyt niet meer - so
als mijn aengedient  is - als 2700 gulden, door mijn
broeder Pieter alleen opgelicht.

Jan de Carpentier (auteur de ce livre) is getrouwt in
Luyck den 9 April 1698 stilo novo met Maria Hellinx,
dochter van Se/*cnes  Hellinx  en Catarina  Crayen, gebooren
1681 den 20 Meert stilo vetri corts nae een ure namiddach,
haere  getuygen : d’heer officiael van ‘t geestelick  hoff,
Maria le Grandt en Catharina, huysvrouw van Jan Selis.
Doe ick haer troude was sij out 17 jaeren  en 10 dagen.

Mijn huysvrouw hielt  op van kinderen out sijnde
3 4  jaer, 6 maenden  en 7 dagen en hadde  12  gehad .
Sij wiert sieck van peste op Woensdach den 14 October
1 6 2 6  stilo novo, ende  den 26 dito des Sondachs nae
middachs ten 6 ueren is sij seer  Godsalichlick in den
Heere gerust ende begraven  to t  Cuylenburch  in  de
Groote Kercke in mijn graff, int inc.Dmen  van de deure.
Sij was out 46 jaeren, 6 maanden en 16 dagen.

Onse kinderen :
1. Servaes, gebooren tot Aken 1899 den 22 April stilo

novo, des Donderdachs ten 9 ueren 6 minuten voor
middach, sijn getuygen : Jasper le Grand, Jan Claess.
en Mechtelt Craijen,  gedoopt in ons huys.

Mijn soone Servaes reysde nae St. Andries in Schot-
landt om philosophy te studeeren op den 9 May 1618
ende bij arriveerden wederom vandacr tot Dort op
den 9 April 1621. Eude 11s  troudo tot Utrecht Agata
dochter van den hoer Qerardt  Humel,  advocaet  van
‘t lant van Utrecht op Sondach den 22 Junii stilo
vetri 1628. Ende den 23 October 1629  voer hij voor
een der vijff Polit,ique  Raden na Fernanbock ende
arriveerdo aldaer met het schip d’hrcke  Nohe den
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8 May 1630, nadat hij eens door contrariewint was
ingecomen  tot Amsterdam. Sijn gagie waren 200
gulden ter corte maent.

Den 19 Februarii 1636 voer mijn voors. soone
Servaes  van Farnanbouck ende arriveerden hier te
lande  den 28 Nay 1636. Den 15 Junii 1636 nieuwe
stijl1 des Sondachs namiddachs ten 6 ueren sturff
sijn dochter Maria van peste in Cuylenburch, out
17 jaeren.

de
L)en 2 December 1636 voer mijn voors. soone voor
tweede mael nae Brasilien uyt Texsel,  voor As-

sessor in den Hogen en Secreten Raet en President
van den Polit iken Ra&; sijn gagie  400 gulden ter
corter  maent ende  andere emolumenten, met vrije
taeffel.

Den 18 September 1646 sturff op Mauricia mijn
s o o n e  Servaes, out sijnde  46 jaeren,  4 maenden  e n
26 dagen, nadien hij 6 weecken  sieck gelegen hadde;
licht begraven op ‘t Reciff in de Groote Kercke tegen-
over den predickstoell, seer solemnelick met wapenen
en dat daertoe behoort; overleet ten elff ueren voor-
middach.

2. Roeland, gebooren in Middelburgh a”. 1600 des nachts
tusschen den 27 en 28 Nay ten 18 ueren nae mid-
dernacht, gedoopt den 4 Junii, sijn getuygen: mijn
vader, Jopken Hellinx  ende  Catharina Nacours; ge-
storven tot Dordrecht den 2 Junii 1601, licht in de
Nieuwe Kerck.

3. Josinu.  gebooren in Dordrecht in Salomons Tempel
1601,  d& 240n September stilo novo, naer middách
ten 6 ueren 48 minuten, gedoopt den 12 October,
haere getuygen : mijn moeder en Elias Eerdewijns.

Nijn dochter Josina is in Dordrecht op den 24 May
1 6 2 2  stilo novo getrouwt met Cornelis z’c~n  ..%ch.

H&lieder  kinderen :
a. Een soon, doot geboren op den 14 April 1653.
b. Cornelia,  geboren 10 Julii 1624, troude den 2

Junii 1660 met dotter  Jonge in Dordrecht,
c. filaria,  geboren 16 October 1626, troude den 2

Junii 1660 met Jan de Vries, advocaet.
d. Josinn, geboren 21 Juni 1627.
e. Snmuel, geboren 29 Narti  1629.
f. Conaelis,  geboren 12 November 1630.

1

1

g. Een soonë,  doot geboren 17 September 1632.
Den 24 Februarii 1634 des Vrijdaechs avont on-

trent  82 ueren is mijn voors.  dochter Josina seer
Godtsalich, in den Heere gestorven in arbeyt van
kinde  ende verloste binnen Dordrecht.  Ende  mijn
voors. swager  (i. c. schoonzoon) van Esch is wederom
hertrouwt met Joffrouw Helena uuz  den Hoigmwt,
weduwe van capit.eyn  de Vries .

4. Roeland,  gebooren in Dordrecht int Beerken  1603,
den 18 Julii stilo novo, Vrijdach namiddach ten 6
ueren 20 minuten, wiert gedoopt den 3 Augusti des
Sondachs door D. Poliander, sijn getuygen: cosyn
Jan Hellinx, Maria, de huysvrouw van onsen oom
Jayues van H e c k e .

Den 6 Januarii 1623 voer miin soone Roelant uyt
Vlissingen nae Oost-Indien op het schip Nauritius,
groot 700 lasten, voor onder-comyes; sijn ga,gie  22
gulden ter maent; daer waren op 400 mannen, ende
hij arriveerden in Batavia den 3 October 1.626, al-
waer die tijt onsen  neve  Pieter de Carpentier, filius
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Pieters, Gouverneur en Generael  over Oost - Ind ien
was. Ende  den 17 Julii 1633 arriveerden hij wederom
uyt Oost-Indien int Texel 7).

Den 4 April 1634  voer mijn voors. soone Roeland
uyt de Mase nae Brasilien. Hij troude op RecX in
Brasil den 23 Marti 1639 met Adriana Geer&

Hunlieder kinderen :
a. Maria, geboren den 18 September 1641, sturff den

3 Augustus in de Bahia de Todos os Sanctos.
b. Helena, geboren den 10 Februarii 1643, sturff den

9 September 1663 in Werckendam.
c. Seruaes, geboren den 13 Augusti 1644, Saterdach

savonts ten S+ ueren op Ingenio Formoso, gedoopt
den 21 Augusti, op Sondach, door D. Casparis
Velthuysen, predicant  in Sermheym (i’).

d. Adriana, geboren den 26 October 1646, sturff den
18 April 1647 in de Bahia  de Todos os Sanctos.

e. Adriana, geboren den 24 Martii 1648, op Dyns-
dach smorgens ten 84 ueren  in de Bahia voors .

f. Johannes, geboren den 6 October 1650,op Woensdach
smorgens ten 11 ueren in de Bahia, gedoopt den
12 October door Pedro vicario  Ante.  Correa.

g. Maria, geboren den 1 September 1663, op Maen-
dach smorgens ten 24 ueren  nae middernacht in
Werckendam, gedoopt op Woensdach namiddach
ten 6 ueren door D. Diepenbeeck  ; haere getuygen :
Catarine Sonnemaens, Maria van Esch en Johannes
de Jonge, dotter  medicine.

6. Catha.riua,  gebooren in Dordrecht int Beerken  1606,
den 31””  Januarii stilo novo, Maendach voormiddach
ten 10 ueren 45  minu ten ;  wie r t  gedoopt  den  6
Februari i ,  haer  getuygen : Geerit Hellinx, Willem
Nijs, Joffr. Heylken Aryen Jops. Mijn dochter Cata-
rina is op den 17 Martii 16% getrout buyten Aken
tot Staelburch met Arent Sovwemaens.

Hunlieder kinderen :
a. Johanna, geboren den 7 Januarii 1626, Woensdach

smorgens ten 6 uer0n.
b. Maria,  geboren den 27 May 1627, Donderdach

savonts ten 6 ueren.
c. Elisabeth, geboren den 17 Februarii 1629, Satur-

dach namiddach Q een ueren.
d. Jacob, geboren den 30 November 1630, Saturdach

namiddach  114 voor 1 ueren. Jacob  Sonnemaen
sturff in Dordrecht den eersten Pinxterdach 1 6 3 9 .

e. Josina, geboren den 13 October 1632, Woensdach
avont ten 8 ueren.

f. Catharina, geboren den 19 October 1634, Donder-
dach ten 8 ueren, is gestorven den 9 September
1636.

^, g. Catharina, geboren den 8 Augusty 1636, Vrijdach-
avont ten 8 ueren.

h. Magdalena,  geboren den 2 Julii 1638, Vrijdach-
avont ten 92_ ueren.

i. Helena, geboren den 7 Februarii 1641, Donder-
dach n a m i d d a c h  t e n  24 ueren, o v e r l e d e n  d e n
29 Augusty 1643, smorgens ten 6 ueren.

7) Met genoemden Gouverneur-Generaal, zooals  op eene andere
plaats blijkt., waar staat: Den í7 November 1615 voer mijn cosijn
Pieter de Caroentier.  filius Pieters.  voor oDDer-comyes  nae Oost-Indien.
alwaer  h i j  éyntlick Gcuverneuk  e n  G&erael  g<imaeckt  wie&,  endi
arriveerde wederom hier te lande den 17 Julii 1633, ende  wiert
dadeliok  gecoren bewinthebber van de Oost-Indische Compaignie.

j. Arnoldas, geboren den 12 Julii 1643, Donderdach
ten 11 ueren.

k. Anna Maria, geboren den 31 Martii 1646, namid-
dach ten  64 ueren.

1. Johannes, geboren den 16 Julii 1647, Maendach
smorgens ten 9 ueren, overleden den 20 December

6.
1648, namiddach ten 12&  ueren.

Een dochter, doot gebooren 1607, den 17 Februarii.
7 Qeraert,  gebooren in Dordrecht .opt Nieuw Werck

1608, den 2 May stilo novo, des Vrijdachs smorgens
ten 81 ueren; wiert gedoopt door D. Poliander, sijn
getuygen : Gerardt Hellinx, Margarita Voets en Ste-
ven Gerardts.

Op Saturdach den 16 .October  1630 voer mijn soone
Gerrit voor Appoteecker van de West-Indische Com-
paignie nae Brasil; sijn gagie 40 gulden ter maent.
Hij arriveerden wederom hier te lande  op den . . . .
ende voer wederom voor sijne tweede reyse nae Bra-
silien op den . . . . 8)

8. Jan, gëbooren als vooren 1609, den 29 October Don-
derdachs avonts corts nae 6 ueren, gedoopt door D.
Poliander, sijn getuygen : dito Poliander, Otto Enge-
len, mijn swager, Jan Hellinx.

Mijn soone Johannes voer met mijn soone Servaes
op ‘t selve schip op den 23 October 1629 voor con-
ducteur van een ingenjeur genaemp Commersteyn
na Fernanbock.

Den 13 November 1646 wiert mijn soon Johannes
gemaeckt Commandeur van ‘t Reciff.

Den 24 December 1646 stilo novo creech mijn
voors. soone Johannes sijn eerste geboth met Cornelia
onn Cuyck  en trouwden den 10 Januarii 1647 des
Woensdachs.

Hunluyder kinderen :
a. Jan, geboren int fort De Bruyn op ‘t Reciff Dins-

dach snachts ten 32 ueren op den 9 October lG46,
gestorven in Brasil den 23 Julii 1648.

b JCIIL,  geboren op ‘t Reciff den 8 November 1648,
gestorven den 16 Junii 1663 op Tamarica.

c. Maria, geboren op Antoni Vaes in Mauritia 1660,
den 23 Junii, is gestorven op Tamarica den 24
May 1663.

d. íhit, geboren op Anthoni Vaes den 7 October
1651, is gestorven den 13 Juni 1663.

e. Een soone, doot geboren den 12 Augusti 1664 in
Gorkum.

6. Jasper, gebooren als boven 1610, den 27 November,
gestorven den 25 Julii 1615.

10. Maria, gebooren 1612 den 1. November, starff den
12 Januarii 1613 int Zeepaert.

ll. Pieter, gebooren in Dordrecht 1614 den 21 Augusti,
starff ao. 1619 den 21 Martii.

12. Jasper, gebooren in Dordrecht 1616 den 9 October
tusschen Donderdach en Vrijdach ten 1%  ueren naer
middernacht ; wiert gedoopt door D. de la Vingne
op den 11 October, sijn getuygen: mijn vader, Mr.
Abraham van der Mijl1  en de huysvrouw  van Sr. Ni-
colaes  Willoras de Witte.

Den 1 Januarii 1627 begonde  mijn soone Jasper
bij Cornelis  D i c k i o  L a t i j n  t e  leeren  ende te Paes-
schen  1 6 3 2  track hij nae de schele  t o t  D e v e n t e r .

-

8) Deze data zijn in het geslachtboek niet ingevuld.
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Den 1 November 1633 quam hg tot Leyden in de
universiteyt ende  den 28 December 1636 wiert hij
bevesticht predioant op Sliedrecht. D’eerste publique
predicatie  dede  hij in Cuylenburgh op den 12 Julii
1636, den text 1 Capittel tot die van Ephesen veers
4: Gelijck  hij ons in hem uytvercoren heeft, eer des
werelts gront geleyt was, omdat wij souden  heylich
en onstraffelick wesen  voor hem in der lieffde. Den
28 Julii 1637 troude hij in Dordrecht de dochter
van D. Petrus T/Vasse&urgh, genoemt  Hester.

Den 4 May 1646 wiert mijn soone Jasper predicant
bevesticht binnen Amersvoort  in de Duytse en
France kercke.

Jan de Curpentier (weduwnaar van Maria Hellinx)
en Sophia van Cu!/lenburgh  trouden in Cuylenburgh op
den 27 Junii stilo novo 1627, des namiddachs door D.
D. Josua de la Cave. Sij is geboren tot Deventer den
6 November 1601.

Hunlieder kinderen :
1. Maria, geboren den lnesten  May 1628 nieuwen stijl,

des Woensdachs smorgens tusschen 4 en 6 ueren,
haere  getuygen : mijn schoonmoeder met mijn swager
Sonnemaens ende mij_n dochter Josina.

Mijn dochter Maria troude in Brasil  opt eylant
Tamarica met Jan Paulo Jaquet, commissaris van
die plaetse, op Dynsdach den 3 April 1646, sij out
sijode  17 jaren, 10 maenden  en 2 dagen, dats 2 maenden
en 8 dagen ouder als mijn eerste vrouw Maria Hellinx.

Haerluyder kinderen :
a. Maria, geboren op Woensdach 23 Januarii 1647

voormiddach opt eylant Tamarica int fort  van
Orangie.

b. Op den Martii 1649, Dynsdach nacht tusschen 10
en 11 ueren verloste sij van een soone, die den
17 dito gestorven is, ongedoopt midts daer geen
predicant en was.

c. Petrus, geboren den 18 Februari i  1660 in Rio
Grande  buyten het casteel Ceullen op sijn huys.

d. Johannes ,  geboren 24 Martii 1663 in Paraiba,
smorgens tusschen 3 en 4 ueren.

2. Huybert, geboren int selve Jerusalems clooster 1629
op den 26 Junii, des Donderdachs voor middachs ten
halff tienen, sijn getuygen: mijn schoonmoeder en
Doctor Dijckius.

Den 24 April 1642 quamen  mijn soonen Huybert
en Melchior van Trespaos bij mij wonen in de Aldea.
Den lb May 1642 openbaarde de sieckte van de
bobas  aen mijn soone Huybert.

Des Sondachs den 17 September 1646, des avonts
te 6 ueren, voeren mijn twee soonen Huybert en

Melchior,  met  he t  sch ip  Leyden  van  ‘ t  Reciff n a e
Hollant. Also sij op den Sondach 3 September 1646
op ‘t schip Leyden gegaen waren en niet aff conden,
sijn ae den 9 dito gevaren beneffens vier van ons
andere schepen in de Bahia des Mangas, daer se 13
van de vijants schepen verbranden ende brachten der
vier van op ‘t Reciff.  Sij arriveerden tot Dordrecht
op den Sondach 19 November 1646.

Den  10  Februa r i i  Sa tu rdach  1646  ove r l ee t  i n
Dordrecht ten huyse van mijn broeder Pieter  de
Carpentier  mijn soone Huybert, des morgens ten 6
ueren; licht begraven in de Augustine kercke.
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3. Anna, geboren den 10 Juli i 1631 stilo novo, des
Donderdachs nae middach tusschen 6 en 6 ueren,
haer getüygen : Anna Gravinne van Waldeok; gei
storven van peste den 7 Julii 1636.

4. Melchior,  geboren Saturdach den 19 Februarii 1638
stilo novo, savonts tusschen 8 en 9 ueren, sijn ge-
tuygen : de drostinne van Pallant en van Cuylenburch
in plaets van mijn dochter Catrijn ende onsen  schout
in plaets van mijn swager van Esch.

Den 29 April 1644, Vrijdach, wiert Melchior van
een paert geslagen.

(Hij gaat met zijne ouders naar Bra.zilië en repa-
trieert met zijnen broeder Huybert; zie boven).
Ende  op Woensdach den 9 Martii tusschen 12 en 1

uer 1633 is mijn huysvrouw, voors. Sophia, seer  Godt-
salich in den Heere gestorven ende in de Groote Kercke
op den 13 dito seer  eerlijck begraven.

Jan de Carpentier  (weduwnaar van Maria Hellinx
en van Sophia van Cuylenburghj en Maria van Lien-
den trouden in Cuylenborch op den 22 Februarii 1637
stilo novo, des Sondaechs namiddach door D. D. Josua
de la Cave. Sij is geboren den 1 Martii 1610 in Cuylen-
borch.

O p  Vrijdach den 6 May des nachts  wat voor tw@ff
ueren wiert geboren in Brasilien on ‘t Reciff d’olinda
onsen soone Piefer,  gedoopt in de I&ytsche  Kercke,  sijn
getuygen: D. Dapperus in name van min broeder, op
den Woensdach 11 dito 1639.

Op Saturdach den 31 Augusti des nachts  wat voor
twaelff ueren is overleden in Brasil op ‘t Ingenio van
Trespaos in ons huys Vilers mijn voors. soone Pieter,
out wesende 28 maenden  min 6 dagen.

Den 16 December des jaers 1649 quam mijn vrouw
den arbeyt aen en duerden seer heftich tot op den 18
diio des middachs, wanneer sij door genade ter werelt
brachte  eenen dooden soone, die corts voor sijn geboorte
gestorven was.

( M e m o r a n d a . )
1684 quam ick met mijn moeder in Antwerpen den

9 Junii, geleyt door Mayken de Jonge van Brugge; mijn
vader was absent geweest overmidts de belegering0  van
Yperen  sedert 8 October 1682 g).

Ick track uyt Delft om te comen  in dienst van mijn
oom Pieter de Carpentier 80. 1591 den 19 October en
arriveerden bij hem in Luyck den 24 dito.

Wij trocken  uyt Aecken a 0. 1699 Vrydach den 9 Julii
en arriveerden den 3G dito tot Delft bij mijn vader, met
onsen soone Servaes.

Den 26 September des Sondachs arriveerden tot Mid-
delburgh ende daer naer den 6 Mey 1601 des Sondachs
tot Dordrecht met der wooninge in Salomons Tempel,
alwaer ick cochte  op den 2len  November 1609 het huys
genocmpt het Zeepaert, twelck mij met alle timmeragie
quam te tosten omtrent 19000 gulden.

Den 4 April 1609 track mijn broeder Pieter de Car-
pentier uyt mijnen dienst nae mijn vader tot Delft.

Den ‘L Februarii 10) wiert ick diaken van de France
kercke in Dordrecht.

Den 8 October 1611 wiert wederom diaken.

9) Zie boven bij zijnen vader Roeland de Csrpentier.
10) Het jaartal ontbreekt.
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Den 15 Januarii 1616 wiert ick wederom diaken voor
d e  30 mael.

Den 12 Augusti 1619 wiert ick ouderlingh van de-
selve  kercke.

Den 10 April 1622 wiert  ick wederom ouderlingh
voor de 20 mael

Den 5 Junii ’ 16-4  wiert ick man van de Adelicke
Leenen  vant districkt onder Dordrecht en capiteyn van
Groote Hooft.

Ultimo Julii 1625 stilo novo arriveerde ick in Cuy-
l e n b u r g h  11) ende 1638 track ick met mijn familie
daeruyt.

Den 12 Januarii 1639 voeren wij van Vlissingen aff
om te doen de reyse nao Farnanbouc ende arriveerden
op den 22 Februari i  Dinsdachs - Godt loff - mijn
eerste reyse.

Alleen gereyst nae Trespaos op den 2 Junii en den
10 wederom op ‘t Reciff.

Den 27 track ick met mijn familie van ‘t Reciff nae
Trespaos, alwaer wij arriveerden den 29 daeraen vol-
gende, wesende Vrijdach.

Den 18 November vertrock mijn huysvrouw nae het
Reciff, ter zee om de peryckelen die van de vijant te
lande waren.

Den 29 November op Donderdach avont vertrock ick
uyt Trespaos ende  arriveerden Saturdach 1 December
op ‘t Recyff ende  bleef daer tot den 15 Februarii 1640.
Den 18 dito vluchten wij van Trespaos op Goyana,
alwaer wij drie dagen bleven en wij wederom op Tres-
paos quamen, alwaer wederom des vijants troupen
onder commando van Barbalio approcheerden, die tus-
schen Maendach en.de Dinsdach nacht, wesende 2’7 en
28 Februarii ten 3 ueren  vielen op Ingenio Novo, diet
selve verbranden ende door quade wacht van de offi-
cieren 130 man versloegen.

Den 19 Martii 1640 wiert ick gemaeckt schepen van
Tamarica ende  Goyana.

Den 13 Februarii 1642 arriveerden wij in de Salinhas
ten huyse van Nons*. Petit, a 15 gulden ter maent  uan
huyshuere. Den 26 dito vertrocken  wij uyt Nr. Petits huys
en namen onse residentie int huys van Sijn Excellentie,
daer wij de brouwerijo getocht hadden voor 6864 gu l -
den; de coop geschiede op den 22 Februarii 1642.

Den 16 Julii 1642 geviert over den 10jarigen  vrede
met die van Bahia de Todos  Sanctos.

Woensdach  den 17 Februarii 1”) marcheerde het leger
in Brasil  voorbg  de Barette en  he t  Nelchuys  nae  de
Roo.le  Bergen van Gararapes, sterck 4000 soldaten en
500 bootsgesellen, daer se den 10 dito den vijant in de
leochten sagen en nae toe trocken, en lange schermut-
seerende wierdt OUS leger, doordien de vijant veel ruy-
terije hadde,  geslagen. Daer bleven van de onse 2400
dqoden en veel gevangen en gequeste.

Den 18 Junii 1645 wiert ontdeckt een verraet, dat
de onderdauige  Portugesen van de WestIndische  Com-
pagnie voorhadden op ‘t Reciff en den gantschen staet
van onse conqueu in Brasil, daer grooten  orloge uyt geresen
is en veel onso forten voor geldt aen den vijant door
~---

1’) De reden van aijn’verhuiaen naar Kuilenburg  was ongetwijfeld
gclegon in het door den heer van Dalen  medegedeelde feit (zie
jaargang 1901, kol. 303),  dat het hem 15 Juli 1619 verleende octrooi
tot het vervaardigen van eilverdraadaerk 15 Augustus 1624 was ver-
nietigd wegens het verkoopon van verzilverd koperdraad.

12) In 16-1&  viel 17 Februari op Woensdag.
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de gecorrumpeerde Gouverneurs gelevert  Wierden. Ende
also wij buyten een halff mijle van ‘t Reciff op ‘t huys
van Nassou in de Aldea woonden, wierden  subitelick
verrast, moeste  in een uere tijts alles verlaten, so brou-
werije, mout, hoppe, distelerie en alle gereetschap,  daer
ik over de negen duesent  gulden schade bij lede, sonder
de schulden en eenen neger.

Sedert den 20 Junii 1646 sijn wij va,n d’een plaets
nae dander geduerende de belegeringe in Brasil gevlucht
van de Aldea 1s) in de Nieuwstadt tot Mayken, vandaer
op Mauritia tot Fallo, van Fallo int huys van La Montagne,
vandaer wederom in de Nieuwstadt in de Meniste bruyloft,
vandaar op Nauricia tot Jan Fluyt, vandaer tot capiteyn
Sluyter, vandaer op ‘t Recif in de Raetcamer, vandaer
ter zee nae Dort.

Peregrinatio-jaren :
Santwith . . . . . . . . . . . . . . . 1

2-Yperen,  religions causa. . . . . . . . . . 2,
Brugge . . . . . . . . . . . . . . .
A n t w e r p e n ,  v a n  d e n  v i j a n t  i n g e n o m e n  . . . . :
Middelburgh. . . . . . . . . . . , . . 3
Delft . . . . . , . . . . . . . . . . 8
Luyck, Religi causa , . . . . . . . , . . 8
Aken, eadem causa . . . . . . . . . . . 2
Middelburgh. . . , . . . . . . . , . . 1
Dort . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cuylenburgh . . . . . . . . . . . . . 14
Brasil Recife . . . . . . . . . . . . . 1.
Trespaos Dilla . . , . . . . . . . . . . 3:
Brasil in Aldea . . . . . . . . . . . . 28
Brasil op Mauricia en ter zee . . . . . . . 18

70%
13ülage  1.

Tgeslacht van onse Grootmoeder,
I sabe l l a  de  Vilers.

Philips van Mijseele, 144 1.
Marie . . . . .

I
I I I I -1

Truyken, Tanneken, Jacomyna. Marie van Zegerine.
religieuse getrout  met MUseele,

te GijsbertHack. Jan Beutack, hser
Steenvoorde. eerste huwelick;

Jan de Vilers de jonge,
1480, haer 28 houwelick.

I I lil I
Maria Lleutack Grietjen. Anthouie. Isabeele, Antoine. Malie.
obiit in puerit,ia. onse grootmoeder.

Bijlage II.

Tgeslachte van Joffrouw  Isabella de Vilers ende
eersteliuk  haer grootvader ende grootmoeder:

Joncheer Jan de Vilers
Dame Nicole  de A’oyelles 1

Jan de Vilers  d ’ o II d e.
Jan de Vilers d ’ j on ge.

De voors. Jan de Vilers  d ’ oude  tomende  uyt den oorloge
te Meessene in Vlaenderen  wert aldaer hooch-bailiu  door recom-
mandatie van Madame le Poix, Religieuse ende  Prieuse des

*a) Op eene andere plaats staat: Den 17 Auguati 1645 moesten
wij vluchten uit de Aldea naer  Maricia (op een halve uere t;jts)  niet
meer als ons leven bergende.
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VOOM.  cloosters,  en dat aleer Jan de Vilers  de jonge, sijnen
broeder, te Meesene  quam.

Madame de Poix voors. recht sweertside was van Dame Nicole
de Noyelles, des voors. Vilers moeder, was dochter van den heer
Antoine de Poix ende suster van den heere van Linerculle, ende
also was sij moeye van den heere van Gommicour, nu noch levende
ende goeverneur van Maestricht.

Dese twee voors. gebroeders leeffden ten tijde dat Messire
Robert de la Marche oorloch hadde tegens den Prince van Chimay,
ende den jongen Jan de Vilers woonde bij den voors. Prince
van Chimay, hem dienende als domesticq edelman, ende dien
volgende was hg in persoone gecommitteert ende drouch de def-
fiance van den oorloge aen Messire Robert de la Marche. Dese
voors. oorloge wiert eyntlick gestilt  ende geappointeert, midts
dat den Prince van Chimay sijne suster ten houwelicke gaff au
Messire Robert de la Marche. Welcke suster treckende met
haeren man La Marche begeerde aen den Prince haeren broeder,
dat Jan de Vilers de jonge met haer derwaerts soude  mogen
trecken  ende a’daer  blijven woonen  als edelman, ‘t geene den
Prince haer consenteerde. Alwaer den voors. Vilers eenen tijt
geweest hebbende ende siende de continuelle onvrede ende stuer-
heyt van Messire Robert tegens Madame sijne voornoemde hnys-
vrouwe, begeerde sijoe  affdcheyt ende  verloff, twelck hem eyn-
delijck geconcenteert wiert met paert en wapenen, furnituere,
dienaer en reoommandatien ets., als een vroom edelman is betamende.

Daernae quam hij te Meesens  aen de Abbesse ende bij de
Prieuse Madame de Poix, sijne  voornoemde cousine, daer oock.
alst geseyt is, sijne broeder hoouh-bailliu was. Ende naedien h$
eenigen tijt edelman ordinaire en domesticq bij de voornoemde
Abbesse geleeft hadde,  noch jonckmau ongetrouwt sijnde en
tamelijck bedaecht,  nam hij te houwelick d’ eerbaere joffrouw
Marie van Mijseele,  alsdan weduwe sijnde binnen Meesene, heb,
bende eerlicke middelen van have ende intomen, eude procu’
reerden tsamen de kinderen hiervooren verhaelt.

Bijlage III.

van Hecke.
Jacob van Hecke, mijn grootvader van moederswege, filiu:

Piefers  va% Coolscamp,  is overleden in Middelburgh den 30 Sep
tember 1584 stilo novo, begraven in St. Pieterskercke. Hl
troude Barbara Euw@a, dochter van Willem Huw@, en war
bU haer:
1. Pieter va?a  Hecke, overleden in Middeldurgh den 27 Januari

1626 savonts ten 8 ueren, out sijnde 72 jaeren.
2. Japues van  Hecke, troude eerste houwelick Maria, dit

sterff sonder kinderen in Middelburgh 1598; 2e houwelicl
Sara Schyns, liet nae een dochter:

Maria van Hecke, getrout aen Mafheus  Lambrechts,  griffie]
van Eckelo; sijne dochter Dina troude met Lieven Dobbelare
huydevetter.

3. Josina  van Hecke, mijn moeder, geboren tot Brugge 155i
ende  overleden tot Utrecht op Sondaeh smorgens ten 5 uerel
den 20 April ouden stijl1 3628, out sijnde bij de 75 Jaren
getrout an Roeland cEe  Carpentier, pensionaris van Yperen
mbnen vader.

4. Noch een dochter in den Polder geboren en gesturven.
6. Noch een dochter Barbara, sturff in Londen in de schele.

Bijlage IV.
Hellinx.

Servaes Hellinx,  mijn huysvrouwen vader, gebooren tot Maes
tricht 1540, die trouwde 1557 aldaer in SB Hilariuskercke o:
Ste Hilariusdach Catrina Crayen,  mede van Maestricht geboore
1536. Miin  schoonvader Servaes Hellinx is gestorven in Luycb
subitelick, op den 4 April 1609, out 69 jaren. SUn huysvroul
Catarine Crayen is gestorven in Luyck den 20 Septembe
1603 des nachts, out 67 jaren.

Huulieder kinderen:
1. Stijn,  starff 9 jaeren out,
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2. Servaes, starff 15 maenden out.
3. Cutrz$a,  gebooren 1560 den 15 Augusti.
4. Willem, starff 17 maenden out.
5. Willem, starff 4 dagen out.
6. Servaes, gebooren 1564 den 20 October, gestorven in Luyck

den 13 Junii 1615 smorgens tusschen 4 en 5 ueren, out
Qjnde  51 jaren en 4 maenden.

7. Geraert, gebooren 1569 den lesten Junii, gestorven den
3 December 1632, out 63 jaren.

8. Stzjn, gebooren 1570 den 18 October, starff 1586.
9. Willem, gebooren 1573 den 7 Januarii.
0. Mechtel,  gebooren 1574 den 4 December, wiert een dach out.
1. Jan, gebooren 1576 den 8 Junii, gestorven in Luyck den

19 Martii 1612, out 35: jaeren.
2. Maria, miju huysvrouw.

Bijlage V.
Genealogie ende affcemute van mijn huysvrouw.

Sophia van Cuylemburch.
Also heer Gerardt de 12e heere van Cuylemburch vroech

veduwenaer wiert, heeft, hu veel natuerlicke kinderen naege-
aten, waervau den oudtsten was Melchior,  die de voors. heer
seraerdt  wan bij een edele joffrouw uyt het lant van Cleeff
ran gravelicken stamme, als bij attestatie onder mln berustende
jlijckt, doch alleenlick gehantrouwt sijnde in den craem quam
#e sterven, waerover groote processen nopende den voors. Mel-
:hiors legittimatie geresen siIn, die int Hoff van Hollant alsmede
ot Spiers gewonnen sijn geworden, maer getrocken Qnde tot
Roome, sijn se bij affsterven van vrienden onvervolcht ende
lieshalven ongedecideert gebleven, nae datter veel duysenden
)m verprocedeert waren ; evenwel so is den voors. Melchior
tltijts alhier op ‘t hoff opgevoet ende treflelick geavanceert
zeweest so bij heer Jasper  als bij vrouw Elisabeth, gelijck
3ulcx te sien is bij verscheyden  brieven van notabele commissien
bij heer Geraerdt en vrouw Elisabeth gegeven, daervan ick
d’orginele onder mij hebbe berustende, hunlieder alt@ metten
tytel van broeder ende oom intitulerende.

Melchior trouwde Joffrouw Barta en wan daerbij elff echte
kinder te weten:
1. Gerard, vader van nichte Barte  van Cuylenborch.
2. Cornelis,  sturff ongetrouwt.
3. Cristoffel,  canoniek  tot Luyck.
4. Huybert, rngn schoonvaders vader.
5-11.  Dander waren dochters en eenige soonen, die jonck sturven.

Desen voornoemden Huybert van Cuylenborch trouwde Marie
Iseren, en wan daerbij:
1. Cornelis.
2. Melsior,  mijn huysvrouwen vader, sturff in Deventer op halff

vasten 1639.
3. Willem.
4. Marie.
5. Anna, staetjoffrouw van de Palsgravinne tot Heydelberch,

die trouwde Jonckheer Volckert  Deyns.
Den voornoemden Melsior  van Cuylenborch trouwde Anna

Muis  en wan daerbij:
1. Marie.
2. Huybert.
3. Sophia, rngn huysvrouw.
4. Harman.
5. Mdsior.
6. Sara.
7. Willem.
8. Abraham.
9. Cornelis.

10. Barman.
Bijlage VL

van Lienden.
AIijn  schoonvader Harman van Lieden is gestorven in Cuylen-
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burgh op den 12 May 1644, ende 1626 is overleden sijne  huys-
Trouwe, ons schoonmoeder, den 22 September.

Hunlieder kinderen :
1. ilfuria, geboren. 15 Martii 1603.
2. Aeltjen,  geboren 20 Martii 1605.
3. Huybert,  geboren 20 November 1606.
4. Seliken, geboren 25 Junii 1608.
5. Maria, mijn huysvrouw, geboren den 1 Martii 1610 in

Cuylenborch.
6.Anna,  geboren 1 October 1615 nieuwe stijll. Den 25 Augusti
1640 wiert tmijnen huyse Vilers in Cfoyana van Brasil geslooten
het houwelick tussohen capitain Goaefrq  Doirschot  ende mijn
huysvrouwen suster Anna van Lienden ende trouden den 24
September daeraen  volgende. Den 10 Januarii 1644 capiteyn
Vosterwzn 1 4)‘arriveert  van Chili. Den 24 Februarii t#roude  Vos-

terman an onse suster Anna van Lienden. Den 23 April track
Vostermao nae Rio St. Francisco.

Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht
van Voorst (Utrecht),

medegedeeld door M. G. W I L D E M A N.

(Vervolg en slot van XLIV, 12.)

Alsnu volgt een afschrift van het ms., dat aldus aan-
vangt :

T  g e s l a c h t  v a n  d i e  v a n  V o o r s t .
Voor eerst int begin sta& te noteren dat in het Sticht

van Utrecht onder welk ook Overysel behoort ten tyden
van den Bischop  genoemt  het Oversticht driederley van
Poorstell  bekent svn eerst de Edele van Poorst in Over-
ysel gesproten nit het adelycke huys Voorst gelegen in
Sallant  ontrent twee uvren  van Swol bv welcker stam-
huys leyí, een kleyn iorpken  Voorst g&aemt.  Van dese
Edelen leeft noch tegenwoordich als hooft van de fa-
milie Hiddo van Voorst 6), drost van Zallant getrout
met een Haxsolte,  dese haere wapenen syn gansch ver-
scheyden  van de onsen.

De twede uu% Foorst ons geslachte vreemt 7), hoewel
sen ons geheylickt syn t Utrecht over hondert en meer
jaeren  al bekent geweest en(de)  lest  hebben daarvan
geweest drie dochters, een getrout aen Ad@.  Buchel  8)
genaemt  Claesjen, de twede genaemt Josina “) of Joosjen
getrout aen een Wyckersloot, de derde genaemt Geertruyt
eerst getrout aen Johannes Schipper&  10) daar nae sen
Elius I!Yverhardus  Vorstius 11),  Prof. Med. tot Leyden,
dese en bestaen ons gansch ook niet als by affiniteyt
uytwysende  de  verscheydentheyt  van  wapenen a ls
andersins.

‘4) Lees : Vorsterman.
0) Hidde van Voorst, in 1626 in de ridderschap van Overijssel,

tr. 11.12.1638 Johanna van Haersolte, beiden -t in 1660. Het hs. is
dus te dateeren  f 1650.

7) Dit is niet iuist,:  onbekendheid van den kroniekschriiver met zijn
asiendenten, zar redén  zijn dat hij zich aldus uitdrukt: Het geeft
evenwel des te meer vertrouwen  in zijn mededeelingen.

8) Bedoeld is Mr. Arent van Buohel  geb. Utrecht 17.3.1566, t ald.
15.7.1641, begraven Geertekerk, die 26.4 1593 huwde met Claesken
van Voorst, f- 3.9.1644, dr. van Cornelis Joostensz. en wede. Valentijn
van der Voort.

0) Volgens een ander h.s. huwde deze Joeina met Thomas van Bree
Fredzn.,  en huwde eene Sophia Cornelia van Voorst (dr. van Cornelis
en PetrÓnella  van 0. ermee;). neb. 1561. f- Utrecht 9.11.1623 (St.
Geertek.), op huw. voorw. 8.$,%2 met Jóh&n  van Wykerslooth, geb.
Utrecht 20.10.1557, ald. vermoord en begraven Geertekerk 27.7.1602,
vaandrig der burgerij (zn. van Hendriken AntoniaGesinavanBenthem).

‘0) Dr. Med. Johan Bapt. Schipperius, geb. 1566.
11)  Zie Alb. Acad. Lugd. Bat.

De derde van Poorst als sy ons raecken soo kan men
int kerckenboeck van de Buyrkerck vinden Ao. 1603
dat eenen  Willem van voorst kerckmr. is geweest en eer
de nieuwe glasen quamen  van de Gilden heeft syn wapen
als kerckmr. synde een ram gestaen in v(er)soheyde
glasen by kerckmeestérs gegeven en vernyeut ontrent
den jare 1620 waarvan ook mentie gemaeckt wort by
Johannes Bommelius in historia motuum Ultrajectinorum
isser geweest eenen  Evert van Voorst, dewelcke scheynt
een iverich en voornaem borger  geweest te syn, of dese
sy geweest de vader van Teunis Evertsz. vw12  Yoorst
onse bekende grootvader en kan ik niet vast seggen,  dan
mene waarachtich te syn dat dese sen ons  ges lach t
aennex  is, om dat ik meermaels van peetvaders za: heb
hoeren seggen waarvan ik goede geheugenis heb met
hen gaende  tot Cornelis Petersz.  van Swaenenburch en
daar haelende  de duytsch historie van Holtentius, de
metib. Ultrajectinorum de welcke  in quaet duyts over-
geset  ik hem geheel heb moeten lesen,  en hy indigne-
ren(de)  dat daar in van voorst vergeten  was, den welcken
ik naemaels by Bommelium gevonden hebbe.  - Onse Ge-
nealogie kannen  wij niet vaster maken als beginnen(de)
van Teunis Evertsa. run voorst wyens huysvrou heeft
geheten Geertruyt  Jans, dese heef’t gehadt ses soonen,
Et-ert,  Cornelis, Cf!/sbert, Il’illem,  Jan, Hieroqmus en
een dochter genaemt Cor?zelia, de memorieta,fel  waarin
hy met syn sonen  en dochter geschildert nae de wyse
d o e n  gebruykel(yck)  als in den jare 1666 ,  be rus t  by
Lqlcas van Poorst, vroetschap  tutrecht (nota bene).
Dese  Teunis Evertsz. van Voorst heeft onder de eerste
tutrecht mede een smaeck gekregen van de Grefor-
meerde religie soo dat hy in de Klaoskerk op een
seeckeren tyt publiquel(yck) de pastoor heeft tegenge-
sproken hem van leugenen  beschuldigend en(de)  als doen
ter tyt Albertus Spigius deken van St. Jan inquisitor
hereticae pravitatus was soude  in groot gevaar gecomen
hebben ten waar syn kinderen en vrienden voorgegeven
hadden dat hy van ouderdom sufte en niet wel met het
hooft bewaert was waarop belast is dat sy hem wel nau
in hups souden  bewaren , en hebben niet alleen een
eerlycke amende  voor de paep moeten geven, maar de
kinderen hebben ook in het besonder  voor hem als een
simpel mensch moeten boete doen.

De voortelinge van hvert van Yoorst outste soon van
Teunis van voorst Ao 1669 op Ste Nartensdach is Ecert
Teunisz. van voorst getrout met HendriclGe  Willems;
Ao 1661 Petri ad Cathedram is geboren Il:illem Everlss.
van Yoorst;  Ao 1663 daechs nae Vroulichmis is gebooren
Grietjen Everts; Ao 1664 op den tweden dach Juny is
geboren Teunis Ever&.; 80 1666 dinchsdachs nae Am-
steldamsche kerckmis is geboren Aefjen Evertsz; Ao 1666
op Alderkinderendach is  geboren leunis  Ecertsa.; A”
1668 s maendachs voor lichmis is geboren Jacob Eaertsz.;
Ao 1669 is geboren Hieronymus  Evertsz. Hij is gestorven
in den jare  1672 en nae syn doot den 22 Octob(er) heeft
syn vrou gekraemt en geboren en is genaemt E v e r t
Evertsz. van Voorst.

De ontste soon van Evert van Voorst genaemt Willem
Eoertsz.  van voorst is getrout met Aefjea Lucas  de
S’wart  1 s), waarvan geboren is Ao I 690 clen 9 Septemb(er)

13 Deze Aefje had tot grootvader Gerrit de Swart, die met zijn
huisvrouw “Gryetgen”  zou hebben gewoond !,op de gansemerct in
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Lucas 17nn Yoorst, noch synder geweest twe soonen  de
een genaemt Willem, getrout t’ Antwerpen en aldaar
gestorvep, de andere genaemt ffeurt die in Vranckryck
gestorven is; Lzccas van Toomt  is getrout Ao 1618 den
13 Novemb(0r)  met Catlawina  van Voorst syn n i c h t ,
hier van comen  van daen  Gysbert van Voorst cum a.

De dochter van Eaert Teuninz.  van voorst  genaemt
Grietjen  Erertsz. van Voorst is A” 1679 den 6 Juny
getrout met Gerrit Eersten van Meerwyck, die doenmaels
tUtrecht  Borgerhopman is geweest, hiervan syn gepro-
creert elf kinderen en is Grietjen  Everts gestorven A”
1601 den 23 Juui en Gerrit Lara  Meerwyck is gestorven
Ao 1603 den 25 Juny. Ontrent de kinderen nopen
de overige dient dit aengetekent,  de outste soon Eernst
Gerrifsz.  uaI&  ~~~eer~o@c  is t Utrecht een silversmit  ge -
weest, dan heeft hem verlopen met veel andere bergers
tutrecht in den jare 1610 waar o(v0r)  hy uyt de stadt
is gebannen en heeft hem een wyl tyts t’hntwerpen
o n t h o u d e n  e n  daarna0 weder in tomende is hy leven
langh geappoincteert  als dobbel adelborst, deses soon is
Adriaen van Meerlc;yclc  wonen te Fredrickstadt  int
lant van Holsteyn, alwaar hy heel wel vaert, vorders
isser  geweest een Eoert Gerritsz. van Meerwyck, geboren
Ao lö82 op den 31 Octob(er),  is een.. . . . 13)  g e w e e s t
ten duytschen huys is gestorven A” 1636, vorders Eli-
sabet Gerrits 2’nn lb!eeruqck  is geboren 80 1692 den
laetsten  Juny en getrout met Carel  Pauwelsz.  van dlerck
den sevenden  May Ao 1616, hiervan comt Paulus van
Merck, rentmr  van(de)  Omlanden .

Postreme so0 behoort tot de kinderen van Geert van
Meerqipk,  Corlrelis Gerritss.  vun Meerwyck geboren den
27 Novemb(ur)  1698 getrout met Griefgen  Damen, hier
comt v a n  daen ran Beerloyck.

Verders  Grietje Evertsdochter van Teunis Evert&. van
Yoorst  geboren Ao 1063 na0 vroulichmis is geweest de
moeder van Aefien-nicht, getrout an enen van Rhet?e?a
waar van noch verscheyde naesaton syn, de dochter Aefjen
Everh neboren 1665 is peweest  de moeder van Hen-
dïikjen,Ownarvan comt Prter-nicht  met  de  haeren.

Ieunis Ever&.  geboren Ao 1566, is geweest de vader
van Herldrickie-nicht  onlangs gestorven, Jacob Erertsz
is geboren A” 1668 en getrout met Alfert van Schadew-
broeck  0n zonder kinderen gestorven Ao 1643 den derden
Martii.

Voorders komend0 tot  de twede  soon van T e u n i s
Ecertsz., die heeft geheten Cornelis,  na0 dewelcke vorders
staat te inquireren.

De derde soon is geweest GysOert Tezhllisz.  rala  Voorst
en is Ao 1566 gotrouwt  met Maria Jans cxzrt Doorn,
hy is een man geweest  te Utrecht seer wel b e k e n t
l&ge jae ron  voornemen  lakenkoper  wonen in de
Nobel  bi j  de Geertenbruch  daar naer  is  hij  geweest

Zameraer ook borgerhopman wanneer t’ Ut.recht  maar
v i e r  b o r g e r h o p m a n n e n  waeren,  heeft sich seer  wel
gedragen Ao 1681 in de periculeuse tyden van Lycester

1 gelyk te sien is by Bor alwaar hy gementioneert wort
onder den naem van Gysbert Teunisz. van Voorst i n
v(er)scheyde requesten uyten naem van (de borgery
door de hopluyden ov(er)gegeven  was ook een iveraar
van de religie soo dat hy ook in de periculeus0 tyden
Ao 68, 6!) tot een entseventich  toe syn huys meermael
verleent heeft om de godtsdienst daar in te plegen,
heeft ook v(er)scheyde predicanten  gcherbercht  en meer-
maels  dien vermaerden Petrus Dathenus, ook plachten
ordinaris by hem te logieren  als 0en goet vrien t Elbertus
Leoninius alias Longolius ; desens  soon is geweest Anthonis
Gysbertsr. van Voorst, onse bestevaer geboren Ao 1669
den 21 January en getrout met Alid  Scheperiats  onse
bestemoeder den sestienden April Ao 1688 en is gestorven
den 4 Ja(nua)ry  Ao 1630 s’nachts  tussen 1 en twee, hy
is begaaft geweest met een sonderlingh verstant en een
raru memorie is heel vroegh aengecomen en(de)  na0 dat
hy syn studien t’utreoht  volbracht hadde  in Gymnasio
Hieronymiano  onder Rectore  Lauwermanno en conrec-
tore Eyckio is hy noch geen 16 jaarout syndevansyn

~ vader gestuert na0 Lyden en heeft aldaar Lipseum horen
~ lesen,  dan alsoo hy woonde in het huys van Antonius

Strutius, Prof. Logica0  en(de)  syn vader gewaar werde
dat die paaps was sorgen(de)  dat hy in het stuck van
Godtsdienst soude  v(er)keert  worden heeft hem thuys
ontboden en(de)  terstont onbedachsaem genoch met on-
seker geselschap nae Vranckryck gostuert  doch alsoo
syn ontrouwe compangons hem door listicheyt al syn
gelt ontfutselt hadden, soo is hy gans anders geen uyt-
comst wetende gaen dwalende als hy plach te seggen
by manier van een bedelaar nae Leuven toe tot syn
oom Willem van Poorst  van dewelcke hier nae breder
sal gesproocken worden. Hier vont hy Jacob Evertsz
van Voorst, onse Jacob-oom, die Willem syn oom by
een14).... bestelt hadde  omdat hy niet wilde leren,
en als Willem en Avatoni uan Voorst een ketterschen
aert merckten  soo en heeft hy niet lange daar quartier
gehadt, maar door de vader Gysbert Teunisz enich gelt
betomen  hebben heeft hem wederom na0 Vranckryck
gestuert; dan de goede jonge man di0 de werelt  niet
0n kende is haest weder geldeloos geworden soo dat hy
uyt desperatie dienst heeft genomen onder de Troupen
dewelcke  Koninck  Hendrick  de derde aennam tegen de
Koninck van Navarren  en is -daarmede al verseylt na0

Tours toe ; de vader ondertussen bekommert synde waar
syn soon gebleven was, totdat hy sen een seker Uyters-
man  beken t  syn(de)  gelegontheyt  vont aen syn vader
te schryven  dewelcke  als hem gelt fourneerde voor een
gedeelte in Vranckryck en voor een ander gedeelte to
Geulen soo heeft hy sich van den dienst vrygekoft en
is met het klyne gelt wat hy hadde  syn voeten voor
syn peert gebruycken(de)  gaen dwalen door Loteringen

en(d0)  Elsas op  S t rae t sborch  en  van  daa r  op  Geulen,
alwaar hy wel syn wissel vont maar is wederom in een
nieuw gevaar geraeckt  want syn vader aldaar hebbende
een factoor van Rijnsche wynen soo was die wynich tyts
te vooren doorgegaen met de kas laten op de naem
van Gysbert Theunisx. van Voorst veel schulden en(dO)
_

thuys  van Vos”, bók  in de .roosbaer”.  Zij waren gevlucht uit het land
van Bentheim “toen het spul opquam” en brachten vandaar mede
,,twe  stene stoëpen  die n&h s&n goor  Claes Voos (Vos) syn htiys
op de gansemarok”.

Gerrit de Swart en Grietje N. N. hadden 6 k., n.1.: 1. Adriaen
(wonende ,,in het houten pert”).  2. Lucas X Dirkje Compoatel (de
ouders van Aefje bovengenoemd). 6. Gryctge. 4. Burghen.  5. Marghen
X Willem Veer, mandemnker. 6. Methgen.

18) Dit woord is massief doorgehaald, vermoedelik  door een nazaat,
uithoofde van een inferieur baantje door dien Gerrit bekleed.
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10 Het woord, dat hier stond is onleesbaar gemaakt.
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de soon ontdeckt synde soudo sekerl(yck)  gea r re s t ee r t
geweest ten ware pater Wachtelaar t Utrecht heel wel
bekent hem tydel(yck)  hadde  gewaarschout en is alsoe
te voet met een eenige kompanjon de wegen seer on-
vylich synde door strukers entde)  roovers door Hessen,
‘tsticht  Paderborn,  LNinden  eu Muns te r  gedwae l t  to t
Embden. Twee dingen syn op dese wech  remercabel
geweest, eerst, dat als hy dwaeldo door een onbekent
bosch tegen den avont seker man gevonden hebben
varsch van(de)  moordeuaers vermoort, waarom hy met
syn cameraet  geen ander raet weten geklommen syn
op een hoogen boom, en(de)  hebben alsoo de nacht met
sorge doorgebracht. Ten anderen gecomen synde tot
Kassel heeft Willem Lantgraef van Hessen uyt de porters
notulen v(erjstaen  hebben dat hy van Voorst heette
op sy(n) hof gevordert eu(de)  v(er)menende  dat hy was
van  de  Ede le  van Poorslen  uyt O(ver)yssel  vorstel(yck)
tracteerde maar hy niet wetende nae swerelts wyse te
simuleren, is syn geboorte plaets en conditie alte ruym
uyt bekent. Thuys gecomen synde soo heeft syn vader
terstont uyt gevonden (die doen in heel goet crediet  was)
een eenige dochter die onder de borgers dochters wel de
gequalificeerste gerenomeert was, te weten Alid  Scheper&
onse beste moer, met dewelcke hy getrout is A” 1688 den
16 April en gaf de vader met hem ten houwel(yck) de
hofstede aen de vaert genaemt Bloemendaol synde een
leen vant capit tel  van S to Marie en(de)  een hofste in
Gervertscop synde een buerschap vant dorp Harmelen
a lwaar  doen  de  landerye  soe slecht waren dat een
mergen  niet op en brachte de weerdy van drie vette
gansen. Net de bruyt wierde gegeven vier duysent gulden.
Van dit houwel(yck)  syn geboren 6 dochters, 10. geheten
Beertru,@  en is jongh gestorven, de twede Adriana ge-
storven 19 jaar out synde, de derde ,lohanna  getrout
sen Gysbert Schoocl~,  de 40. Catharina getrout aen haer
neef Lucas von Voorst en gestorven den 9 Narty 1600,
de 60. Geertw,+,  jonge dochter gestorven, de 6”. Martina
getrout sen heris  ca/, Stralen. Vorders  soo hadde  Antoni
vatx  Voorst tot de hooghste bedininghen van Utrecht
tonnen geraken ten ware hy onversichtel(yck)  met syn
vader G!+dert Teunisz. hem in de pacht ingewickelt
hadde  waar by quam, dat hy lossel(yck)  hadde aenge-
nomen een hierusalemsche rijs& onder weddinge van
veel honderden, dewelcke als niet voort en gangh heeft
hy voor roucoop wel drie a vier honderd guld(en)  moeten
uyttellsn. A” 1607 op een wintersche avont vallen(de)
ov(er)  de muer by Catharina Qasthuys heeft syn een oogh
verseert  doch conde  gaen tot den jare 20 toe doch niet
lesen,  wanneer hy sitten(de)  tot syn swager  Lucas van
Voorst geweldich heeft begonnen te bloeden uyt het
verseerde oogh on is van die tyt het ander oogh per
consensum soo naar het ander getogen, dat hy 10 jaar
geheel blint is geweest, doch wanneer hy noch enigh-
sints tgebruyck des lighs hadde,  hadde hy theele nieuwe
testament met alle de Psalmen met groote caracteren
i n  v(er)scheyde schryfboecken geschreven, soo dat hy
al de psalmen op rym niet alleen maar alse occurreerden
in de ordinaris v(er)sen  mitsgaders het hele nieuwe
testament van buyten toste reciteren, heeft oock in synen
ouderdom syn studien neerstich gerecolleert,  insonder-
heyt met syn dochters outste soon Martinus, heeft ook
syn andere kintskinderen  seer aerdich het a. b. weten
te leren.
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Volgt onder de soonen  van Zeunis  Evertsz.  can Voorst,
W i l l e m  VON  Voorst,  die int geslach genoemt  wierde
,, Heerom” ; was een man niet vreemt inde studie enhadde
syn meeste leven te Leuven versleten in welke Accademie
als genoteert worden 4 collegia philosophica de naem
voeren  van haar insignia, te weten Lilium, Castrum,
Poreus en Falco, soo was het Collegium falconis seer
vervallen door de quade administratie derov(er)  gehouden,
doch hy hetsnlve aennemende en geworden synde Ca-
nonicus  Sint Omer  heeft hetselve voersichtel(yck)  geres-
titueert en is lange jaren Regent van hetselve geweest,
heeft verschyde van syn broers kinderen tot sich  ge-
vordert en wel willen helpen, dan van het merendeel
derselven om de v(er)schydentheyt van religie een af-
keer hebben soe is syn affectie meest gevallen op
Antokus  Vos syns susters Cor9zelin soon dewelcke als
erfgenaem van syn goet hem gesuccedeert heeft in het
regentschap en is niet alleen geweest Canonicus Aeriensis
maar  oock rector Academiae  Lovaniensis en(de)  wor t
aldus geïntituleert in Fastis Academicis  pag. 39, Antho-
nius Vossius, Ultrajectinus 9. Th. L. regens falconis.

V o l g t  J a n ,  d e  vyfde  soon van Teunis Ecertsz. nae
welokers  nasaten  men moet inquireren synde van hem
b y t  g e s l a c h t e  gekent syn  dochter  diva!/  1”) te Geulen
getrout aen een boeckebinder dese hadde  eertyts ge
woont by ,,Heerom”  IVilZem  te Leuven.

De leste soon is geweest Hyeronimius na welckers
naesaten m0n moet inquireren.

De enichste dochter vsn leunis Euertsz. is geweest
C’ornelia  en is getrout aen enen Vos welckers soon is
geweest Jnn Vos en een geestel(ycko)  heer Willena  Vos
alvorens gespecificeert by \I’illem  rcrn F’oorst. Syn ook
3 dochters bekent Aeltjen, die jonge dochter geestel(ycke)
gestorven is, een getrout aen van de Kloes  procureur
t  Utrecht,  en een getrout sen  Il‘intershoven,  dit syn
soo wel de nasaten  van Teunis  Eoertsz.  van Voorst.
(Nota bene) dat men noch inquireren moet op het na-
volgen(  eerst naar de maechschap van Cornelis  Petersz.
Swanenburch  gewesene  vroetschap  t  Utrecht en syne
naesaten; 20 hoe nae ons bestaen  de paepsche vauz  Voorst,
als de tinnegiter ; 3’ waar de maechschap van daen comt
met de Blanckendaels;  40 die nicht van Yoorst te Vianen,
waar dat die van daen comt.

T  g e s l a c h t e  v a n  N r .  Meerten S c h e p e r i u s .

Martinw Scheperius, de grootvader van Johanna en Ca-
trina vo9a Voorst, onse overgrootvader heeft sich eerst laten
noemcn  Martinus Scheperius  van Romerswael  gel(yck)  noch
syn wapen o(ver)eencomt  met het wapen van Romerswael
een vleck in Zelant wel bekent, hoorde anders geheten
te hebben Martinus Sckpperius,  is geweest een natuer-
l(ycken) soon v a n  Cornelircs  Duplicius  Schepper&,  e e n
treffel(yck) aensienl(yck)  edelman, heere  van Eyck, raedt
van keyser Carel en van synent wegen Ambassadeur
tot v(er)scheyde koningen; sijn nzoeder is geweest de
dochter 1”) de moy een dochter van Claes  FVillemsz  Krom-
stryen out bargemeester van Circkzee en lange jaren
in(de)  periculeuse  tyden gecommitteert  niet alleen ge-

1”) Zie Maandblad 1924, kol. 280.
16) De gecursiveerde woorden zijn in het h.s. doorgehaald, zoodst

de zin onverstaanbaar werd.
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committeert in de Staten van Zeelant maar ook tot den
Ra& van (de) Staten die doen ter tyt de Staten Generael
representeerde. Duso Schepper& hadde  dese vrou ge-
naemt BeEtjen genoeghsaem ondertrout, dan alsoo sy niet
adel en was en hy ridder gemaeck(t) was van Keyser
Karel, twslk een groote weerdicheyt was, heeft se noyt
te kercke geleyt, dese Bel+? was  noch tans  verwant
aen eorlycke geslachten van Zelant genaemt Ockers,
Mossels, Hoffers,  Huberts en anderen, soo nae als &eerte?t
Schepperins  was aeu  Cromstryen,  soo nae was hy oock
aen Leentjeu-nicht, getrout aen eeneu Wouters, welckers
kinderen langen tyt getrafiqueert hebben in Spanjen
aengenomen hebben den naem Cfuitires  syn heel ryck
geweest en daarvan heb ik gekent  dese 4 sonen Pedro ,
Johan,  Frcwçois  en Lambert,  van dese is alleen getrout
geweest Fronçois  acn een joffer de Haen  van Amster-
dam, dewelcke voor weynich jaren geweest is borge-
meester van Haerlem. Leenlje-nichts-moeder  is wederom
getrout sen eeuen  Verstrateil,  waarvan soon wel nage-
laten heeft wel vijf tonnen gouts en nagelaten heeft
een soon heel kort van persoon dewelcke als hy bruygom
soude syn te Hamburg aldaar is ov(er)leden  maken
aen(de)  v(er)maarde  poët Barleus  duysent  ryxdae lders
die syn meester hadde  geweest, die hem ook met een
treffel(yck) epitaphium heeft vereert, te lesen  in syn
poëmatiën - Van dese V(er)straten  hebben de Wouters
groot goet gebeurt . - Komen weder tot  meester
3lnrtinus  heeft noch gehadt een broer met namen Laserus
waarvan geweest is een dochter Maria dewelcke lang ge-
woont heeft tot Martinus Schepper&  doch liep eynde-
l(yck) wegh nae Zelant voorgeven sy soude  wel 26jaar
by haar moy wonen en geen man krygen, in Zelant heeft
sy aengeslagen een varentgesel waervan gecomen  is nicht
Jacomina welkers kinderen noch ov(er)ich syn, is getrout
geweest aan een Laurens II<llems  en daar nae aen eenen
Suwtoogh,  synde een kistemaker. - Marlen Schepperius
heeft ook een suster gehadt genaemt Adriana ge t rou t
te Cirkzee aen eenen  Witten, een steenkoper is sonder
kinderen gestorven. A” 1624 en(de)  is Qhysbrecht Schoock
en Qeertruyt van Voorst daar nae toe geweest om nae
haa r  erfenisse te inq(ui)reren,  maar hadde  haar  mees t
goet sen Jacomina gemaeckt, die sy opgevogt  hadde.
Van wege den grootvader van Mr. Martinus Schepperiun
comt de vrientschap  van syn moeders wegen met de
vrinden te Rotterdam genaemt Splinters en(de)  syn daar
geweest 4 zusters aen myn bekent Evertjen, Adriaentjen,
Teuntjen en Jannichjen. - Ecertjen is getrout geweest aen
Mr. Pieter van Oudewater, chirurgyn van(de)  stadt Rotter-
dam ende admiraliteyt, heeft groot goet naegelaten  en
drie soonen waarvan misschien noch enige laven. Adriaen-
tjeliis  een bagyn geweestint MagdalenaClooster.  - Teun-
tjen en Janijen  syn ook eerliyck)  getrout te Rotterdam.

Wederkerende tot Mr. Neerten  heeft van syn vader
een heerl(yck) legaet gehadt, dan alsoo de broeder pos-
sessie van de goederen hadde aeugenomen  nergens nae
tselve heeft tonnen bekomen en alsoo de troubelen al
ontstondon in den jare 1660 en isser  geen gelegentheyt
geweest om by rechtsforme sulx te v(er)vorderen,  heeft
eerst gewoont  t Antwerpen by een spaenschen chirurgyn
alwaar hy j3erfect de spaensche tael gelecrt heeft, van
daar is hy getogen nae Mompeliers in Vranckryck alwaar
doen de medicynen  floreerden en heeft kennisse gekregen
met een Engels heer die hem ov(er)nam  nae Engelant
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alwaar hy occasie  gevonden heeft om die Engelsche tael
te leren, vandaar is by gecomen  iuno Brussel en heeft
gewoont t e n  h u y s e  van d e n  voortreffel(ycken)  v(er)-
maerden medicus Andreas Vesalius  die de v(er)maerste
mr. anatomicus was en heeft veel van hem geleert,  is
naderhant te Delft gecomen  alwaar hij een vrou getrout
beeft en ook een kint daarby gehadt doch vroegh ge-
storven ; heeft aldaar kennis gehadt met den v(er)maer-
den practicus Johannes Forestus dewelcke hem menich-
mael  mentioneert in syn Observationibus medicopracticus
waer hy genoemt  mort Mr. Nartinus  vat3 Romerszoael;
schynt aldaor een chirurgyns winckel gehadt te hebben ;
syn eerste vrou verstorven synde is te Utrecht komen
wonen en(de)  alhoewel hy geen gepromoveert doctor in
de medicyne was heeft st,rax een groote practycq gekre-
gen soo dat hy terstont koft een huys in de Springwech
op de hoeck van(de)  Haverstraat alias de Grotsteegh is
in syn practycq sec’r  geluckig  geweest en(de)  heeft het
t Utrecht alleen ingehadt met eenen  Jelis devadervan
doctor van(der)  Gal lange jaren t Utrecht geen medici
synde als eenen  Jacob van Hneften  dewelcke alhoewel
hy gepromoveert doctor was nochtans geen practycq
hadde, omdat het een droncker was ; alsoo hy goet Spaens
en Engels sprak soo heeft hy ten tyden de Spanjarts
t Utrecht waren veel geldt van haar gewonnen en van
N o r c a r m e s  l’) die hy van de teringh genas l s), die
goeverneur vant Casteel was voor elck  visiet  krygen(de)
een dobbelde pistolet ; daernae als Leciester met syn
hoffhoudinge t Utrecht quam in de jare 1686 heeft onder
de Engels veel gelt gewonnen, de Engels gewoon
synde een rosenobel te geven voor elke visite. Is ordi-
naris medicus geweest van Floris Pallant eerste graaf
van Cuylenborch, Ferdinant van Merode,  borchgrave van
Montfoort, die vele briven aan hem geschreven hebben
gel(yck) ook een brief geweest geschreven van Willem
van Nassau, Gouverneur van Vrieslant, die hem bedanck
als een vader omdat hy hem genesen  hadde  van een
periculeuse quetsure, Johannes Hurnius 19) vermaert
professor medicus te Leyden plach ordinaris ov(er)  sware
accidenten met hem te consuleren, als ook Verdoes  be-
roemde medicus te Delft alsook Jodocus Lommius 20)
med. binnen Gorcum.

Vorders Mr. &eerteu is getrout Ao 1663 met Qeerichje
Nobel van welken geslacht daar nae sal gesproken worden;
dese was opgevoet by haar nicht Van Amerongen d i e
haar als een dochter geadopteert hadde,  en woondeop
de  Koornmerck  in t  hooghe  huys ;  haar  naem w a s
Qeertru?/dt  Jans de Haen en haar suster was  ge t rou t
aen Jan wn Le?lt raetsheer int Hoff van Utrecht doch
een hert  vervolger van die van(de)  religie, sy besat
groot goet haer  aengecomen van haar man Qovert van
Amerougen met haar nichte  die sy uytheylickte, gaf in
c o n t a n t  g e l t  1 3 0 0  gul(den) en soude  haer erfgenaem
gemaeck hebben van al haer goet; dan, als Mr. Meerten
tgelt  ontfangen hadde,  bevont hy datter  enige sticken
gouts te l icht waren, met dewelcke als hy de vrou
te ruch  stierde  is de nicht alsoo ontstelt, dat se haa r
ten huyse uyt heeft gejaecht  en heeft er noit in gratie

‘7) Philips van St. Aldegonde, heer van Noircarmes, 1_ 1574.
1s) Die genezing lijkt ons wel wat overdreven.
10) Ten rechte Johen van Heurne 1543-1601,  zn. van Otto de Hornes

en Geertruy  van Velsen.
10)  Jodocus Lommiue, =b 1500 tot nB 1562.
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g e c o m e n ,  deselve  nicht vco~  Amerongen haar meyt tot
erfgenaem gemaeckt, die tgoet gebracht hoeft sen de
Ro!/esteyns,  daar se aen troude.

Qeerichje, dese vrou was een vira.go  21) en(de)  ten tyden
van(de)  Spaenjers heeft sulx getrout 22) want in haar
huys gel(yck) ook alle andere borgers hebben twe
Spaenjerts  en die willen(de)  2s) als haar man buyten
de stat gehaelt was by een krancke heeft het spit ge-
nomen en(de)  den eenen  Spaenjert buyten haer keuken
gestoten hebben(  heeft den anderen soo onthaelt dat
hy gedwongen was syn degen over te geven. Van dit
houl(yck) syn geboren twe kinderen, te weten A l i d
Schepper&,  den 4 Dec. Ao 1563, dewelcke getrout synde
met Antoni van Voorst, is binnen Utrecht gestorven den
2 Sept. Ao 1638; ‘t andere kint is geweest J o h a n n e s
Babtista Schepperius g e b o r e n  Ao 1668, heeft  eerst  te
Leyden gestudeert en woonde int huys van Antonius
Strutius, is tot groot leetwesen van syn vader paeps
geworden; is geweest in Italien en te Ferraren Ao 1689
doctor med. gepromoveert; is ook tutrecht getrout met
Qeertrullt  v a n Vourst,  en by haar ook twe kinderen
geprocreert  die vroegh syn gestorven; hy selven is
ov(er)leden A” 1693 den 25 Febr. maar out synde 26
jaar; syn weduwe Geertrzcyt  rnn Voorst 24), (hertrouwde)
a e n  Ellus Ecerardus  Yorstius  e r s t  Ph i s i cae  daa r  nae
Bot. et Med. Prof. wiens soon Atiolphus Vorstius als noch
de outste Prof. Med. te Leyden is.

‘t G e s l a c h t  van(de)  N o b e l s .

De vader van Cferarda  Nobel is geweest Jacob Nobel,
heeft gehadt  13 kinderen; syn vader is geweest Gerrit
Nobel gestorven tUtrecht  A” 1641 den 18 Meert; dcse
syn vrou v(er)storven  syn(de)  is priester geworden ge-
l(yck) hy in sulcken habyt  uytgeschildert is alwaer ook
berust het conterfytsel van Jacob Nobel; syn moeder is
gewees t  van de Luttekehaysen een heel out geslacht
t Utrecht onder dewelcke geweest is Elins Luttekehuysen
de oom van Jacob Nobel een van(de)  principaelste pries-
ters t Utrecht wiens conterfytsel ook is by moij van
Stralen; is gestorven den 10 Septemb. A0 I 540.

Jacob Nobel heeft noch een broer gehadt genaemt
Aert Nobel dewelcke geweest is proost van Kessel en
wiens conterfytsel berust by Lucas vn9a Voorst. --Jacob
&obel is  geweest van syn hantwerck een schilder,
kost wasz5)  Latijn en syn advys 26) was Nobil is  est
i l l e  q u e m  n o b i l i t a t  v i r t u s ,  gel(yck) to t  moi j  van
S t r a l e n  is te sien met syn eygen hant gesch(revenj.
Syn vrou is geweest Catharina  van der 1Uoet  van adel(ycke)
geslachte te Brussel met dewelcke hy tegen danck van
vrinden doorgingh in haar vaders huys schilderende, is
t Ut rech t  gewees t  cameraer  en lang kerckmi  van Sfe
Nicolaes. - Syn kinderen van dewelcke nasaten  noch
syn geweest Gerrichjen Nobels nu alrede gementioneert,
Anne Nobel  getrout aen Jan Terleegh van Boeckholt
wiens soon is geweest Jan Terleegh van dewelcke wy
geerft hebben en was getrout sen  Zetgen van Doorn,
hadde  ook een suster genaemt Elisabet  Jans Terleegh,

2’) Menwyf.
‘$) Zal  eene  vorschx  jjving zijn voor_  ,getoond”.
*si Ontbreekt een eedeelte  van den zin. waarin de kwade bedoelineen

van’ de Spanjolen nader  worden aangeduid.
94) Hier zal het woord: hertrouzud  zijn uitgevallen.
9,)  Lees: n kende wat”.
26) Lees : .devies”.
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dewelcke  jonge  doch te r  i s  ges to rven  out in de 70
i aren. Vorders heeft Jacob Nobel een dochter gehadt
g e n a e m t  Berrigjen,  d i e  g e t r o u t  i s  g e w e e s t  a e n
Melchior  IPeyma?z een  out g e s l a c h t  tutrecht, i s  ge -
weest een glasenmaker; hier van syn gecomen 4 doch-
ters fiiynijen  getrout aen Otto van Snellenberch  waar
van syn wederom geweest 4 soonen  !lewuis,  Jacob, Jan,
Cornelis,  Joosjen getrout aen Berellt  vcln  Oldensee l ,
een z 7, gestorven sonder kinderen ; Mcty getrout aen
Eldert Lubbertsz van Oldenburch  ook sonde;  kinderen ge-
storven; Griet getrout aen ll’ernert  Versleegh, hiervan is
een soon Dirck  Versteegh gewees t  bewinthebber  van
Geest  (?) en getrout aen(de)  dochter van ondersek. Haften.
Vorder Jacob Nobel heeft een soon gehadt genaemt  Aert
Nobel,  die langen tyt in St. Catrynen by Janniten ge-
woont heeft en was soo veel als haar rentmr.;  leyt
begraven in de Catharyne kerck  alwaer ook gegraven
is Jacob Nobel met syn huysvrou. Jacob heeft ook een
soon gehadt Cornelis Nobel, daar hy veel mee te doen
hadt want hy was seer qual(ick) getrout en woonde
achter t’Wystraet  en op solder woorden met syn vrou
krygen(de)  is sy uyt venster uytsprongen en alsoo doot
viel waar v(oor)  Conze/ moste vluchten en is proces
criminal gemaeck t Utrecht; dan, hy si& wel bewust
synde heeft sich te Vianen alwaar hy vluchtigh was
gestelt in purge en is den 23 Augusti 1565 gesloten op
den toren van St. Paul alwaer hy geseten heeft’tot  den
26 Juny 1666 als wanneer hy is solemniter geabsolveert.

(In de Magdalena kerck)
Johanni Baptistae Schipperio  mid. doet. immatura

morte exstincto, parentes  lugentes posuere, vixit annis
25 menses  6 obiit 26 die feb. 1693.

Gerardae Nobel viduae magistri Hurtini  Schipperii
matri  carissimae quae  vixit annos 76 ex hac vero vita
decessit 19 Novemb. Anno Dom. 1610 Aleidis  Schipperia
filia unica L. M. Q. P.

ikfartinus  Schipper&  med. Ultrajectinus obiit Anno.
Dom. 1603 die . . . . aetatis suae 78 requiescat in pace.

Ex Calendario anni 1663 quod fuit avi Martini Schip-
perii ad d. 4 decemb. haeo legunt. hoc dieinter horam
quintam et septam nata est mihi filia quae nominata
fuit Aleydzs hanc susceperunt ex Baptisme Dn. Johannes
a Duvenvoort scholasticus in Cathedrale Ecclesia et
neptis  mea d. Amerongen  et neptis  mea inper  Gera rd i
Pot, consulis  erat antem dies Sabbati.

Joannis Baptista Schipperius promotus est Farrariae
Ned. D. Anno 1589, Indict.  secunda d. 19 Nay.

Bijdage tot de genealogie van het uit de provincie
Utrecht stammende geslacht de Wijs,

door Mr.  JOAN MU L L E R.

Hetgeen hier omtrent de Utrechtsche familie de Wijs
volgt, is niet anders dan een fragment-genealogie, die
ik reeds jaren in portefeuille heb. Ze groeide succes-
sievelijk bij het onderzoek naar mijn kwartierstaat. Het
lijkt mij thans echter dienstig datgene mee te deelen
wat ik gevonden heb: voor aanvullingen en verbete-
ringen benevens opgave van portretten houd ik mij ten
zeerste aanbevolen.

_
$7)  Lees  : .en”.



Deze familie de Wijs  voert:  drie eendjes op aan
azuren veld; zij behoorde, althans oudtijds, tot de Oud-
Bisschoppelijke Clarazy.

Eigenaardig is de neiging tot dan militairen stand,
die zich nu reeds bijna gedurende 2+ eeuw in de familie
gehandhaafd. heeft!

1. Herbertus de Wijs, geboren omstaaks 1646, woonde
te Rhenen, waar hij aen huis bezat, staande in de
Lange Heerenstraat l), is aldaar overladen tusschen
Jan. 1686 en Juni 1697.

Omstreeks 1673 is hij gehuwd mat Cunera Vereest,
waarschgnl\jk  geboren omstreeks 1660, overleden
te Rhenen tusschan 9 Juli 1716 (datum, waarop
zij een huis verkoopt aan Aart van Brummalen te
Rhenen) en 21 Januari 1723 (datum van den maag-
gascheyd). Vermoedelijk heette haar vader Brie
Antonissen Vereest.

Hunne 6 kindarau waren:
10 A9zton.y  de Wijs, geboren na 1674, overleden

vóór 1723  ; gehuwd mat Willen~inn  vau der Beeck,
uit welk huwelijk 2 kinderen, waarvan de oudste,
Hubertus, naar dan grootvader heette.

20 Gerard (Paulus?) de lv$s, volgt onder 11.
30 Elisabeth de /yijs,  geboren nà 1674, overleden

n;2 1726. Ondertrouwd te Rhenen 6 Juni 1720,
gehuwd te Utrecht 22 Juni 1720 met He&rick
Bosc72,  ged .  t e  Ut rech t  (Gteartekark)  1 7  N o v .
1678, ald. overleden 31 Mei 1763, zoon van
@ijsbert  Bosch en Iunnigjen Lozuijs,  weduwnaar
v a n  Cornelia  Tenier  e n  waarschi,jnlijk  v a n  ba-
roep ,,castaleyn in dan Doven”. (Zie W. J. F. Juton,
Kwartierstaten van Ned. Katholieken, 1” serie,
N” 57, kwartieren van Jhr. Mr. L. F. H. Michials
van Kassanich, en 20 serie, NO 59, kwar t i e ren
van J. A. H. baron Michiels van Kassanich). Van
hen stamt ook de familie Bosch van Oud-Amelis-
werd  af.

40 Rerbertus  de Wijs,  geboren nà 1674, ovarl. vóór
11 Mei 1736, gehuwd met Lucia van Hoen. Zij
hertrouwde te Amersfoort 11 Mei 1736 mat J a n
Gerrit ter Smitten en overleed te Amersfoort vóór
1762.

60 N. N. de \IFijs.

11. Gerard (_E’auZz~sP)  de Wijs, capitain-luitenant in hal
Staatsche lager “), geboren omstreeks 1680, ovar-

1) 13 Jan. 1686 compareertin  de samentlicke erfgenaemen van zaliger
Ar& Antoniesen Vereest  .en verkoopen aan Herbert  de W;js en Cunera
Vereest,  echtelieden, een huis staande in de Lange Heerenstraat te
Rhenen.

3 Juni 1697 Cunera Veereest, weduwe van Herbert  de W;js, voor
haar zelf en als moeder harer 5 onmondige kinderen, Jan ter Horst,
haar schoonbroeder, momber met Reyer de Wijs, raad en schepen
der stad Wijok, over deze 5 onmondige kinderen, cedeeren  aan de
Sahaermans  Vioarye  in de St. Joriskerk te Amersfoort 4 bont tabaks-
land enz (Protocollen van testamenten enz. gepasseerd in de stad
Rhenen, loopende van 1676-1734, zie Mdbl. jrg. 1911, kol. 62 en 63,
en mijne aanvraag Mdbl. 1925, kol. 95 en 96).

Reyer  de W;js te Wijck  (bij Duurstede) was dus waarschijnlijk een
broer van Hetbertus.

Doop- en trouwregister der (Oud-)Katholieken  te Rhenen bestaan
niet uit dezen tijd.

*) Volgens mededeeling van het krigsgeschiedkundig-archief  van
den Generalen  staf werd bij op 23 Dec. 1721 aangesteld tot kapitein-
luitenant over de conpagnie Colonelle in het regiment infanterie
van den kolonel Ioncheere (Yperen). 13 Nov. 1722 verkreeg hij 3
maanden verlofsverlenging (Res. Raad v. State)  en hij wordt voor
het laatst vermeld in het officiersboekje van 1728.

leden te Amersfoort 16 Nov., begraven in de St.
Joriskerk aldaar 20 Nov. 1728.

Huwde te Amersfoort (voor schepenen) 18 Jan.
1716 3) mat Mechtebd Camerbeecq, geboren te Amers-
foort omstreeks 1688, ald. overleden 22 Nov., ba-
graven in de St. Joriskerk 27 Nov. 174ö. Zij was
aan dochter van Rogier Camerbeecq, Raad van Amers-
foort in 1700 en 1703, schapen in 1699, 1701, ‘02,
‘06, ‘10, ‘11, ‘14, ‘16, ‘18, ‘19, ‘22, ‘23, ‘26, ‘27,
‘30, ‘31 en ‘34; burgemeester in 1704, ‘06, ‘OS,’
‘09, ‘12, ‘13, ‘16, ‘17, ‘20, ‘21, ‘24, ‘26, ‘28, ‘29, ‘32 en
‘33 au Clementia Johawa (van) Middendorp.

Hunne 4 kinderen zin:
1. Cornelis  Augusfinus de Wijs, geboren in 1716 4),

komt 1746 voor als vaandrig onder het regiment
en de compagnie van dan generaal-majoor de Gtuy,
1761  als luitenant in het Staatscha leger; in dien
rang verliet hij dan dienst. Hij overleed, ongehuwd,
op Hoog en Wal, nabij Amersfoort, 16 Maart 1797,
volgens de ovarlijdensadvertia in dan ouderdom
van ruim 80 jaar, en werd 20 Maart d. a. v. ba-
graven in de St. Joriskerk te Amersfoort.

2. Cu?aera Maria de Wijs, geb. omstraoks 1718 4),
begraven te Amersfoort in de St. Joriskerk 27
Juli 1789. Zij was te Amersfoort 7 Febr. 1764
voor schepenan gehuwd mat den capitain  in het
Staatscha lagar Eraj,cois  Joseph Willnzott,  die be-
graven werd te Amersfoort in de St. Joriskerk
30 Maart 1771. 5,

3. Herbertus Antonius Nichaël ‘de Wys,  dia volgt
onder III.

4. Clemeniia Theresia de Wijs, ged. te Amersfoort
(‘t Zand) 7 Mei 1724, ongehuwd. Zij overleed 83
jaar oud en werd op 23 Nov. 1807 ta Amersfoort
begraven in de St. Joriskerk.

111. Herbertus Adonius  Michaël de Wijs, geboren in
1720 4), overl. te Amersfoort 22 Jan. on begraven
in de St. Joriskerk ald. 26 Jan. 1803. In 1749 komt
hij voor als ,coopman  in wijnen”, sedert 1760 was
hj Hoogheemraad van dan Bunschotar Veen- en
Velden Dijk, in 1766 rentmeester van de polders
van Boven- en Nadarduyst, de Haar, Over- en Neder-
zaldart, Borgermaalen en de Hond. Hij woonde te
Amersfoor t  ,in de groote huysingc op de Lange-
gracht, in do L. Vrouwestraat uitkomende”.

J) Vrijdag 3 Januari 1715 compareerden Gerard de Wijs, Lt. in het
regiment van den Hr. Colonel Jonckheere,  onder de Comp. van den
Heere  Jan Jacob Roelnnds, althans in garmsoen tot Naemen, jongman,
T(oecomstige)  B(ruydegom),  geassisteerd met Ctiunera  Vereest,  wed. van
Herbert  de Wijs, wonende tot Rhenen, sijne moeder, ende  MechtcZd
Camerbeeck,  j. d. wonende alhier, T. B., geass. met den Heer Rogier
Camevbeeck,  oud-Burgemeester en President Schepen deser  Stadt, haar
Vader, ende  versochten  drie huwelijks-proclamaties te doen van de
puyo deser  Stadthuyse in forma, die vergunt sijn”. (Scabinaal-trouw-
boek van Amersfoort.)

4) De drie oudste kinderen zijn waarschijnlijk geboren in de plaats,
waar hun vader in garnizoen lag, mogelijk een der barrière-steden, doch
niet in Namen.

5) 7 Maart 1773 voor Nota van Bemmel te Amersfoort: mutueel
testament van de Weduwe Cunera Maria Willmott  en hare zuster
Clementia Theresia  de Wijs.  Erfgenamen zullen zijn hare beide broed.ers,
behalve eenige legaten o.a. het huis ,,aan de Langegracht tusschen
het eerste en tweede bruggetje “, door haar bewoond, ‘t welk gelega-
teerd wordt aan hare nicht Elisabeth Christina  von der Borgh (dochter
van Antony oan der Borgh  of Borch en Johanna Maria  Camerbeecp, een
zuster van bovengen. Mechteld  C.)
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Gehuwd te Amersfoort 22 Oct. 1’748 6) met loama
Maria Rauensberg, ged. te Amersfoort (‘t Zand) 23
Mei 1724, overleden te ‘1’ 16 April 1813 en begraven op
Eeulhorst  onder de gerechte van Hoogland (volgens
het in miju bezit zijnde bidprentje); dochter van
Bartholomeus Ra~~ensberg,  ,,postcommissaris van het
Arnhemsche comptoir” te Amersfoort, en Everardn
van Minne.

Uit hun huwelijk 9 kinderen, alle ged. te Amers-
foort (‘t Zand) :
1. Gerardus Petrus de Wajs,  ged. 28 Juni 1749,

doopborg: Maria de Wijs.
2. Everarda  &!echtìldis  de Wc/ijs, ged. 31 Mei 1761,

doopborg  : Everarda van Minne.
3. Clementia  Simonida de \Vijs, ged. 29 Oct. 176’2,

doopborg Everarda van Minne, wed. Ravensberg,
overleden te Amsterdam 18 April 1805 en begraven
indeoude kerk aldaar. HuwdeteAmsterdam2d  Juni
1783 7) met Anton Philip van Sanen, geb. te Smyrna
3 Oct. 1’766, overl. te Amsterdam 12 Juli 1831,
zoon van Pieter cajz Sanen, Hollandsch koopman
te Smyrna, en Clara Ghiassaud.  Anton Philip van
Sanen was fabrikeur in snuif, carotten en tabak.
Uit hun huwelijk stammen 4 kinderen. De silhouet-
portretten van het echtpaar van Sanen-de \\ $s,
benevens een cachet met alliantie-wapen, zijn in
mijnbezit.Zij  zijnNo.3  en4van mijne16kwartieren.

4. Bartholomeus Ber?zardinus  de \I,‘ijs,  volgt onder IV.
6. Cunera iwarìa Francisca  de Il‘ijs,ged.  te Amersfoort

9 Oct. 1767, begr.in  de St. Joriskerk ald. 21 Juli1794.
6. Rogier Cornelìs de Il’ajs, ged. te Amersfoort 26 Nov.

1769, overl. op Hoog en Wel bij Amersfoort 14 Oct.
1834. Hij was gehuwd te Amersfoort 19 Nov. 1790
met Maria. Cornelia Hollìngérus,  geb. en wonende
te Hoogland, ald. overleden op den huize Molenstein
20 April 1819, dochter van François  Hollingérus
en N.N. Geen kinderen.

Rogier  Cornelis de Wijs was een bekend patriot
en bevriend met den dichter van ,Eemlandsch
Tempe of Clio op Puntenburch”, Pieter Pijpers,
wiens zwager hij was, doordat deze gehuwd was
met een zuster van Maria Cornelia Hollingérus.
(HunafstammelingenvormendefamilieHolZingérus
P$pers.)  Over hen vindt men allerlei in het art.
,,Pieter  Pijpers in gezelschap van sommige zijner
tijdgenooten” door Pauwela Foreestier in de Volks-
almanak voor Ned. Katholieken 1862.

7. Nechtilda  Wijnanda  de Wijs, ged. te Amersfoort
1 April 1762, ald. overl. 13 Mei 1837, geh. met
Johamzes  Franciscus Xaverius van den Bargh,
geb. te Amerfoort in 1760, ald. overl. 6 Juni 1832
en begr. op het Lieve Vrouwe Kerkhof, zoon

6) Het huwelijk wordt zoowel  vermeld in het trouwboek der R.C.
Cleresy  op ‘t Zand als in het scabinale trouwboek; de huwelijkache
voorwaarden werden gepasseerd op 19 Oot. 1748 voor nota Steven
van Brinckesteyn te Amersfoort

71 ..Den  30 Mev t783 comr>nreerdcn  als vooren: Anthonius Philivuus,,
. van Zaanen,  van”Smyrna,  Boomsch,.  oud 27 jaar, op ‘t Singel,-iyn

vader in vreemde landen, nulks  getulgt sijn oom Henrico van Zanm  en
sijn neeff Petrus Johannes Oldenkot, - en Clementia  Simonida de Wie
van Amersfoort, en daar wonende, Roomach,  oud 30 jaren,‘in  wienr
plaats compareert de Heer Henrico mw  Zaanen  nlu procuratie hebbende
van de Bruyd, meede  inhoudende het consent van haar vsdel
IIerbertus  de Wvs,  gepasseert  binnen Amersfoort door den notaris
Anthonius Voskuyl den 23 Mei 1783, versoekeude  hart drie Son
daegsche uytroepingen”  (Puyboek Amsterdam).

1[V.

V.

VL
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van Thomus van den Bergh  en .Johanna  Moesman.
Hun afstammeliugen zijn o a. de Haakman vaa

den Bergh’s, terwijl zij tevens moeten voorkomen
in  de  kwar t ie r s ta ten  van  de  fami l ies  BOZCV~,
Westerwoudt, Verbunt,  Brom, enz.

8. Corrtelis  Augustinus de Wzjs, ged. te Amersfoort
29 Oct. 1764.

9. Johanna Maria de \Vijs, ged. te Amersfoort 31
Jan. 1766.

Bartholomeus Bernardìnus de U’ijs,  ged. te Amers-
foort 20 Mei 1705, eerst rentmeester der manscon-
venten te Amersfoort, later burgemeester van Hoog-
land, ald. overl. 1826. Gehuwd met Hendtika Apel-
doona,  geb. 1773, overl. te Hoogland Dec. 1820.
Beiden zijn begraven te Coelhorst bij Hoogland.

Hunue 4 kinderen zijn:
1. Johartna  Maria de W@s, geb. te Hoogland íS1 1,

ongehuwd overleden te Amersfoort 20 Nov. 1877.
2. Lambertus de Wijs, overl. in Amerika.
3. Rogìer Cornelis de Il’ijs,  volgt onder V.
4. Mechtilda  \I,‘ijnauda de Wijs, geb. te Hoogland

6 Dec. 1820, overl. Dec. 1890, geh.met iV. ni. Bosma,).
Rogier Cornelis de Il’ijs,  geb. te Hoogland 10 Febr.
1816, overl. te Groen10  li Se$. 1902, was officier
in het Ned. Ned.-Ind. leger. Huwde Aug. 1803 met
Anna Oeertruida  Wilhelmina F’izjévene,  geb. 21 Sept.
1828, overl. 6 Nov. 1886.

Uit dit huwelijk één dochter en 2 zoons:
1. H. J. M. de Wijs, geh. met. J. J. M. M. va,n den

Bergh (overl. 1922).
2. R. B. M. de Wijs, geh. met J. Meyer.

3. Edmond Oeorge de Wijs, geb. te Groen10  13 Mei
1869, Hoofd-officier van Administratie le kl. bij
de ‘Kon. Ned. Marine, huwde 10 te ‘s-Gravenhage
23 Aug. 1895 met Jansje Elisabeth Jaxon Deelman,
geb. te Groningen 26 Mei 1866, welk huwelijk
bij vonnis van de Arr.-Rechtbank te’s-Gravenhage
d.d. 17 Juni 1910  door echtscheiding ontbonden
werd verklaard; P te Amsterdam 4 Mei 1921 met
6. &. C. van B a a k .

Uit het le huwelijk één dochter:
Elisabeth  Anna Cfeertruida  de ll’ijs, geb. te Leiden
1 Sept. 1896.

Zeer waarschijnlijk lijkt het m$, dat tot dezelfde familie
de Wijs behoord heett : Maria de Wijs, die op 4 Dec. 1736
voorkomt als weduwe van Wenzard  Jacob van Lennep,
in leven majoor ten dienste  der Vereenigde Nederlanden.
Op dien datum machtigden n.1. bij acte, gepasseerd voor
Nat?.  Steven van Brinckesteyn te Amersfoort, Mechteld
Camerbeeck, wed. van Oerard  de Wijs, Sr. Gerrit Jan
ter Smitie,l  en diens vrouw Lucia van Hoe,,, ,te voren
weduwe en erfgenaeme van Sr. Herbert de W’js”, haar
o.m. om voor hen aan Willem de Vrindt een stuk tabaks-
land, gelegen in de vrijheid der stad Rhenen, aldaar te
transporteeren.

Maria  ds  FVijs  testeerde te, Wijk-b+Duurstede  14
act. 1747.

Nog vond ik een acte, 22 Nov. 1697 voor Nat?. Gerrit
van Zwol1 gepasseerd, waarin voorkomen : Johan de 11‘2js,
chirurgijn-majoor, juffr. iCIaria  Je1~erntan.v  en bovenge-
noemde Werner Jacob van Lennep.
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Destijds (in 1910)  heb ik over dezen van Lennep nog
gecorrespondeerd met den heer Jhr.  Mr.  Frank van
Lennep,;itgever van het ,Oorkondenboek  van Lennep”,
doch hij kon mij geen nadere gegevens omtrent K’erlzer
Jacob verschaffen. Wat in het oorkondenboek over hem
voorkwam was gecopieerd uit van Spaen.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Bouwensch.
(Aanvulling en verbetering van .XLIJ,  k. 299-306).

K. 302.  Tv. A. Bouweusch leefde nog op 2 Juli 1729
(4””  Prothocoll van Beswaar, Heteren).

JacoOa  Kupius, dr. van Johan K., burgemr .
van Rhenen en Raad ter admiraliteit in Zee-
land, en Christinu  van den Hosch,  werd 22 Maart
1691 te Rhenen gedoopt en overl. er 14 Juni
1720. Gehuwd 6 Dec. 1711.

K. 303.  Paulirla  Etisabefh  Bouuensch t r .  te  Rhenen 9
Feb. 1740, op attest van Arnhem, vestigde zich
29 Juli 1771, als weduwe, te Slijk-Ewijk,  waar
haar zoon Melzso  Johannes Menso,  geb. te Bun-
nik, 28 Juli te voreu zijn intrede als predikant
gedaan had.

Zij leefde nog 8 Mei 1782 (Prothocoll Heus-
den 17391’92,  blz. 367 verso).

J o h a n n a  Christina  RouzcenscJb  tr. te Rhenen
9 Feb. 1740, op attest van Arnhem, en overl.
aldaar in 1782. Haar echtgen.  Burgemr. Hendrik
Menso  werd er begraven op 12 Feb. 1780.

Willem Adriaan Bouzcensch  tr. Alida Adrinlaa
Menso te Rhenen 7 Sept. 1739. Hun zoon 2Clelaso
Johannes  werd 22 Feb. 1747 te Rhenen ge-
doopt, tr. daar 6 Nov. 1777, in garnizoen zijnde
te Utrecht, L u m i n a  Gey,  ged.  te Dordrecht,
overl. te Arnhem 3 Dec. 1793, dr. van Adrianus
en Lumina Byvanck.

O p  20 Juli  1745 werd te Rhenen gedoopt
A m i l i a  Qerardina, dr. van II illem Adr. Bou-
wens& en Alida Adriatla  &enso. Deze dochter
huwde Hendrik Maclaine, bij wien zij heeft eene
dochter A~a~aa  Maria, ged. te Rhenen 20 April
1766, aldaar gehuwd 20 Maart 1787 met Jo-
hannes Qnleuus  Baron volz  Syttama,,  en een zoon
Willem Adriaan, ged. te Rhenen 6 Nov. 1788,
overl. te Curaçao 19 Feb. 1803 als magazijn-
meester (Haarl. Crt. jaarg. 1803).

A. G. Bouwensch, wedo H. Maclaine, plaatste
de advertentie met dagteekening  : Amsterdam,
8 Nov. 1803.

K. 303. 1. Alida Adriana Boulcensch werd gedoopt te
Rhenen 18 Jan. 1778, aangenomen als lidmaat
N. H. kerk te Arnhem 6 Oct. 1795 en vertrok
van hier 2 April 1799 naar Amsterdam.

2. Willem Adriaan Bouwelasch,  officier, werd
28 Feb. 1807 ten huwelijk ingeschreven te Arn-
hem met Josina Louisa Tulleken, ged. te Arn-
hem 16 Mei 1779, dr. van Rutger, leengriffier
van Gelderland en Jkvr. A n n a  Française  van
Pabst.

De solemnisatie geschiedde door Ds. H. H.
Donker Curtius te Arnhem op 17 Maart 1807.

K. 304.

K. 305.

Si

3. Carolina Louisa Theodora Charlotta  Bou-
wen& werd 29 Juni 1783 te Rhenen gedoopt,
19 Maart 1799 te Arnhem aangenomen als lid-
maat der N. H. kerk eu vertrok 1 Mei 1801
naar Amsterdam.

Blijkens een brief van Nevr. van Medenbach
W a k k e r  aan Mevr. Keyser,  geschreven in ‘t
voorjaar van 1818, waren de beide zusters te
Amsterdam van plan naar Gelderland terug te
keeren.  Alida Adriasaa  bleef ongehuwd, Carolina
Louisa Theodora Charlotta huwde omstreeks 1820
met Cfe,.rit van Olst uit Amsterdam. Zij kregen
2 kinderen, Neeltje,  die de echtgent werd van
John?alaes Hermaganus  Gallée, burgem’ v a n  Vor-
den, en Lumina Adrinna Naria,  ongehuwd.

cf. van Olst overl. te Vorden 2ö April 1863,
oud 66 jaar. C. L. Th. C. c’o1a Olst geb. Bou-
zcensch.  overl. eveneens te Vorder1  10 Feb. 1860,
oud 76 jaar en Lnmina Adriana Maria van
Olst overl. id. 24 Juni 1872.

Volgens de huwelijksinschrijving sub 2 is de
vader van den bruidegom, dlenso  Johannes Bou-
we?asch,  te Amsterdam begraven.

Mr. Jacobus Philippus va?a  Medenbach  Wakker
bekleedde te Watergraafsmeer het notarisambt
van 1816-1867.

Zijne vrouw is geruimen  tijd vóór hem over-
leden.
Het huwelijk tusschen 31. J. Bouwe?asch en M .
Suyck  werd 17 Maart 1817 te Middelburg ge-
sloten.

Helelan  Breroo, geb. te Zaandam 21 Jan. 1798,
overl. te Voorst 14 April 1885.

Johafana  Antoinetta  Margafaeiha  Keyser, g e b .
Bouwensch, overl. te Wijhe 30 Oct. 1874.
Me,lso  Johannes Bouzrensch,  geb. te Makassar
23 Oct. 1823.,

Carolilaa Eliza IVilhelmi~aa  Bouwelasch  g e b .
te Ambarawa 19 Sept. 1866. Haar moeder Ca-
Iharina  Wilhelmina Bouwensch geb. Bergholz
werd te Passaroean geboren 20 Mei 1836.

1~. W. N. KEYSER.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.~___
Bezoet. Wat is het wapen dezer familie, waarvan

de naam is overgegaan op een tak van het geslacht
de Bie?

‘-Qr. v. D. H.

Bos(ch). (XLIV, 24). Volgens ,De Remonstrantsche
Broederschap, Biographische Naamlijst van hare Profes-
soren, Predikanten en Proponenten 1920” is Petrus Bos
geboren te Rotterdam, werd hij in 1686 proponent, in 1686
voor den halven en in 1694 voor den heelen  dienst
predikant te Rotterdam. In 171% kwam hij in aanmerking
voor het theologisch professoraat, terwijl hij 28 Nei
1718 in de bediening, dus te Rotterdam, overleed. C. van ’
Arkel  hield de lijkrede (uitgave Rotterdam 1718).

Hoorn. W .  VAN MAANEN.

Bouwman.  (XLIII, 383; XLIV, 24). Johannes Pieter
Bouwman, geb. Middelburg 28 Juni 1797 l), zoou van

lf Zie: Stamboek Id. Officieren, deel IV, folio 54.



Johannes en Maria \l’illemse,  huwt Anna Maria Rubay,
dochter van Jean Baptiste Joseph 1) - en Huberiha
Catharina Sickesz.

VermoedelQk  zijn zij in Indië getrouwd.
‘S-cfr. R.

Broeckhuyzen (van). (XLIII,  348). TqilZem  van B.
overleed te Amsterdam 27 Oct. 1680; zijne weduwe,
Hillegonda r*an  \C‘ieringen,  hertr. Ds. Wilhelmus Loman-
nus, Rem. Pred. te Frederikstad a./d Eider  en te Nieuw-
koop, waar hg 6 Oct. 1724 stierf. Zij zelf overleed 18
Febr. 1736.

Hoorn. W. VAN MAANEN.

Camerbeek. (XLILI, 317, XLIV, 26). In een h.s. genea-
logie van Kempen vind ik:

Martin van Kevnpen (geb. + 1610),  Z.V. Willem en
N.  van Eykelenburgh,  tr. N. C’amerbeek,  tante van
den Burgemeester .

Hoorn. w. V A N  M~~ïiEì-4.

Elsbroek  (van). (XLIII, 383). De ouders en groot-
ouders van Willem van Elrbroek zijn mij onbekend. Maar
uit aanteekeningen  indertijd door mij gemaakt uit het
rechterlijk archief van Gorinchem blijkt, dat de naam
van Elsbroeck reeds in de zestiende eeuw te Nijmegen
voorkwam.

Ik teekende  terloops aan:
Sept. 1666. Jan van Elsbroeck, schipper van Nijmegen.

(Reg. no. 76)
9 Naart  1680. Sijbert van Elsbroeck. (Reg. no. 83)
2 Aug. 1612. Joost valt Elsbroeclc, wonende te Nijmegen

(Gor. b. 6de deel).
‘s-Ctr. B. v. B.

Frets. (XL t V, 27). Johannes Frets  is zeer vermoedelijk
zoon van Dg. Iheodorus  li’rets, zoon van De.  Johannes,
beiden Rem. Predikant ; eerstgenoemde werd prononent
1770, beroepen 1771  te Zoetermeer en Zegwaard en
1774 te Rotterdam, waar zijn vader 1770-1780 stond en
overleed. (Zie Biogr. Naamlijst.)

Hoorn. W. V A N  MAANEN.

Macward. (XLIV, 28). In de Dictionary of National
Biography leest men in voce  : Robert Macward or Macunrd,
dat hij was een Schotsch predikant, die later ging naar
Holland; was in Rotterdam van 23 Juni 1676 tot 27
Februari 1677. Ging toen naar Utrecht en dan weder
in 1678 naar Rotterdam, waar hij overleed in December
1687. Hij was gehuwd met de weduwe van John Qraham,
koopman in Holland, maar vroeger provoost van Glasgow.
Hij had geen kinderen.

Amsterdam. A. B. VAN DEB VIES.

Martens-Pater. (XLIV, 28). Aletta Pater, vrouw van
Mr. Jacob Martens,  is 11 April 1611 te Utrecht geboren
uit het 14 September 1620 aldaar gesloten huwelijk
tusschen Mr. Johan Pater, advocaat te Utrecht, geb.
Naarden 4 Sept. 1690, i_ Utrecht 14 Dec. 1642, en Antonia
Il;tewaaZ,  geb. Utrecht 10 Feb. 1603, i_ aldaar 7 Juni
1686.

Mr. Johan Pater was een zoon van Hendrik, schepen
en burgem. te Naarden, j- 23 Jan. 1618, uit diens lsto

1) L. c. deel 111, fol 23 en Stmnboek  0009 no. 2157; beide aanwezig
op het Alg. Rijksarchief.
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luwelijk,  d.d. 20 Feb. 1693, met Hillelje  Philipsdochter
,van  Naarden], t 11 Maart 1606.

Antollia  Wtezcaal  waa een {ochter  van Joachim, raad
.n de vroedschap te Utrecht en kunstschilder, geb. in
1667, i_ Utrecht 11 .Aug. 1638, en Christina can Holen,
t Utrecht 23 April 1629.

De ouders van Hendrik Pater waren: h‘lbert  Jacobs-
roota P. en Lajsbet  Jalasdr.  van Leeuuxqa; die van Hilletje
Philipsdr.  : PiGlip  Jansxoon  [van Naarden] en Elisabet
Jansdr. Loef; die va.n doachim Il’tewaal:  Adonis W.
3n Antonia  uaja Schayck;  die van Chrisiim  van Halen:
Peter v. H. en M.? vala Schroyestein. De data zijn op-
gegeven volgens den nieuwen stijl.

Op een geschilderden kwartierstaat in mijn bezit (c.
1740) vind ik als de moeder van Antonia  van Schayck
vermeld Wendela  de Ridder, terwijl de voornaam van
den vader niet is opgegeven. In verband met de vraag
naar de verwantschap tusschen den schilder J o a c h i m
rtewaal  en de bekende Utrechtsche schildersfamilie
vafa Schayclc, in jaarboekje ,Oud-Utrecht” 1926, blz.
69, kan deze mededeeling  miesohien van eenig  belang zijn.

Arnhem. MARTENS.

Paland.  Welk wapen voerde dit Betuwsch predikanten-
geslacht?

‘s-Or. V. D. 1%

Ripperda. (XLIV, 30). In ,het Staatsche Leger 1668-
1796” (bewerkt door ten Raa) deel 11, komt voor bl.
367 :

Vnico Ripperda, Drost va.n Haaksbergen, kapiteyn
van een vendel voetknechten op repartitie van Overrijssel
in 1607, en bl. 122 en 407:

Luyrt Ripperda, overleden 1617, R i t m eest e r van
een vaan Ruiters van 1600-1817.

De kleederdracht  van den Ripperda in het Rijksmu-
seum is uit dien tijd, -+ 1600.  Het  portret  zou dus
Vnico  voor kunnen stellen omdat hij ,kapiteyn”  wordt
genoemd en niet ,,Ritmeester”.

Het bewuste portret komt voor op bl. 19 in den Cata-
logus der schilderijen in het Rijksmuseum 1912 door
B; W. F. v. Riemsdijk als No. 190.

‘s-Gravenhaye. J. H O Y N C K  V A N  PAPENDRECET.

Ripperda. (XLIV. 29). .De in het romannetje van
Gron. Volksalm. 1841, pag. 119 genoemde Rika Rip-
perda en Eduard Bejrtinck  zijn blijkbaar gefingeerde
personen. Zij komen in geen enkele genealogie voor.

‘s- Grch (*en hage. A. P. M. A. S TORM DE G R A V E.

Voorst (van). Ondergeteekonde  zou het op prijs stellen
indien hem aanwijzingen verstrekt werden omtrent per-
sonen van dezen naam, van wie blijkt, dat zij den d o o p s-
ge z i n d en godsdienst beleden.

'S-Gr. v. D:H.

INHOUD 1026,  No. 2.
Bestuursberichten. - Jan de Carpentier, geb. te Sandwich 8 Juni

1577, en zijae  familie, getrokken uit diens geslachtboek door Jhr.
Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. - Fragment genealogie van het
uitgestorven geslacht van Voorst (Utrecht), medegedeeld door M. 0.
Wildeman (Vervolg en slot). - Bijdrage tot de genealogie van het
nit de provincie Utrecht stammende geslacht de Wis,  door Mr.
Joan Muller. - Korte mededeelingen: Uonwensch.  - Vragen en
antwoorden: Bezoet; Bos(oh); Bouwman; Broeckhuyzen (van); Ca-
merbeek; Elsbroek (van); Freta;  Maoward; Martcns-Pater; Paland:
Ripperda; Voorst (van).
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,, De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad verschijnt nlaandelijks  en wordt aande ~

leden van het Genootschap gratis toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het

Maandblad, zoomede  opgaven van  adresversnderinq
gelieve men te riohteu tot den re d a o t e ur Mr. TH. B.
VALOK  LUOASSEN,  hui.w f+xmw&ide,  Driebergen.

De jaarl[iksohe  oontributie voor het lidmaatsohap
bedraagt /lO.- en voor de leden te ‘cGravenhage,
die de wekelijksohe portefenille  ontvangea,fl5.-.
Voor niebleden  is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijs  van f lO.- per jaargang.
Postrekening van denpenningmeesterNo.20910.

%------- 1

Correspondentie betreffende het Genootschap ge-
lieve men te richten tot den secreta r ia Mr. E. J.
THO~ASSEN  & THIJESSINK  VAN Om HO O P, Bweelinckslr.
50,  ‘s-Graumhage,  en die betreffende de Bibliotheek
en de wekelijksoho portefeuille, zoomede aanvragen
om exemplaren van vroeger verschenen Maandbla-

den, tot den bibliotheoaris 8. P. M. A. S~oar
DE GUAVE, Prins Illautitslaan 44. ‘s@awenLage.

De Bibliotheek, gevestigd Bleyanbwg  5, ‘s.Graven-
hage,  is voor de leden geopend iederen  Maandag
van 3-6 nur en op nader met den bibliotheoaris
overeen te komen men.

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

N”. 3. XLLV” Jaargang. Maart 1926.

BESTUURSBERICHTELY.
Maandelijksche Bijeenkomst.

Aangezien de eerste Maandag van de maand iu April
valt op den tweeden Paaschdag, zal de eerstvolgende
ma.andelij.ksche  bijeenkomst plaats hebben op M a a n d a g
1 2  April  a.s .

Adres van den Secretaris.
De Secretaris, Mr. E J. Th. à Th. van der Hoop,

vestigt er de aandacht op dat ziju adres thans luidt:
S w e e l i n c k s t r a a t  6 0 ,  ‘ s - G r a v e n h a g e .

Tot lid zijn benoemd:
J OH . M. VA N HEYNINGEN . . . . . Haarlem.

Zijlweg  37.
J. K ALFF J.AzN.  . . . . . . . . Rollerdanz.

Nieuwe Binnenweg 151.

Het Bestuur geeft  met leedwezen kennis van het
overlijden van den Heer A. van der Poes t Clement,
oud-burgemeester van Poortugaal en Hoogvliot, sedert
1907 gewoon lid van het Genootschap.

Adreswijzigingen.
H. E. ENTHOVEN  . . . . . . . . Utrecht.

Kromme &euwe Gracht 27.
Dr. R. V A N  B E U N I N G E N  V A N  HETSDINCJEN bhgapore.

Batestier Road 88.
J .  T H . V A N  MUNSTEK V A N  HEUTEN . . L e i d e n .

Botermarkt 19a.
H. C. DI: MAN . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Weteringkade 111.
H .  W .  M. J .  NIIWWENKAMP  .  . . . Xaarsl,ergen.

n Valkenheide”.
M. BARRET  Wor,F VAN GIFEKSDIJK  .  . DOOI~~L

h. Nimmerdor.

Het nieuwbenoemde lid de Heer Dam s tr a verzoekt
ons mede te deelen,  dat zijn naam door zijnen voor-
stel ler  abusievehik  werd opgegeven als ,D a m s t r a
v a n  R i j n b e r k ” en derhalve ten onrechte aldus in
het Februari-nummer werd vermeld.

Aanwinsten der Bibliotheek.
(Cam pen, J.) Stamtafel der Familie Campen. (Ham-

burg, 1926).
(Gesch. uua den Samensteller.)

B em m e 1 en, J. F. v. Genealogisch onderzoek naar
erfelijke familie-eigenaardigheden. Utrecht, z. j.

(Ges&.  val2 cEeil Schrijcer.)

Eenige overdrukken van artikelen van Prof. Dr. J.
F. van Bemmelen.

(Gesch.  NZYIZ  delz  Schijter.)

Lor en z, 0. Lehrbuch der gesammten wissenschaft-
lichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer
geschichtlichen, sociologischen und natnrwissenschaft-
lichen Bedeutung. Berlin, 1 8 9 8 .

(Gesch. yan Prof. Dr. J. F. vau  Benmelen.)
(Bosch, W. ten). Beschrijvende catalogus der graf-

zerken en grafborden in de Groote Kerk te Tiel. Tiel,
(192ö).

(Gesch .  IYW den Heer 6. H. de V,ree vm Gclder).

Vlissingen. Vlissingen,  1928.
(Gesch. van H.H. B. en Ik’. van ?%ssingeu).

Ver h el 1 o u w, H. J. Geschiedenis van het Delftsch
Studentencorps. Delft, 1898.

(Gesch. uu?a den Schrijver.)

(Von der a u, J.) Die Ausgrabungen nn der Stifts-
kirche zu Herzfold in den Jahren  1921 und 1922. Acht-
zehnte Veröffentlichung  des Fuldaer Geschichtsvereins.
Fulda, 1925. (GescJh. van g e n .  T’ereetiiging).
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H of f m a Ïi J. Jz., W. J. Geschiedenis van de Familie
Hoffmañ uit Hachenburg. Deel 1, De Duitsche Familie.
N. i. d. h. 2. pl., 1926. (@es&,  Fan d e n  Sch+jver.)

P os w i c k, E. Les Comtes de Lannoy-Clervaux, Princes
de Rheina-Wolbeck. Bruxelles, 1904.

( G e s c h .  van den Heer  1V. J. ./. C. Bijlecetd.)
Die Rechte des Herzoglichen und Prinzlichen Hauses

von Looz und Corsmarem  auf das Fürstliche Fideicommis
Rheina- Wolbeck. (Berlin, 1904). (Gesclz. a. 0.)

Beschluss des Königlichen  Oberlandesgerichts in Hamm
vom 1. Juli 1911, den Antrag des Prinzen Carl Emanuel
von Looz und Corjwarem, auf Aufnahme  in die Liste
der FideicommiswSirter  auf das Fideicommis von Rheina-
Wolbeck zurückweisend. Z. pl., z. j. (Qesch. a. 0.)

Les droits de la maison ducale et princière de Looz
et Corswarem a la succession au fideicommis princier
de Rheina-Wolbeck. Consultation de S. E. le Dr. Paul
Laband.  Bruxelles, 1912. (Gesch. (1. b.)

Les droits de la maison ducale et princière de Looz
et Corswarem a la succession au Fideicommis princier
de Rheina-Wolbeck. Consultation juridique par le Dr.
Joseph Kohler. Bruxelles, 1912. (CSesí*h.  a .  b.)

(K o h 1 er, J.) Die Erbansprüche des Herzoglichen
und Prinzlichen Hauses von Looz und Corawarem auf
das Fürstliche Fideicommis Rheina-Wolbeck. Berlin, z,j.

(Gesch. n. b )

L a b a n d, P. Zweites Rechtsgutachten iiber  die Erban-
sprüche des Herzoga von Looz und Corswarem auf das
Fiirstliche Fideicommis Rheina-Wolbeck. Berlin, 1913.

((iesch. (1. b . )

Pos  wiek, E .  Kurzgefass te  Wider legung  für den
Grafen  von Launoy-Clervaux,  Sohn  S. D. des Grafcn von
Lannoy-Clervaux, fünften Fiirsten zu Rheina-Wolbeck,
Erblichen  Mitgliedes des Preussischen Herrenhauses,  des
vom Geheimrat Paul Laband eingereichten Gutachtens
zur Begrüudung der Erbschaftsansprüche des Herzogs
Kar1 Emanuel von Looz-Corswarem auf das fürstliche
Fideicommis von Rheina-Wolbeck. Brussel, 1913.

(Ces&.  ci. b.)

B alze r, E. Die Freiherren von Schellenberg in der
Baar. Hüfingen, 1904.

(Gesch. van den Heer Joh. Ruys.)

De herkomst van het geslacht van Beeftingh,
door Jhr. Dr. W. A. B E R L A E R T S  V A N  B L O K L A N D .

Van het geslacht van Beeftingh verscheen in 1818
eene genealogie door .J. H. Scheffer in diens Nederlands
Familie-Archief, welke genealogie aanvangt met ?t/illem
l’an Beefti/lgh, zoon  van  Joharasaes van Beeft ingh e n
M a r i a  vwn  Berkel, die huwde met Adrìana Goedgeluk,
dochter van Jacob Goedgeluk, overleden te Delft 2 April
1697 en aldaar begraven in de Oude Kerk.

Aanvullingen of verbeteringen van die genealogie zijn,
voor zoover  me bekend, nimmer gegeven. Wel heeft de
heer W. van Maanen  in den Wapenheraut  van 1908
(zie blz. 124) eene fragment-genealogie van bchacrk  mede-
gedeeld, waarin melding wordt gemaakt van Gerrit van
Beeftingh, getrouwd met Reyertje  Kraan, en hunne vier
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kinderen, welke Gewit geboren moet zijn tusschen 1650
en 1660, hetgeen den heer van Mannen aanleiding gaf
de  mogel i jkhe id  te  opperen, dat Qerrit  een zoon is
geweest van den door Scheffer gestelden stamvader
11 ‘illem t’aga  Beeftingh.

Van de vier kinderen van Gerrit  l*aqa Beeflingla  en
Re!jerije  Krom vermeldt de fragment-genealogie van
Schaak niets meer dan dat eene dochter gehuwd was
met Dirk Looge, Burgemeester (onbekend waar en wan-
neer) en een zoon $?ançois  van Beeftingh ,,an de secretary
collationiet  op  Ba tav ia” . Ook omtrent Gerrit zelf is
verder niets bekend. Eenige nadere mededeelingen schij-
nen dus wel gewenscht,,  te meer indien die mede aan-
gaande de herkomst van het door Scheffer behandelde
geslacht van Beeftingh eenig verder licht kunnen ver-
spreiden.

In gedrukte bronnen is over gencemden  Gewit raqa
Beeft ingh meer te vinden en het verbaast mij daarom
eenigszins, dat daarop blijkbaar nimmer de,aandacht  is
gevallen, te meer daar sedert de in ons Maandblad in
1916 verschenen Aanteekeningen uit de oude registers van
ondertrouw van Amersfoort, medegedeeld door den heer
Wijnaendts van Resa,ndt,  bekend is, dat Unn  Beeftingh’s
te Amersfoort hebben gewoond en dus een onderzoek
in die richting voor de hand lag.

Uit het tweede deel van v. Bemmel’s Beschrijving
der stad Amersfoort (1760) dan blijkt, dat (I’e,.rii van
Beeftingh 19 April 1703 werd gekozen tot Raad der
stad Amersfoort (blz. 982). De stad was toen grootehjks
in beroering tengevolge van het overli jden van den
Koning-Stadhouder en Gerrit van Beeftingh behoorde
tot de oproerlingen en werd door de Staten van Utrecht,
die in deze ingrepen, uitgesloten van de amnestie, afge-
kondigd voor die van Amersfoort 16 October 1703 (zie
Groot Utr. Plat.  Boek 1 blz. 741). Al te tragisch moet
dit echter niet worden opgevat, want Gerrit vava Beeftingh
heeft in vervolg van jaren nog met eere te Amersfoort
gewoond en zijn wapen (hetzelfde als dat der Beeftingh’s
te Delft)  pri jkt  no,m heden in de St. Joriskerk aldaar,
waarvan hij  regent was in 1713 (zie v.  Bemmel 1,
blz. 128).

Eenmaal dit spoor van Gerrit van Beeftingh gevonden
hebbende, valt het niet moeilijk verdere gegevens aan-
gaande hem en zijn gezin te verzamelen. Een onder-
zoek in de notarieel0  protocollen van Amersfoort leerde
mij, dat Gerrit vaia Beeftingh, toen aangeduid als toebacks-
cooper,  met Reylaera  Craajaen,  zijne vrouw, 20 Mei 1683
hun testament maakten vóór notaris G. van Swijnevoortl).
Waarsch+lijk zijn zij niet lang te voren getrouwd,
maar de bovenaangehaalde aanteekeningen van den heer
Wijnaendts  van Resandt geven dienaangaande geen licht.
Evenmin wordt daarin gevonden de ondertrouw van
hunne dochter met den Burgemeester Dirk Looge, ge-
noemd in de fragment-genealogie van Schaak. De
juistheid van deze laatste blijkt echter ontwijfelbaar uit
de notarieele protocollen. Daarin toch komen voor de
huwelijksvoorwaarden van Diderick Loogei?,  raad in de
vroedschap van Amersfoort en zoon van wijlen den
schepen Anthony Loogen  en Magdalena  Tyan Ruycen,  en
joffrouw Elsbea caia Beeftingh, dochter van Sr Gerrit
van Beeftingh en Reyjaiera  Crannen (beiden nog in leven),

1) Rijksarchief Utrecht,, Reohterlijke archieven no 1684~1.
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vóór notaris J. de Goeye, d.d. 16 Januari 1711 l), tcr-
wijl Dirk Lqogen, burgemeester van Amersfoort, als
weduwnaar van Elsnbe  van Beefting hertrouwd is met
Geertruy Methorst  op huwelijksvoorwaarden van 17 April
1721, verleden vóór notaris J. Harderwijk 2).

Ook twee andere kinderen van Gewit van Beeftingh
e n  Rqniera Craen, waaronder  de  in  de  fragment-
genealogie van Schaak genoemde zoon Fraf1çoi.s,  vond
ik in de notarieele protocollen van Amersfoort vermeld.
Op 31 December 1730 vernieuwden namelijk Hendrik
en Franciscus van Beefting, kinderen en erfgenamen
van Gerard can Beefting en Reyniera Craeme  3), in leven
echtelieden, den verhuur van het huis en de hofstede
Cleyn Hondhorst  onder Stoutenburg met 64 morgen
land daarbij behoorende. Dit contract bevindt zich in
het protocol van notaris  J .  Harderwijk (no 1701a)  en
daarin wordt verwezen naar eene  verhuring  in 1721
vóór notaris Brinkesteyn. Behalve laatstbedoelde acte
zouden dus ook de transportregisters zijn na te slaan
om meer aangaande deze van Beeftingh”s te weten te
komen.

Van meer belang is het evenwel om te weten, of de
Delftsche van Beeftingh’s ook uit Amersfoort stammen.
Ook hiervan mocht ik het ouomstootelijk bewijs vinden
en wel in het protocol van den Amersfoortschen notaris
A. ‘van Brinckesteyn (uo 1685”),  waarin ik ten jare 1677
op fol. 39 VS0 eene acte vond van 13 Februari, waarbij
Sr Francho+?  van Beeftingh, Peter Vastrick, oud schepen
en  raad  van  Amers foor t  4), en Wilienz Anthonisz.  uall
Beeftingh als testamentaire mombers van den onmon-
digen  Johawes van Beeftiugh,  m e d e - e r f g e n a a m  v a n
,NeeltgellFratlclcelz,  haer grootmoeder saliger, die weduwe
en boedulhouster was van .Jun  Joppeja vnn Reeftingh,
haer grootvader saliger”, verkoopen, ,ook met appro-
batie van Adriana Goetyelecck,  s$n moeder” (t.w. van
den onmondigen Johannes), aan Levie Hermansz. Kraen
con huis in de Peperstraat  te  Amersfoort  voor 600
Caroligulden.

De door Scheffer gestelde stamvader Willem van Beef-
tingh,  gehuwd met de 2 April 1697 te Delft overleden
Adriana Qoedgelult,  was dus een zoon van Jala Joppen
van Beeftingh en Neeltgen  Francken, welke Jan doppen
vaw Beeftifagh  een huis in de Peperstraat te Amersfoort
moet hebben bezeten. Hij, dit meer omtrent de afkomst
der familie van Beeftiogh wenscht te weten, dient zijn
onderzoek derhalve aan te vangen in Amersfoort en
omgeving, en ik kan hem nu reeds beloven dat zijne
oogst groot zal zijn.

Van Voerst-van Ewsum.
Een genealogisch raadsel,

medegedeeld door W. J. J. C. BIJLEVELD.

Baron Schimmelpenninck van der Oye van Nyenbeek
(1839-1918) heeft de goede gedachte gehad alle stukken
welke hij verzameld had gedurende zi.jn lang leven, be-

l) Ibidem, n0 1692 b.
9) Ibidem: n0 1701  b .
J) Aldus 1s haar naam in deze ncto gesneld. Dt eigenlijke familio-

naam HU echter Craew, of eoo men wil Kraan.
4) Blijkens v. Bemmel kwnm Pieter T’astrick in 1674  op het knsscn

te Amersfoort en zat hij herhnaldelijk in den schapenstool; hij over-
leed in December 1689 als rand.
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treffende de familie zijner moederlijke grootmoeder,
barones van Rhemen geb. van Leyden, en hare overige
voorouders bij testament te vermaken aan het Leidsch
Gemeentearchief. Buiton de familiepapieren van Leyden,
die hij kort vóór 1880 bij een bezoek op het Huis te
Warmond ten geschenke ontving, had hij reeds lang te
voren veel over dit geslacht verzameld met het oog op
de  opzwer ing  van  he t  kwar t i e r  vaqa  Leyden bij zijne
toelating in de Duitsche orde. Onder die bescheiden
trok een rouwbrief reeds eenige jaren geleden mijne
aandacht en voerde tot een onderzoek, dat mij helaas
niet veel verder bracht en nu leidt tot het schrijven
van dit artikel. Allereerst volge de bewuste brief:

(4dres)

Hoog Edle Wgbore Heer
Mijn heer N. N. Leeume de Leyda Heer van
Vlaerdinge etc. Oud l<urgermeester der Stad
Leyden Heemraad van Rijnlandt etc. etc. etc.

tot
Leyden.

HoogEdle  Wlgb Heer
Heer van Vlaerdingen,

dewU1 de almachtige God behaegt heeif myn Respective  gema-
l inne  de  Hoog Wlgebure T’rouwe Geer t ruyd  van  Ews-
sutn van Middelston, dochter van Schoneubroeck  etc. na
een sieckte van negen dagen snachts  om een uir den 23 Uctobr.
in den ouderdom van 66 jaren en 25 jaaren  precies getrout  ge-
weest zynde nalatende twe dochters waar van de oudst getrout
is met Versluys, uit dit tranendal tot sych in syn eemig hemels
koninckruck  op te nemen, so vinde my verplicht verwantschaps-
halve wyl v r o u w  G e e r t r u y  v r o u w  v a n  V l a e r d i n g e n
van Ruitenburg waar na sy gedoopt is haar Oud Rloye
geweest als ter andre zijde door de alliantie van mijn Dochter
met Versluys, U HoogWgb  te communiceren dit ons over-
groot verlies in plats van bij de kinderen te komen plaisiren,
hope U Hoog Wgb. sal in dese droefheit participere  hope God
U  HoogWgb  voor diergelijcke  toevalle sal conservere  en in
sun gnsdig protectie houden, het lijok sal in de Kerck van Nisse
toekomende Woensdag met de presente vrienden bijgeset worden,
verblijve

HoogWlgb Heer van Vlaerdinge
Goes den 24 October UWlpb  onderdanigst,ebedroefde  Dienaer

lï2Ï. F .  H .  VIX  VOORST  v. DORENDWEERT.

Den schrijver van dezen leedbrief vindt men terug
in Herald.  Bibl .  1876 blz.  70 als  Erederik  He?adrik
van Voerst.  Reeds het feit, dat hij zichzelf ,,van Doorn-
werth!’  betitelt, mag minstons  zonderling genoemd worden,
aangezien het eenige wat hij met Doornwerth te maken
had is, dat eene voormoeder, die in de 15de eeuw leefde,
erfvrouwe van dat goed was. Naar geen wonder in de
18” eeuw met die zucht tot naamsverlenging  en- ver-
siering. Ook de overledene echtgenoote  krijgt haar deel
i n  voce ,Xddelston”, lees natuurlijk Middelstum, dat
N. B. meer dan eene  eeuw te voren door huwelijk uit
de Coenders’  aan de Lezce’s  kwam. Maar de v a n  Ew-
sum’s heeten  uit hliddelstum  afkomstig te zijn en dat
was voor den Heer Van Voerst  genoeg. Maar wie was
nu die vrouw? Dat is toch tot nu toe een raadsel, dat
ik vergeefs trachtte op te lossen! Mogen anderen ge-
lukkiger zijn.

Eerst trachtte ik dat goed Schonenbroeck te vinden,
doch noch in aardrijkskundige moordenboaken, noch op
kaarten vindt men het terug. De naam wijst op de
omgeving van Eelde, waar Vennebroeck en Oosterbroeck

I
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liggen en inderdaad vond ik daarvoor eene  sterke aan-
wijzing in het art ikel,  dat ik desti jds in dit  .vndbl.
over de oude registers van Dwinge10  plaatste .  Daar
toch wordt vermeld, dat de Heer en Mevrouw 1). I’sl-.
slllys in April 17(;3  zijn gekomen uit  Eelde. L)e vsde r
zegt zelf, dat de oudste dochter gehuwd is met ~~t*.~lz~y,s;
best mogelijk dat zij het moederlijk goed (al zal dat
wel niet zoo heel voornaam zijn geweest) erfde en tot
1763 bewoonde. In 1924 stelde ik dus natuurlijk een
onderzoek  in ten Rijksarcbieve  in  Assen ,  zoowel  in
Eelde’s kerkelijk als rechterlijk archief, maar beide zijn
slechts gedeeltelijk over de 180 eeuw bewaard ; daar-
v6ór is niets en het aanwezige leverde evenmin iets
voor mijn doel op. Wel wist men te vertellen, dat de
predikant te Eelde nog veel belangrijks had, doch deze
bleek mij bij mijn bezoek zwaar ziek te zijn en is sinds-
dien ook overleden, terwijl de vacature nog niet ver-
vuld is.

Het Gronings& Rijksarchief  bevat velerlei aanteeke-
ningen over het geslacht oaia Ewsum, maar ook daar
geen spoor van deze Geertruyd. Ook de heer Jb. Vin-
huizen op &Ientheda,  Middelsturn,  de bekende Groning-
sche scbrgver  en special ist ,  wat betret t  iijn dorp en
de geslachten die er op de borgen gewoond hebben,
kon deze vrouw niet in de genealogie thuisbrengen.

Hetgeen in de Herald Bibl. over dezen tak Yan J’oerst
staat is (de schrijver zegt het zelf) onvolledig; ik meen
onjuist tevens. F. H. v. Voerst’s moeder was eene West-
fa,alsche, Anne Afarie  vou Lixfels; waarschijnlijk is hij
in Duitschland geboren en gehuwd met Margwelhe
ren L&.$nJu_&,  voor dat hij 23 Oct.  1702 (waar?) de ge-
zochte Geertruirl  pan Ewsum trouwde. Uit dit huwelijk
is 29 Nov. 1703  geboren Ernestine Louise, gehuwd met
Dacid Fersluys l) en. 5 Nov. 1706 Magdnlena  Louise ,
die 8 Jan. 1739 huwde met haren vollen neef Frederik
Hendrik Hofntaq zoon van den Kap. b. d. Zwitsers
Johann Ctrspar  en Christinu  Wyta van Poerst. Zij stierf
ech te r  nog  datzeltde  jaar  op 28 Dec.  verm. in het
kraambed en haar man hertrouwde Alaria  #~~billa  wn
Hammersteil~.  Voor de jong overledene Etxe>tzne  Louise
van de Her. Bibl. is geene plaats.

Uit de huweli,jken van deze van Voersten zou  men
opmaken, dat zij R. C. waren, doch F. H. van Voerst
is blijkbaar Gereformeerd, wellicht door zijn huwelijk.
Al w’il hij ons in z;jn brief wat op weg helpen door
mededeelibg,  dat zijne vrouw tot oud- en peet-tante had:
vrouw Geertruy van Vlaerdingen van Ruitenburg, hij
helpt ons nog verder van huis, want een Geertruy  r*an
Ruytenburg  vro van Vlaardingen heeft nooit bestaan.
De eerste Ru$euburg  heer van Vlaardingen was Pieter
Gerritsz,  die het in lG11 kocht en gehuwd was met Aeltgen
Pieter Iluybertsdr., dan volgt de eenige zoon Mr. IITillem,
g e h u w d  m e t  Alida  Etbcrts  Jo1&heyu  en ten slotte  d e
befaamde Ja,alje  van Vlacrdingen  (gehuwd met Cutha-
rins van der Nisse uit Goes), die reeds bij  zijn leven
Vlaardingen aan zijne eeuige dochter Alidn,  m 1688 met
Pieler VCIU  Le$en gehuwd, afstond. Dat David Versluys
familie was van den geadresseerde Pieter van Leyden
is juist , want diens overledene echtgenoote  had een
oom van moederszijde David van der Nisse heer van

1) Zij hadden  Kme dochier Susnnna  Henriëtta,  eerst gehuwd met Ds.
Abbenbroeck en 2’ Dieeenveen  (op Roobruggo 10 Sept. 1753) met
burgem. Arnold van SmhteZen  uit Deventer.
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Nisse en ‘s-Gravenpolder, gehuwd met Clara  Adtiaensdr.
van Borssele ?*an der HoogJae,  wier dochter Susanna
CorneEia  i n  1 6 9 6  h u w d e  m e t  d e n  lviddelburgschen
burgemeester Cornelis Verslzcys  en deze zijn de ouders
van David V., die met de freule van Voer&  t rouwde.
Daar  Mevrouw ~‘(IIA  Poerst  in de kerk van Nisse be-
graven wel-d, is het mogelijk dat zij aan het geslacht
vota der Nisse verwant was, maar omtrent deze familie
s taan  mij geene  volledige gegevens uit  dien ti jd ten
dienste.

De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk te
Oud-Beijerland,

medegedeeld door W. A. VAX RI J N.

Net de vergrootting van de kerk ging gedeeltelijke
vernieuwing van den planken vloer gepaard, w a a r d o o r
ik in de gelegenheid was, de zich daaronder bevindende
grafzerken te beschrijven.

Een woord van dank mag ik hier niet onthouden aan
den Heer H. D. Brand, opzichter in dienst van den ar-
chitect Tj. Kuipers, die mi bij het beschrqven  steeds
behulpzaam was en voor de medewerking van den nan-
nemer, den Heer Blanken, daarbij ondervonden.

1. Sepulture van Adriaw Cowelisen van Rooijen  sterf
den 50” November Ao 1616

hieronder:
Hie r  l e i j t  begraven  Adrial.us can Bcrkel, obijt D e n

XIa”” Ianuari XVl” XCIX out XXV jaeren VIII maenden.
Wapen; voorstelling op het schild uitgekapt.

2. 2 wapenschilden zonder voorstelling.
Hier lei j t  begrave Yfken Ariens Wijgaertsberch,  de

huijsvrov van Iala lonssen  de Laet ende is gestorven
den IVen December 1632

Hier leijt begraven la)anekerI  Iawdr.  de Laet, de hui,js-
vrov van Cornelis IVillemsen  Abbe?abrovck  en is gestorven
den 18 April lti48

Hier leijt begraven Ian Iansse de Laet en is gestorven
den 7 Ivny 1648

als- meede-  Iannetgie Abbenbroech  huysvrov van Hen-
drick  vaja  Bergeq  sterft den 3 April 1675, ovt 46 Iaer.

3. Elier leijt begraven I«cop Pìelerserl  Slijckboer,  sterff
den  6 Febrvwary  Anno 1048

Ende  Pieter Jacobsz.  Slijckboer,  sterf den 16 Mei 1669.
4. Hier leijt begraven Lijsbeth  StaeseuL, Hvysvrovwe

van  Aryen Ivenissen Backer,  s terf  den 13 Apr.  1647.
6. Wapen, waarvan de voorstelling op het schild is

weggebeiteld; helmteeken: een vlucht.
Hier leijt begraven Adriaen  Iorisse Hopsomer in siin

Leven Diickgraef van de sviit Beiierlanden en den Polder
Eeudracht, Diickheemraet van Ovt en Nievw Beiierlant,
mitsgaders Rentmeester van den Hoochedelen Heer
van Hraeckel ovt 69 Iaren,  gestorven den TI October
Ao 1676

Hier leijt begraven Yoris Adriaensz. Hopsomer, ge-
storven int Yaer An0 1661.

6. Hier leijt begraven Annetgen Cornelisdoclrter  Robbe
in haer leven geweest de hu+vrov van Dirck Adr+
crensetl  LucAtenburcJt  ovt ontrent 67 laer  is  gestorven
den 7 Iuny Anno 1640.

7. Eige  gekogt graf.
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Hier legt begraven Nejuffrouw Pel~onelln  dela Boer
in haer Ed. Leven Echtgenoot0  vau den Heere Adrinan
van der Geer Az. sterft in den Heere ‘ïcn Ney 1820 in
den ouderdom van bijna zes en veertig Jare.

8. Hier leijt begraven E’lisabet  Lavrens  Hvysvrov van
I a n  Steverlse  Kapiteyth  s terf  den 1 Ianvary 1649 ovt
synde 73 Iaren.

9. Wapen; voorstelling op het schild uitgekapt.
Hier loijt begraven Pifter  Dirckse Visser s te r f  den

10 October  int  Iaer 1646 ovdt 64 Iaer ende syn hvys-
vrov  Aeltien  Dierckx  sterf den . . September int  yaer
1631 ovdt 62 Iaer.

10. Alliantiewapen ; op de schilden valt niets meer
waar te nemen; helmteeken : een vlucht.

H i e r  1e;jt begraven  Jucob  Coruelis  von Roijen s te r f f
d e n  16~11 Naer t  1618 out 53 jaer  ende  sijn huysvrov
Tryntgen Poulcels  Dr. sterff Den . . December 1632 out
6 4  jaer  eude Yo~~~tieZs J a c o b s  wn Roijelt  sterff den
20*te  Janunry  16dG  out 2 9  Jaer.

Weer een alliantie wapen; als voren.

Dirck Visser in sijn leven
rentmeester en Penninck-
meester van de Zuijt Beyer-
l a n d e n  obijt  den 30 Ja-
nvary  16 .1  out 6;3 j a ren .

11. Alliantiewapen; op

Adrinn  a p erschuering
Huijsvrou van Dirck Visser
Rentmeester en Penninck-
mr. van deBeijerlandenobijt
den 3”” November 1678 ovt
50 jaren.

Q schilden valt niets meer
te onderscheiden;-helmtëeken  een vlucht,.

Hier l+jt begraven Corljeiija  Cornelisdr.  de h u y s v r o u
van Adrlan  Jacobs van Royen sterf den 21 Juny An0
1642 oudt 40 (49 ?) jaren ende  iCIachteld  van der ffraef
syn twee(de)  huysvrouw sterf den 29 November anno
1644 oudt 43 jaren ende de Heer Dijcgraef Adryan can
Ro?/en  sterf den 13 Desember ano lG57 oudt 68 jaeren.

1% Alliantiewapen ; als voren; geen helmteeken.
Hier leij t begraven Stijn  tge . . . de huijsvrou van Herl-

drick  Govertse  ran Rnvesway  sterf den . . . Febr. vä Ano
1636 oudt .., jaer ende &leyntgew Jacobsdr. van Royen
sijn tweede huysvrou sterf’ den 1”” October Anno 1648
oudt 48 jaeren.

13. Alliantiewapen; als voren; geen helmteeken.
Rustplaetse van Cornelia Cornelis  zral Royendr.  huys-

vrou van Jan Corgaelisz.  Robbe out sijnde 67 jaren sterf
den 7 .October  1659 ende Geertruyt  Jans Robbedr o v t
synde 21 jaren sterf den 2 Febrvwary 1653.

14 .  H ie r  leijt begraven  . . . Rebbe  . . . sterf den . . .
januarius 1628,  out sijnde 50 jaer  ende  syn huysvrou
Roetie Ariensdr. sterf den 2 1 januarius 1638 ovt synde
67 Jaer.

16. Wapen; ‘de voorstelling op het schild uitgekapt;
helmteeken: een vlucht.

Hier leijt begraven Bastiaen Odolphusen  uuw der Houch
in sin leven schepen ende Heemraedt van Ovt Beier-
land t  naer  dat hij 71 Yaeren  was oudt ende over  de
viftich Yaeren getrovt met sin eerste huisvrov ende
Cunern Hendricxdr. syn Huysvrov sterft den 30 avg 1651.

16. Wapen; als voren; geen helmteeken.
Hier leit begraven Dierick Adriaellszoon  van Driel.

Hi sterf in den XVIJ December anno 1694.
.17. Wapen ; op het schild niets te onderscheiden ;

helmteeken een vlucht.
Onder aan, de zerk (waarschijnlijk latere eigenaar)
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Hier leijt begraven &aria  Gisbrechts van der Brovck sterft
den 8 Mey Anno 1651.

18. Hier leijt begraven .Jochem  Hendricksen  Kranen-
donck gestorven op den laon Februwary 1652.

19. Hier leijt begraven Sijchien  Bartholomeusdr. d e
huysvrov van Pieter Geeritsen Wugenmaecker  sterf den
80 January AQ 1665.

20. Jan Bastiaense Spruzjt.
21. Hier leijt begraven Willem Jacobsen  de Buen  out

sijnde  69 jaeren ende sterf den 10 October anno 1631.
Ruitvormig wapenschild waarvan de voorstelling is

uitgebeiteld.
23. Wapen; op het schild niets meer te onderscheiden.
Hier leit begraven Liedwij  Jacob&.  laetste  weduwe

van Jacob Segerse  Cranendonck in sijn leven Dijckgraef
van Oudt Cromstrien sterft de 78 Narty a” 1627.

23. Wapen; als Toren.
Hier leij t begraven Jacob Beijmon  t in sijn leven secre-

taris van out Beyerland sterff den 26 December  1661
oud sijnde  61 jaren ende  Johanna de Vlieger sijn huis-
vrou sterf den 21 April 1649 oud syn . . . (niet ingevuld)
jaren.

24. Wapen; als voren.
Hier leit begraven Etage1 Dircxz.  visser  ouderling out

zijnde 62 jaer  sterf den 27 Sept. 1654.
25. Wapen; als voren.
Hier leit begraven Borger Claess in zijn leven QOU-

verneur van Beyerlant en is in den Heere gerust op ten
X X V I  aprilis . . . . oud sijnde  66 jaren.

26. Hier leit begraven Aeriaan Clausen Goudswaart in
zijn leven dijckgraef ende schepen van Hekeling is in
den Heere gerust op den 24 December Anno 1683 oud
zijnde  68 jaren ende Sijtie . . . . zijn huysvrou sterf den
20 Nay Anno 1685 out zijnde 70 jaeren.

27. Hier leit begraven Jnnneken Adriaendochter i n
haer leven huisvrouw van TVouter  Teunissen  gestorven
int jaer onses Heer Anno 1617 den dertienden December.

28 .  Hie r  l e i j t  begraven  Baertgell  Cornelzjs  in haer
leven  huysvrou  van  Aryell  Ptetersen Bueckelaer sterff
den twaelfden RIaert  anno sestyen honderd drye ende
dar t i ch  out sijnde  vgftich j a ren

ende leunis Aertsell  7erstolck  i n  s i jn  l even  schepen
alhier out sijnde  66 jaren sterf den 7 Oct. 16G8, mits-
gaders Neeltien  Ja~rs  van Emmerseel sijne huisvrouw
out sijnde  51  jaeren, sterf den 29 September 1666.

29. Wapen; op het schild niets meer te onderscheiden;
helmteeken een vlucht. Vier kwartieren :

Pandelaert Nuys van Holij?
Van de Moere Lhermyte

Hier lei t  begraven de Ed. Heere Johan Pandelaert
. . . . van Beiiexlant  l).

30. Jafa Theunis Jansen Ypelaer in si@ leven schepen
van Oudt Beyerland sterf% den 3 October 1662.

31. Rustplaatsen van C a t a r i n a  Cornelis  Pidt, die
eerste huisvrouwe was van .Jan van de Graef, sij sterf
den 29 April 1652 oud 49 jaren, ende  hQ (verder niets
vermeld).

32. Hier leit begraven Bnstijaen  Joosten  in sijn leven
schepen  a lh ie r  in  Out Beyer lan t  ende sterf OP d e n
lesten December. . . .

1) Deze zerk wee reeds gedeeltelijk onder den nieuwen planken
vloer verdwenen.
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33.  Bastiaen Spruijt (verder alle letters en cijfers
uitgehakt).

34. Hier leit begraven Cornelis Jacobsen van Esch  is
gestorven op den 2-4 Februa.ry Anno 1669

Hier leit begraven Jacob Cornelise van Es sterf den
1  F e b r u a r y  1 6 7 4  zijndc  68 jaren ende z i j n  v r o u w
Fijchje  Jans Bos, sterf de 12 October 1680 ovt zijnde
79 jaren.

35. Wapen; voorstelling op het schiid uitgebeiteld;
belmteeken  een vlucht.

H i e r  l e y t  b e g r a v e n  J a n  I’ieterse  Pijl ovt 77 jaer
sterf den 20 Augustus anno 1619.

36. Wapen; als voren; geen helmteeken.
Hier leijt begraven Cornelis lansen can Sijderc*elt  out

sijnde 78 jaeren  sterf int jaer  ons Heeren  1628 op den
5 dac_h van Meij.

Hieronder weder een wapen als voren.
ende  Fiortyen Juns sin huysvrov sterft  op den 26

Naert 1656 out sijnde tachtich jaer.
37. Hier leijt begraven Cornelis  Argenseh  . . . eije,,

s t e r f  den  23  Meij 1 6 5 0  out si jnde .O jaer  ende sijn
huysvrov Bestiaentie Cowzelis  sterf den 20 Jvly 1662.

38. Alliantiewapen; op de schilden niets meer te on-
derscheiden ; hemteeken : een vlucht waartusschen iets
is weggekapt.

Hier leìjt begraven W i l l e m  Jacobseh  de Bijel sterf
den  26  Meij 1659 out zijnde 62 jaren ende zijn huys-
vrou Trijntje Pieters Visscher s terff  den 13 November
Ao 16. 4 out zijnde 49 jaren.

39.  Hier lei j t  begraven Bendrichie Grooserrdr.  huys-
vrou van Pieter Yerhagen  sterff den Sen Mey An0 1661
ende Leendert  Mieterse  Verhagen out o n t r e n t  4 7  j a r e n
is gestorven op den 17 011 Augustus Anno 1670.

Wapen : op het schild valt niets meer te onderscheiden.
40. Een regel en verder randschrift is uitgebeiteld,

waarschijnlijk van een vroegeren eigenaar.
Hier leggen begraven Gerrit Jartsz. van Sassen i n

siin leven afslager van de Visch is gestorven den 7en
December Anno 1636 oudt sijnde 79 jaeren met siin
hu isvrou  Clzllliera Jacobsdr. is  gestorven den eersten
December anno 1622.

Twee wapens onder elkaar; op de schilden niets te
onderscheiden.

41. Hier leijt begraven Neeltien  Aers de  hu i svrou
v a n  lan Gyelen  out 48 jaer  sterf den 18 Oc tobe r  in t
jaer  1639.

42. Hier leijt begraven Pielel, Foppensen. Hij sterff
den  23  Oc tobe r  anno  1641  out sijnde 62 jaren ende
Elisabeih  Leenders sij sterff den 20 December  Anno
1648 out sijnde 75 jaren.

43. Hier rus Abigail  Antonisdr. Hvysvrouwe was van
Adriaeh d e  Vliege, sterft den 3 Augustus An” 1 6 5 2
out sindo 7d jseren  ende  Adriaen de  Vl i eger  in  s i jn
leven oudurlich van Ort Beyerlant.

44. Hier loijt begraven lyovler Allil~onisse  in sin leven
Heemraet  van Ovt Beierlandt sterft den 4 November
out 73 jaer Anno 1650.

45. Hier leijt b egraven -4rzj’ela  Joosteh  out s c h e p e n
alhier in Ont Beyerlant sterft den 13 November 1665
out . . . (niet ingevuld) jaren.

46. Wapen; voorstelling op het schild uitgebeiteld
1. 1. v. G.

Hie lei j t  begraven Jaktge  Ariens  in haer levon de
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huisvrovwe van Joost Jacobse  ma Govtwaert Ano 1666
is gestorven den 26 Augustus.

47. Hier leijt begraven Neeliimt  Bingemans  Hoecxwech
jongedochter sterf den 210” November anno..

Het z. g. Gravinnekamertje is ontruimd. Een looden
kist, die het overschot zou bevatten van S a b i n a  v a n
Egmont,  is overgebracht naar een nieuw uitbouwtje,
dat tevens als portaal dienst doet. In den vloer van dit
gebouwtje, dat nu ook ,Gravinnekamertje”  wordt ge-
noemd, is de zerk ingemetseld van Jan de Cerf 1).

Een aantal zerken verdween voor goed onder den
planken vloer voordat mij kon bericht worden, dat ze
zichtbaar kwamen.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeeld door Dr. Theol. W. R OTSCHEIDT te Essen-West.

Bremen.

Het ,,Gymnasium illustre:’  te Bremen,  oorspronkeli jk
eene Latijnsche School, die in 1684 tot een inrichting
van Hooger  Onderwijs uitgebreid en met de benaming
.j, Akademisches Gymnasium” werd aangeduid, vormde
een eerste trede tot de Universiteit. Deze instelling droeg
een Qereformeerd  karakter. Vandaar dat zij door zoo-
vele Nederlanders bezocht werd. Het oorspronkelijk
handschrift der inschrijving,+registers, ,,Album  studioso-
rum ab initio Gymnasii Bremensis de 1610 usque ad
nostra  tempora (1818)“,  berust in het Stedelijk Archief
te Bremen,  een afschrift in de Stadsbibliotheek aldaar.

Aan de namen heb ik toegevoegd, hetgeen mij uit het
vroegere en latere leven der ingeschrevenen bekend
werd.

1610.
Franciscus Gualtheri huroteles, Frisius Leovardensis.
[1614 of 1616 Predikant te Oosterend-Hennaard, -i_

21 Dec. 1638 (T. A. Romein, Naamlijst, p. 280.)]
1611.

Henr. Stael,  Gron. Frisius.
Martinus Hubbing, Groninganus Frisius.

1612.
Ellerus Theodori, Groninganus.

1613.
Nathan.  Gisius, Transisulanus Hasselensis.
Casp. Staphorstius, Leovard. Frisius.
[Geboren 1586(1587),  studeerde ook te Leiden, 1618

Pred .  t e  Edam,  1643  t e  Dord rech t ,  t Nov .  1679 .
(Glasius 111, 387. - Schotel, Kerk. Dordr. 1, 439 f.)]

Herm. Stcidas  Artopaeus, Franequeranus.
[Een Hermann Suida stierf 1633 als Pred. te Klein

Borssum (Reershemius, Ostfriesländisches Prediger-Denk-
mahl. Aurich 1796, p. 644.)]

Gerardus Bras, Leovardensis Frisius.
Bonifacius ù Phaesma, Collumanus Frisius.
Menno Houtcerda  à Meckhama, nob. Groning.
Gerh. Buninge, Groninganus.
Wilh. Ubbena, Groninganus. J. st.
Nicolaus  Julsingh,  Groning. Fr.

1). Zie Mr. P. C. Bloys van Trealong  Prins, Geneal. en Herald.
Gedenkwaardigheden i. en u. de kerken der Provincie Zuid-Holland,
deel IIA, fol. 274.
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Joach. à Speuldn,  Frisius. Stud. Juris.
Joh. junior Saxtenius, Omlandus Frisius.
Cebes Baukens,  Omlandus Frisius.
Carolus Reneman, Omlandus Frisius.

1614.
Tobias Tegnei, Leovard. Frisius.
[1617 Pred. te Warms,  1618 te Sneek, 1628 te Leeuwar-

den, 1642 te ‘s-Gravenhage, 1663 Emeritus, t 13 April
1668 (Romein, Naamlijst, p. 19, 333, 414.)]

Jacobus Broessema, Groningens.
Heno  Clandt,  Frisius.
Nicol. Conradi,  Frauequer. S. Th. st.

1616.
Julius Theod. & Steinwijck,  Transisulanns.
David Bolhaezds, Amstelaed.
Jhs Roethofius,  Daventr. Belga.

1617.
Franciscus ab Eijsingha, Leovardiens.
Gellius ab E+iugha,  Leovardiens.
Jhs Henr. Hardenackius,  Daventr. S. Th. st.
Jhs Cornelii,  Neomago Geldrus.

1619.
Thomas a Dinclagen, Transisulanus. S. Th. st.
Gerh. a Croddebos, Loovardiens.
[1622 Pred. te Buitenpost, + 24 Mei 1659.
(Romein, Naamlijst, p. 508 t.)]
Florentius ab Abbema, Leovardiens.
[16ad Pred. te Wirdum, + 17 Januari 1644. (Romein,

Naamhjst,  p. 154.)]
Wilh. IC’igeZius,  Neomagicns.
Henr. Bucherus,  Neomagiens.

1630.
Samuel Joelis  Plouuier, Leovardiens.
Henr. Bingelius, Groninganus.
Cornel.  Alezoini,  Dordrechtanus. M. St. Filius Franc.

Alewini.
1621.

Henr.  Scherff,  Daventr. St. Jur.
1623.

Abrah.  1Cleckelenbor&,  Groning. J. stud.
1664.

Wilh. Georgii, Omlanda Frisius. Th. st.
Harbartus Dinchgreoe, Groningan. ex pago Baning-

wolde.  Ph. st.
Johs. Hagius, Groningan. J. st.
Sibrandus Gockinga,  Omlandus. J. st.

1626.
Jhs Kernener, Transisulanus. Th. st.
Gerh. Nicolai, Groninganus. L. L. stud.

1626.
Samu. de Grau, Leovard. Fris. Th. st.
[Zoon van Petrus de Grau en N. Aschenberg, 1628

Pred. te Wijckel, 1631 te Wanswert, + Januari 1685,
gehuwd met Titia, dochter van Johannes Alberti, d i e
hem 17 kinderen schonk, van wie een zoon Abraham
Professor in de Mathematica te Franeker en een andere
Johannes Pred. te Burum werd. (Romein, Naamlijst, p,

428, 47 l.)]
1627.

Henr. Kling&,  Groning. Ph. st.
Henr. Preus, Transisulanus. Ph. st.

1628.
Martinus Johannis,  Groninganus. Th. st.
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Anth. Gunterus Detmaws,  Frisius. Th. st.
1630.

Joh. Wern. Leonerd,  Frisius Franequeranus.
1631.

Theodorus Popta, Frisius.
1632.

Herm.  Feijkens,  J. st. Leov. Fris.
1633.

Jacobus G,revenstein,  Bloxila Transisulanus.
[Zoon van Henricus G., werd 1638 Pred. te Peperga,

i 31 Dec. 1654 (Romeini6N~mlijst,  p. 667.)]

Tarquinius ab Heidoma, Fris. Occident.
1636.

Jhs ab Heeclc, Groningens.
1636.

Everh. Stroting, Bellingwolda Groninganus.
Homerus Eaikens, Omlandus.

1641.
Phoebus Themmela,  Oldamtinus.
[Werd  1 6 . . Pred. te Scheemda.1
L

1642. -
Joach.  Ripperda de Fermsztm,  Omlandus.
Edzardus Ripperda de Fermsum, Omlandus.

1643.
Hendricus Waldrick,  Oldamptinus.

1644.
Rudolphus Rösing, Groninganus.
[Studeerde 1646 te Groningen, werd Pred. te Wener,

t I 666 (Reershemius, p. 678.)]
Hero Reijner, Groninganus Oldamtinus.
[Werd 1652 Pred. te Velge,  1664 te St. Georgiiwoldt

(Reershemius, p. 684, 694.)]
1646.

Nicol. Gerlac. Frese, Nobil. Frisius.
1647.

Daniel. Matthaeus K&sius,  Nortwoldens.
[Werd Veldprediker, 1683-89 Pred. te Collinghorst

in Oostfriesland (Reershemius, p. 338.)]
Johs de la Haye, Groninganus.
Wilh. a Mark, Groninganus.
Carolus Pa& & Vlissinga Celandus. M. D. ap. Embdan.

1649.
Ulricus Wiarda,  Fris.
Theod. Keljis,  Daventr.
Gerlacus Bsrneri,  Oldamtinus.
Joh. Grim, Amstelod.

1660.
Herm. bchmale,  Oldeamptinus.
Jacobus de Hubert, Zelandus.
Roelandus Cnuis r), Zelandus.

1652.
Mich.  ab Oppenbusch,  Amstelod.
Johs Rutherus,  Groninganus.

1 6 6 4 .
Lambertus n Koehoorn, Fris. Occident.

1665.
Arnoldus Gansefoort, Groninganus.

1667.
Nicol. Ferlaegke,  Groninganus.
Joh. Erederici, Amstelod.

1) Canis? Red.
r 2
L !,“,., <
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Johs Ernest.  Hoismannus,  Daven t r .
Henr. Bosch, Harde,rovicenus.

1658.
Johs ab Errecom, Amstelod.

1669.
Abrah. Clneselz,  Amsterodam.
Leo Re/lenzan,  Groningan.

1660.
Arnoldus Martinius,  Omlando Groning.
Christop. Jonch. IVoZ$ar2zcs,  Hagâ Batav. Medicus

et Consil. Hanoviens.
1662.

Ino Eiben  Reershemius, Groninga Frisius.
[Geb. 1641, werd 1668 Vicaris te Detern, 1670 Pred.

te Bangstede,  1680 te Petkum, t 16 Nov. 1700. (Reers-
hemius, p. 148, 291, 294, 318.)J

Ludovicus de Mares, Amsterod.  Past .  in provinc.
Groning.

[Werd 1674 Pred. te Slooten,  -c 1710, huwde Geeske
Adius. (Romein, Naamlijst ,  p. 426. -- Stamboek v a n
d e n  Frieschen  Adel  1, 9ti;tii,  59.)]

Simon Hoisingh, Omlando Groningan.
Lauren t ius  Horstius, Batavia-Indus.
Poppo  Sn&,  Appingadamensis.

1664.
Henr. a Bobbart,  Amstel.  Batavus.

1666.
Itzo Edcema,  Gron.  Omlandus.

1667.
Joh. Bellage,  Hattumanus Gelrus.

1669.
Jhs Wzdfers,  F raneq .
Jhs Aepkens, Ommelandus.

1670.
Johs Budt, Amstelod.

1672.
Johs S’chuZenborc7a, Groning.

1695.
Rudolph. Henr. Ylllgger,  Groning.

1699.
Carol. Balthas. de Waci&?n, Haga Batav. vixit Amstelod.

1704.
Christian. Schoonhoven, Delfcus.  Batav.-Mercat.

1711.
Arnold. Wilh. &f 011,  Amstelodnm.

1727.
Joh. Henr. Bachiene,  Deijla Gelrus.
Petrus Boot, Ultrajectinus.
Corncl.  Boot, Ultrajcct.  - V. D. M. Medioburgi.
Jobs Hom. 0. Lonz, Phil. Doet. e t  a r t ium l ib .  Mag .

Noviomagens. - LMath. Prof. Brem., turn Harderov.
1767.

Ant. Corn. Barkeij,  Zelandus.
1764.

Henr. Hase, Betumens. ex a,gro Groning.

Giessen.
Bron : “Die Matrikel der Universitaet Giessen  1608.-

1707. Herausgegeben van Dr. Ernst Klewitz und Dr.
Kar1 Ebel. Giossen 1 8 9 8 . ”

. 1664.
15 Sept. Henricus T’ossiz~s,  Amstelodamensis  Batavus.

.
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1686.
15 Sept. Evirwinus &c;idde, Amstelodamensis.

1686.
16 Sept. Joannes Boecken, Amstelo-Batavus.
Joannes Eqwelm«)l,  Enchusa-Batavus.

1697.
11 Mei. Abrahamus Trellontius, Battavus.

1702.
9 Nov. Theodorus Wolff de Cotzhuusen,  Trajeectensis.

1706.
15 Oct. Carl iala I1aclzlelz,  Haga-Batavus.

Hamburg.

Bron : ,,Die Matrikel des Akademischen  Gymnasiums
in Hamburg 1613-1883.  Eingeleitet und erläutert  von
C. H. Wilh. Sillem. Hamburg 1891.”

16&3.
11 Mei. Albertus crb  Eitze,,,  Wesopia Batavus.

1684.
5 Jan.  Gijsbertus Can del, Berghe, Sy lva-Ducens i s ,

ex Academia Ultrajectina  veniens.
1716.

9 Nov. Johannes Fridericus Meier, Leidensis Belga.
[,tisschien  dezelfde als de Predikant, die in 1742 naar
de nieuwgebouwde Luthersche  Kerk te Edam beroepen
werd ?]

1721.
16 Mei. Joannes Molder2ts,  Haga-Batavus, Theol. stud.

1722.
1 9  M e i .  C a j u s  F r i d e r i c u s  Schnell,  Haga-Batavus-

consiliarius justitiae Hafniensis et commercii  secretarius
ab A. 173.. Praefectus Bornholmensis, obiit Hafniae
l’(40  m. Apr.

1729.
13 Mei. Joan. Christianus Ilhornsen, Hagae Batavus,

Jur. stud. abiit Jenam 1730 Mart., ob. Berolini 173..
29 Aug. Joannes Bogaert, Bataviensis ex India Orient.,

Jur. stud., eodem anno Amstelodamum retractus. [Waar-
schijnlijk Advocaat te Hamburg, t 1766 (Hamb. Schrift-
steller-Lexikon 1448,)J

1764.
8 Oct. Christoph. Jo. Jac. Boerhuw  a &ruritius,  Eques

Batavus-Batavorum apud Humburgenses Legati filius
unicus  anno 1766 una cum Venerando Patre  in Galliam
profectus.

1766.
24 April .  Jul .  Heinr. Freuchen, Amstelodam., Jur.

stud., obiit Ultrajectum 1768 Apr.
1800.

18 April .  Cornelis  Ludovicus uan  Laer, Zeistio-Ba-
tavus.  Artium liberal.  st. In Patriam rediit 1801. F.
Mich. ( W o r d t  v e r v o l g d ) .

_ .~_

Tiarck (Tierck, Tjerk),
door Mr. C. S. B UYS BALLOT.

In zijn genealogisch belangrijk stuk, voorkomende
jaargang 1926 van dit Maandblad, kol. 329 e. v., ver-
meldt de Heer W. J.  J .  C. Bqleveld  onder de ,Aan-
teekeningen  uit het kerkregister der E. E. P. P. Jeeuiten
te Leiden” in kol. 334 ook het den 20ston April 1760 ge-

~ sloten huwelijk van Joannes Baptista  flranciacus Geor-
gius graaf $Owltrcmont  met M a r i a  J a c o b a  Ziarck,  in-
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gezegend door R. P. Adolphus de Bye, en waarbij go-
tuigen (testes) waren de heeren ,,Guillielmus en Henricus,
graven  van Nassau, ultimi  dom&  ux~, Nicolaas Tiarck;
Theodorus de Bye, utriusque uxor,  Joannes Petrus
Hanssens”.

De vraag is nu wie de ouders en ascendenten waren
der bruid en wat over het algemeen meer bekend is
van hot geslacht Tiarclc.

In zijn Stamboek van aanzienlijke Nodorlandsche fa-
miliën noemt wijlen de heer A. A. Vorsterman  van
Oyen haar A1a,-ic  ,Incqlrelilze Jennnc  de Tiarck de IY a 1 t a
en zegt dat zij aan Jean Frangois Gcorges graaf d’O&-
tremont ook (d.w.z. bohnlve Nicolaus Theodorus Joannes,
Joanua Cornelìa  Florentia AIaria  e n  Curolus  Jncobus
Petrus Ignatius,  die volgens de kolommun 333 en 334
in de kerk der Josu i teu  te L o i d e u  w e r d e n  gedoopt)
flerdinalzd  Louis Frangois .Uichel graai d’Oultremo?rt
WGgimo?lt  (-c tu Brussel  20 November  ldl?) heeft ge-
baard, tliu bij Johanna Susunna  Hcrrt.&ck,  weduwe van
Mr. Dirk de Smeth, vader werd vau  Henrietta Adriana
Louisa ~‘lorcc g r a v i n  d’hlt~~enzod,  d i e  o p  d e n  10clOn
Februari  1841 de morganatischo gemalin werd van
Koning Willem 1 (zie deel 11 blz. 22).

Do verschillende personen van den naam Tiark of
Tier& in het Ireidsche  kerkregister  voorkomende vindt
men  nergens  a l s  Tiark  ,,de LI altu”  v e r m e l d .  S t a m d e
echter ‘het geslacht werkeli,jk  uit TYnllu ot pretendeerde
het dit? Een Tjerk IVaZta  behoorde  in  1410  to t  de
Friesche  edelen van de Vetkooperpartij,  dia zich toen
verbonden en den Schieringer  Wybo LMinnema gevangen
namen om hem tegen den door de Schicringers  gevangen
genomen Goslik Hiddema van do Vetkooperpartij uit
te leveren, en in 1494 belegerde een Qerk Walla  met
J u w  Juwinga  de  s te rk te  Kornwerd ,  we lk  be leg  de
Schieringer Sjoerd van Beijem hem noodzaakte op te
breken.

Do op den 20stol’ April 1760 gehuwde Maria Jacob0
Tiarcli  wits  wel oone  dochter van ATicoluas  Tìurck, ge-
tuige van haar huwelijk, en hare moeder  was wel X~~riu
,iacoba  de Jonge (uxor Domini  Nicolai Tiarck), die den
llde” Juni 1753 (haar kleinzoon) Corneiis  Jacobus Petrus
~gnatius  graaf d’0ultremont mede ten doop hief. Nicolaas
Tiarck deed dit ook den 5 Juni 1761 zijn kleinzoon
Nicolnus  Iheodorus  Joannes graat  d’0ultremont en i s ,
naar het schijnt, dezelfde Nicolalls,  die (altijd volgens
het besproken kerkregister) den 27 September 1694
was gedoopt als zoon val1 heer &icolaas  Tierk en Pe-
tvonella  von der Goes. Deze laatste Nicolaas Tierk was
dan waarschijnlijk wel evenals de op 18 October 1677
gedoopt,e  Alzda  een kind van Nicolaas Tierck en Agatha
van Leeuloen, daar bij den doop van ‘s laatsten zoon
N i c o laas  op 27 September 1694 ook dnzoldzbs van
Leeuwen doopheffer was. Zeker is dat echter niet on het
kerkregister geeft ook geen nadere opheldering omtrent
verdere ascendenten.

Nicolaas ,  de zoon ‘van Nicolaas  en Petronella  van
der Goes, werd den 27Ston September 1694 ook ten doop
geheven door Cornelia van der Goes, en zijn broeder
Petrus op 18 October 1697 door Petrus de Bie en Diglan
van der Goes. Volgens Simon van Leeuwen nu in zijn
in de Batavia illustrata  opgenomen genealogie van der
Goes waren Cowzelia,  Dina en Petrol~ella  (Jacobu), allen,
evenals Anna, de vrouw van Pieter de Bye Pieterszoo?a,
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Advocaat in den Hage, dochters van Adriaan van de)
Goes, heer van het slot van der Goes, en van Geertruid
Oostdijk. Dat Petronella  (Jacoba) met Nicolaas Tiarck
huwde vermeldt hij  niet . Wellicht had dit huwelijk
nog niet plaats gehad, toen in 1686 de Batavia illustrata
uitkwam.

Adriaaga  vun  der Goes zou dan weder een zoon zijn
geweest van C’or?aelis  en C o r n e l i a  v a n  Ecersdìjk,  en
Cornelis een zoon van Mr. Chrìstiaan  van der Goes
(t 1600) on van Anna van Renoy (t 1608), wier oudste
zoon Mr. ddriaafa  valt  der Goes, raad en rekenmeester
van den Prins van Oranje, in 1632 in de Kloosterkerk
te ‘s-Gravenhage werd begraven,  na bij zijn eerste vrouw
Petrolaella  de Stoppeluur onder meer Anna van der Goes
te hebben verwekt, die in 1632 Mr. Pieter de Bjle, ook
Bdvocaat  te ‘s-Gravenhage, huwde (zie Ned. Leeuw
1885, blz. 8ï). Maar deze laatste Advocaat Mr. Pieter
de Bye, die in 1674 te ‘s-Gravenhage in do Spuystraet
Noordzijde woonde (zie die Haghe 1914/15  blz. 60)
werd daar den 18don Januari 1676 in het graf in de
Kloosterkerk van Mr. Adriaan van der Goes, waar in
ook al op 3 Juni 1640 een kind van hem was begraven
en dat inmiddels was overgeboekt op den naam van
Mr. Maerten va?a der Goes voor hem en verdere des-
cendenten van wijlen den heer Raadsheer vaqa &r Goes,
bijgezet (zie Algemeen Nederlandsch Familieblad IIde
jaargang blz. 226) en was dus in geen geval die Pieter
de B!je, welke als zwager van IVicolaas  Tiurk in 1697
diens zoon Petrus mede ten doop hief, doch, althans
hoogstwaarschijnl[jk,  diens vader. Op Mr. Pieter Tìnrk,
wonende te Leiden, werd den 6de11 Januari  1742 do
voorzegde grafstede overgeboekt (zie mede blz. 225).
Of hij gehuwd is geweest en kinderen heeft nagelaten,
heb ik niet kunnen vinden. Of zijn broeder N i c o l a a s
die heeft gehad behalve Maria Jacoba evenmin. Volgens
het stukje over het hofje van Hoogelande, waarvan hij
met den graaf d’0ultremout  een der oudere regenten
was, in die Haghe 1910 blz. 222, woonde hij evenals
deze (later? na 1753?) in de Zuidelijke Nederlanden
(zie blz. 227).

KORTE MEDEDEELINGEN.
Roessingh.

De geslachtslijst dezer familie vindt men (gedeeltelijk)
in: Nederl. Patriciaat, IV, 312-322. Klaarblijkelijk heeft
de geachte redacteur van dit jaarboek een groot deel
van zijn gegevens ontleend aan een familieuitgaaf’je,
zonder jaartal en plaats van uitgifte, ook zelfs zonder
den naam van den opsteller, omstreeks 1900 in het
licht gegeven.

Omtrent den zoon van den stamvader wordt in ge-
noemd. familieboekje het volgende meegedeeld :

,Antoniru Roessingh. geb. 1652. Zijn portret in olie-
,,verf, nog aanwezig, is gemaakt 1718, a” aet. 66. Vol-
,gons de familieoverlevering stond hij in aanzien bij
,den Stadhouder Willem 111. WGr de huwelijken werden
,voltrokken,  is onbekend. In 1699 woonde bij te Gessel
,,bij Eindhoven en bezat een groot vermogen, blijkens
,,nog bestaanden inventaris van zijn boedel. Huwt 10
,, Alfagonda  E~a~aens  ; h u w t  8” Alana  Cock.”  Een  m.  s .
aanteekoning vermeldt: ,,geboren  12 October 1662, Dros-
saard van Hilvarenbeck on Jur. Utr. Doet.”
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Uit het eerst.e huwelijk een zoon Petrus, geb. te Gestel
18 Dec. 1699; uit het tweede huwelijk een dochter,
Marga~retha,  geb. 3 Februari 1700, jong overleden.

Een zoon \I”incc??d, waarvan in Ndbl.  Ned. Leeuw
XXXIV, 30 sprake is, komt in het familieuitgaafje niet
voor. Onder de kinderen van Petrus en Hendrina  SKart-
cate wordt wel een dochter Allagondtr,  doch geen Arwa
gevonden; dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Petrus
uit het eerste huwelijk is geboren.

Volgens meergemeld familieboekje had de tot heden
bekende stamvader nog een anderen zoon : Elias Roes-
singh. Deze, uit wien de familie Roessingh van Iterson
is gesproten, was gehuwd met Elisabeth Brocz.  Zijn
nazaten waren (wij volgen de familie-uitgaaf) beëedigd
ingenieur (een m. s. aant. heeft: ingenieur-landmeter)
bij den Hove van Brabant te ‘s-Gravenhage, òt notaris,
òf secretaris der heerlijkheid Tilburg, enz. Wij zin op
‘t oogenblik niet in staat deze opgaven te bevestigen.
Naar wèl blijkt, dat we hier met een Brabantsche school-
meestersfamilie te doen hebben. Het een sluit het ander
niet uit. Die schoolmeesters uit den ouden tijd beoe-
fenden met vrucht de landmeetkunde, terwijl de posten
van notaris en secretaris in N.-Brab.  voor schoolmeest,ers
niet geheel onbereikbaar waren.

Elias R. en Elis. &ocx  hadden een zoon W i l l e m ,
geb. te Schijndel, en een dochter Mechelina. Deze laatste
huwde met Nicolaas Zzjtlen,  van 1729 tot 1762 school-
meester te Schijndel, zoon van Martinus Zijnen, school-
meester te Son. Nicolaas Z. was te Schijndel zijn zwager
Willem Roessingh als schoolmeester opgevolgd. Deze
laatste, in 1729 overleden, had bij zijn vrouw M a r i a
de Fice (vermoedel. dochter van Jan de Five,  school-
meester te Son) een zoon Elias, in 1’725 te Schijndel
geboren. Deze werd ,,gezworen  klerk” bij zijn broeder
Johan ,  den secret’aris  van Tilburg,  daarna ontvanger
der verponding en gemeene middelen van Tilburg en
Hilvarenbeek. Elias is viermaal gehuwd. Zijn eerste
vrouw Allegonda  Heletia  van Racenstein  werd 16 Dec.
1720 te Tongelre gedoopt als dochter van den school-
meester gndries  v. R. aldaar. Zij stierf in 1765 in de
kraam van Maria  Roessingh, stammoeder der familie
Roessingh van iterson, die met haar nakomelingen in
Nederl. Patriciaat IV, 149, wordt vermeld.

Voor de familie(s) Roessingh moet en kan nog veel
worden vastgesteld. Dat een der leden van het hier-
beschreven geslacht zich sedert 11 Mei 1896 Con?%gh
Roessingh schrijft, is zijn onbetwistbaar recht, sedert
dit bij Kon. Besl. werd toegestaan. Waar die familie-
naam Conringh echter aan een heel ander geslacht Roes-
sirbgh  (uit Oost Friesland en voerende een klimmenden
leeuw in haar wapen) is  ontleend en de samenhang
daarmee niet bewijsbaar is, mag deze toevoeging op
zijn minst genomen uit een genealogisch oogpunt zeer
zonderling worden genoemd.

W. N. C. REGIT.

Nassau la Lecq.
Den 29Sten  Augustus 1813 werd te Kortenhoef ge-

boren Josephine Maria de Vergne, als dochter van Mllria
Wilhelmina lsabelln Carolina  (gravin) van Nassau la
Lecq (1780-1866),  oudste dochter van graaf Jan Floris.
De naam van den vader van dit blijkbaar onwettige

34

kind wordt in de geboorte-acte niet vermeld. Hq heette
Joscnh de Verwe  en was een Frans&  officier, afkomstig.
uit Bordeaux: die naar verluidt  aan de Bórezina de;
dood vond.

In de bestaande genealogieën wordt Maria van Nassau
gezegd on g e h u w d overleden te zijn te Loenen 4 Aug.
1866. Inderdaad is dit in overeenstemming met haar
overlijdensacte.

De nakomelingen van Josephine Maria de Yergne,
die te Loenen overleed als echtgenoote van Johan Jacob
Tor der Hake dd. 23 April 1864, beweren dat zij later
gewettigd is. Is hieromtrent iets naders bekend? Merk-
waardig is in ieder geval dat z[j  den naam haars vaders
droeg en dat Johan Jacob Vor der Hake,  benevens diens
kinderen, steeds getrokken hebben uit de inkomsten
van de Lek, terwijl zij door de andere daartoe gerech-
tigden - allen adellijke  afstammelingen der Nassau’s
- volkomen als gelijkgerechtigden werden beschouwd.

Tegen het bestaan der wettigheid is aan te voeren
da t een in m[jn bezit zijod concept-testament van gravin
Maria van Nnssctu  (verleden voor notaris Joh. Sander-
son te Loenen, zonder nader aangegeven jaartal) als
erfgenamen van haar inkomsten uit het legaat van Prins
Naurits (codicil dd. 6 April 1625, waarbij aan diens
twee natuurlijke zonen ,,goederen,  renten en kapitalen
waren gelegateerd ten behoeve van hun wettige kin-
deren en descendenten tot wat tijds zulks ook zoude
moge gebeuren”) worden geinstitueerd haar beide jon-
gere nog in leven zijnde zusters, terwijl erfgenamen
van haar verdere na te laten goederen zijn ,,de Heer
Johall  Jacob Vor der Hake en echtgenoote” zonder ver-
melding dat dit haar schoonzoon en dochter is.

Een geschilderd portret van gravin Maria van Nassau
wordt nog steeds bewaard ten huize van de familie
Por der Hake te Soestdijk.

Nr. H. F. WIJNMAN.

Compostel. In de fragement-genealogie van Voorst
(zie XLIV, 6) vermeldde ik het huwelijk van IVillena
vaga voorst  met Alyde  de Szoart (ex matre  Dirkje (van)
Compostel). - Hoe die laatstgenoemde eigennaam ont-
stond, leeren  wij uit een aan data zéér arm h.s., waarin
genoemde Dirkje  als dochter wordt aangewezen van
Willem Geurtze,  burgemeester te Utrecht in 1641, die
te Jerusalem schijnt te zijn overleden. ,,Dese  kogt de
huyse Compostel op de gansemarct, waarna syn kin-
deren zoo genoemt  zijn”. -- Willem Geurize voornoemd
was op z\jn beurt een zoon van Geurt Willemsz. Aern
,woonde, eerst in den zwarten aern aan de gansemarct
en daarna in de zwarte klok.”

Behalve genoemde burgemeester Willem Geurlze  had
hij nog een zoon Hendrik Geurtze,  domheer in 1647,
overleden op een reis naar Jerusalem, en eene  dochter
Gonda Geurts,  gehuwd met Herman  van Wee.

Van \C.illem  Geurtze  worden negen kinderen vermeld,
n.1.: 1. Octaviaala  van Compostel, bastert, -/- te Emden;
2. de ons bekende Dirkje  v. C., die Lucas Gerritst. de
Slcart huwde; 3.  Ysbrand v. C., in 1669 s c h e p e n  t e
Utrecht; 4. Jannigje  v. C. ; 6. Grietge v. C., X Jan Black  ;
6. Matthys  ot Mattheus v. C.; 7. Adam v. C.; 8. dlagtelt
v. C., X Heladrik  vaqa  &JU Evertsz.;  9. Lubbert van C.,
schepen te Utrecht.

M. G. W.
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Van der Ley. (XLIII, 376 e. v.; XLIV, 20). Kleer-
koper-van  Stockum. De Boekhandel van Amster-
dam, bla. 1576 somt een viertal werken op van J a n
van der Ley - aldaar Jan Hendr. J aric hs van. der
Ley genoemd - W.O. ,, Belijdenisse des Algemeenen en
Christelijken Geloofs,  bevattet in een brief aan N.N.
Korte levensschets van Jarich Jelles”. Amst. Jan Rie-
wertz.  (1684).

Wellicht is Jarich  Jelles identiek met den door den
Heer Miedema genoemden stamvader Jarich van der Ley.

Het wapen van bovengenoemden Jan vat1 der Leg
wordt afgebeeld in Navorscher 1866, 165, doch vertoont
geen gelijkenis met dat van het Westfriesche geslacht.

Amsterdam, Mr. H. F. WIJNMAN.

Rouwborden te Breda. (XLIV, 22). De heer W. de
Bruijn te Dordrecht deelt mij mede: Het wapen onder
11 bedoeld is van Gerardus Eranciscus  Montens,  Lic. Jur.,
geb. Breda 13 Juni 1670, ob. aldaar 17 Dec. 1707, ge-
huwd met Anna Caiharina  de la Rue, dr. van Jan e n
Cathnrina  van den Broeck. Zij overleed 20 Febr. 1710.

Het wapen onder IV genoemd is van den 7 Mei
1785 ongehuwd overleden Cornelis  Ludovicus Josephus
Nontens,  Lic. Jur.

Het wapen onder XI bedoeld moet zijn van Cutharirau
Johanna  Ad&nn WIL Biel,  v rouwe  van  Zuadewijn-
Capelle, die huwde met Mr. Dr. Johanws Gerardus
Josephus No&ens.

Hun dr. Cu.lhar%za Mo,2lelrs, vrouwe van Zuijdewijn,
huwde 26 Jan. 1784 Mr. Adam JoJzara  Erans de Roy,
heer van den Binckhorst, en zij zijn de bet-overgrootouders
van genoemden heer.

STEENKAMP.

Naamsverandering. Blijkens Staatscourant van 17
Sept. 1925  heeft Constant Royer, apothekersklerk te
Willemstad op Curapao,  voor zichzelf, benevens 4 zoons
en 2. dochters verzocht hun naam te veranderen in Elsecier.

Redenen worden niet aangevoerd. De familie Elsevier
op Curavao staat op uitsterven. Welk een dwaas bedrijf,
ook weer in deze kolonie, zoo met familienamen te
handelen !

B IJLEVELD.

Gemeentewapens. Bij Koninklijk besluit van 11
Januari 1926, NO 44, is aan de gemeente &Zaarra  (pro-
vincie Utrecht) het navolgende wapen verleend, zijnde:
in keel een zesspakig rad van goud, het schild gedekt
met eene gouden kroon van drie bladeren en twee parel-
punten.’

Bij Koninklijk besluit van 18 Februari 1926, No. 31,
is aan de gemeente Neeritter (provincie Limburg) het
navolgende wapen verleeend, zijnde : gedwarsbalkt van
goud en keel van tien stukken en een vrijkwartier van
goud met drie jachthorens van keel, beslagen van zilver;
schildhouder: de Heilige Lambertus in bisschoppelijk
gewaad, houdende in de linkerhand een bisschopsstaf
en een werpspies.

V R AG EN EN ANTMT~~RDEN.

Abbinga; van Angeren.  Anna Eraracisca  vara  AUinga,
i_ Vleuten 27 Febr. 1691, tr. 10 Nijkerk 24 Sept. 1660
Mr. Adriaafa  Basson, 1_ Gouda 13 April 1678 ; tr. 20
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Utrecht 24 Sept. 1681 Hendrik van der Borch, heer van
den Ham, t Vleuten 1698. Wie waren hare ouders? In
haar testament d.d. 13 Febr. 1691 legateert zij aan hare
moeije Sophia van Angerera.  Ook van laatstgenoemde
worden genealogische gegevens verzocht, benevens van
Arana Maria van Angeren,  gehuwd met Frans de Rotte
(16:_!3--1708).  Vergl. Nederland’s Adelsboek 1926, t1z.r.

. .

Barkey. Kan iemand het ontbrekende aanvullen?
1. Johawes Barkeg,  geb. 1616, + . . , 1684, woont te

Bremen, tr. . . .
11. Antonius Barkey,  geb. . . *, t . . ., woont te Bremen,

tr. . . .
III. Ditmarus Barkeg, geb. . . ., i_ . . ., woont te Bremen,

tr. . . . Hij is in 1604 te Wittenberg (Siebmacher
Wappenkunde Band V deel 2).

IV. Anthonius Barkey,  geb. . . ., -f . . . , woont te Bremen,
tr. . . .

V. Barend Barkey, geb. 1651, t . . ., woont te Bremen,

VI. %t&?jy  Barkeg, geb. 1679, f- . . ., woont te Bremen,
tr. . . .

Waar is in deze stamreeks de plaats van Gaspar
Barkeg, burgemeester van Bremen, van wien zich in de
H. Stephanuskerk te Bremen een epitaaph bevindt?

Welke is de familieverhouding van den laatst genoem-
den Anthony Barkey, geb. 1679, met Jacobus Barkejg,  geb.
. ..> wonende in de kolonie Essequebo, eigenaar der plan-
tages ,Maria  Johanna”, ,,de Goede Hoop” en ,,Bremen”
en t in die kolonie . . . 12 Dec. 1722. (Navorscher LXVIII
1898, p. 446) ?

Zou het verder nog iemand mogelijk zijn mij mede
te deelen hoe de verwantschap tusschen de volgende
leden der Barkey’s  is?

a. Anthoray  Barkeg,  geb. te . . .! i_ . . ., wordt vermeld
in de transportboeken van West-Indië N* 1287 Berbice
312 (Rijk+Archief  den Haag) in het jaar 1748 als
Raad v. d. Regeering der colonie Berbice. Hij was in
1767 nog ,in leven.

b. Anthony Barkey, geb. Berbice . . . 1740, ging naar
Oost-Indië waar hij met het schip Ritthem uit Zeeland
aankwam.

c. Prof. Ds. Niklas  Barkey, geb. Bremen 1709, j- . . .,
tr. . . ., geb. . . . + . . .

d. Antony  Barkey vermeld in ,The genera1 armory
of England,  Scotland,  Ireland and Wales p. 48 20kol.
Hij was in 1700 in Dublin en kwam uit Bremen. Zijn
wapen komt met een kleine variatie overeen met dat
der Barkey’s en ook met dat van Ditmarus Barkey,
vermeld onder 111.

e. Robertus  Barkey, i. h. Album Studiosorum Leiden
26 Sept. 1641, 23 jaar, Bremensis.

f. Barejad Barkeg,  huwt 1718 Ma&  ,?Uagdalena  Mei-
nertshagen 1696-1736.

Doonz. B ARKEY W OLF VAN G EERSDIJK .

Beeldsnijder, (XLIII, 122). Kerkelijke registers van
Curaçao. - De Heer Meester Il;$er Cu$euBorch  Beeld-
staGder.  fiscaal en adviseerende raad dezes eilands, j.m.
geb. te Cuijlenborch, tr. 1753 mejuffr. Maria van der
Burch, laatst weduwe van den Heer Carei  Gustaaf

, Schrzjver,  geb. te Amsterdam. Zij i_ 1 Jan. 1770.
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Uit het huwelijk van Hermanus !f’ibevius  Beeldsnijder
en Maria Permeulen werden op Curaçao gedoopt:
1.

2.

::

5.

;:

8.
9.

Jacob, ongedateerd. Get. o.a. MariaAlida Ner!jn  wed.
Il.ger Wolf Beeldsnijder. Hij overleed 2 Dec. 1771.
Wolfert  Johannes, ongedateerd.
Dorothea ~i&?mirba,  6 Feb. 1771.
Jacob  Johan François, 1 Aug. 1773. Get. o.a. Jacob
Beeldsnijder, luitenant en Alida Meijer wed. Beeld-
sn&ter.
Hendrik Dacid  Horst, 1 Maart 1775.
Maria Allida, 23 April 1777.
Samuel de Lanoy, IS April 1779. Got. o a. Jan Hendrik
baron de Lanoy en A.lida Margaretha Beeldsnijder,
huisvrouw van Conlelis Anthony van Alderwerelt,
capitein ter zee.
\Killem Martin, 2 Oct. 1781, overleden 8 Sept. 1783.
Jannetje Elisabeth, 21 Se@. 1783. Get. Gerard Beeld-
snrjder,  lid van de Admiraliteit te Amsterdam en
Jacoba Johanna Beeldsnijder, huis vrouw van Iman
Plan, griffier van den Hoogen  Raad. Zij overleed
19 Mei 1786.

‘s-Gravenhage. PH. F. W. VAN RO M O N D T.

Bezoet. (XLIV, 62). In protocol 46 van notaris 1.
Valeton  te Rotterdam bevindt zich naast de hand-
teekoning van Herman  Bezoet, getrouwd met M a r i a
Corhelia  van Heel en 7112 1802 wonende te Rotterdam,
een lakafdruk vertoonende  (onduidelijk) het navolgende
wagen : “doorsneden: A een bijenkorf vergezeld van
eenige daaromheen vliegende bijen, B gedeeld: 1. . . . .
niet te onderscheiden. . . . 11 een burcht, getopt met een
uitkomend heit en rustende op grond.” Helmteeken:
een uitkomend paard.

Uit de acte blijkt, dat hunne dochter Cathnrina  Pazclzhn
op bovengenoemden datum weduwe de Bie is.

In datzelfde protocol komt op eene acte van S/lO
1802 naast de handteekening van Johannes Cor?aelis de
Bie, wonende te Rotterdam, een lakafdruk voor, die
het volgende wapen vertoont : ,oen geplante, boom, ver-
gezeld rechts en links van den stam van een bij, die
schuin omhoog naar den boom vliegt,” met een boom
als helmteeken, welk wapen eveneens voorkomt op de
lakafdruk van Jan de Bie, 20/2 1797 wonende te Rotter-
dam, te vinden in protocol 30 van bovengenoemden
notaris.

Rotterdam. R. T. MUSCHAET.

Bezoet. (XLIV, 62). In een verzameling familiewapens,
geteokend door den oud-oom mijns vaders, Dr. F. J.
van Maanen, komt bedoeld wapen, zonder aangifte van
kleuren, voor als een bijenkorf omringd door 13 bijen,
4 boven, 3 onder en 3 aan weerszeden van de korf.
Dit wapen heeft betrekking op in een h.s. genealogie
Panser voorkomende personen.

Hoorn. W. VAN MAANEN.

Bosch. (XLIV, 24). Ds. Petrus Bosch, Rem. pred. te
Rotterdam, werd Rem. gedoopt aldaar den 7 Oct. 1663
als zoon van Pieter Jarasz  en van Aaltje Jucobs, tr .
aldaar 28 Juli 1691 Catharina Beyerman. Hij begr.
Rotterdam 2 Juni 1718 in de Groote Kerk, Middelpand
n” 221, zij 19 Oct. 1716 in hetzelfde graf.

R. W. J. L. P.
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Carp. Voor de samenstelling der genealogie vraagt
ondergeteekende ,materiaal” betreffende de leden die
in Duitschland leefden. Tot in de 190 eeuw bloeiden
takken in de Rijnprovincie.

‘S-CSI,. v. E.

Carp-von Weiler. Geneal.-biogr.  aanvulling verzocht :
Eduard Johann Carp, $ Wezel 6-3-1836, tr. Wezel 19-
8-181ö  ,4.. . J.. . L . .  . co8a lVeiler van Poelwrjk,  ver-
moedelijk dr. van Johann Rartholomeus Qoftfried en
Johanna Frederica Louisa von Lamers.

‘s-Or. v. E .

Elsbroek  (van), (XLIII,  328). II illem  v(lla  Elsbroek,
ged. Nijmegen 8 Febr. 1719, was een zoon van J a n
Peters van  Elsbroek en Aelije Ecerfs, die te Nijmegen
huwden U/“l Febr. 1707, beiden geboren aldaar. Hun
doop is \oor het oogenblik niet gevonden. De van Els-
broek’s kwamen te Nijmegen zeer talrijk voor on waren
meestal schippers ; op den drinkhoorn met schildon van
het schippersgild komen voor de wapens van Mathijs
v. E. 1663 ; Johan 11. E. 1663; Peter Jansz.  v. E. 1678;
Jnn Petersz.  v. E. 1710. Ook komt de familie voor als
Hgmerix van Elsbroek  en is er wel aanleiding voor het
vermoeden dat de oorspronkelijke naam is Hymerix. In
den loop der maanden Maart en April wordt hiernaar
door mij een verder onderzoek ingesteld; de uitslag
hiervan zal te dezer plaatse worden medegedeeld.

Druten. C. W. VAN DA M.

Erffrenten (van). (XLIV, 27). Gedoopt te Breda
12 Augustus 1667 Adriaentie r«la Erffrenten,  dr. v. Jan
en Atato?qa  Eyken (ook geschreven Eykx).

Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL .

Frets. (XLIV, 27). Johannes Frets, geb. te Rotterdam
en wonende te Haarlem, huwde 23 Aug. 1806 in het
ambacht Co01 Maria .Beyerrna?a. Hij begr. I ‘2 Maart 1811,
oud 36 jaar, Groote Kerk, Middelpand no 79, gescheiden
man van Maria Beyerman, wonende Zeevischmarkt B 339
te Rotterdam.

R. W. J. L. P.

Haertstein (van). Wie was de echtgenoote van joncker
Paulus van Haertstein, ridder, die begin 170  eeuw burgu-
meester was van Steenbergen? Aldaar leverde het onder-
zoek geen resultaat op. Kwamen zij van Breda?

Utrecht. P. L. THIERENS.

Hooft (2). Maarten ‘t H., geb. Almkerk 7-4-1716,
zn. van Gerrit  IIYillemse  ‘t H. en Wouterke Naartense
van Dongen (zij tr. 2’Almkerk 3-8-1722 Rochus Holleman).
Kwartieren gezocht.

Arnhem. J. C. MARIS.

Hoogelande (van)-de Bye-van der Goes. Wie waren
de ouders, eu welke hunne kwartieren, van jr. Eduart
van Hoogclande, die volgens die Haghe 1910, bl. 222
bij zijn voor den Notaris Henrick Terbeeck van Coes-
felt op 20 Februari 1676 verleden testament het hofje
van Hoo.gelando  in de Boekhoratstraat te ‘s-Gravenhage
(in 1907 verlogd naar de Johan Camphuysstraat) stichtte,
en daarbij tot executeurs benoemde de Mrs. Adriaen de
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Bye en Pieder de Bye, beiden advocaten voor den hove
van Holland, terwijl hij aan zijne neven jr. Cortrelis
Frederik de Ridder van Groenesteyn, jr. Cornelis Fran-
çois van Heemskerck,  vrijheer van Incourt Longueville
en jr. Johan van Bemmel, heer van Bemmel, verzocht
zich deze stichting aan te trekken, waarop ze als regenten
daarvan optraden ?

De executeurs en regenten verkregen het recht om
plaatsvervangers aan te stellen en hun opvolgers te
benoemen. Onder deze vindt men dan ook later Nicolaas
liarck en den graaf d’0ultremowt  (zie bl. 227).

Waren ook de advocaten Ao?l*ì«a~a  on Pieter de Bye
neven of aanverwanten van den stichter? Ik heb dat
niet kuuneo viuden, evenmin trouweus  hoe de boven-
genoemde regenten dit waren.

Zij waren, althans hoogstwaarschuulijk, beiden zonen
van den Advocaat Mr. Pieter de Bye (t 1676) en Annu
van der Goes Adriaansdr., en Pieter eerstgenoemd ook
met eene  Anna can der Goes, doch Cornelisdr. ,  de
schoonzuster van iLTic«laas  liarck’s  vrouw Petronella,
gehuwd (zie art. Tiarck) l). Een derde huwelijk eener
Anna van der Goes (Anna Marin)  (met een Mr. Pieter
de Bye) vindt men dan vermeld in jaargang 11 van het
Algemeen Nederlandsch Familieblad, bl. 225.  Deze Anna
Maria van der Goes, die op deu 26sten October 1740
in de Kloosterkerk te ‘s-Gravenha.ge  in het graf van
Mr. Adriaan uan der Goes (i_ 1632) werd bijgezet, had
dit graf geërfd van haar vader Mr. Maarten van der
Goes en van haar oomeu \Villem  en Adriaan van der
Goes, allen zonon van. Mr. Adriaan (t 1632)  uit diens
2de huweli jk met  Maria  von CromstrGen  Maartensdr.
en dus stietbroeders van Anla«, de vrouw van Mr. Pieter
de Bye senior (t 1676). Haar man Mr. Pieter de Bzje
is wel dezelfde Mr. Pieter Pìeterssn.  als eerder met
Anna van der Goes Cornetìsdr. huwde.

Zij liet het graf na aan haar zoon Mr. Cornelis Fran-
cois de Bye, die er den l&len  November 1740 in werd
begraven eu als weduwe A n n a  Naria  Eontijn alias
Torst@  naliet, die er den 16den Juni 1744 nog in werd
bijgezet, nadat zij het (zie art. Tiarck) in 1742 aan
Mr. Pieter Tiarck had overgedragen, Bij haar, in de
Spuistraat Noordzijde, wel hetzelfde huis, dat in 1674
van Mr. Pieter de Bye senior was, woonde Adolph de
Bye, priester in de Capelle van Frankrijk, in (Algemeen
Nederlandsch Familieblad 1 no. 108 bl. 2), wel weder
dezelfde als op 20 April 1750 nog het huwelijk van
Maria JacoOa liarck inzegende en op 17 Augustus 1757
in het meergenoemde graf zijn laatste rustplaats vond.

In een voor mij liggenden brief van Gijsbert  van
Rijckhuysen, den bekenden bode met den busse binnen
de stad Leyden, aan Mr. Jacob Thierry  de Bye Bebas-
tìuunstn., wien hij behulpzaam was bij het samenstellen
zijner geslachtslijst, van den lldeu December 1764, zegt
die bode op den &teu November 1753 bij dien Priester
in de Spuistraat te zijn geweest en met dezen te hebben
gesproken, dat diens vader Advocaat was en te ‘s-Graven-

1) Dit lclopt niet. Volgens het art. Tiarck (zie hierboven kol. 80 - 83,
zou de vrouw van Mr. Pieter de Bue Jr. niet CorneCisdr.  siin geweest
maar dochter van Adriaan Cor A e 1:s z. van der Goes,  terwiií  di gelQk,
nnmige vrouw van Mr. Pieter de Bye 9r. tot vader had Mr. Adriaer
Chriäteaensz.  tian  der Goes. Ook ww de eerstgenoemde volgenr
meergenoemd nrtikel  niet de schoonzuster, maar  de zder  van Nz’colaar
Tiarek’s  vrouw. Red.
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lage met 16 kwartieren is begraven.
3en kwartierstaat van 32 kwartieren

Hij voegt daarbij
van dien priester

longelukkig  zonder data) waaruit zou moeten worden
opgemaakt  dat deze een zoon was van Mr. Pieter de
Bye senior en Anna van der Goes Adriaansdr. ex. Pe-
!ronella  de btoppelaar  en dus een broeder van de Advo-
3aten Mrs. Pieter en A.driaan,  executeuron in 1676 van
het testament van jr. Eduard van Hoogelarade,  doch
dit komt mij minder aannemelijk voor, als zijn, ‘s priesters,
vader al in 1676 is gestorven en zijn broeders toen al
meerderjarig waren. Was die priester niet veeleer even-
als Mr. Cornelis François (t 1740) een zoon van Mr.
Pieter Pieterssn.  junior, doch uit diens lste huwelijk,
Dok met eene Anna van der Goes (Cotnelisdr.  1) ex Geer-
truid OostdZjk) en kunnen die beide huwelijken van een
Pieter met een Anna van der Goes v. Ryckhuysen niet
Op het dwaalspoor hebben gebracht? De priester woonde
dan te zamen met de weduwo van zijn stiefbroeder,
en was nauw verwant met Nicolans  Tiarck (II), die
Anlla’s  zuster Petronella had gehuwd, en een volle neef
van Nicolaas (III), den vader van Maria Jacoba, wier
huwelijk hij inzegende.

Theodorus de Bye, die getuige van dit huwelbk was,
wordt in een overigens weinig betrouwbaar lijstje, door
mij bij den kwartierstaat van den priester Adolpla  ge-
vonden, ook een zoon van Mr. Pieter de Bye (1)  en
Anna vnw der Goes (1) genoemd en zou dan (volgens
van Ryckhuysen) een broeder van dien priester z\jn
geweest, wolke broeder volgens dat lijstje bij Petronella
Oostdyck vader was van een Adriaan de Bye, gehuwd
met Anna Knoff. Ook .+jne ouders waren echter ver-
moedelijk Mr. Pieter de Bye (11)  en Anlaa tjala  der Goes
(X1),  minder waarschijnlijk 1Ur.  Cornelis _Z+crngois  en Alzna
Maria Fontijn. Volgens de Wapenheraut 1903, bl. 100
werd een Theodorus Wilhelmus  de Bye den 2Osten  Mei
1736 als poorter van Goes ingeschreven, en volgens
Nod. Leeuw 1924, kol. 286 is deze gehuwd met eene
Petronella Christina Oostd$.  Dit huwelijk werd volgens
mijne aanteekeningen  op 11 Mei 1734 voltrokken en
daaruit sproot eene dochter Maria Petronella Josefa
Aratonia,  die op 10 Mei 1740 te Goes werd gedoopt.
Sproot daaruit wellicht ook Arie de Bye te Brugge, in
1789, en reeds omstreeks 1770, regent van het Hofje
van Hoogelande (die Haghe 1910 bl. 227) en was deze
met Anna Knoff gehuwd en dezelfde persoon als laatst-
genoemde Adriaan ?

‘s- Gr. C. S. B. B.

Hondius. (XLIV, 27). Te Middelburg woont op de
Lange Burcht een boekhandelaar Hondizts,  die in het
bezit is van eene volledige genealogie van dit geslacht
en van meerdere familiestempels, waarvan ik de af-
drukken bezit. Het helmteeken  Hondius is de hond met
globe, de eerste van natuurlijke kleur, de laatste blauw.
Hij houdt den rechtervoorpoot boven op de globe.

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

Hout (van der), (XLIV, 27). ,7oris  CZaesx.  van der
Hout tr. te Rotterdam 8 Dec. 1664 Geertruyt ,Jacobs
Begermara,  beiden te Rotterdam geboren. Hij bogr. 9 Nov.

1) Zie vorige noot. - Red.
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1686, won. in ‘t Hang te Rotterdam, nalatende 3 meerderj.
en 3 minclerj. kinderen.

n. W. J. L. P.

Lemmers. Nr. Jacobus Johnn~aes  Lemmers werd ged.
Domkerk Utrecht ‘7 Apr. 1756; h(j had een jongeren
brosder Nicolaas, gd. aldaar 10 Febr. 1760, die in
1809 als Schout bij Nacht woonachtig was te Bergen
op Zoom. Beiden waren zoons van Abrahanz  L. en van
Johanna Geertrqd  Juliaans, E. L.

Jacobus Joha/~;ies  L. voornoemcl  werd 1776 te Utrecht
als student ingeschreven. Hij deed als ,,gob.  en wonende
te Utrecht” te B. o. Z. ondertrouw 30 Apr. 1778 met
Charlotta  ReBecca  ion Frytcrg.  Getr.  met attestatie van
Utrecht 21 Mei 1778.

Te R. o. Z. werd 3 Mei 1778 van hen gedoopt eene
dochter Lucretia  Johnwaa,  volgens Vorsterman van Oyen
21 Apr. t. v. geboren en 16 Aug. 1779 eene  dochter
Lucia  Rebccca  (geb. 12 Aug. t. v. op de buitenplaats
Molenbeek onder de jurisdictie van Borgvliet).

Dit waren hun eenige kinderen.
Blijkbaar had Mr. J. J. L. zich metterwoon gevestigd

te B. o. Z., de woonplaats van zin echtgenooto; Uij
kreeg er ook verschillende openbare functien:  schepen
van 17 Mrt. 1780 verscheidene  jaren t/m 1790; wees-
meester 1786; membre du conseil municipal  1811. Bij
zijn dood, 23 Oct. 1813, was hij ,juge de paix de la
ville et du canton de B. o. Z.“. Zijn echtgenoote  wa,s
hem 17 Oct. 1807 in den dood voorgegaan.

Mr. J. J. L. was niet de eerste van zijn ges lach t ,
die i/d regeering van B. o. Z. zat. Men treft daar reeds
aan Mr. Jacob L., schepen in 1762  en 1763; burge-
meester 1766, 67, 70, 71, 72, weesmeester 1768 en 1769.
Deze  was  gehuwd met  M a r i a  Cathari,la  de Brauw
(Waalsch doopboek B. o. Z. 1782). Hij kan blijkens het
vorenstaande niet de vader van Mr. J. J. L. geweest
zijn, wellicht een oom?

Nu vindt men echter tezelfder tijd, nl. van 1776 t/m
1805, ingeschreven als practiseerend advocaat voor den
Ed. Hove Provinciael  van Utrecht, Mr. Jnc. Joh. Lemmers,
eed als zoodanig 28 Apr. 1777; woont van 1790 t/m
1800 aldaar i/d Brigittestraat (Utr. Naemwijzers; lijst
advocaten Hof van Utrecht).

Zoowel blijkens de Alb. Stud. Leiden (1750) en Har-
derwijk (1776), als volgens De Wapenheraut 1915, blz.
321  e.  v.  verbleef desti jds een aanverwante tak del
familie L. in \vest-Indië  (van w&r ook een enkele te
B. o. Z.).

Gaarne werd ik ingelicht nopens het volgende:
10. Bestaat cx een gedrukte of geschreven genealogie

(of fragmenten daarvan) Lemmers;  zo0 ja, waar zijn
deze te vinden ?

20. Hebben er juist in dezelfde jaren 2 heeren  Ja-
cobus Johrrnnes  Lemmers bestaan, beiden mr. in de
rechten,  waarvan de eene te B. o. Z., de andere te
Utrecht woonachtig was?

‘s- Gravenhage. w. E.  VAN Da11  V A N  ISSELT.

Lichtenvoort. (XLIV, 28). Aangcteekend  te Rotter.
dam 1 Juni 1783 (stadstrouw) op attest van Bomme
.JacoO  Pieter Beyernaau  won. R o t t e r d a m  m e t  illaric
,Jacobn  Lichtezzvoort,  won, te Bommel. Attestatie gegever
aan Bommel.

R. W. J. L. P.

’ 1

1

E
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Macward .  (XLIV, 28). RoOert  Mac Wad,  geb. t e
rlencoe in Schotland, over]. Dec. 1681 te Rotterdam,
ran 1676 tot 1677 predikant bij de Schotsche gem. te
totterdam.

Zie: Portret catnl. Archief gem. Rotterdam nr 1547
in De Schot#sche Kerk in Rotterdam in den loop  der
reuwen,  20 deel 6~ s tuk blz .  77-79.

R. W. J. L. P.

Marienhoff (van). Wordt gevraagd beroep en woon-
jlaats van de navolgende personen:

1. Jacobus va11  Marienhoff, geb. 2 September 1654,
overleden 25 October 1734, begraven in de Jacobi
Kerk (te Utrecht?) 1 N ovember 1793, huwt 20 Sept.
1680 in de Katryne Kerk d~z~aa va/l Schoouhoven.

Uit dit huwelijk  o.a.:
11.  Jrtcollus  van illarienhoff, geb. 19 Juli 1693, gedoopt

20 Juli 1693 in de Jacobi Kerk, overleden 5 Augustus
1785, begraven 11 Augustus in de Jacobi Kerk,
huwt 26 September 1716 Alzlaa  l’oeloa,*, huwt daarna
24 Ju l i  in  de  Kat ryne  Kerk  Johnla?ia Ilelzdl*i,jn
de Laugc.

Uit het lste huw. o.a.:
:II. Iiendriclius WIZ Mnricnhoff, geb.  25 Maart  1719,

gedoopt 26 Maart in de Jacobi Kerk, overleden
14 Juli 1793, begraven in de Jacobi Kerk 20 Juli,
huwt 6 Juni 1758 in de Buurtkerk ,7ocoba  vaia  T’liet.

Wie waren de ouders van den onder I genoemden
J. v. M. ?

iI’i;ilc b<j  Dwurstde. A .  V A N  H~YST.

Oerle (van). (SLIV, 28). Anita cala Oerle,  geref. ged.
te Rotterdam 26 Juni 1735 als dochter van Christiaa~a
van Oerle en dnge?zie!n  Gessi1agh,  werd met haar kraam-
kind begraven in de Grootc Kerk te R’dam, Middel-
pand n” 11 op 28 Dec. 1770, oud 35 jaar. Zij was gehuwd
met Gerrit Be!jermnn, med.  d’. Hi,j hertr. 27 O&. 1 7 7 3
m e t  Lljclia  ,JoJranna vaqa  der Roop.

22. W. J. L. P.

Oudenrogghe.  (XLIII,  288). Mogelijk interesseert stel-
ler dezer vraag nog het volgende: i .luli 1594 geven
St. v. Holland brieven van legitimatie voor Neeltgela
Oude Rogge, 22 jaar geleden geboren als dochter van
lsaach  Ouderogge,  poorter tot Amsterdam en de sedert
overleden Griete Cloesdr.

‘s- í?raue~rh«ge. A. P. M. A. S T O R M  DIJ, GR A V E.

Ouwerkerk (van). Jau He~ddcse  vaga O., geb. -C_
1 7 2 0 ,  hoogdijkheemraad  van den Ouden Lande van
Altenn,  tr. Adrialta  vau  Doelnnd.  Kwartieren gevraagd.

Arnhem. J. C. MARIS.

Plaate (XXXV, 29,  621. Trouwregist,er  Curapao.
Philippw  Glaaz~~?aa~a,  j. m .  t r .  26  Apr i l  1767  Sa ra

Adriaanna  Plaate, j. d. beiden geb. C. - Get. bruidegoms-
z i jde :  Jala Voblrers  en Ggdertha  Glaawnaala  ; bruidszijde:
,Ja?a Ringeling  en BlaFzn  Aleita  Vecris w e d .  Jau Albert
Plaste. Zij t 19 Dec. 1 7 8 2 .

RoOer6u.s Nanauel  L’rands, j. rn. geb. te Kerkwer(v in
Zeeland, tr. i6 Dec. 1770 Neeitje  Plaste, j. d. geb. op
C. -Get. van de bruid: de Heer Jala  Ringeling en me-
juffr. Alletla  Veeris  wed. van den Heer Jaan Albert Plaate.
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Uit het huwelijk van Abraham l’laate  en Margaretha
Dewindt  werden op C. gedoopt:

1. Jan Albert, 29 Mei 1774; 2. Dirk, 12 Nov. 17’76;
3. Jacobus,  29 Juni 1777; 4. A n n a  Alletta,  17 Jan.
1779; 6. Anna Sophia, 28 Jan. 1781; G. Pieter Gerard,
16 Dec. 1782.

Op 29 April 1782 overleed Jannelje  Elisabeth Plaste,
huisvrouw van Claus Rijninli de Wint.

‘s-Qravenhage. P H . F. W. VAN ROJCONDT.

Pols-de Rooy.  Uariuus  Pols, ged. Heukelum 16-3-
1738,  gest .  Gicssen  2-4-1808,  schout van Giessen en
Rijswijk, zn. van Pieter en Naria  Anna Bcll (geb. Op-
Andel  28-1-1714 ex Dirk en Catelijna  Coolhaes), ge-
trouwd 1768 met Adriana de Rooy, dr. van Arjaoldzls,
burgemr van Waalwijk, en ïbfaria  Kievit.

Hun kwartieren gevraagd.
Arnhem. J. C. MAEIS.

Potter  (de). Wie waren de ouders en welk beroep
bekleedde de vader vun AOraham  de Potter, wiens door
Fabrit ius geschilderd portret  in het  Rijksmuseum te
Amsterdam aanwezig is 1

B. J. R.

Rochemont (de). (XLIV, 29). Volgens een lakafdruk
in mijne collectie voert dit geslacht,: gedeeld : 1 bl. m. e.
leezclo  v.?, 11 zi. m. 3 moorenkoppen (d-I).  Pa re lk roon
(7). Schildhouders : 2 toegew. leeuwen.

Een oudere afdruk vertoont echter duidelijk 3 o?~z-
ziende leeuweukoppen.

Het oudste lak, uit de 18~ eeuw, geeft ook do mooren-
koppen, echter zonder hoofddoek.

Cfinlleke~a. STEENKAXP.

Ruuck (de). (XLIV, 29). Hugo Beyermara,  koopman,
en Anna Maria de Ruulc  zijn aanget. te Rotterdam
14 Mei 1785 en getrouwd te Zalt-Bommel.

Zij als kraamvrouw overleden te Rotterdam, begraven
8 Nov. 1788 in de Groote Kerk Trans no 16 aldaar,
oud 29 jaar, nalatende 2 kinderen.

R. W. J. L. P.

Saunderson.(XLIII,319).TrouwboekvanGorinchem-
ondertr. 17 Dec. 1668, tr. 31 Dec. d.a.v. - jonker Robert
Saufaderson,  luitenant van de cie  van Kapitein Norwood
en juffr.  Etisabet  de Yiry.

Volgens het doopboek dier stad werden uit dit huwelijk
aldaar gedoopt:

1. Zhomas,  8 Oct. 1634, get. Thomas Sanderson, luit.
kol. Hollis en Mevrouw Cassiopijn.

2. hiicolaas,  26 Sept. 1639, get. Niclaes visoount Castelton,
yc; Johan van Dorp en Juliana Maria Wiloby.

- . v. R

Schutstai (XLII, 91, 287; XLIIC,  94). De volgende
ondertrouw-acten trof ik nog te Amsterdam aan:

D. T. B. 556 fo. 133. 16-9-1719 Jan Schutstal  van
Gramsbergen, oud 26 jare, in de bantamerstraat, ouders
doot, geasst. met Wijnand  Volkers  & Elisabeth Nacis
van Aalten wede Jan Wessels, woont als voorn.

D. T.  B.  683 fo.  9.  31-12-1739  Jan Schutstal  v a n
Coeverden, oud 27 jaar, in de Tiggelst., sijn vader Jan
Frederik Schutstal  tot  Koeverden 6: Debora  Haaijor,ga
van -4,. wed Cornelis Oterlijk op de Haarlemerdijk.

geasst met’sijn broeder Jan’Sohutstal & Albert&
van A: oud 21 jaar woont als vooren,  geasst met haar
moeder Annetje Witsohill.

D.  T.  B.  686 fo. 162. 8-6-1742  d e s e  p e r s o n e n  sijn
alhier op acte van Lucas de Vries Predicant  tot Ommen
ingeteekent: Pieter Bos J. M. & Gecrtruy Schutstal j. d.
beijde wonende tot Ommen; (i.m.) Ommen; Acte ver-
leent den 24 Junij 1742 om tot Ommen te trouwen.

D. T. B. 696 fo. 3. 21-7-1762  Lukas  Schutstal  v a n
Coeverden wedr. Christina Alberts op de Haarlemmer-
plijn & Johafana  Pelsters van Nieuwenhuis oud 34 jaar
op de Keijsersgragt, haar vader Stoffel  Pelsters te
Nieuwenhuis.

D. T. B. 612 fo. 96. 27-2-1767 Stephanus Schutstal
van Amst., geref. oud 25 jaar op de Haarlemerdijk geasst.
met sijn moeder Debora Hajunga & Hillego~adn  Haalt
van Am. geref, oud 18 jaar woont als voorn geasst met
haar oom en voogt Jacobus Sas, de rato caverende  voor
sijn medevoogden Abraham Crook en Gerrit Gleuvink.

D. T. B. 616 fo. 184. 1-3-1771 Hildebrand  Schutstal
van Gramsbergen, geref., oud 26 jaar, woont tot Swolle,
s;jn moeder Lucretia Quans  te Gramsbergen & Dirlje
ten Noel.er,  van Lingen, geref., oud 23 jaar, in de Vijsel-
straat, haar moeder Hendrica Wolters te Lingen.

D. T. B. 618 fo. 51. 20-11-1778  Stephanus  Schutstal
van Amst., geref., wedr. Hillegonda Haan op de Haar-
lemmerdijk  & Johanna Maria Qeerling  van Amst., geref.,
laatst wed van Jan de Wit op de Keijsersgraft.

Amsterdam. Mr. H. F. WIJNMAN.

Swe(e)ring(h)en  (van). Wat is uit de 170 eeuw bekend
over het geslacht vala  Swe(e)ring(h)era  of vava  Sueringhen  ?

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Swieten (van). (XLIV, 30). Naar aanleding van het
antwoord van ons geacht correspondeerund lid R. T.
Muschart op de vraag van den heer W. J. Hofftnafi  kan
ik nog mededeelen, dat de daarin vermelde personen
evenals de vrouw van Thomas  l’heodorus  Cremer ( an t -
woord op de vraag Cremer XLIV, 26) en ondergetee-
kende tot hetzelfde geslacht behooren, waarvan het wapen
o. a. vermeld is in het Armorial Général  van Rietstap
nl. : ,De gueules it trois violons d’argent, les manches
en bas, 2 et 1. Cimier: un 18vrier assis d’argent,  col-
let8 de gueules bord8 et bouclé dor.”

Het gedeelde wapen - oorspronkelijk 1 in rood 3
zilveren violen verticaal geplaatst met de halzen omlaag.
11 3 lelies (2 en 1); helmteeken: een zittende hond met
een kroontje zwevende boven den kop - is herhaaldelijk
door leden van het geslacht gebruikt.  Aanvankelijk
meende ik dat deze combinatie haar oorsprong vond
in het huwelijk van Hendrik IVoutersz. qxn Swieten e n
Margrieta Woutersdr.  can Starrenberch in 1598, doch het
feit, dat dezelfde combinatie even later ook voorkomt
o. a op graven te Gouda en Nieuwkoop van personen
die niet van b. g. echtpaar afstammen, heeft mij doen
twijfelen. Is wellicht een der leden een wapen p*afl  Star-
renberch:  in groen drie gouden lelies bekend?

Verder wil ik den Heer Hoffmaii  nog verwijzen naar
jaargang XXYVI blz. 364 en XXXVII blz. 43 en 44
van dit Maandblad.

A’dam. E. L. VAN S W I E T E N.



Tack. (XLIV, 30). Jooiua Tack,  dochter van Lodew$  ’
Tak en van Josbza Volboet,  werd begraven in de Waslsche
kerk te Rotterdam, oude pand n” 107, oud 54 jaar. Zi,j
tr. 10 te Rotterdam 3 April 1689 Willem Be,qerman, begr.
29 Dec. 1702,  20 aldaar 19 Nov. 1704 Johan vuil iVes,
30 aldaar Adarlinus van der Koets, begr. 28 Mei 1725,
oud 57 jaar.

R. W. J. L. P.

Uhlenbruch. (XLIV, 31). Friedrich ï3hlenOruch  huwt ’
Hees 2 Sept. 1764 Elisabeth Dtrniëls,  ged. Nijmegen
29  Jun i  1727 ,  d r .  van  Jau Daniëls en Amza  Maria 1
ICi*nmer. Te Nijmegen zijn uit dit huwelijk geen kin-
deren gevonden.

Druten. c. w. V A N  DAM.

Uhlenbtuch.  (XLIV, 31). Joh. died. Alex. Uhlenbruch
Not. Public.  voerde + 1790 volgens een lakafdruk in
mijne collectie : een 21 van natuurlijke kleur, staande
op een grasgrond, de kop naar den beschouwer gewend.
Helmt.: een vlucht. Randschr. als boven.

Gil&nekelz. S T E E N K A M P .

trouwregisters, berustende ‘in het gemeentelijk archief
alhier.

‘s Hertoge~~bosch. A .  V A N  SASSE  V A N  YSSELT.

1

1

l1

V(h)elen  (van). Ascendenten gevraagd van Mr. Hendrik
van Vhelen,  burgemeester van Wijk bij Duurstede, geb.
10 April 1630 te. . . , ob. 7 Maart 1726 te.. . Behoorde
hij tot het Duitsche geslacht van dien naam, waarvan ’
twee leden om der religie wille uitweken naar de Neder-
landen? Een dezer twee takken stierf echter spoedig uit.

Utrecht. P. L. THIER~NS.

Voorst (van). (XLIV, 64). In het geboorteboek van
de doopsgezinden in Amsterdam komen voor: Anaeldo~ack
~ccn Yoorst  en C%cilia  Yerkolje;  a l s  k i n d e r e n  v a n  h e n
worden genoemd : Cecilia 16.2 1687,en  Hendrik  235.1689.
Inget. Amsterdam 14.5.1682 :

Ameldonck  ua/z Voorst, v. Emrich,  Dr. Ned., 25, vil.
Hendrik, 811

Cecilia Yerkolje, v. A., w. Dirk ltan der Yliet (inget.
157.1673).

Amste&na. A. B. V A N  I>EK.  VIgs.

Zuylen (van). (XLIV, 31). De hier bedoelde familie
r:cln.  Zuylen had tot stamvader Willem Tgan Zuyle//,  die
blijkens een Bossche Schepenakte afkomstig was uit het
Pruisisch grensstadje Anholt  en zich te ‘s Hertogenbosch
metterwoon vestigde, alwaar hij huwde Christina  van
Vladeuacken;  zijne afstammelingen behoorden aldaar tot
de neriugdoende  burgerij, met uitzondering van den in de
vraag genoemden Rogler v(ln  Zuylen, die een tijd lang
archivaris der gemeente ‘s Hertogenbosch was.

Genoemde echtelieden UCIU  Zuylen hadden een zoon
Ar,nout, die 24 Nov. 1649 te ‘s Bosch huwde Catharilra
van Outvorst Rogiersd”, die afkomstig was uit Middel-
rode; zij schonk hem een zoon ReiTaier van Zuylen, die
in 1679 broodbakker te  ‘s Bosch was. Hij zal gehad
hebben een zoon Rogier, welke Maria Vercamp  trouwde.
Tn he t  j aa r  1786  behoorde  een  Ni~o’ans  vapt Z?cyle?,
l~hili~~sz~a  tot  de Bossche Patriott ische part i j .  Thans
leeft geen enkel lid dezer familie in deze stad. Haar
wapen en genealogie zijn mij onbekend. Hare genealogie
is gemakkelijk samen te stellen uit de R. K. doop- en
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Armorial  van Ciendt. Dit wapenboek was, voor zoover
nij bekend, tot eeuige jaren geleden in het bezit van
iu wijlen ons medelid J.  G. de Groot Jamin Jr. te
Amsterdam (Binnen Amstel 224). Waar bevindt het zich
:hans  ?

R. . J. J. v. W.

Onbekende wapens. In de Ned. Herv. kerk te lsleis-
wijk ziet men op den koperen lezenaar van den voor-
sanger  naast elkaar 6 wapenschilden:

Het eerste is: Gevierendeeld: 1 drie violen (Slcieten);
1 drie vazen naast  elkaar op een dwarsbalk;  3 een
oaard  (Assendelft); 4 vijf ringen in elkaar gestrengeld
3n samen weer een grooten  ring vormend. Daaronder
G. H. L. L.

Wat zijn de wapens 2 en 4 en wat kunnen de letters
cf. H. L. L. beteekenen?

A’dam. E.  L.  V A N  SWIETEN.

Portretten gezocht. Wie kan m.i.j zeggen of en, zoo
ia, waar portretten, hetzij.  dan schilderijen, miniaturen,
prenten etc., te vinden z!ln van:

10. Gehrarcl Sloet tot Olded~of  en Singraven,  Land-
rentmeester van Twent.he,  geb. 1607, t 12 Nov. 1681.

20. Joh.asl?la Florentina  oafa  Oer tot Buckhorst, gehuwd
met QeArard  Sleet 25 Mei 1634.

3”. Gerhard Borchard Sloet tot Oldenhof,  Sing,*aven  en
Kannevelt, geb. 1637, t 27 Juli 1722.

40. Jurriana Sloet tot Kannevelt, gehuwd 3 Dec. 1672
met Gerhard Sleet.

60. A r e n d  Heladrik  S’loet  tot Sijzgraven,  geb.  5 Juli
1674, _F Dec. 1724.

60. Florcntina Machtelt  Anna von Schwarlz,  gehuwd
in 1703 met Arend Hendrik Sloet.

70. Antoni  Barthold  Sloet tot Singraven, geb. 26 Jan.
1719, t 28 Jan. 1774.

80. Johanna Margaretha de Thouars,  gehuwd met
Antoni  Barthold Sloet 8 Mei 1735.

9”. M a r k  Adola Marquis de Thouars, geb.  1743,
-i_  8 Mei 1829.

100. Johanna Carolina  de Thouars, gehuwd in 1776
met Alark Antoja  Marquis de Thouars.

Denekamp. W. E. J. L A A N.
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Bcstnarsbericlrten. - De herkomst van het geslacht van Beeftingh,
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Frets; l:acrt’stein  (van); HoÓft  (‘ti;’ HoÖgelande  (van) de Bye- van der
Goes; Hondios,  Hout (van der); Lemmers; Lichtenvoort; Macward;
Msrienhoff  (‘au); Oerle (van); Oudenrogghe;  Ouworkerk (van); Plsate;
Pols-de Rooy;  Pott,er (de); Rochemont (de) ; Ruuck (de); Ss.underson;
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Onbekende wn.pens; Portretten gezocht.
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Anwtdveensche weg 397.

Aanwinsten der Bibliotheek. .
Versla.gen  omtren t ‘s Rijks oude Archieven, XLVII,

2 dln. ‘s-Gravenhage. 1925.
(Gesch. van het Dep. IVIS  0. K. en W.)

M a r t e n s  v a n  Sevenhoven, A. H. R i j k s a r c h i e f
in Gelderland. Het archief der Geldersche Rekenkamer
1669-1796  en van de Commissarisen,  belast methot beheer
van de Gelderschc Domeinen, 1543-1659.2 din. ‘s-Grn-
venhage, 1925, 1926. (Ges&.  a. b )

Keys er, E. de (le P. Chérubin de Renaix). Tableau

_

les 1024 Quartiers gé&alogiques  de S.A.S. Mgr. Engel-
eert-Marie  IXe Dut d’Arenberg.  Bruges  [1924].

(Gesch. van Prof. Dr. J. F. van Bemmelen).
Hes Huisarchief van de Klenke. z. pl., z. j.

(Gesch. van het Dep. van 0. K. en II:.)
Alünchener  Kalender für 1890, id. für 1892.

(Gesch. Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland).
H o y n c k  v a n  P a p e n d r e c h t ,  A .  G e d e n k s c h r i f t

van de Vereeniging  Societeit  nHarmonie”  (Doele) ,  ge-
vestigd te Rotterdam, ter gelegenheid van haar honderd-
jar ig bestaan 1826-1 Apri l -1926.  Rotterdam, 1926.
N. i. d. h. (Gesch. wn den Sd~rijver).

Das Geschlecht Müller  aus Gerolsheim am ersten Januar
19%. Leiden, 1926. (Gesch. van Prof. Dr. J. \V. Muller).

( R i t z e m a  e n  K .  J .  R i t z e m a  v a n  Ikema, H . )
Het nageslacht van Jacob Sijbolts,  Landbouwer te War-
rum en Geertruid Cornelis’. Groningen (1926).

Sig al, M. C. Genealogische en Heraldische Gedenk-
waardigheden in en uit de Groote Kerk te Vlaardingen.
Vlaardingen, 1926.

(Gesch. v. H.H. B. en \ci. van Vlaardingen).
Verder mocht de bibliotheek uit het overcompleet van

het Gemeente-archief to ‘s-Gravenhage ontvangen e e n
aantal werken en bescheiden, betreffende de geschiedenis
en de topographie der Residentie.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van
het wapen van het geslacht

van Assendelft.
Samenvoeging van helmteekens. Het stappend paard en het
molenrad als wapenfiguren in de omgeving van Haarlem,

door R. T. MUSCHART.

Volgens het Armorial Général is het helmteeken  van
het wapen der familie van Assedelft  o.a. een
met hals tusschen 2 brandende flambouwen..

paardekop

Het wapen van de familie val) Haarlem, w a a r m e d e
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dat van Assendelft later gevierendeeld werd, zoude  volgens
deze zelfde bron en eveneens volgens de Batavia Illustrata,
druk van 16&3,  folio 866 en 975, zijn: een kruis, vergezeld
van 4 merletten in elk Canton.

Gaan wij nu eens na, hoe het in werkelijkheid met
een en ander is gesteld geweest.

Voor en aleer ik echter daartoe OVGI  ga, merk ik op,
dat alle hierna aangehaalde zegels, terwijl zij aan de
oorspronkelijke charters hingen, door mij persoonl!yjk zijn
onderzocht. Ik schrijf dus niemand na en sta derhalve
voor de juistheid van het medegedeelde volkomen in.

Uithunzegelsnublijkt,datBarthout,  heretotAssendelft,.
in 1429; diens broer .Uirck  in hetzelfde jaar; Gerijt van
Asserrdelft,  heer van Assendelft, in 1462;  diens oudste
zoon <Jan  in 1478; Gerijt van Assendelft, heer van Assen-
delft, Eemskerck etc., ridder, in 1 6 4 4  en Floris v a n
Assendelft, heer van Goudriaan etc. in 1634, die allen
het gevierendeelde wapen Assendelft-Haarlem voeren,
daarbij als helmteeken hebben een paardekop met hals
tusschen 2 wateracheppen of hoosvaten met lange stelen.

Deze voorwerpen werden (wellicht nog heden?) gebruikt
door de hleekers, om het water uit de slooten  te scheppen
en over het goed, dat te’ bleek lag, te sprenkelen. Zij
hebben op het eerste gezicht iets van sikkels met lange
stelen. Zij, komen voor in het wapen der Dordrechtsche
familie Bterfjes, zooals blijkt uit den lakafdruk van Maria
Biertjes, in 1768 te Dordrecht wonende, en wijzen volgens
den Heer G. Gips in Navorscher 1916 pag. 446 op het
bleekersvak der familie Biertjes, en inderdaad vond ik
Nicolucrs Gerrit Biertjes, garenblijker  te Dordrecht, kort
voor 22/11 1698 overleden. Eveneens kan men 2 van
deze voorwerpen afgebeeld zien op grafzerk no. 6 in de
Grooto  Kerk te Rotterdam, die het graf gedekt heeft
van Jan, Jansz.  Bleiclcer,  die 4-9-1617 overleed.

Wij mogen dus wel veilig aannemen, dat de flambouwen
in het Armorial Général behooren  veranderd te worden
in waterscheppen of hoosvaten en dus het helmteeken
van het gevierendeelde wapen van Assendelft  is: ,een
paardekop met hals tusschen 2 waterscheppen of hoos-
vaten”.

De Batavia Illustrnta  zegt op folio 803,  dat de heeren
v a n  As.)endelft  na het huwelijk  van Dirlerilc,  ambachts-
heer van Assendelft, met &rbelia  f*ah  Haarlem, h u n
wapen met dat van de familie vcc!~  Hnar/ej?z  altijd ge-
quartileerd gevoerd hebben en inderdaad Barthont en
Dit+, de beide oudsto zoons uit  dit  huwelijk z[jn do
eersten, die ik met het gevierendeelde wapen vond, doch
zQ voerden dat eerst in 1429, terwijl zij nog in 1413
(nl. Barthout) en in 1405 (nl. Dirk) alleen het paard
voerden.

De zegels van de afstammelingen van Ditlerilc  en
Mabelia  na 1429 vertoonon dan ook alle het gevieren-
deelde wapen Assendelft-Haarlem en daarbij als helm-
teeken  den paardekop met hals tusschen de waterscheppen.
De door mij gevouden  zegels vau vóór 1429 vertoonen
de wapenschilden zonder helm en dus ook zonder helm-
teeken.

Zooals reeds gezegd, beschrijven het Armorial Gdnéral
en de Batavia Illustrata het mapon van de familie VII~Z
Haarlem als een kruis, vergezeld van 4 merletton in
elk Canton.

Edoch, wat zien wQ op de zegels van alle hierboven
reeds genoemde leden van de familie van Assendelft,
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waarbij wij nog kunnen voegen
Assendelft, weduwe van Gh2jsbert
in 1695 en van Anna, vrouwe tot

die van Beatrix van
die Cock van 2Verijnen
Assendelfft, douagière

van der Aa in 1620? Op al hunne zegels zien wij in de
kwartieren 2 en 3 het kruis vergezeld in elk canton
niet van 4 maar van 3 vogels, die meestal als merletten,
doch soms ook wel als gewone vogels of als zwanen
zonder pooten voorkomen.

Hieruit blijkt dus, dat het Armorial Genéral  en de
Batavia Illustrata, die van 4 merletten spreken, het mis
hebben.

En zoeken wij nog eens verder in de groep kruizen,
die vergezeld zijn van vogels, dan vinden wij Willam
van Haerlem, r idder ,  in  1303 Egmondsch  l e e n m a n ;
Heijnric  van Haerlem in 1376; diens broer Jan vapa
Hner lem,  die in 1376 land aan de abd[j  van Egmond
schenkt ; Aelbrecht ,Jacobsz.  van Haerlena  ook genoemd
Aelbrecht Jacobsz. die Vizelaer,  in 1436; Anthorl+ Ael-
brechtsz .  in 1469 schout van Schoorl;  Anthon2j’s  Ael-
brechtsz.  in 1476 schout van Rijnsburch  en IVouier  Buus,
ook Bztse genoemd, die in 1432 land onder Castricum
van de abdij van Egmond in leen ontvangt, die allen
op hunne zegels voeren: een smal kruis, vergezeld in
elk canton  van 3 merletlcn.

.Geen hunner zegels vertoont op het schild een helm
en dus blijkt niet, wat hun helmteekens  waren ,  doch
de  laa t s tgenoemde ,  nl. Wonter BUS  vinden wij nog-
maals vermeld in een charter van 13/6  1460, waarbij
hij het land, onder Castricum gelegen, weder overdraagt
aan de abdij van Egmond. Aan dit charter hangt zijn
zegel, dat weder het vergezelde kruis vertoont en thans
daarbij als helmteeken . . . . dezelfde 2 waterscheppen
of hoosvaten, zooals wij die zoo even in het helmteeken
van het gevierendeelde wapen valz Assendelft t egen-
kwamen.

Wij zien hieruit, dat deze 2 waterscheppen als helm-
teeken  behooren  bij een wapen, dat een kruis vergezeld
van 12 merletten vertoont, welk wapen gevoerd wordt
door iemand, die in Kennemerland  gegoed was, ten
minste land aldaar te leen hield. En als wij nu zien,
dat dit zelfde wapen met kruis en 12 merletten gevoerd
wordt door personen van den naam vala  Haarlem e n
wij diezelfde 2 waterscheppen tezamen met een paarde-
kop met hals zien fungeeren als helmteeken in de wapens
der descendenten van Diderik van Assendelft en &abelia
van Haarlem, dan vermeen ik, dat wij als zeer waar-
schijnlijk mogen aannemen, dat het helmtoeken van de
familie varr Assendelft de samenvoeging is van het helm-
teeken  van Assendelft, n.1. den paardekop met hals, met
dat van valz  Haarlem, n i. de 2 waterscheppen of hoos-
vaten.

Het ronde bord volgens het schild tusschen een vlucht,
dat het Armorial Général als helmteeken van het wapen
van Haarlem aangeeft, ben ik nimmer tegengekomen.

Dat stappende paard (niet springend of klimmend,
maar speciaal stappend) komt veel voor in wapens van
personen, die ia en om Haarlem gevestigd waren. Zoo
vond ik het behalve op de zegels van de leden der
familie valz  Assendelft op die van Claes  Jan Bartouts-
soemsoen  in 1403; Bwtout  Dircz. in 1460 burgemeester
v a n  Beverwgk;  Dirc Otghersz.  i n  1 4 0 3  s c h e p e n  v a n
Beverwijk ; Jacob Engbrechtsz. in 1482 schepen van
Haarlem; Alaerd Reyner Colajnszone,  die in 1334, aan-
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spraken doet gelden op land in Velserbroek, dat hij
m e t  ziin ,wive  Willaemsdochter  va11  Velsen b e h u w e d e
hilde” f Mierten van Buijterl, in 1604 schout van Bever-
wijk en Tvillcrenz  va?a Stoten,  in 1342 en 1370 schepen
van Haarlem.

Het is natuurlijk mogelijk, dat al deze personen terug
t e brengen zijn tot één stamvader en daardoor allen
dat stappende paard van dien stamvader in hun wapen
behielden, doch het is ook mogelijk, dat het stappende
paard om de een of andere reden een geliefde wnpen-
figuur in die Haarlemsche omstreken was, of dat het
de  wapenfiguur  was  van eenige in die buurt gelegen
plaats, waaromheen al die families oorspronkelijk ge-
vestigd waren en waarvan zij de wapenfiguur overnamen.

Men zie hierover, wat de Publications de la Société
historique et archéologique dans le Duché  de Limbourg
1879 pag. 377 en volgende daarvan zegt, die als voor-
beeld o.a. aanhalen de lelie uit het wapen der stad
Roermond, die gevoerd wordt door vele oorspronkelijk
in de omstreken dier stad gevestigde families.

Het zelfde wat deze bij Roermond gevestigde families
deden met de Roermondsche lelie, deed de bovengenoemde
Beverwijksche burgemeester Bertozct Dircz.  ao. 1460 mot
één der 3 lelies, die reeds in het oudstc stadszegel van
ao. 1332 van Beverwijk voorkomen. Hij nam er n.1. eén
in zijn wapen op en om daarvoor ruimte te maken
sneed hij de achterste helft van zijn paard af; zijn zegel
van 10-3-1460, hangende aan een charter van de abdij
van Egmond, vertoont derhalve rechts de voorste helft
van een stappend paard, links een lelie. (Het schild is
positief niet gedeeld.)

Van de zegels der bovengenoemde paarden voerende
personenzijnerdrie,dieonzebijzondereaandachtverdienen
en wel dat van Willaem  z’ali  Sco2en,  den Haarlemschen
schepen, en die van Baerlozrt Jansz  c*an Assendelf, i n
1398 schepen van Haarlem en van Oherit van Asseladelf,
in 1469 schout van Rijneburch.

De eerstgenoemde n.1. voert het stappende paard verge-
zeld van eenen kleinen leeuw, die in de linkerbovenhoek
is geplaatst. Wij zien hier dus zijn eigenlijke wapenfiguur
nl. den leeuw in een hoek gedrongen door het daar ter
plaatse alles overheerschende paard, want dat de leeuw
inderdaad het wapen der familie van Scotf/l  (van Stoeten,
van Schoten) is, blijkt uit een zeer groot aantal zegels
van de 148 en 1 óe eeuw, door mij in verschillende bronnen
gevonden, waarin een leeuw en een ankerkruis in een
gedeeld veld vereenigd zijn, waarvan het ankerkruis
overgenomen is van het St. Jansgodshuis te Haarlem,
waarvan vele leden dezer familie Commandeur zijn
geweest, van welk Godshuis het conventzegel van 9-9-1473
aan een charter van de abdij Rijnsburg een gekleede  vrouw
vertoont, rechts waarvan een ankerkruis is geplaatst.

De zegels van de beide laatst genoemden nl. Baertout
Jansz.  von Assendelf  en Qherit  van Assendelf vertoonen :
een stappend paard, vergezeld van een klein molenrad,
dat boven den rug van het paard is geplaatst.

En ziet, ook dit molenrad blijkt tot de uitverkoren
wapenfiguren van Haarlem’s omstreken te behooren,
want zoeken wij maar eens in de groep molenraderen,
dan vinden wij daarin de familie val1 Ackersloot;  Clnes
van Adrichem  In 1433; Pieter Clae.~z.  in 1467 schepen
van Alkmaar ;  Qhmyt uni Delf \I’illemsz,  die  in  1397
een stuk land binnen de banne van Akersloot en Uit-
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geest overdraagt ; de Haarlemsche familie Deijman;
Meester  Jwa Diwz,  in 1479 priester te Noordwijk; de
familie van Hogendorp (oorspronkelijk in deze omgeving
gevestigd, zooals blijkt uit Navorscher 1904 pag. 30
en volgende);  Jan HugJzenz, in 1306 schout in Bever-
wi jk ;  SoGer Jansz., in 1417 schout in Heijligheloe  (dat
is Heilo); Isebralat  Loef, in 1395 leenman van de abdij
van Egmond; Pieter Loijs, in 1413 schout tot Limmen;
de Haarlemsche familie Ramp en daaruit Proost.; Il’il-
lem van Rijp, in 1413 schout in Akersloot; Heijnrzck  van
Thoernenburch, in 1481 schout van Scoerl (dat is Schoorl)
en Adriae?a  Toreuburch, in 1541 schepen van Alkmaar.

De wapens van al deze families en personen vertoonen
een al of niet vergezeld molenrad.

Ja, wij zien dit molenrad in die omgeving van zoo-
veel invloed, dat wij het in sommige wapens als met
de haren er bij gesleept terugvinden. Zoo zien wij den
leeuw op het zegel van Dirc  va9a  Heemskerc  van 1373
op de borst beladen met een molenrad; in het zegel van
Fìllem Aernsz., in 1356 leenman van de abdij  van
Egmond, 4 kepers en in een vrijkwartier een vierde ge-
deelte van . . . . een molenrad; in dat van E9zgbert  Hen-
riczz. Verlaen, in lö94 schepen van Haarlem, een ge-
deeld schild met de rechterhelft van een molenrad rechts
en links het bekende wapen vc(n der Laetl nl. de koper
vergezeld van 3 liggende voorwerpen, die gewoonlijk
als vaten worden beschreven, doch welke geheel over-
eenkomen met de voorwerpen, die op het blazoen van
het oude gilde der Erdenpotbackers te Brussel te zien
zijn en dus geen vaten, doch potten zullen moeten voor-
stellen.

En zoo vertoont het zegel van ï3’ran.s  Pietersx.  S’ckotter,
in 1697 schepen van Enkhuizen, een leeuw vergezeld
rechts van een half molenrad, dat van de rechterschildrand
uitgaat. (Schatter is eene Haarlemsche regeeringsfamilie.)
Een familielid van den laatste nl. Jacob Schatter, in 1670
bailliu en schout van Petten en Nollemerban, heeft het
nog curieuzer gedaan; zijn zegel vertoont een hartschild
en daarin een leeuw, welke leeuw heel gemoedehjk  met
een molenrad tusschen z9n voorpooten komt aandragen.

Een eveneens zonderling gedoe vermeldt Mr. W. van
der Lely in zijn MS. Wapenboekje betreffende het
Hoogheemraadschap van Kennemerland,  waarin hij het
wapen van Mr. Dirkbeael~huijse,l,  dijkgraaf van Kennemer-
land in 1761, aangeeft , voerende volgens hem een
gevierendeeld schild en daarin over de kwartieren 2 en 4
heengaande de linkerhelft van een molenrad.

Zoo even zagen wij, dat W~llcm Aernsz. in 1356 voerde
4 kepers en in een vrijkwartier een vierde gedeelte van
een molenrad.

In dezelfde bron nl. charters van de abdij Egmond
hangt aan een charter van 1373 het zegel van Qherijt
Willem A,&szoel,soela,  die land in de parochie van Egmond
verkoopt, en diens zogel  vertoont  eveneens 4 kepers doch
zonder het vrijkwartier, maar de kepers zijn vergezeld
van een zeer klein stappend paard in derechterbovenhoek
geplaatst. Naam en data in aanmerking nemendc,  mogen
wij wel veilig aannemen, dat de eerstgenoemde do vader is
van den laatstgenoemdc en nu zien wij het allermerkwaar2
digste verschijnsel, dat de vader b\j het eigenlijke wapen
(de 4 kepers) voegt het geliefkoosdc molenrad, terwijl
de zoon meer voelt voor het niet minder aldaar in trek
zijnde paard.
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Ten slotte  nog deze bijzonderheid, dat het zegel van
He@&  van  Overcrofte, X-9-1363 leenman van Egmond,
vertoont een gevierendeeld wapen met een stappend paard
in het 1” kwartier en 3 merletten in elk der 3 overige
kwartieren. Men zou zou zich dit wapen kunnen denken
als het wapen der familie van Haarlem met streepkruis
en daarin als vrijkwartier weder het geliefkoosde stappende
paard !

Een der bedoelingen van deze mededeelingen is om
er nogmaals op te wijzen, dat in oude tijden in sommige
streken van ons land bepaalde dieren, voorwerpen of
heraldische stukken, om welke reden dan ook, veelvuldig
door de in die streken gevestigde families als figuren
in hunne wapenschilden werden opgenomen en dat deze
wapenfiguren voor genealogen meermalen een0 aan-
wijzing kunnen zijn, in welke richting van ons land zij
de oudste leden eener fa,milie moeten zoeken.

Ik hoop later de gelegenheid te hebben hetzelfde
van andere dieren, voorwerpen of heraldische stukken
te kunnen aantoonen.

Van Keppel van den Nyenborch,
door J. R. BARON V A N  K E P P E L .

(Vervolg op eenige mededeelingen in de Maandbladen
van 1913 en 1920).

Ik eindigde mijn opstel in dit Maandblad, jaarg. 1920,
met :

Herman  z’an  Kqpel  Bederikszoon  gehuwd met A n n a
von Korff  gend. Smisinck, d*.van  Herman,  Heer tot Harkot-
ten en Agnes van Beveren. Hermala  cnga Keppel j- 1491/4
en 18 Jan. 1506 verkoopen zijn weduwe Anus  en haar
beide zonen Cferde en Frederik een huis bij den Nyen-
borch aan Roelof van Wullen.  Arch. Middachten.

Van deze beide zonen is  ons verder niets  bekend,
doch volgens eene door Baron van Spaen opgestelde
genealogie was er nog een derde zoon met name:

Herman  van Keppel tot deqa Nye?abowh.
Hij bezat leengoed onder Oldenzaal, dat na Z+I dood,

in lö69 en 1063 op zijn zonen overging. Proc. Leenreg.
Ocerìjssel.

Hij huwde Elisabeth vwa Galen zu Ermelinghoff, dr.
van Sander en Stephanie van der Reck 1). Van hunne
kinderen zijn ons de volgende bekend:
1. Jacob vau Keppel tot den Nyenborch. Volgt bij A.
2. Herman  uan Keppel, in 1553 na doode  van zijn vader

met goederen onder Oldenzaal beleend, waarmede hij
terzelfder tdd zijn vrouw Maria van Heideu belijf-
tuchtigt. Kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend.

3. Friedrich vcua Keppel, Domheer van Munster 153..
Aldaar met zijn vaders- en moederswapen. 2)

1) Er heeft ook nog een ander huwelijk bestaan tusschen
N. zaq% Balen X N. van Keppel dr. van?

uit’ welk huwelijk eene dochter, die met een van Loen huwde, zoon
van Jurrien, Heer tot Suthlohn en N. van Zuijlen van Hardenberg.
Zooals bekend is huwde Joachim van Keppel tot de Woolbeke,
Drost van Terborch (dus van de Geldersche Keppels) in 1536 met
Ensela  van Loen, dochter van bovengenoemde Jurrien van Loen X
Zuglen, zoodst deze Joaohim een zwager was van het echtpaar
Loen X van Galen.  Nog twee nndore zoons van Jurrien van Loen
en N. van Zuijlen zijn mij bekend nl. George, Hr. van Suthlohn
-l- 1590 en Johan die eene dochter huwde van Thomas van Neu-
kirchen gend van Nijvenheim, beiden dus ook zwagers van Joachim
voornoemd.

Fahne. Westph. Jui. & Berg. Geschl.
1) In de Kapittelkerk te Munster vindt men een beeldhouwwerk

4.
6.
6.

7.

1 0 4

Margriet Cbanoinesse  te Borchorst _F 1546.
LiisDcth id. id. t 1568.
ANna  zu N ionborch ,  t r .  1628  Johrrn  van Toss zu
E n n i g e n  ( h e i a z t  1 6 5 3  ,der junge”) 1544.63. ,,Ihre
Kinder  erben Bees ten  von  den  von  Langen  gen .
Kreijenribbe.”  (Gen. v. Voss).
Diederik van Keppel tot Nyenborch. Volgt bij B .

A

1591.

1596.

1598.
1606.
1629.

In Lehnreverse S. 11 Schzcltrerbe  zu Stede, Ksp. Salzbcrgen leest men:
1563. 11 Mei hiermede beleend Jacob van Keppel.

18 Febr. Bitschreiben der Wittwe van Keppel geb. Elsebe van
Munster  an Graf Arnold (von Bentheim)  urn Verlangerung des
Termins zum Lehnsempfängenis für ihren  Sohn den Domherrn
Hermsn van Keppel zu Paderborn.
9 Nov.  Schreiben von Jacob van Keppel zu Nieuwenburch  und
Horst, Sohn des Jacobs van Keppel.
Beleend Hermans_  broeder Jacob van Keppel zur Nienborg_. . .up  nieuw twleend.
5 Maart Het leen wordt door Jacob van Keppel en diens zoon
gerefuteerd ,,auf Carl Victor Ripperda zu Venhaus.”

Uát  Bentheim-Steiwfurt.

,Jacol,  vari  lieppel tot den fiyenborch  eja Je Horst  3).
Ux: ElsaOé V(I~L  &l%zster,  dr. v a n  J o h a n  t o t  Aelst e n
Leemcuijl”)  e n  A n n a  v a n  L a n g e n  (dr. van Horman
en Anna van Isselmuden). In 1559 na zijns vaders dood
beleend met goederen onder Oldenzaal (zie boven). In
1563 idem met Schultzerbe zu Stede, Kerspel Salzbergen.
1681 met  z i jn  v rouw be loven  stihadeloosstelling  aau
Reinhart  van Raesfeld, Awh. Middachten. Zij, weduwe,

(waarvan een pboto in mijn archief), waarvan de volgende beschrijving
gegeven  wordt :  D Frederic  de Keppel. Altes Adelsgeachlecht zu
Munster in Westphalen. Schild in gold ein schwebender schriig
rechter roten Balken sus 44 Ramen. Kleinod, Kugel (au&  Schirm-
brett) mit Sohildbild besteckt mit drei kreurformige in Hülsen  ein-
gelassenen Pfauenwedeln.  Decke  RotGolden. 16 Jahrb”.

8) Das Haus Horst oder  Kepptlhomt  (N. von Abaus).
Na eene familie von Horst volgde een tak der familie van Keppel.

Jacob van Keppel i_ 1652 was de laaste  van dezen naam op de Horst
1581. Am abent  Martini Episc. Jaoob von Keppel zur  Horst en
Elsebe  zijn huisvrouw beloven Reinhardt van Rs.isfeldt zum Rum-
berge schadeloos te zullen houden voor zijn borgstelling voor de
betaling van 300 Reicbsthaler jaarlijksche  rente, die zij met hun neef
en zwager Herman  Westerholt zur  Coppel verkoaht hebben aan
Gerrit Budden en Metten diens huisvrouw, burgers te Horstmar,
waarvoor zij tot waarschap stellen  den Hof tbo Bruninck, kerspel
Heeck, buurscha.p  Arie, den Hof tho Elperinck, kerspel Ledden, buur-
schap Weer en den  Hof tho Everkinck in St. Lamberts Marken
binnen Coesfeld,  alle onder het ambt van Horstmar. Onderteekend:
Jacob van Keppcll,  Elsabé  van Münster  gend Keppel. Zegels afgevallen.

Archief Middachten.
1682. Op avont Jacobs apozt.  Jacob  van  Keppell  tho Nienborch en

Elsebe  van Munster .yn huisvrouw beloven Reiner van Rnesfeld fen
Roemberge schadeloos te zullen honden van zijne belofte en verzegeling
die ba gedaan heeft voor hen wegens de verschrijving eener  jaarlijk-
sobe  rente van 12 Richsdaler te betalen op St. Jacobi  apost. aan
Joachim van Delffte  voor 200 derzelver daler uit hun goederen Schulte
Elperinck, kerspel Legden buurschap to Vbeer en uit Frerekinck vor
Coesveld, kerspel St. Lambert buurschap to Gopele. Met zegel in
groen was van Jacob van Keppell: 5 ruiten. Helmt. onduidelijk.

G’harters  Arch.  Middachten.

4) Christoffel van Miinster,  Hr tot Merveld.  In Riddp Zutphen 1555.
Is dood 1562. Ux:  Judith van Kwueftheim  V’ tot Leemcuijl en Hengel.

I
ï- I

1” Elisabeth. 2” Hendrik v. M. Hr tot Leomouijl.  3” Vijt v. M. H’ tot Belle
en Averenck. 4’ Johan r. Mtinster  Hr tot Leemcuijl.  In Ridd Zutph.
15’75. Krijgsraad 1580. Uitheemsoh 1586. LJx:  Anna  2ras  Langen
dr. van Herman  en Anna van Isselmuden.

I

Christoffel w. M Hr tot Brandlicht
I

Elsebf  can  MìLiiinster
Verkoopt zijn recht op Leemcnijl ti-. :
u x : . . . . . . Percij  (moedec  Balfour)

Jacob ‘uan Keppel tot
den Ngenborch en Horst.
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verzoekt 1691 uitstel voor haar zoon Herman valt  Keppcl,
Domheer te Paderborn 3). Hunne kinderen ziin:
1.

2.

Herman  van Keppel, 1591 Domheer te Baderborn;
zijne moeder verzoekt uitstel voor hem. Hij j- 14 Aug.
1605 en begraven te Paderborn met 16 kwartieren.
Jacob van Keppel, Jacobszoon, Heer tot de Nyenborch
en de Horst. Ux. : Lucrctia Mulert,  dr. van Ernst tot
Grummesmolie, Drost van Lingen en Cunera van den
Camp. Zie gen. Mulert 5).__
Vermeld in 1096 Jacob van Keppcl zu Nienborg,

Herman’s broeder, met Suhultzerbe zu Stede beleend 1698.
Opnieuw beleend 13 October 1606. Hij en zijn vrouw
verkoopen 1609 Groot Schottelkotten aan Reinier  van
Raesveld.  5 Maart  16% wordt het  leen Schultzerbe
door Jacob van Kcppol en zijn niet met name genoemden
zoon ,refutiert auf Carl Victor  van Ripperda zu Venhaus.”

De hier bedoelde zoon zal wol geen andere kunnen
zijn dan de een+ ons bekende, wederom geheeten:

Jacob van Koppel,  Heer tot den Nyenborch en de
Horst 1629. Met zijn vader, zie boven. Ux.:  1641 Ma&
Margaretha van Rechterelr,  dr. van Jan, Heer van Almelo,
Rechteren, Bredenhorst en Millingen en Joachima van
Wijhe van Hemen.  Maria Mnrgaretha v. R. geb. 1617
+ 1649 en was te voren weduwe van Wessel van Munster,
Heer van Hnvixhorst, met wien zij in 1638 gehuwd was.
(Zie gen. Voorst, Hekeren,  enz.) ‘6)

Jacob van Keppel j- in 1662, zeer oud en kinderloos,
en over zijn nagelaten goederen werd veel getwist.

B
Riederik ean Keppel tot den Nijenborch.

Ux.:  Hilnria van Raeweld, dr. van Arnt tot Hammen
en Agnes van Raosveld tot Moerkerken. Zij geb. 1688,
huwde 1626 en wed. 1667. Van hunne kinderen zijn
ons de volgende bekend:
1. Lodezuijlt  vaar  Keppel tot den Nyenborch. Volgt bij C.
2. Agnes Il’ilhelmina,  Chanoinesse te Boeckholt t 27 Mei

1668, en aldaar begraven met vaders- en moederswapen.
3. Elisabeth Anna tr. 1666 Mauritx  Wilhelm  L’an  Hertefeld,

zoon van Elbert  Adriaan tot Colck 7) en Mechteld
van Hoeve11 tot Ottenstein. Hij i_ 15 Dec. 1668.

‘) 1609 19 Mei. Jacob van KeppeZZ  en Lucretia  ilfalertz,  echtelieden,
doen aftitand van het goed Groote Schottelkotten aan Reinier van
Raesveld.

Bcte Arch. ~Miiddachten  u0. 586.
In de genie  Mulert, iVd. Leeuw l&?S,  blz. 96 wordt Lucretia Mulert

teq onrechte de vrouw genoemd van Herman  vat> Keppel tot Mensburg;
dat moet zijn  Jacob uan Keppel tot Nyenborch. Hnar broeder Johan
Mulc& is door  den Koning van Spaqje verheven tot Graaf van
Hautrippe.

6, 1635 Mei. Jacob van Keppel ter Horst voor hem en als gcmach-
tigde van zijn vader, ook Jacob 2ran  Keppel genoemd, krachtens vol.
macht voor den richter te Lingen d.d. 26 Maart 1635, transporteert
aan Rudolf van Raesfeld tot de Wijrsche  land onder Eybergen.

Landsger. protoc. D. Borculo Dl. 1631135  fol. 166.
1635. ‘7 Sept., 2 Oot., 6 Nov. Zaak van Jr. Jacob van Koppel  te1

Horst contra Johannes Raauwers.
Gerichtsb. Zutph. Dl. 1632141.

7) In Fahne’s  Bocholtz  I, blz. 346 vindt men:
Christiaan  Mauritz  (moet zijn Xauritz  Wilhelm)  can Hertefeld (Kleefsch

gelacht,,  wapen: een loopend hert) huwt 1656 Elisabeth Anna 2ran  Keppei
tat Nyenboroh, dr. van N. (lees: Diederik) en N (lees: Hilaria) van
Raesfeld.

Op den grafsteen van Anna Maria wan Hertefeld, echtgcnoote van
H e n d r i k  Cloeck,  f- 30 Aug”. 1704 te Emmerich. komen de volgende
kwartieren voor: -

Hertefeld
Hoeve11
TJtenho  ven
Coeverden

Keppel zu Nyenborch
Raesfeld
Raesfeld
Galen

4. Waarsch. Hermun ,4rnold van Keppel, in 1666 mage-
scheidsvriend van die van Hertefeld (zie Arch. Boet-
zelaer bij v. Spael,.)

C

Lodewijk van Keppel tot den Nyenborch.
IJx.: Oditia Elisabeth  van Berninckhusen, dr. van Otto
Reihard en Elisabeth van Wittenhorst, uit welk huwelijk
3en zoon:

Diedwik Olto van Keppel tot den Nyenborclt.  Hij
segelt  1689 (geen bron vermeld) en huwde Maria Geer-
!ruid  Droste van Vischering,  dr. van Heidenreich en
Anna van Lulsdorf van Haan. Uit dit huwelijk weder
ie volgende drie kinderen:

. Heidenreich Ludwìg  (Hendrik Lodewijk) ‘van Keppel
tot  den Nycnborch.  1719 vaandrig,  1723 kapitein
commt  60 comp. in het LMunstersche Inf. Regimt  van
Landsberg. Ux. : -1724 . . . . . ean Bevervoorde v a n
Stockum dr. van . . . . en . . . . van Ketteler.
Vermoedelijk was hij de laatste mannelijke Keppel

van den Nyenborch.
1. Cornelia  Elisabeth tr. 1712 Wolter  Christoffel van

Eschede tot Tubbergen, zoon van Johan en Lansberg
Sophia Mulert  81. Hij t 6 Febr .  1769.

3. Odilia tr. Bernhard van Heijden  tot de Wooninge
bij Nyenborch, zoon van Bernard en Margriet van
Colmbach _i 1706 “).

Fahne merkt daarbij op dat eenige kwartieren niet juist zijn en
nderdaad moeten dan ook de beide laatste, Raesfeld en Gazen,  omge-
visseld worden. Men heeft dan:
Hertefeld Willem v. Hoeve11 Herman  v. Keppel Arnt v. Raesfeld

v. Hammen

X X X X
Jtenhoven Geertr.  v. Coererden Eiisab. v. Galen  Agnes v. Raes-

feld v. Moerk.
I

I
Ubert  Adriaan,‘.  Hertefeld tot Colck

I
Diederik v. Keppel totNyenburg

X X
Meohteld v. Hoeve11  tot Ottenstein Hilaria v. Raesfeld v. Hammen

daur!ts Wilhelm  v. Hertefeld X Elisabeth Anna v. Keppel ‘tot N.

Hieruit volgt dat de moeder van Diederik van Keppel niet Bozter
reette,  zooals  wel eens werd opgegeven, doch van QaZen en dat Anna
waaria  die te Emmerik begraven is eene dochter was van &fauritz
Wilhelm  en Elisabeth Anna van Keppel.

Tevens blijkt daaruit dat Diederik van Keppel een zoon was van
-Ierman  x v. Galen  en dus een broeder van Jacob X v. Munster.

Uit de Bijdr. 2ran  Gelre  III blz. 300 blijkt dat Elisabeth Anna
roornoemd in December 1677 op de Magerhorst bij Duiven woonde
met hare kinderen, waaronder haar zoon Adriaan Elbert baron van
Hertefeld, die met Anna Maria van Beverfeurde tot Nienboroh en
Stockum huwde en in April 1693 nog op de Magerhorst woonde.
Volgens Kol. Wngner was de Magerhorst in 1661 eigendom van de
wed. van A. W. van Pallandt, erfv’  van Cleve  en in 1702 van
Joost Buijuk.

s\ Das Präsentationsrecht für die Paotorat in Eue  hatten von
alters  her die Herren  von Keppel su Dinkelborg, spät& su Nienborg;
nach erlösohen dieser  Familie, die von den von Keppel in weiblicher
Linie abstammenden Familien van Eschede  eu Tubbergen und von
Heiden eu Nienborg; jets, 1901, die letztere allein.  Vielïeicht waren
die von Keppel die Begründer der Pfarre. Die von Heiden besitzen
noch jets Keppelborg, ein altes Burgmans  Haus zu Nienborg.

Bau- und Kunst-Drnkmäler  con Westphalen. Kwis  Ahaus.
Q) Der jetxige Beeitzer kaufte vor 12 Jahren  das von Heiden-

sche Gut » Wohnung”  mit dem er die Archive der Familien von Heiden,
von Keppel und von Eschede erhielt.

Huis Amh. Esschede. Veroffentlichungen  der Hint.  Comm.  der
Prov. Westph. (nicht staalt. ArchJ Kreie  Ahaus. H. h’gelberg.
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Het is onzeker waar de volgende zou moeten geplaatst
worden:

Ludger van Keppel  tot Nienborg.
Ux.: Assuera Elisabeth can Eschede, dr. van Johan IV
(onmond. 1606 -/- 17 April 1678) en van Agnes van
Coevorden (gehd 13 Oct. 1638 + 27 Oct. 1680).

Bij&. Gesch. Ooerijss.  20 Serie 3e Dl.

,,Statuten Boec toebehorende
Sophien van Brienen genaembt Harder(wijck)“,

medegedeeld door A. P. M. A. STORM  DE GRAVE.  1)
Diese naebeschreven sind Schepenfi in Herderwijck

geweest. Daervan die opteeckeninghe alhier eerst begint
in den jaero onzes Heeren vijfftien hondert und twie,
feria sexta post Pauli.

Reijner Bloet . . obiit 1617
Goesseu van Vanefeit .- .’ .’ .’ .’ .’ 1 . . 1606
Gerr i t  van Spoelde Hender icksen . . . . . 1 6 2 4

Mr. Ruderick Wolffsz . . . . . 1536 ut . . . dixit
Jacob van Harderw&k
Wilhelm van Broickhusen . . , . . . . 1647
Wolff Wolfsen. . . . . . . . . . ; . 1618
Gerrith van Spoelde die Jonge. . . . . . 1612
Derck Voeth . . . . . . . . . . . . 1606
Henderick van Brienenn
Zweer van Wijnbergen
Wolter van Brienen. . . . . . . . . . 1613
Gerrith van Spoelde . . . . . . . . . 1604

Volcker Hendericksenn
Zijvort  van Winnbergen . . . . , . . . 1630
Rgcholt van Dgecum  . . . . . . . . . 1604
Alaert . . . rcmanssen
Arnt van Brienen

Gerrith van Spoelde Berritsen . . . . . . 1626
Electi
1606 Arnt toe Boecop.

Wilhelm vann Hoekelom  1 1 : 1 : 1
1610
1636

. ,07 Gerrit Volkersen, alias Voeth

. . . 7 Johann  van Hijerde

. . 08 Zweer van Wijnberghen  die jonge . . 1 6 1 9
10 Reijoer van Wenkum

i513 Reijner van Esfelt . , . . . . . , 1616
1616 Bertolt Brinck. 1624
1517 Berndt van Tellicht:  : : : : 1 : : 1663
1518 Peter Herbertsen.  . . . . . . 1665
.618 Johan Maurissen . . . . . , . ‘obi’it  1524
1620 Mr. Arent to Boecop
1521 Zweer van Wijnbergen Johans son
1623  Johan Voeth . , . . . . . . . . 1669
1624 Brandt van Declenn  . . . . . . . 1656

1624 Zwoor van Wijnbergenn die jonge
16% Coep vaun Vanefelt Goesens  sonn
1624  Helmich  Benghert . . . . . . . . 1640
1626 Alphert Brinck die jonge
1527 Johan van Brienen
Consules  et Senatores electi  ultima die jannuarij Anno

1529 per Illustriss.  Ducem Gelriae etc.
ReiJner van Wcnkum

‘) Handschrift in het bezit van steller deees. Sophia van Brienen
(dochter Van Jacob, heer vnn de Lathmer  en Elisabeth van der Capelle@
huwdeMei 1613  Berendvan Harderwijck.  Zie Mndbl. XXVII (1909),  K. 195.
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Gerrit11  van Spoelde
Zweer van Wijnbergen die olde . . . . . 1642
Berndt van Tellicht
Brandt van Deelen
Alphert  Brinck die jonghe

(
Werner van Grol1 1664
Otto van Bronckhorst
Alert Ottenn
Pilnrum van Hollick
WiThelm Dageraet
Coep van Vanefelt Thimansson

Borgemeisteren desselven jaers Reijner venn Wenkum,
Werner van Groll, dat gansse jaer gedur:nde.

Consules  electi Anno 1630 Dominica post Pauli.
Zweer vann Wij nberghen
Gerrith van Spoelde
Reijner vann Wenkum
Berndt van Tellicht
Alphert  Brinck
Werner van Grol1
Otto van Bronckhorst
Alert Otten
Pilgrum van Hollick
Coep van Vanefelt
Neug Gerritsonn oft Brantsenn
Brandt van Deelen
Thomas van Vanefelt
Burgemeister dit gansse jaer Sweer van Wijnbergen,

Alert Ottenn.

Anno 1531  Schependom blijftt alss voor unnd Bor-
gemeisters disses jaers Gerrith van Spoelde, Otto van
Bronckhorst.

Anno 32 Sohependom blijf&.,  Borgemeijsters dieses  jaers
Alphert  Brinck, Brant van Delen.

Anno 33 Schependom blijfft  alss vor, Borgeïïïr  Berndt
van Tellicht, Coep van Vanefelt.

Anno 34 Schependom blijfft alss voergande jaer, Borg.
Sweer van Wijnberg, Brandt van Deelen.

Anno 35 Schependom blijfft alss voergaende jaer,
Borgrmeisteren Pelgrum van Hollick, Thomas vann
Vanefelt.

Anno 36 Schependomb alst voergaende jaer, Borge-
meisteren Gerrith vann Spoelde, Otto vann Bronckhorst.

Anno 37 Schependomb alst voergaende jaer, Burge-
meisteren Reijner van Wenkum, Werner van Groll.

Pauli Anno 38 iss de cuer ouermits den oploop unnd
sunst andere oirsaeokenn blijven staen  bess op Sater-
daechs post jubilate ejusdem Anni, unnd doe mit thoedoen
geschickter freundenn der landtschap vann die drie
Hoofftstedenn Nijmmegen  Zutphen unnd Arnhem gekoren
wederomb na older gewonte diese naebeschreven daer
aff die Sess sindt Raeden und twelff Schepen die alle
eijn Eidt gedaen hebben tot Pauli naestkommende unnd
langer nijet.

Ordo Vocationis.
Zweer vann Wijn berghen.
Gerrith van Spoelde . . . , . . . . obiit 1640
ReQner vann Wenkum



Wilhelm vann Broickhuysen. . . , . . . 1647
Z w e e r  v a n n  W i j n b e r g e n n  J o h a n s s o n .  . . . 1 6 5 8
Johan vann Brienen . . . . . . . . . lö68
Arnt van Brienen . . . . . . . . . . 1641
Coep  van Vanefelt Thijmansson
38 Johan van Heumen , . . . . . . . 1542

Otto Alers . . . . . . . . . . . . 1664
Peter Herbertsen
Johann  vann Hijerden. . . . . . . . 1669
Aelt van Herderwijck . . . . . . . . 1666
Wolter  Ri.jcksoonn . . . . . . . . . 1662

38 Wilhelm Johanssen Coeck . . . . . . 42
Johann  vann Huet . . , . . . . . . 43

Anno 1639 eekorenn  Niies

42
44
43
44
44
40
48
62

Henderick Nuegenn. . . . . . . . . 1651
Martenn Coellwagenn
Zweer van Hoekelom . . . . . obiit Ao 1691
Joseph van Arnhem
Gerrit Maurissen 167 .
Herman  van Oldenbernefelt’  ’ ’ ’ . ’

77

Herman  Bengher . . . . . . . . . 69
Wolter  vann Brienen Honricksonn 1664 demi paij.
Lambert Brinck . . . 1695 den 21 Febr. styl. ant.
tsavens ontrent 10 uijren.

64 Thido vann W ijnberghen Zwederssen
66 Wilhelm  vann W ijnberghen
66 aeijner Wolf&  . . . . . . . . . . 1670
66 Hademan vann Wijnnbergen . . . . . 1681
67 Johan van Cranenborgh . . . . . . . 1664

Hendericuk  vann Brie>en  Hendericks
Wolter Henricksonn

68 Brandt van Deelenn Brantssonn
69 Wolter  Voeth
60 Zweer to Boecop
60 Johann  vann Vanefelt

61 Ehrnst Witten . . . . . . . . . , 1661
61 Jacob Hegemann
.3 Wolff vann Ommeren
66 Gerrith vann Cranenborgh
66 Wilt vann Brockheusen
66 Egbert Rengher
67 Gerrith Voeth

Anno 1668 inn Martio der wolgeborner Herr Carlt
van Brimeu, Grave van Megenn stadtholder vann Gel
derlant. Denn hiervoren regirenden  Magistraet vermoegc
sijner hebbender Commission van den Hertogh vann Albi
eeres  Ehdes ontslagen unnd diese hier nae beschrevenr
weder gekoren  unud angesatt

Zweer to Boeoop
Joest vann Bronckhorst. Obiit 1686, 24 Augusti, ser

ipso die Barthol.  hora 11 noctis, die Mercurii styl. antiq
R. in P.

Wilhelm  Bentinck
Jacob vann Herderwijck
Hendrick  vann Zeventer
Hessel  Albertssonn
Wilhelm  Reijersonn
Gerrith Holtdorp
Johann Grol1
Bernt  Arntsonn

Wolter  Bergher
Wilhelm  Ross
Wilhelm  Velick

~ 72 Segewalt  term Herenhove
7 4  G o e r t  v a n n  C o e t
! 76 Johann  Wilhelmssonn van den Wal1
, 76 Johann  Coellwagen, loco Herenhove
’ 76 Evert van Dompseler

77 Reijner van Vanefelt
77 Arnt Noijen

Op Donderdagh denn 17 Juhj Anno 1678 Johann Grave
tho Nassauw Catzenellenbogen  etc. Stadtholder van Gel-
derlant,  die Magistraet bij tijden der Hertoghenn van
Alba angesatt unnd bij die Spansche Regeeringe bijnhae
elft’  jaeren  geregeert , eeres  eedes  ontslagenn  u n n d  d i e

0’
vorige so noch indien leven geweest, unnd oer gebuer-
licke Residentie inn deser stadt ghehadt,  weder inn
oer vorige stede gestelt,  to weeten,

zweer  van Hoekelom
Lambert  Brij nuck
Hadaman van Winberghen,  . . . . . . . 1681

Brandt van Deelenn
Ehrnst Witten
Wilhelm  vann Wijnberghenn
Wolff van Ommeren  . . . . . . . . . 168!!

I Gerrith van Cranenborg
Wilt vann Brockheusen
Gerrith Voeth
Rengher was in Overijssel1 op sijn older heusinghe

geseeten.
79 Derck Voeth
79 Johan Coellwagenn, secundo electus
79 Hendtrick vann Essenn
79 Gerrith vann Arller
79 Philips van Spoelde
80 Wolff Siegerssonn
80 Rotgherr vann Haersolte
81 Johan van Wijnberghenn
81 Wermolt Bengher
81. Pilgrum Petersson

3 82Ger l i ch  Voe th
82 Amelinck Brinck van Vanefelt loco Coelwag

3 82 Ghijsbert  van Wenckum Pannekoeck
t 83Johann  van  Middachten
1 83Hendtrick van Brienen, Wolterssonn

83 Seleman van Ommeren
86 Johann  van Wijnberghenn

.l 16 Ghisbert  Ripperbant, vrijwillich daer uijt gegaen

I- / en sijn . . eet ontslagen anno 1694.

j Het handschrift bevat verder nog verschillende eeds-
formulieren, enz. :

Ehdt der Schepenen,
Ehdt der Radenen,
Borger Ehdt,
Die dan Portiers worden willen doen dusdanigen Ehdt,
Ehdt der Schuiten,  (hierbij de ,uolgende  annteekeningeua:
Andreas Roist als Schuit,  und Wilhelm  van der Nije-
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kerck  alss Subsstituit  juraverunt den 16 Septemb. Anno
1666.

Jacob Thomissen Substituit juravit Ao 1670 den eersten
Februarij.

Wilhelm  van Sonsbeck alss Schuit  juravit  Ati 1 6 7 2
den 16 Augisti.

Andries van Bijnghenn  als substituit bij den Schepenen
gestellt tot wederkompst des Schuiten die vertoegen
und niemandt gestelt  hadde  juravit den 16 Julii 1677.

Coen van Tongeren alss Schuit  juravit  den 13 Octobr.
1678.)

Ehdt der Schrijvers,
Ehdt de Rodendraegers,
Eedt der Loepers,
Eedt der Waeckers,
Eedt der Draegers,
Eed t der geene  die dat Tollen unde Tegensaogen aen

die Brugghe bewaeren,
Ehdt der Porteners,
Ehdt der Mullenaers,
Eedt der Werdiens (dat ghij rechte getrowe werdiens

wesen  sollen die laeckenen  toe werdieren, enz.),
Ehdt des Leijendeckers,
Juramentum Cureti,
Als men op een Doodtslach gaet,
Ten oepenen daego,
Ehdt der voorsprakenn,
Form des Eedts wie die Ghildemeisters soe sie die

XXIIII  kiesen sweren  so l len ,
For’m des Eedts der Twelff Gemeinsluijden.

Anno 1682 op ten thienden januarij sindt dese nha-
folgende Puntten und Articulen bij Schepen und Raet
und Gemeensluijden overtomen  unnd verdragenn, unnd
tot onderholdunghe goeder  Policien und Administratie
van Justitie, voer een noetwendig statut und willekuer
a n g e n o m m e n .

Ordinantie belangende Schepen und Raedt, Stadt Ren-
temeijsteren, Gemeinsluijden, Secretaris, Roedendragers,
Stadtloopers, und der Voerspraecken oer gebuerlicke
jaergelt, loon und presentien. Ingewilligt und verdraegen
bij Schepen und Raedt, und den Nijegekoren Gemeins-
luijden op den Negen und twintigsten Januarij  Anno 1682.

Dit sind die gebodenn die de Schepenen alle jaer
doen afflesenn als men die Nije Schepenen noemen sall.

Verscheiden overdrachten unde Publioatien.

De Rotterdamsche professor Johannes
en zijne familie,

door H. H. V A N  D A M.

Texelius

Bij het inzien van familie-papieren uit het bezit van
een lid van het Rotterdatische  geslacht van Overzee,
vond ik een aantal gegevens omtrent bovengenoemden
Hoogleeraar, welke mij belangrijk genoeg toeschenen
om te worden vastgelegd. Ik vulde een en ander aan
uit de doop- en trouwregisters en andere, mij ten dienste
staande gegevens.

1. Jat&  Janse ï’exef  ‘), geb. 1668, over).  29 Juli 1636,

1)  Volgens andere gegevens  Jan Jacob se 2rar‘  Texe6.
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was geh. met Claasie  Cornelisd.  Muys  l), geb. 1571, over].
1 Aug. 1636. “)

Uit dit huwelijk:
1. Neellje  Jans Texel, geb. 1697, overl. 10 Juli 1626.
2. Annelje Jans Texel, geb. 1600, overl. 26 Aug. 1627.
3. Jan Jans Texel, overl. 12 Sept. 1627.
4. Pieter Jans Texel, overl.  20 Sept. 1636.
6. Jacob Jans Texel, geb. 1602, genees- of heelmeester,

overl. 13 April 1637.
6. Gerritje Jalis  Texel, geb. 1603, overl. 23 September

1660. (Ook Grietje gen.)
7. Dirk l’exel,  volgt  11.

11. Dirk Iexel, geb .  3  Febr .  1606 ,  noemde  z i ch
volgens de gewoonte van zijn tijd: Theodorus Texelius,
ingeschreven als student te Leiden 18 Juli 1624 ,Theo-
dorus  Texelius Veteraquinas, 19, Col. Theol. al.“, geb.
Oudewater 3 Febr. 1606, predikant, in den Heyligen
dienst bevestigd tot Os den 7 Juli 1633 en tot Schoon-
rewoerd  den 22 Jan. 1637, overl. 23 Aug. 1662, was
geh. 18 Juni 1634 met Ariaentie Pieters van der Zijde,
geb. 6 Mei 1603, overl. 12 Sept. 1693.

Uit dit huwelijk:
1. Reijntje Texelius  (ook genoemd Rijmpje), geb. 8 Maart

1636, overl. Rotterdam, begr. 6/12 Juli 1716, was
geh. met Leendcrt Reedo  (Rheeda).

2. Johannes Texelius, volgt 111 A.
3. Pieler  Iexelius,  volgt 111 B.
4. Clas ina ’  Texelks,  geb. 16 Febr. 1643, was geh. met

JoAnnnes  Pot.
6. Magtilda Texel&,  geb. 24 Oct. 1643, overl. Rotter-

dam 26 Febr. 1719.
A.

111. Dr. Theol. Johannes Texelius, geb. Schoonrewoerd
27 Nov. 1637, student te Franeker in Mei 1666 en ^
gepromoveerd tot L. A. M. 29 Nov. 1660, proponent
even voor Hemelvaartsdag 1661, bevestigd in den heiligen
dienst tot Capelle aan den IJssel 4 Maart 1663, beroepen
naar Rotterdam 29 Dec. 1667, aldaar bevestigd 6 Febr.
1668, curator van de Erasmiaensche school aldaar in
1680, Professor in de Grieksche taal en Welsprekend-
heid aldaar in 1687 tot 3 Juli 1706, wanneer benoemd
tot Professor in de Heilige Theologie. Tot vijf maal ge-
deputeerde ter Zuid-Hollandsche Synode. 20 November
1707 wijdde hij  den nieuwen fraai  gebeeldhouwden
preekstoel in de Sint Laurens in. Emeritus 8 October
1721. Van hem zijn enkele gedichten bekend. D. van
Hoogstraten wijdde hem enkele dichtregelen bij zijn
portret.

Dus toont door van der Werf, de kunst, o vaderlant,
‘T eerwaerdigh wezen van Uw oudsten Predikant,
Die nogh zijn schapen weidt aen Rottes zilvre stroomen,
En door zijn leven strekt ten spiegel aen de vromen.
Dus deelt Gij nogh de jeugt zijn wijze lessen me&
Dit vredelievend hart aemt niet dan liefde en vree.
De kracht van zijne deugt zal alle kunst verduren
Zoolang de Maesstroom zal de rijke koopstadt schuren.

Dit portret, geschilderd door P. van der Werf, bevindt

1) Haar portret zou nog bij de familie van Overzee berusten.
?) Volgens overlevering zou dit eohtpaar bij den moord van Oude-

water in de post van hun deur opgéhangen zijn,  doch later door hun
vrienden losgesneden, weer bijgebraoht zijn.  Daar dit met de jaren
niet uitkomt, slaat dit verhaal waarsoh$@k  op een oudere generatie.
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zich sinds 1860 in het museum Boymans  te Rotterdam.
Het is een geschenk van den Heer J. van Overzee, een
nakomeling van Johahnes Texelius. Van het portret, in
1718 geschilderd, bestaat oen kopergravure van P. van
Gunst. Er schijnt nog een tweede portret van hem te
bestaan geschilderd door J. Buys en gegraveerd door
Reinier  Vinkeles.

Alsnog vond ik het volgend vers  : ,,Op de afbeelding
van D. Johannes Texelius, oudste hoogleeraar der H.
Godgeleerdheyd  en  der  Tanlen, Dienaar van Jezus
Christus in de Gemeente der Stad Rotterdam”.

Dit ‘s Zezel, oudste Loots, de Baak van ‘s Heylands Reé
En d’allerzagtste  tolk, de drang der Holle Zee.
Door kalmte en liefde voert hij ons in ‘s Hemels haven
En’ waakt voor Rotte en Maas, rust vrij op zijne Gaven.

Dirk de Veth.
Johannes  i’cxelius overleed te Rotterdam 31 Nei 1726.

8. IF. van Westerhoven vervaardigde het volgende graf-
schrift :

Grafschrift.
Hier rust de Vader van de Maeskerk  in ‘t gemeen
Geeert  bij rijk en arm, bemint  bij groot en kloen;
De vreede-lievendheydt  was uit zijn oog te lezen,
Een man en vader in den noodt voor weeuw en wezen;
Taelkunde, groot verstand en wakker kerk beleid
Gulhartigheyd gepaert met rechte vriendelijkheyd
Bezat lexelius  die eene  reeks van jaren
Deez kroon gedragen heeft op blonde en grijze haeren,
Die eeuwig klinken zal: Gelukkig die zoo sterft
En wen hij ‘t leven mist, het leven nimmer derft. ‘)

Hij huwde te Capelle a/d IJssel 22 Maart 1666 Elisa-
beth van Pelt, geb. 4 Sept. 1645, overl. Rotterdam
7 Juni 1712, dr. van Johawes  en van Maria de Roy.

Uit dit huweliik:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adriana Tex&us, geb. Capelle aldIJssel25  Jan. 1667,
overl .  Rotterdam 16 Dec. 1712, huwde met Gerrit
van der Slqs, ,, Amsterdamsche schipper”.
Johatznes  l’exelius,  geb. 12, ged. Rotterdam 15 Jan.
1669, overl. 6 Aug. 1710.
Baria ï’exelius,  geb. 9 Nov. 1670, overl. 16 April
1676.
Elisabeth Z’exelius,  geb. Rotterdam 8 April 16732),
geh. Rotterdam 25 Maart 1706, ondertrouwd 7 Maart,
met Dirk T’os  van TYeeZ. geb. Rotterdam.
Johawza  Texelius, geb. Rotterdam 28 Oct. 1674,
overl. Rotterdam, begr. tusschen 28 Juni en 4 Juli
1716.
Maria Texelius, geb. Rotterdam 17 April 1676,
overl. Rotterdam 21 Februari 1739, geh. Rotterdam
8 Mei 1709, ondertrouwd 21 April, met F l o r e n s
Eilbracht, geb Rotterdam 17, ged. 19 April 1676,
makelaar in wijnen,
de punt”,

woonde bij zijn huwelijk ,,op
z o o n  v a n  Casparus  en van Catharitza

Costerman, gest. Rotterdam 21 Februari 1769, begr.
i. d. Gr. kerk aldaar. “)
l’heodorus  Texelius, geb. Rotterdam 16 Feb. 1679,
overl. Rotterdam 11 Mei 1684.

1) Men zie verder omtrent hem Rott. Jaarboekje 1 (1888) blz. 50
en 51 en Nieuw BiozraDhisch  Woordenboek V. 903.

2) Waarachijulijkbegr.  Rotterdam 2/8 Jan&+ 1707. 1) Nog e e n ,,Theodorus  Texelius Rotteradameusis, 20, P. 11011. e.”
J) Hun dochter Elisabeth huwde Rotterdam 22 pr’ov.  1733 met Pieter werd 22 Sept. 1700 als student te Leiden ingeschreven. Ik kan dezen

van Overzee. uiet plaatsen.

8.

9.

10.
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Pieter Texelius, geb. Rotterdam 24 April 1682,
overl. Breda 7 Nov. 1764, geh. Rotterdam 17 Oct.
1723, ondertrouwd 3 October, met Agatha Maria de
Ruijt, geb. Aug. 1682, overl. Gouda 18 April 1764,
wed. Nr. Anihony  Mooings,  in leven raad en oud-
schepen der stad Gouda.
Ds. 1 heodows  1 exelius  l), geb. Rotterdam 26 0128
Jan. 1686, ingeschreven als student te Leiden
,6 Naiï 1703 Theodorus Texelius Roteradamensis.
20, P. Hon. e.“, in den heiligen dienst bevestigd te
Ooltjesplaat 1709, emeritus 21 Maart 1730, opnieuw
ingeschreven te Leiden 26 October 1734, ,, Theodorus
Texelius,  Pastor emeritus in pago Ooltjens P1aa.t
46”, overl. Voorschoten 8 Sept. 1746  (1746 P), ge-
huwd December 1711 met Anna van der Geer.
Ida Texelius, geb. Rotterdam 2 Maart 1688, overl.
Rotterdam 2 Naart 1726, geh. Rotterdam 7 Mei
1713, ondertrouwd 23 April, met Christinan Havig-
ho/*&,  geb. Bremen  18 Mei 1677, koopman, overl.
Rotterdam 17 Aug. 1760.

B.
111.  Ds. Pieter Y’exelius, geb. Ouderkerk 30 April 1640,

ingeschreven als student te Leiden 4 Juli 1662 ,P&us
Texelius Ouderkerckanus 22, T.“, in den heiligen dienst
bevestigd te Schipluyden, 1680 beroepen naar den Briel,
overleden den Brie1 18 Maart 1715, begr. 24 d.a.v. i/d.
St. Catharina-kerk, huwde 1”. mèt Elisabeth Verburg,
20.  met lda de WitJl, overl. den Brie1 10 Sept. 1716,
begr. 15 d.a.v., dr van admiraal Witfe Cowelisz  de With
en van Hildegonda  van Gogh.

Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Texelius l), geb. Schipluyden 2 Oct.

1677, ingeschreven als student te Leiden 10 Sept. 1692
,Theodorus  Texelius, 16, L.“, overl. Rotterdam 18 Juli
1695. Op hem bestaat het volgende grafsahrift:

Grafschrift.

Dees Zarke dekt het jeugdig Lijk
Van Iheodoor vroeg rijp gestorven
Al legt die Bloem terneer in ‘t Slijk
De Geur zijn’s naams blijft onbedorven,
Ey gun hem dan zijn zahg Lot,
Hij was Vroeg Wijs en Vroeg bij God.

Als familiewapen Texelius  vond ik: In rood een zwart
anker, het kluifhout omlaag, vergezeld van ‘L elkaar
aanziende gouden leeuwen, rustende op het kluifhout.

Rietstap geeft echter: in goud een zwart anker, het
kluif hout omlaag, vergezeld van 2 elkaar aanziende
roode leeuwen.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs,

medegedeeld door D~.T~~~~.\V.ROTSCHEIDT  teEssen-West.

(Vervolg van XLIV, 80).

Meurs.

Het in de Bibliotheek van het Gymnasium te Neurs
(naar zijn stichter Graaf Adolf van Neuenahr ,Gym-
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nasium Adolphinum” geheeten) berustende inschrij-
vingsregister, dat nog niet is uitgegeven, loopt van
1661-1801.

1661.
Daniel Bersseman,  Amstelodamensis.

1662.
Johannes .ZQ&itizcs,  Brabantus.
[Hit Ossendrecht, studeerde 1674 ts Duisburg.]

1663.
Hermannus Merknecht, Groninganu?.
Christianus de Haes,  Genepâ Cliv.
Johannes Horing,  Groninganus.
Gerhardus a Lingen, Groninganus.
Gerhardus Marci, Groninganus.
Lambertus Verumeus,  Groninganus.

1666.
Petrus Paulus
Joh. Fridericus i Crockii,  Mosa Trajeotini.

Hieron.  Isbrandts,  Groninganue.
Servatius vaIz Schorstrasen, Haga Bat.
Gerhardus dveresch, Warfumo-Omlandus.
Johannes Harde, ex telonio prope arcem Schenck.

1666.
Johannes Spilberg, Amstelod.
[Studeerde 1667 te Duisburg.]
Hubert l+&ner, Mo& Traject.
Engelbertus Avwesch,  Warfumo Omlandus.

1667.
Amelius Ripperda, Hengeloo-Tubantus.

1668.
Johannes Hoisema, Groninganus.
Reinerus ab Herwaerden, Hussena  Clivensis.

1669.
J u s t u s
Johannes 1 Deusingii,  Genapio Clivenses.

Lambertus Werumeus, Gronìnganus.
Rudolphus a Lingen, Groninganus.
Wilhelmus Snethlage, Peisa Drentinus.
Wilhelmus Hoen, Sittardio Juliacensis.
Johannes Assuerus de Langen, F. in Frinckhorst Gelrus.

1671.
Johannes Oregoor,  Vendelona Gelrus.
Jacobus Cowcellaeus.  Gouda Batavus.
Petrus
Martinus i ab Otteren, Sittardia Juliacensea.

Theodorus  Fabritius,  Ossendrechto Brabentus. [Stu-
deerde 1680 te Duisburg.]

1673.
Conradus Ponten, Druitenl Gelrus.

1674.
Johannes von Briaen,  Arnheimiensis.

1676.
Hermannus Adolphus Becker,  Doesburgo Gelrus:
Jacobus

_

Wilhelmus i Funckii, ex telonio Lobitico  Clivenses.

Zacharias Eetel,  Sevenaria Clivensìs.
1677.

G e r h a r d u s  Pollius,  natìone Indus, domo Amstelo
damensis.

Arnoldus Fubritius,  Oasendrwhto  Brabantus.
Wilhelmus ter Stull, Zevenaria Clìvensis.

1679.
Theodorus K’ruithoff,  Oja Gelrus.

1681.
Franciscus Coopman, Ardenburgo Flandrus.

1682.
Theodorus Xladder,  Aldenkircha Gelrus.

1683.
Johannes Scriba, Eila Batavus.
Wilhelmus Apken, Sittarda Juliacensis.

1686.
Joannes Elias Martini,  Meursensis, Haga oriundus.
Matthìas Repel&,  Bögensis ex agro Kuickensi.
Godefridus Wilhelmus a Portman,  Landfurto Gelrua,

Jobilìs.
1687.

Adrianus von Reverhorst, Haga Batavus.
Johannes Nieset, Porcetanus.

1688.
Hermannus von der Linden, Haga Batavus.

1690.
Johannes Heinius,  Venlonensis.
Henricus Verwz$ck,  Hagiensis.
Henricus Blancken,  Tiela Gelrus.
[Studeerde 1692 te Du$;;g.]

3. id. Octobris. Diederious Jacobus Enge&  Gennepiensis.
[Studeerde 1694 te Du169Sg.l

Petrus Kirchhoff,  Zutphaniensis.
Esseiinck. Haea Batavus.Cornelius

Antonius

Johannes

1596.
Baged 4, Graviensis.

1698.
Hermanni, Tapzòbana-Indo-Batavus.

1699.
Alexander van Herten, Noviomago Gelrus.

1702.
Johannes Fridericus de Zobelen,  Nobilis Geldrus.

1 7 0 3 .
Henricus Welters, Venlon$ Gelrus.
[Studeerde 1708 te DuFi;;g.]

7 Jan. Andreas Anthonius ‘de Haan, Haga Batavus.
1708.

28 April. Nicolaus Jacobus von Speick, Rad& Gelrus.
Abrahamus Gravers, Aldekircha Gelrus.
18 Oct. Johannes Neomagus,  Wessensis ex tractu

Buscoducensì.
1709.

18 Aug.‘Petrus  Bernhardui  Georgius de Brat, Ant-
verpiensis.

1710.
9 Mei. Johannes van Boten,  Venlona Gelrus.

1711.
9 Febr. Samuel Neomagus, Segemira Buscoducensis.
[Studeerde 1720 te Duisburg.]
26 April. Johannes op den Hooft, Hagâ Batavus.

1713.
29 Oct. Conradus van Essen, Zutphaniensis.

1716.
Oct. Henricus CG Casterop, Amsteladamensis.

1719.
Petrus Verberck, Thiela-Geldrus.

1720.
26 April. Johannes Lehnman, Heusdensis.
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1724.
8 Mei. Johannes Bosch, Aldekircha Gelrus:

1726.
2 Jan. Matthaeus L. Baro de Wsinga i}, Leovardiensis.

1 7 2 7 .
28 Juli. Jacobus Qironnet,  Geldrus.

1732.
1 Mei. Johan. Adam. Wilh. Jallinga, Daventriensis.

1739.
Joh. Marinus Ivanck,  Alckmariensis.

1740.
Wilhelmus Christophorus Addendorn,  Altkirchensis.

1748.
7 Mei. Eberhardus Slockfeld,  Alomarus.

1749.
9 Mei. Johannes Henricus RudeMoff&s,  Amsteloda-

mensis, ad V.
2 Juli. Johannes Ernestus Qroole, Amstelodamensis,

ad V.
1760.

14 Mei. Casparus Leonhardus Lu@en, HagaeComitum,
ad V.

1761.
11 Oct. Christianus Ku&&s,  Haga .Comitum Bata-

vus, ad V.
Ieaacus CarolusGuilelmus~tina,IprisFlandricus,  adIV.

1766.
7 April. Gerardus OTeven,  natus in urbe dicta Grave

(&ava  Brabantinus), ad V.
12 April. Andreas Oillesen, Hagae Comitum natus, ad V.

1766.
1 Oct. Henricus Oudenkerke, alias dictus I’ile,l, ad V.

1762.
3 Sept. Henricus Johannes Wz@2gens, Hagae Comitum,

ad IV.
1766.

3 Nov. Guilelmus tPens, Seuenariensis, ad V.
1772.

28 April. Henricus Guilelmus Slrcack,  Amstelodamen-
sis, ad V.

1776.
14 Oot. Joannes Conradus Eberhardus Motma%ns,

Gennepa-Clivensis,  ad 1V.*
1776.

27 Juni. Johannes Henricus We&, Seuenariensis, ad V.
1778.

29 April. Jacobus Hubertus Nolens
Petrus Joannes NoEens 1

fratres  Becka
Traiectiniad Mosam,

ad 111.
30 April. Christianus Jacobus Knipscheer,  Arenaco-

Geldrus,  ad V.
1783. ’

4 Aug. Georgius Carolus Halbersmit,  Delphis-Bata-
v,us, ad V.

1787.
1 Sept. Cornelius Henricus Ever& Roterodamensis,

ad IV.
Mauritius de Haas, Roterodamensis, ad IV.

1788.
20 April. Wiggertus Baldus  Nor?@,  Amstelodamensis,

ad IV.

1) = waersch&lijk Idsinga.  - Red.
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1790.
18 Jan. Deodatus Jacobus Deutgen, Amstelodamensis,

ad 111.
1798.

12 Mei. Henr. Joannes van Itigen, Hasselt. Yselanus, IV.
( W o r d t  v e r v o l g d ) .

Tjarck,
door W. J. J. C. B I J L E V E L D .

De mededeeling van ons, medelid Mr. Buys Ballot in
het vorig nummer van dit Maandblad, was voor mij
aanleiding, om eens na te gaan, wat er alhier over boven-
genoemd geslacht te vinden was. Ziehier het resultaat
van twee uur zoekens ten Gem. archieve op 9 April.
Het wapen is: in blauw een maan in eerste kwartiers-
stand, rechts vergezeld van eene 8-puntige  ster, beide
van zilver.

1. Dirc Tjarck woonde te Haarlem vóór 1640 en
huwde Maria Claesdr.  Larp. Hun zoon:

11. Mr. N&olaes  Iljarck  werd 3 Maart 1666 inge-
schreven ter Leidsche Academie als jurist, oud 20 jaar
(dit is, zooals meestal in het album, onjuist; de leeftijd
is terwille van den vrijdom van accijns verhoogd), nog-
maals ingeschreven als J. U. D. 20 Juli 1671 oud 31
j. Hij is vergezeld van zijn neef Adriaen van Bosvelt  l)
te Haarlem 2 April 1671 aanget. en huwde na geboden
op 4, 11 en 18 Apr. den 198” voor schepenen met Juf-
frouw Agatha van Leeuwen, die vergezeld was van hare
tante Maria van de Velde en hare nicht Jannetje van
Cingelshouck. Zij overleed in den zomer van 1682, doeh
is niet alhier begraven en was weduwe van Micolnes
Corsteman  van Rodenburg  sinds 26 Feb. 1669. Deze
eerste man was geboortig van Lisse en was 13 Jan.
1664 voor schepenen getrouwd. Over zijn geslacht heeft
destijds de kolonel de Jong van Rodenburg het noodige
gepubliceerd. Kinderen hadden zij niet. Agatha was
dochter van Arnold ClaesClaesz.  van Heerburg genaamd
va1e  Leeuwen, een rijk brouwer, die 21 Sept. 1641 voor
schepenen trouwde met Maria van Griecken,  met wie
hij behalve zijn huis in stad eene buitenplaats bewoonde
aaa den Hoogen Rijndak  onder Zoeterwoude, thans eigen-
dom van den Heer Zuurdeeg en waar hunne wapens
in de poort stonden uitgehouwen.

Tjarch. hertrouwde in 1693 (aanget. 24 Nov.) attes-
tatie gegeven om te trouwen 12 Dec., Petronella Jacobti
van der Goes, wonende te Goes 2). Zijn lijk werd aan-
gegeven in de 1 0 kl. 2 April 1696 en begraven in de
Pieterskerk; zijne weduwe werd 12 Nov. k709 in de

eerste klasse aangegeven.
Uit het eerste huwelijk:
1. Alida Tjarck, haar doop in de Jesuitenkerk is ver-

meld in mijn artikel over het register dier kerk, jg. 1926 ;
eg atierf jong, vóór 1694.

Uit het tweede huwelqk:
2. N&olaus  Ignatius,  wiens doop vermeld is in boven-

gen. artikel, al draagt hij eerst in later leven dien
tweeden voornaam en wel voor het eerst als hij samen

1) Zoon van Mr. Leonerd  van Bosvelt.,  die 7 Febr. 1648 voor
sohepenen  van Haarlem trouwt met Maria Claesdr. Larp.

9) Verm.  aldaar gehuwd.
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met zijn jongeren broeder 18 Dec. 17i 6 ter Academie
wordt ingcschrevcn. Hij werd advocaat, gelijk zijn vader
en was in z;jne vaderstad een man van veel invloed
en aanzien. Ik vermoed dat hij, zooals meer R. C. ad-
vocaten in de 180 eeuw, de goederen  beheerde van R.C.
edelen, die in de Zuidelijke Nederlanden woonden; dat
hij er zelf ook metterwoon  verbleef bleek mij uit niets.
Gijsbert  van Rijckhuysen, de bode-genealoog, riep vaak
zijne bemiddeling in, om inlichtingen te krijgen uit
Antwerpen en Brussel, waar Tjarck veel lieden kende,
vooral toen de Leidsche magistraat Hubrecht, die mut
eene  der laatste Leidsche van Lanschot’s gehuwd was,
een diepgaaud onderzoek instelde naar de Antwerpsche
naamgenooten en den tak aan de lh-abantsche grenzen
op het land gevestigd, waarvan de latere leden winke-
liers in den Bosch waren en die in de 190  eeuw tot
rijkdom en aanzien kwamen. Mr. 2\Tic.  Tjarck jr. is al-
hier 8 Mei 1728 aanget. en bekwam 22 Mei attestatie
om te Amsterdam te trouwen 3) met Maria Jacoba de
Jongh of de Jonge, aldaar woonachtig en dochter van
drenl, heer van de Groote Lindt en Maria van Schoon-
dertoert. Hij is 18 Feb. 1762 in de 1” kl. aangegeven en
zijne vrouw 30 April 1777. Hun huwelijk was kinderloos.

2. Petrus Adriwus  volgt 111.

111. Mr. Peirus  Adrianu.s  Tjwck,  wiens doop ik reeds
in mijn artikel bovengenoemd vermoldde, wordt niet
als advocaat vermeld in de officieele  acten, die ik over
hem vond. Hij toekende hier 19 April 1727 aan en
kreeg 3 Mei attest. om te Amsterdam te trouwen 4)
m e t  Cornelia  M a r i a  t’an Bree a l d a a r ,  d o c h t e r  v a n
Mathias en Gertrudis Cornelin  Schouten. Reeds 5 Oct.
1729 werd zi j  in de 10 k l .  aangegeven;  haar  man
hertrouwde met de zuster zijner schoonzuster, A n n a
Maria de Jongh, aanget. 4 Aug., attest. op Amsterdam
18 Aug. 1731, doch ook deze vrouw ontviel hem bin-
nen de twee jaren, aangeg. in le kl. 24 Maart 1733.
Mr. Pieter leefde nog ruim 12 jaar en stierf alhier 4
Oct. 1745; alleen uit zijn eerste huwelijk had hij kin-
deren en wel:

1. Petronella Geertrudis,  ged. bij de Minderbroeders
in de Kuipersteeg 17 Juni 1728; Lij werd 4 Nov. 1748
in de le kl. aangegeven.

2. Maria ,Jacoba  Joanna Tjarck, ged. alsvoren  26 Aug.
1729. Haar vader had tot voogden gesteld zijn eenigen
broeder, benevens zijn zwager Joannes Petrus .Hensens,
doch daar deze in 1745 te Antwerpen woonde, werd
A. van Brienen door hen als medevoogd geassumeerd.
Marìn Tjarck woonde bij haren oom in en teekende  3
April 1750 aan met Jean Bnptiste  François George Grave
vaqa  OultlTemont-  Warfus&e,  luit. col. in het regt. Walsche
dragonders van den luit. gen. Trips, geboortig v.h. kasteel
Warfusé  5) en garnizoen houdend te Maastricht. Hij
was vergezeld van zijn neef Hendrik Karel Graaf van
Nassau heer van Beverwaerd en Odijck in ‘s-Graven-
hage.  Bij hooge uitzondering, waaraan de hooge plaats

l

/ ’

_.

8) N.B. Het trouwboek der Jesuitenkerk in do Casuarisstraat te
‘s-Gravenhage  vermeldt hun trouw op 24 Mei. Wellicht heeft de
pater hen in Amsterdam getrouwd.

Cl Ook dit huwelijk staat in het trouwboek der Jeauitenkerk tf
‘a-Gravenhage  op 5 Mei vermeld.

“) Is geb. 24 April 1715, zoon van Jean François Paul Emilt
d’oultremont,  Baron de Han sur Lesse,  graaf des H.R.R. si&
1731, en Maria I~ab&i  van Beyeren Schagen gravin van Warfusé

9

1
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van den bruigom natuurlijk niet vreemd was, begaven
le schepenen zich naar het huis van Mr. ATic. Qarck
waar het huwelijk door hen werd voltrokken volgens
ie wet op 20 April, waarop de inzegening door pater
Adolphus de Bye volgde. Hij overleed te Antwerpen
3 April 1782, zij eveneens aldaar, als laatste van haren
naam 21 April 180,..j Zie verder voor hunne afstamme-
lingen Annuaire de la Noblesse Belge  jg. 1887, 1895,
1913 en 1922. In Leiden komt de naam can Wlrlta
nooit bij de Tjarck’s voor.

_~
KORTE MEDEDEELINGEN.___.~

l

Physionotrace-portretten door Quenedy.
Portretten van Nederlanders door dezen gezochten

Pari jschen portret-graveur  zijn niet zeldzaam, al zijn
ze minder talrijk dan die van Gonord, die een tijd lang
zijn atelier  voor physionotrace-portretkunst  ,,dans le
pooten  h l a  Haye” hield. Het betreft dan portretten
van landgenooten, die irl het einde van de 18de of in
het begin van de lgde eeuw te Parijs hebben vertoefd
en de gelegenheid hebben benut om aldaar door ChrBtien
of Quenedy een goedkoop en tevens in onbeperkt aan-
tal  vermenigvuldigbaar portret  te laten maken voor
vrienden en verwanten. Meestal is de naam van den
afgebeelde wel bekend gebleven, vooral wanneer het
min of meer historische personen betreft, die met een
officiëele  opdracht te Parijs kwamen. Vaak echter treft
men die physionotrace-gravuretjes naamloos aan onder
familieportretten. Het is altijd mogelik,  dat men een-
maal toevallig bij  afstammelingen van nabestaanden
van den onbekenden afgebeelde een ander exemplaar
van dezelfde gravure zal aantreffen, waarop de naam
van het model is aangeteekend,  maar er bestaat ook
een vluggere manier om achter dien naam te komen.

In het ,,Cabinet des estampes”  van de ,Bibliothèque
nationale” te Parijs is het volledige graveerwerk van
Quenedy in een aantal alba aanwezig; 28 deelen  be-
vatten de alphabetisch gerangschikte portretten van
personen, waarvan de naam bekend is, en een kleiner
aantal van zeven deelen  bevat  onbekende portret ten.
Men heeft dus een kans van vier tegen éen, dat men
in die collectie den naam kan vinden behoorend bij een
anonyme physionotrace-portretgravure door Quenedy.
Zelf heb ik, voor een naamloos portretje tusschen fami-
liepapieren bewaard, de proef genomen, met de vrien-
delijke hulp van een Parijschen  bekende, en inderdaad
bleek het gravuretje het portret te zijn van een bloed-
verwant.

Behalve voor Quenedy’s gravures kunnen de alba
echter ook voor een ander soort van portretten dienstig
zijn. De techniek der physionotrace is als volgt: met
de door Chrétien (Quenedy’s leermeester) uitgevonden
machil;e werd het profiel van den af te beelden  persoon
op een blad dun, getint papier levensgroot nageteekend
en met zwart krijt opgewerkt tot een volledig profiel-
portret. Met een andere machine, de pantograaf, of met
een verkleinende loupe (hierover zijn de schrijvers het
oneens), werden dan de omtrekken dier groote teekening
verkleind overgebracht op het  koperplaatje,  dat  de
graveur aan de hand van de teekening opwerkte, tot
men er de complete  gravuretjes van kon afdrukken.

.
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Ook die groote teekeningen werden meestal aan den
besteller der gravure afgeleverd ; ik ken er verschillende
voorbeelden van in Nederlandsch bezit. Zulk een tee-
kening heeft dus als typische gedaante : een levensgroot
busteportret van terzijde geteekend met (meestal zwart)
krijt op getint papier. De  naam van  den teekenaar
staat er weliswaar niet op, althans niet op de exem-
plaren, die ik ken, maar wanneer men het sujet van
zulk een, dadelijk als physionotrace-voorbeeld herken-
bare teekening zoekt is het de moeite waard te onder-
zoeken, of de gravure naar die teokening met den naam
van den afgebeelde ook onder Quenedy’s werk voorkomt,

A. STARISG.

Rouwborden te Breda.
(XLIV, 22, 86).

Naar aanleiding van hetgeen de heer Steenkamp t.a p.
omtrent rouwborden der familie Montens, welke in het
St. Barbara-koor der Groote of Ons Lieve Vrouwekerk te
Breda hebben gehangen, schreef, kan ik modedeelen,
dat bedoelde verklaring van den wapenheraut hoogst
waarschijnlijk heeft gediend tot verkrijging van erkenning
van adeldom voor het geslacht .%ontens  in de Oosten-
raksche  Nederlanden.

Uit de in mijn bezit zijnde aanteekeningen omtrent
deze familie kan ik het in het vorig nummer door den
heer Stcenkamp medegedeelde nog met het volgende
aanvullen :

VL Corllelis  1c1onicus,  burgemeester van Breda in 16G4,
ontvanger van den Prins van Oranje, sneuvelt bij
de troebelen te Breda in 1551, trouwt illa~ia r-n~z
E@nzee/*,  overleden te Breda 29 Februari 1629 (de
drie figuren in het wapen van vunva  Eyntmecr  zijn
inderdaad katten).

VIIL. Is het wapen van de ltc  Rue (zie ook linkerhelft
van 111).

IX. Het rechter wapen is van van .Uunne.

Voor de verkrijging van erkenning van adeldom heeft
waarschijulijk  ook gediend de navolgende verklaring van
het stedelijk bestuur van Breda:

Register van Verscheidene Actens van Breda.
Schepenbank van Breda. Rijksarchief te ‘s-Hertogen-

bosch No. 412.

,Wij Drossard, Praesident Burgemeester en Scheepe-
nen der stad Breda, verklaren  en certificeeren bij deesen
in faveur van de Justi t ie en ter requisit ie van den
Heer Hubertus Jacobus Josephus Nontens  dat denselven
is geboortig binnen dese stad en afkomstig van eene
zeer oude Familie van immemoriale tijd alhier gewoond
en bekend en dat voor sooveel ons bekent is deselve
cn hunne voorouders hebben geleeft  van hunne goederen
en renten zonder eenig ambagt, winkel of mechanike
stiel te hebben geexerceert, dat hunne domestiecken
altoos gecoleurde livereyen hebben gedragen en nog
dragen en wijders dat deselven  altoos hebben geleeft
en hun gedragen gelijk voornaame en treffelijke lieden
betaamt en gewoon zgn te doen.

In kennisse der waerheid soo hebben Wij desen  met

ia2

ons stadssegel doen besegelen en door Onzen griffier
laten onderteekenen.

In Breda desen  8 November 1785.”
B. D E  R O P  VAN ZUIDEWIJN.

Tiarck (Tierck, Tjerk). (XLIV, 60). Mnthias  run Bree,
g lasb laze r  t e  ‘s Hosch,  had van zijne t w e e d e  v r o u w
Geertruida Cornelia Schoutel twee dochters : a. Johanna
Cor,,eZin, R.-K. gedoopt aldaar 24 Maart 1694, h. met
Jean Pierre d’Henssens,  woonachtig te Antwerpen en
b. Cornelia (ook wel genoemd Cec$ia)  Mnria, die h. met
Mr. Pieter Tiarck,  woonachtig te Leiden, en hem deze
kinderen schonk : Petronella  Geertrudis, die ongehuwd
stierf en Maria Jacoba, geboren te Leiden 26 Aug. 1727,
stierf te Antwerpen 21 April 1802, h. te Leiden 1760
met Jean Baptistc  François  George graaf’ d’Ouliremont
de W&gimont,  die in 1787 reeds dood was, want toen
trad zij als zijne weduwe op.

A. V A N  SASSB  VAN YSSELT.

VRAGEN EN ANTWO.ORDEN.

Barkey. (XLIV, 86). Zie over Barkey : Mdbl. Ned.
Leeuw X : 9; XXIII : 262.

Antonius B., koopman te Bremen,  was gehuwd met
Veronica Xonnen, en won o.a. een zoon DP  _Nicolaus  B.

Deze Nic.  B. werd te Bremen  geboren 11 Sept. 1709,
adj. predt te Middelburg 1732, predt te Kleverskerke
1732, Hulst 1744, Middelburg 1751, Bremen 1754, theol.
doet.  te Groningen 20 Dec. 1784, prof. theol. te lIremen
1766,  hoogd.  predt  te ‘s-Gravenhage 1766, emeritus
li82, overl. te ‘s-Gravenhage 18 Juni 1788.

Hij huwde te Middelburg 30 Mei 1740 met D e b o r a
Aletta  Boot, geb. te Utrecht 20 Maart 1709, overl. te
‘s-Gravenhage 30 Mei 1786, sedert 30 Dec. 1738 weduwe
van DE Daniël Scheurwater, predt te Vrouwenpolder en
dochter van DB Cornelius,  predt te Utrecht, en van
Anna Smgtegelt.

Uit dit huwelijk sproten vier kinderen:
1. A/rtonius  eonlelius  B., geboren  t e  Kleverskerke

11 April 1741, prof. theol. te Steinfurt 1767, overl. te
Steinfurt 14 Juli 1782.

2. Altna Veronica B., geb. te Kleverskerke 16 Oct.
1742, overleden te Duisburg 30 Juni 1776; gehuwd te
Duisburg 9 April 1770 met Dr Johawaes  Petrau Berg,
prof. theol. en oostersche talen te Duisburg.

3. Debora  Aletta  B., geb. te Hulst 8 Januari 1746,
overl. nà 1789.

4. Catharina  &uria  B., geb. te Hulst 10 Oct. 1747,
overl. nà 1789. Huwde 24 April 1782 met Johan Mejyer-
hoff, koopman te Bremen.

O v e r  Xcolaas  B. en zijn zoon Ant. Cornelis  is heel
wat medegedeeld in : ,, Het Protest. Vaderland” 1,317-320.

Henri  Bnrkey, oud 21 jaar, geb. te Leiden, bouwman
(op de voormalige hofstad ,den Toll” te Koudekerk),
zoon van Anthony  Berwwdus  B. en van Alana  Henderika
Bronkhuyze;  kleinzoon van Nicolaas  Jau Pieter B.,
echtgen.  van Alalla  Il’ilhelmina  raia  Bergma, en van .Jucobus
BronkJtuyze,  echtgen.  van J o h a n n a  Nnria  Wilhel//riaa
Berkelbach rafa der Sprenkel,

huwt te Koudekerk (Z.H.) 27 Sept. 1861



Margje van der
dochter van Gerrit,

A. a. d. R.

Vis, 24 jam,  geb. te Koudekerk;
bouwman, on van Klaasje Reyneveld.

W. M. C. R.

Baumann-Schmitz. Frans van der Goes, 1772-1866,
tr. Jeanne  Louise Baumann, 1776-1821, dr. van Ds.
Christian Friedrich  en Maria Antoinetta Schmitz.

Gevraagd ouders en grootouders van hot echtpaar
Baumann-Schmitz.

Doorn. B ARKEY W OLF VAN G EERSDIJK .

Benier-Erckelens. (XLIII,  262). Ds. Hejarictrs  Benier,
predikant tot Wervershoove on Susnnna Erckelerrs,  go-
boden te Kampen 2 April 1697. Vermoedelijk te Wer-
vershoove getrouwd.

Gedoopt Kampen 18 Augustus 1668 Susarana,  d. v.
Rutger Arckelens  on Margarieta Sabé. Vele aanteeke-
ningen over do geslachten Et-ckelens on Sabé in Mr.
J. v. Doorninck’s Geslachtk.  Aant.  van gecommitteerden
ton landdage van Overijssel.

Zluolle. A. HA~A.

Boellaard. Mr.  Dirk Boellaard, zoon van Pieter Boellaard
en Pietronella Bos, tr. Dorothea Beatrix Boellaard.

Gevraagd do ouders van Dorothea Beatrix Boellaard
benevens data.

Doorn. BARKEY W OLF VAN G EERSDIJK .

Brasser. Aanvulling wordt verzocht betreffende Aletta
Brasser, geboren te . . . don . . . 1679, d.v. . . . on . . . Zij
humde 6 Augustus 1622 bij volmacht to Delft Cornelis
Naga. Zij overleed (te Voorburg?) 24 Juli 1665 (Gedenk-
steen Groote Kerk te Schiedam).

Ztcolle. A. HAGA.

Brummelen (van), Geboorteplaats en -datum gevraagd
van Elisabeth van Brummelen (van Breumelen),  vrouwe
van Engelrode, dochter van Johara  Dircks on ïVeeltje  de
Cock Hendriksdr. ; zij huwt . . . . . . 1707 mot Dirk An-
thora& van Rijraberk  te Beusichem. Haar broeder Job.
v. Br. woonde te Ravenswaay. Wapen valz Brummelen?
Bestaat een genealogie van dit geslacht?

u. D.

Carp. (XLIV, 88). In do Gem. Bibliotheek te Dor-
drecht bevinden zich ,,familiepnpieren  Balen” onder
No. 664’  van don Catalogus. In portefeuille 1 van deze
collectie zal vrager meerdero  gegevens omtrent do fa-
milie Carp  ook in Duitschland vinden.

Rotterdam. R. T. MUSCHAET.

Carp. (XLIV, 88). Do Hoer aanvrager wende zich tot
,,Frau Geheime Medizinalrat Dr. Carp, Wesol”, die zeker
bereid zal zijn inlichtingen over do familie Carp te geven.

Gendringen. Dr. A. G. H. LUYKEN.

Carp-von Weiler. (XLIV, 88). Petrus Theodoor Carp
won bij zijn tweedo vrouw Susa?ana  Joharana  Ragemaran
een zoon:

Eduard Joharan Carp,  geb. 8 Aug. 1780, koopman
te Wesel. Daze huwde mot Anlae  Johanna Loacise von
Weiler, geb. te Wesel 6 October 1786; dochter van
Johou  Bartholomeus Gottfried v. \\‘.  on van Jóhaqasaa
Louise Friedrike von Lamers.
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Uit dit huwelijk sproot o.m. a.:
August Sophron. IVilhelm  Schaoede~ar$c  Carp,  geb. 1

Aug. 1816,. overl. 21 Febr. 1832.
A. a. d. R. W. M. C. R.

Coolwijck (van). Op 14 Januari 1666 compareert voor
schout on schepenen in don ambachto  van Voorburg Di-
derick van Coolwijck,  oud-schepen van Delft, als mede-exe-
outeur van hot test,ament  van Cornelis Haga, voormalig
gezant te Constantinopel en president van don Hoogen
Raad van Holland on Zeeland. Was hij geparenteerd aan
Lorraelis  Haga ; een zusters zoon? Nadere gegevens ge-
vraagd.

Zwolle. A. HA~A.

COPS. Te Dolfshaven word 19 Augustus 1609 godoopt
Dirck  on don 21 Augustus 1611 Magdaleraa,  kinderen van
Jan Heyadricks  on Teuntgen Dirckx: Hét is moor dan waar-
schijnlijk, dat do vader Jan Heynderiks Cops heette on de
moeder den geslachtsnaam Haga voerde. Getuigen bij den
eersten doop waren Lamlwecht,  Jan, cm Cornelis Haga,
Ariaentge Heynd. on Grietgen  Ariens.  Gevraagd plaats,
jaar en datum van geboorte, huwelijk on overlijden beno-
vens beroep van genoemden Cops  alsmede van ‘t overlijden
van z,n vrouw. Zie ook de vraag betreffende Hag(h)a.

Zwolle. A. HA~A.

Ewijck (van). Geneal.  sant. betreffende dit geslacht
worden gevraagd. De genealogie in V. v. Oyon’s  werk
en do stamreeks in Ned. Patr., zoowel als verdere geneal.
literatuur zijn bekend.

‘s- Gr. v. E.

Flok-‘t Hoen. Cornetis  Flok, geb. . . . . , t . . . . ,
zn. van . . , . Flok on . . . . ‘6 Hoen.

Gevraagd ouders van hot echtpaar Blok-? Boen.
Doorn. BARK~Y  WOLF VAN G E E R S D I J K.

Gerlings.  Berman Gerliqags,  geb. 1696, t B a t a v i a
den.. . . . . . 1733, begr.. . . . . . . - Wie vult het ont-
brekende aan 1

‘s- Gr. v. E.

Haertstein (van). (XLIV, 88). Pauwels  van Hertsteîjra
(niet van Haertstein) was in 1664 Schepen van Steen-
bergen, zooals uit een Schepenbrief in het Nassausch
Domein-Archief blijkt. Navorscher 1874 pag. 220 ver-
meldt alleen don voornaam van zijno vrouw, zijnde
Soetgen.

Rotterdam. R. T. MUSCFIAILT.

Hag(h)a.  1. Te Delfshaven werd 7 Novemb. 1610
gedoopt Magdalena, d. v. Lambrecht Dircksx (Haga) en
A.riaeqatgen  Heglad.  dr. (Cops?). Getuigen Mr. Cornelis
Haga,  Reyer H a g a  en Grietgen  Arielis.  Vermoedel$k  is
de vader identiek mot Lamlwecht Dircksz.  Haga, die in
1613 als opperkoopman der O.I. Compagnie belast word
met de leiding van hot eerste kantoor te Japara. Waar on
wanneer is hij overleden? Alle gegevens omtrent zijn
vrouw zijn mede welkom.

II. Reyer Haga, gedoopt Schiedam 2 Mei 1690, z. v. Dirck
Lambrechtsz.  Haga, koopman on schepen te Schiedam en
zijn tweede echtgenooto Margaretha Regersdr.  ‘van  des
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Burch, leeft nog 1610 (zie 1). Was hij misschien de vader
van III? Nadere gegevens gevraagd.

111.  Jhr. Henricus Haga, ord. edelman van Hare Hoog-
heid mevr. de prinses van Oranje, later drossaert van Lee.r-
dam, geb. den. . . te , . . , overl. te. . . den . . . (vóór 28 Juni
1688) z. v. . . . en. . . Hij was mede-executeur van het testa-
ment van Cornelis  Haga (zie de vraag betreff. van Cool-
weck)  en gehuwd met Yda van Ylem, uit welk huwelgk
werden geboren : Aemilia  Henriette,  ged. Nieuwe Kerk
den Haag 2 Maart 1660, gehuwd . . . overl.. . . en Henric
\C’itZem,  ged. idem 10 Febr. 1665,luit.-kolonel13  Dec. 1714
(in de commissieboeken van den R. v. St. lv#ern  Hendrik
Haga genoemd) overl. te. . . den . . . Gehuwd?

Zie ook de vragen betreffende I’UTZ  Ylenz en van Schriek.
Zwolle. A. HAGA.

Henry-Diepenhorst. Johnla?zes  Iieur,y, 1746-1809,
predikant te Middel burg, tr. Dina Dtepenhorst.

Gevraagd ouders van het echtpaar Henry-Diepenhorst.
Doorn. BARKEY  WOLF VAN G EERSDIJK.

Kat (de). Gevraagd geboorte (of doop) van Conaelia
de Kat, waarschijnlijk geb. te Deest, tr. Puiflijk 2 Mei 1783
2l;icolaas  HerOert  de Ridder. Gevraagd de acht kwartieren
van Corn. de Kat.

Hilversum. J. D. UHLENBECK.

Kouwenhoven (van)-Broekhuysen. Jacob Hennepuin,
1767-1842,  tr. Maria van KouwenAore/),  dr. van Pieter
en Maria BroekhzL,qseia.

Gevraagd ouders van het echtpaar calt Kouu~enl~oven-
Broekhuysen.

Doorn. BAHKEY WOLF VAN GEERSDIJK.

Lemmers. (XLIV, 91). In een m.s. vind ik o.a. Mr.
Jaco6 Lemmers (Abrahamsz. ex Elisabeth Danford)  X
Maria Cutharina  de Brauw (Adriaansdr  ex Catharina
Wouters) waaruit: Elisabeth Maria Catharina, geb. B.
op Z. 27.7.1769 en ABrnm  Adrinen Charles, ged. id. 29.9.
1761. Uit mijne aanteek. betreffende officieren kan ik
mededeelen, dat de in bovengenoemde vraag vermelde
Nicolaas Lemmers, ridder Ned. Leeuw, Schout bij Nacht,
kommandant en directeur der Marine i.h. Hoofd-depart.
der Zuiderzee, den 20.1.18$2  te Amsterdam overleed.
Zijne wed. Carolina Louisa Klopmaa  volgde hem reeds
3.10.1822.

Te Coevorden huwde 25.10.1824  de toenmalige luit.
qz. 10. kl. D .  Bijt de Yroe  met E. L. Lenamers  v a n
Amsterdam, terwijl ald. 8.8.1822 getrouwd waren J. G.
S. Bijl de Vree, ridder M.W.O. 3de kl. en luit. t/z le kl.,
met J. B. Lemmers. Laatstgenoemde is t Kampen 3.2.
1876, als weduwe, oud 84 j. - Te Bergen-op-Zoom is
19.3.1818 gehuwd 1. 1;. Kiirsteiner,  kapt. bij het korps
Rijd. Art. met L. R. Lemmers, wed. Mr. A. van Overstra-
ten. - Te Suriname overleed 20.2.1828  Nicolaas Lemnaers,
oud 30 j., ridder M.W.O., luit-kol. komm. van het batail-
lon ald. in garnizoen, broeder van A. Lemmers, echt-
genoote van W. H. Wilkelas.

De naam Lemnaers kwam in de tweede helft der 19”e
eeuw nog te Bergen-op-Zoom voor; o.a. overleed daar
30-1-1867 Ja~cohus  Lemmers, oud 76 j. In de desbetref-
fende advertentie noemt een zoon 1;5*. Lemmers zich
,,polderboer”.
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De door mij gepubliceerde gegevens in De Wapen-
heraut putte ik voornamelijk uit familie-papieren in het
bezit van ons medelid, den Heer Eyma te Ankeveen.

Door het thans ten Alg. Rijksarchief te ‘s-Gravenhage
aanwezig zijn van hetgeen er overbleef van Suriname’s
Archief is ni fallor veel materiaal betreffende den tak
Lemm,ers,  aldaar gevestigd geweest, te vinden. '

's-6%. M. G. W.

Lemmers. (XLIV, 91). Ik verwijs den vrager naar Na-
vorscher 1870 pag. 610 en 611; Navorscher 1912 pag.
119 en volgende ; Wapenheraut 1902 pag. 176 en
Taxandria 1904 pag. 193. Verder vond ik nog in de
testamenten Tan Suriname: de manhafte Jacobus Petrus
Lemmers getrouwd met lheodora  Roepe1 testeeren te
Paramaribo 2613  1790; Andries Johannes Lemmers, 2214
1803 te Paramaribo; Abraha~m  Lemnacrs,  wiens weduwe
C a f h a r i n a  Elisaleth Kleill  1416 1804  t e  Paramar ibo
woont; Jan Jacol Lemmers, 313 1806 te Paramaribo.
En in andere bronnen Aletta Brouzrer weduwe Lemnaers,
614 1767 te Amsterdam en Nicolaas Lemnae,q 14/3  1732
juwelier te Amsterdam.

Rotterdana. R. T. MUS~HART.

Marienhoff (van). (XLIV, 92). Jacobus en Hendrik
valt  Marienhoff, 614 1772 kooplieden te Utrecht, volgens
protocol 444g van notaris C. de Wijs aldaar.

Jacobus val& Marienhoff,  8/1 1760 koopman te Utrecht,
getrouwd met Hendrina de Lange volgens protocol 3908
van notaris Mr. Jacob Smit aldaar.

Willem vafa  Marien7roff,  713 1781 te Utrecht, leenman
van het huis Lokhorst  volgens de volmachten der Gel-
dersche Leenkamer.

Rotterdam. R. T. MUSCAART.

Marienhoff (van). (XLIV, 92). Gedoopt Utrecht (Jacobi-
kerk) 13 Oct. 1720 Ajataa  Maria, dochter van ~Jncobus  voja
Marienhof en Anna Toelaar, wonen aan de Viebrugh.

Hilrersum. J. D. UHLENBECK.

Mulet-van der Hagen. Gevraagd ouders, wapen,
beroep en geboorte (of doop) data en -plaats van Martanws
Mulet en z@e echtgenoote Cornelia van der Hagen of vafa
defa  Hage. Zg huwden Utrecht 17 Juni 1691. Allegegevens
betreffende het geslacht Mulet  zullen zeer welkom zijn. Be-
staat er eene genealogie M.?

Hilcerslcm. J. D. UHLENBEC~.
Zie Maandbl. XXXVII(1919),  k. 833,234,426,427.  RED.

Oortmans. Wie waren de ouders van Nicolaas Oort-
waajas, die 1 October 1681 als student in de rechten aan
de universiteit van Leiden werd ingeschreven en daarbij
opgaf 21 jaar oud te zijn en geboortig van Amsterdam 1

‘s s. B. n. R. v. Z.

Oosterlant. Gevraagd ouders, wapen, beroep en ge-
boorte (of doop) data van lsnak Oosterlal&  waarschijnlijk
ged. te Amsterdam, tr. Utrecht 29 Nov. 1707 met Corgzeiia
ca?a der Linden. Alle gegevens betreffende dit geslacht
zullen zeer welkom zijn.

Hilcersum. J. D. UHLENBECK .



127

Radermacher. Wie kan mij helpen aan de genealogie
van of ten minste aan meerdere gegevens betreffende
Heinrich  Radermacher, die te Keulen in 1649 huwde
met Elisabeth Heldewier  (XLII, kol. 368) ?

Soerrtkarta. L. s. A. M. v. RöMen.

Rochemont (de). (XLIV, 29, 93). De familie Si&air
de Rochemont  te Apeldoorn voert het wapen met de
moorenkoppen, met de zinspreuk: ,Le destin  neus  sé-
pare, le penchant neus unit”.

Heemsiede. M. R. H. C A L M E Y E R .

Rijnberk  (van). Volgens Rietstap’s Arm. Gén. voert
een Geldersche  familie ~1. R. drie zwarte vogels in. . . ?
Kan een m;jner  medeleden ook mededeelen of ooit een
lid vau dit geslacht aldus gezegeld  heeft? (Voor zoover
mij bekend, zegelden leden van het geslacht v. R., d i e
in de regeeringscoll. van verschillendeBetuwstihe  plaatsen
zaten, steeds met drie bijenkorven).

In mijn bezit is een afbeelding van een gedenkpenning
op het overlijden van S a r a  Hen&&&.  van Rijnberk
(obiit 16/4 16% aet. 66 jr. en 10 maanden). Gevraagd:
genealogische bijzonderheden omtrent deze vrouw.
(Kwartieren en opvoering).

7J. D.

Schriek (van). 31 Oct. 1705 wordt door den R. v. St.
commissie gedepescheerd voor Titus Engelbert Schriek als
kapitein in een regiment te voet. Was hij identiek met Titus
Engelbregt van Schriek, geb. te . . . den , . ., overl. te . . . den
. . ., z. v. . . . en . . . die 16 Januari 1707 in de Hoogduitsche
kerk te den Haag huwde met Louisa Albertina  Henrietta
Maria Haga, geb. te. . . den. . . overl.. . . Was zij een d. v.
Jhr. Henricus Ha.ga  en Yda VC(IZ  Ylenz?  Zie de vraag betr.
van Ylem.

Zwolle. A. HA~A.
”

Stucki. Wie waren de ouders van Dietrich en A n n a
Stucki, broer en zuster, beiden omstreeks 1360 geboren
en in 1600 te Glarus wonende?

Waar woonden die ouders?
Rotterdam. R. T. MUSCRAHT.

Vonck. Geboortedatum en -plaats gevraagd van Theo-
dorus  Von& zn. van Jacobus Vowk  en Ida van  Maerela.
Hij huwt 2/4 1706 te Drie1 (Bommelerwaard). Volgens
mededoeling van ons geacht c.-lid den heer Muschart
voeren verschillende Betuwsche Voncken  als Vonck ‘valz
Lieladega.  Bestaat hier verband of wapenusurpatie?

u. D.

Waal (de). Gevraagd afkomst en nakomelingen van :
10. Franciscus Nicolai  de Waal (Wael), geb. 1694,

overl .  den Bosch Sept .  1670,  1620 pfedikant  te Alm-
kerk, 1630 te den Bosch.

2”. Jan de Wael, lti30 te Utrecht wonende; en
30. Jonn de Il’ael  Jalaszoon  (Jan de Wale) van We-

velghem  in Vlaanderen, weduwnaar van Sarah Fabry,
ondertrouwd te Amsterdam 13 Mei 1600 met Mllrgreta
de Picqzbere  (Margrita de Pickere)  van Antwerpen, sedert
lö84 weduwe van Michiel Wachman te Middelhurg.

B. W.
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Wade (van der)-van Rijnberk. De m. s. ,Inventaris
v. h. Archief v. h. Graafschap Culenborgh” van Mr. 1. A.
Nyhoff 10 afd. Charters NO 373 Ao 1407 do 21 Mei ver-
meldt de huwel. voorwaarden van Lambrecht van der
Wade X Qeertrui  Hen(d)ricksdr.  uan Rijnberk  (betr. een
hofstad te Schalkwijk). Gevraagd: voorouders en na-
komelingen van beiden, enz. Wapens?

u. D.

Waeyen (van der). Jacob van der Waeyen,  raad van
Justi t ie
bertina

in 0. I., tr. te. . . . den . . . . Susanna  Engel-
de la Boucq ,  geb.  (ged.)  te . .  . . den. . . . -i_ te

1 6  M e i  176ti, dr.  van. .  . . en van..  . . e n  w e d .
>ei& Johannes valz  Ezoijck.  Deze laatste geb. (ged.)
7 Sept. 1701, t Batavia 16 Mei 1736 (ambt i)). Hij was
met S. E. de In Boucq gehuwd te. .  . . den.. . .

‘s-Gr. v. E .

Ylem (van). Ydn van Ylem, geb. te. . . den.. . , d. v.
. . . e n . . . ,
gehuwd

overleed 26 Nov. 1673 te ‘s-Gravenhage en was
(ondertr. den Haag 14 Juli 1668) met Jhr. Elenri-

cus Haga. Zie de vraag betr. Hag(h)a.
Zwolle. A. HAGIA.

Zuylen (van). (XLIV. 31). De zerk, dekkende den graf-
kelder van Kolonel O.I. Leger G. E. V. L. tJafa  Zuyle~a
(1837- 1895) op de Alg. Begraafplaats te ‘s-Gravenhage,
vertoont een wapenschild met in rood drie zilveren
zuilen (‘L en 1).

Genoemde kolonel was ni fallor verwant aan den
Bosch’schen archivaris.

‘Y- CS?.. M. G. W.

Onbekende wapens. In het huis genaamd ,,De Steen-
oven” te Ravenswaaij, gem. Maurik, bevinden zich twee
gevelsteenen. De eerste bevat een mann. wapenschild met
leeuw waarboven een barensteel. Onder het schild staat
,Anno”. De tweede bevat een vr. wapenschild met dwars-
balk.
niet

Onder dat schild staat _,1699”.  De kleuren zijn
aangegeven of door de dikke verflaag, waarmede

de steenen  besmeerd zijan,  niet te onderscheiden.
Kan men mij ook inhchten  van welke geslachten de

wapens zijn ?
Maurik. J. H. D E  V R E E  V A N  GELDER.

INHOUD 1026, No. 4.
Bestuursberiohten. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het

wapen van het geslacht van Assendelft. Samenvoeging van helm-
teekens. Het stappend paard en het mulenlad  als wapenfiguren in
de omgeving van Haarlem, door R. T. Muachart. - Van Keppel
van den Nyenborcb, door J. R. baron van Keppel. - “Statuten Boec toe-
behorende Sophieo van Brienen  genaembt Harder(wijck)“,  medege-
deeld door A. P. M. A. Storm de Qrave.  - De Rotterdamsche pro-
fessor Johannes  Texelius en zijne familie, door H. H. van Dam. -
Nederlandsche Studenten aan Duitsobe Universiteiten en andere in-
richtingen van Hooger Onderwijs. medegedeeld door Dr. Theol. W.
Rotscheidt te Essen-West. (Vervolg). - Tjarck, door W. J. J. C.
Bijleveld. - Korte mededeelingen: Physionotrace-portretten door
Quenedy; Rouwborden te Breda; Tiarck (Tierck, Tjerk). - Vragen
en antwoorden: Barkey; Baumann-Schmitz; Benier-Erckelens; Boel-
laard; Blasser;  Brummelen (van); Carp; Carp-von Weiler; Coolwïjck
(van); Cops; Ewijck  (van) ; Flok-‘t  Hoen; Gerlings; Haertstein (van);
Hag(h)a; Henry-Diepenhorst; Kat (de); Kouwenhoven (van)- Broek-
huysen; Lemmers; Marienhoff (van); Mulet-van der Hagen; Oort-
mans; Oosterlant; Radcrmaoher; Roohemont (de); Rijnkerk (van);
Schriek (van); Stucki; Vonck; Waal (de); Wade (van der)-van
Rijnberk; Waeyen (van der);
kende wapens.

Ylem (van); Zuylen (van). - Onbe-
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De eerste generaties van het geslacht van Weede,
d o o r  W. WIJNAENDTS  V A N  RESANDT.

Aangezien in het aan het einde van dit jaar te ver-
schijnen Nederland’s Adelsboek de stamreeks  van het ge-
slacht can Weede in de eerste generatie geheel anders zal

, luiden dau tot dusver in bestaande uitgaven 1) werd aau-
/ genomen, werd het wenschel\jk  geacht in dit Maandblad
j aan te toonen op grond van welke oorkonden en ‘acten die
1 veranderingen moesten worden aangebracht. Hierdoor

toch morden belangstellendeu op do hoogte gebracht van
de onjuistheden, welke in die stamreeks voorkomen en vau

, de wijze, waarop dio fouten ontdekt werden en verbetard
konden  worden .

De eerste 8 generaties luidden volgens Nederland’s
I Adelsboek, jg. 1918:

1. Steven vals Il’ee, zegelt met Ecedal-d  van Stouten-
b u r g ,  1326, tocht zijne vrouw Jufle  [vm Broeck-
huysm] 1331.

11. Wouter  v a n  I17ecde, b e l e e n d  m e t  Weede, k o m t
voor 136.1.

111.  Everard ra/t TTeede,  v e r s c h i j n t  1370 m e t  z i j n
schoonvader Liescell.

I V .  &Yias  rala I17eede,  b e l e e n d  1 3 8 6 ,  l e e n m a n  t e
IJsselstein.

V. E/ias 1:aga ll’eede, beleend met Lutteke Weede  1411,
met  Wcede 1449 ,  schepen  t e  Amers foor t ,  t r .
T1Leodora  VW Hanzecjfeldt.

1) Zie b.v. Riet,stnp’s  Wapenboek v a n  d e n  Nederlandsohen A d e l
cn Nederlnnd’s Adelsboek, jaargangen 1910 en 1915.
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V1. Everard vtrn Weede, beleead  met  Lut teke  Weede
1 4 4 9 ,  m e t  Weede  14ti2, t 1469, tr. Cori2elia ~(112
Beeck Jncobsdr.

VIL Ecerard van Weede, beleend met Zeldert 12 Juni
1469, enz. enz.

Deze stamreeks wab aldus opgesteld uit acten of af-
schriften van acten berustende in het Familie-archief
can II’eede  en werd,  toen eenmaal de afstamming van
Bosch van Il’eede uit va?a Il’eede (zie dit  Maandblad
jg. 1910) was aangetoond, als juist aangenomen.

Toen ik in de gelegenheid was gesteld kennis te
nemen van het actenmateriaal, in het Familie-archief
aanwezig, bleek mij, dat de bewijzen van aanhechting
der generaties 1, 11, 111 en IV - al hebben de daarbij
genoemde personen ieder afzonderlijk bestaan - niet
uit die acten te bewijzen was en dat die afstamming
als zoodanig ook hoogst onwaarschijnlijk was.

Het was om deze reden, dat in de verleden jaar
verschenen uitgave van de Redactie van Nederland’s
Adelsboek, getiteld : De Nederlandsche Adel 1, 1926,
de stamreeks van het geslacht tlau ltieede werd vermeld
a l s  a a n v a n g e n d e  m e t  E l i a s  van Weede, d i e  seder t
1411 voorkomt.

Nadien kon ik echter mijn werkzaamheden in meer-
bedoeld Familie-archief voortzetten en ook in verband
daarmede  onderzoekingen in de archieven te Utrecht
doen, waarbij mij ten slotte  bleek, dat niet alleen de
generaties 11, 111 en IV onjuist waren, maar dat de
sub VI genoemde Ecerard van Weede  een geheel andere
afstamming had, dan tot dusver was aangenomen, het-
geen al dadellj’k  in het oog springt, als ik hier mede-
deel, dat zijn vader niet Elias heette,  waardoor zin
verdere voorouders of die dan juist of onjuist waren
vermeld, geheel vervielen. Wij zullen thans aangeven,
waaruit dit bleek en beginnen daartoe met de mede-
deeling, dat de sub VII .genoemde  Evernrd  van Weede
inderdaad beleend was met de t ienden van Zeldert
(niet met Zeldert zelf zooals de stamreeks vermeldde
en ook niet op 12 Juni 1469, doch op 12 Juni 1467).
Men vindt deze beleening in het Stichtsche leenregister,
dl. 1406-1494 op folio 29”““,  waar men leest:

i t e m  beleed  h’vert  val1 IVede Evertszoen,  12 ae do de
E v e r t s  v a n  W e d e  s i i n s  l-aders,  den tiendeva v a n
Zeldert mit sinen toebehoerela;  presentibus Cferit van Zuylen
vcln Blickenborch  end Johala Wil lemszoen.  Actum anno
211 supra  (1457) XII  Junii.

De vader van Ecert, ook Euert van \I’eede geheeten,
(generatie VI) vereenzelvigde men met den hvert van
Weede,  die in 1469 van zijn ouderen broeder Elks van
Weede  de lijftucht  ontvangt van de tienden van Groot
Weede,  Lutteke Weede en ten Schoonenoorde (Leen-
register van IJsselstein, dl. 1406-1663)  en die in een
Amersfoortsche schepenacte van ,in profesto Pancratii”
(11 Mei )  1479  voorkomt ,  waar in  Elys ran IC’ede  en
D i e r i c  siin wijve, J an  rata W e d e  en J u t  siin wi jve ,
en hvert va?a Wede, gebroeders, ten goede schelden aan
IC’eyadelmoet Haniclcs  de he l f t  van  huis  en  hofs tede ,
gelegen op ,dat GI-rote Kerkhof” (te Amersfoort), daar
Weyn thans in woont (dl. 1478-1603).

Daar nu uit  tal  van acten,  o.a.  leenacten van de
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baronie van IJsselstein, te bewijzen was, dat de vader
van bovengenoemde broeders Elzas en Jan van Weede,
Elitrs van Il.eede  de oude  was, nam men ook als v a d e r
van Evert  va)l IYeede (generatie VI) dezen E l i a s vma
Weede a a n , en daar diens vader weder Elias hee t te ,
waren de generaties V en IV daarmede  vastgesteld.

Het verbaast  ons echter,  dat  men geen aandacht
geschonken heeft  aan den inhoud van de leenacte,
waarbij in 1467 Euert van Weede  beleend werd met de
tienden van Zeldert, omdat blijkens deze acte zijn vader
Ecert  in dat jaar overleden was en dus niet in 1469 en
1479 nog compareeren kon in de, 2 bovenvermelde acten
van die jaren en dientengevolge geen zoon kon zijn
van den Elias van Il’eede, die in 1449 met Lutteke
Wede werd beleend.

Er moesten derhalve geli jkti jdig twee Zdvert’s vals
11.eecle  zijn geweest, de eene  komt o.a. voor in 1469 en
1479 met zijn b r o e d er s Elias en Jala en had tot vader
Elias vaia Weede, de andere overleed ïn 1457 en h a d
een ander  tot vader.

Hoe verwonderlijk het ook is, dat men deze twee
Erert’s tot één persoon gemaakt heeft, nog onbegrijpe-
lijker is het, dat men nimmer den voor de hand liggenden
weg heeft ingeslagen om den waren vader van den in
1457  ove r l eden  Boert  q*a?a  Feede  t e  v inden .  Immers
waar zijn gelijknamige zoon Eoert in  1457 beleend
word t  met  de  t i enden  van  Ze lder t ,  ve rmi t s  over-
1 ij d en v a n zij n vader, ook Eucrt va1a Weede geheeten,
daar moet toch die vader ook eertijds beleend zijn geweest
met dat zelfde leen en lag een onderzoek in de in ieders
bereik zi.jnde Stichtsche leenregisters toch voor de hand.

Een daarin gedane nasporing leert dan ook onmid-
middellijk, dat do beleening met de tienden van Zeldert
vooratgaande aan die van 1467, van het jaar 1435 is
en aldus luidt:

1435. feria s e c u n d a  p o s t  assunaptiotais Narie (22
A u g u s t u s )  Itena belcelat Ecert vaja Wede dela tie,adefa  vau
Zddert myt sincn toebehoeren, soe Ilerzric v ais W e d e
s iiiu v a cl er, des dgegaen  is, dntum et cm20 ut supra
Preselatiblcs  Jacob Borrc vafa Amerolageqa  et Henric  c’osiiw
van IJsselt.

De vader van Evcrt valz Weede  (gen. VI) is dus niet
Elks van Weede  (gen. V), maar een Heladrilc vata Il’eede,
die in 1433 zijn leen, de tienden van Zoldert, afstond
aan zijn zoon, waarna deze ermede werd beleend.

Hiermede verviel de geheele afstamming van he t
,geslacht {*ula Il’eede uit de twee Eliasseu en moest een
nieuwe afstamming worden gezocht uitgaande van den
Heladrick rala treede van 1435 bovenvermeld.

Dit kostte natuurlijk niet de minste moeite; door de
beleeningen mot de tienden van Zeldert uit de Stichtsche
leenregisters hooger op te volgen, was de nieuwe nf-
stamming  spoedig vastgesteld. Men oordeele slechts :

1403.  item beleelat  Hendriclc  van Wede acl2 tieladelT>  lot
Z e l d e r t  boven des weges  eud vals Bastertshoeve  met de
sijaela toebelaorel,,  gelegen ijat geric?at  vala Loesderkerspe~  1).
Actuna  Horst X1 III Octobris, presejatibus  Jala  van Zuylen ;
laeer Melys Utela  Ellge, r i d d e r ;  Dirck Bor  ; J a c o b  vava
Zulela; post mortem Zzueders  zTal IYede,  die S t e v e n  vma
Wede, silaela b«stertsoe?a  die nahant  dairala ge~?aaic’kt  hadde
(dl. 1394-1423,  fo. 37’““).

1) Leusden bij Amersfoort.
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D e  IIe&rick  2;(~1a  Il’eede van 1435, was dus zelf  in
1403 beleend geworden als luenvolger  van een Szceder
wan Weede,  die later blijkt zij.u  oud-oom te zijn geweest
en die aan dat leen vooraf zgn bastaardzoon Steve~a de
nahand vermaakt had.

De origineel0  oorkonde, waarbij laatstgenoemde Slc.eder
-vaqa Weede  zijn bastaardzoon dien gunst bewees, bestaat
nog en bevindt zich onder de acten van het archief
der Bisschoppen van Utrecht, des Saterda.ges  nae sint
Martijnsdach translatio (9 Juli) 1384. SIceder va?a Weede
wijst  ten overstaan van Bisschop Florefzs  zijn zoon
S t e v e n  aan als de nahand aan de tienden te Zeldert
boven  des  wegos en  van  Bas te r t shoeve  ( r eg .  198 ,
f”. 34”SO)  1).

S w e d e r  vava Weede  overleed in 1394, want blijkens
denzelfden  bron (reg. 198, f”. 35)‘)  beleent  Bisschop
Frederik  op 22 Juli 1394 Slel.ela zoon van Stocder  l*ala
Weede,  op diens verzoek, met de tienden van Zeldert

boven des weges  en van Bastertshoeve, waaraan hem
de nahand door zijn vader was vermaakt.

D e z e  beleening  komt  uitteraard  óók  voor  in  he t
Stichtsche leenregister en wel op X11  die Julii 1394,
in dl. 1394-1423, f”. 19.

Daa r  Siceder  van U’eede hierboven in de acten van
1384 en 1394 vermeld, blijkbaar geen wettige nakome-
lingen had, werd na zijn dood in 1394 op de tienden
van Zeldert  aanspraak gemaakt door zijfa neef Stevela
w a n  Weede, want, in hetzelfde jaar lezen wij in het
Stichtsche leenregister:

i t e m  XVIl  die Julii  Stecela vaja Wede v e l - s o c h t  dela
tiende vaqa Zeldert bore,a  des weges en l*an Bastartshoece
mit al len hoeren toebehorela,  a 1 s hem dieia  van d 0 de
Sweders  v a n  II’ede siiias oems aenverstorl-en
is. Presentibats  preposito  sancii  Johans eiad Johala Conynck.
(1394).

Steven cala I\‘eede Swederszoola,  die 8ók beleend was
geworden, overleed in 1403, blijkbaar zonder nakome-
lingen, waarom Hendrik rala Weede,  zooals boven gezegd,
in 1403 met de tienden beleend werd, zijnde zijn vader
Steuega  inmiddels ook overleden.

H e n d r i k  en zijn vader Steven komen n.1. voor als
leenmannen van den heer van IJsselstein; zij hielden
van dezen een huis en hofstede met twee hoeven tot
Wede te leen, later voorkomende als Groot Weede of
Weede,  en de navolgende leenacten bevestigen het
bovenstaande:

1399. Vrijdach na den Alre Zielendach  (7 November).
Renrick voga Wede beleent met alsulck goet als S t e v e qa
zij9a  vader van ons te leen  hie lt .

1374. Vrijdach  voor Meydach (28 April). De vrouwe
van  IJsselsteih  en van Egmond verklaart ,  dat  Steren
v a n  I\‘ede  siin huys end siin goedt te Wede, dair  hi
op woent, van ons te leen hout ende ons eyghen  is.

1360. Donredach voor sente Ambrosiidaoh (2 April).
Steven van Wede, oudste zoon van Henri& vava \\‘ede,
wordt vermits opdracht van zijn vader beleend met dat
huis en hofstede te Wede en 2 hoeven lants, in de
maalschap van Wede en Eminglair.

De boven medegedeelde acten over de tienden van
Zeldert van 1403, 1394 en 1384 en die over het huis

1) Zie Mr. S. Muller, Itogesten  van het Arcbicf der Bisschoppel
van Utrecht, dl 1, nr. 1070 en nr. 1581.

133.

en de 2 hoeven te Weede  van 1399,  1374 en 1360,
zijn voldoende om ondervolgend staatje op te stellen:

1. van TVeedc.

11. Hebvik  wan  Weede
beleend met het huis te Wecde,

draagt dit 1360 op.aan
zijn 20012 Steven

111.
I

Steven van Weede
beleend met het buis te Weede

1360, idem 1374,
be!eend  met de tienden van

Zeldert na zijn  oom Sweder  1394
$ 1399

I
IV. Hendrik van Weede

I
Szceäèr  wan 1Veede

beleend  met de tienden
van Zeldert 1); 1384.

f 1894

I
bastaardzoon

Steven van Weede
heeft de nahsnd aan

de tienden van ZeIdert,
1384, 1394

i_ 1403
. .

beleend met het huis te Weede, 1399 en 1409, beleend met de tienden
van Zeldert 1403, staat ze af aan :ijn zoon Evcrt 1435; hij 1_ 1442;

uit hem stamt het tegenwoordige geslacht wzn  Weede.

De vraag wie de vader was van den sub 11 boven-
g e n o e m d e n  H e n d r i k  vals Il’eede  en Sleede,.  2’«1a Weede,
is zoowel uit de IJsselsteinsohe  leenregisters op te lossen
als uit de Bisschoppelijke oorkonden.

In de eerstgenoemde lezen wij in het oudste deel
op fo 11:

item Henriclc Steueiaszoen  vara IKede twe hoeoen tot
Wede  mi l t en  ocersfe  haq, gehete  dat erce  e/id goet tot
Grote Wede. 1333 op Silate  Oeertruide~a  dnch. (17 Maart);

en in laatstgenoemde bron vinden wij in regrno.  198,
f0 34’“” (zie: Mr. Muller Regesten van het archief der
Bisschoppen van Utrecht onder nr 660) eene oorkonde
van des Wonsdages nae s. Pauwelsdage die comet in
den afterwynter 30 Januari 1331. Steveia  v(lqa  T+‘eede
e?a zijgt ZOON Henric  dragen ten overstaan van Bis-
schop Johola aan hun resp. echtgenoote  en moeder Jutte,
dochter van Slreder  can Br2~ecl~~~se~a,  over de ,in dienst-
m a n  stat” gehouden  t i enden  te  Zeldrecht, en van
des Schoutenhoeve, onder bepaling, dat Jutte’s kinderen
gedurende haar leven recht op de helft  der t ienden
zullen hebben.

Uit deze twee acten van 1333 en 1331 blijkt dus
duidelijk, dat de Hendrik v«qa IYeede, dien wij hiervoor
in 1360 vermeld vonden, een zoon was van Stevela  vapa
\I’eede, die in 1331 vermeld wordt als echtgenoot van
.?&te  Swedersdr. oala Broeckhu~sela.

De leenregisters van het Sticht noch die van IJssel-
stein loopen  verder terug, zoodat over eeidere  beleeningeu
niets meer te vinden is, maar Sleve?a  voornd., die kort
voor Maart 1333 overleed, ontmoeten wij vóór 1331
nog in twee oudere oorkonden en wel:

10 des Saterdaghes na Kersdaghe  (28 Dec.) 1325 als
ge tu ige  voor  Etieracrt  vota Stoutenburch  als  deze zijn
recht op het huis Stoutenburch en op andere goederen
opdraagt aau Joha?a Bisschop van Utrecht; de andere
getuigen zijn daarbij Siceder  valz Zdeu, Joha~a ma Lies-
velt en Cosiin vcm IJsselt,  alle knapen. (Charter nr 156.
Reg’ no. 2, fis 41”” en 136”‘, afgedrukt,  in bír. Muller’s
Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht,
onder ni 498).

1) Zijn bcleening ermede -J= 13R2 is afgedrukt in: De registers en
rekeningen der Risschoppen van Utrecht, door Mr. S. Muller, 2” dl.,
blz. 666: item SLMZCT  wzn  Wede hout den tienden van Zeldert
boren wegbes  ende  van Bnstnrtshoere  mit al horeu  toebehoren also
die gelegben siin.
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20 in crastino beati Pontiani (15 Jan.) 1317 als de
Bisschop van Utrecht uitspraak doet in de zaak tusschen
Steven van Wede voor zijn zusters Agnese en Mechielt
eenerzijds en heer Borre,  zijn broeder Diderik  Barre
en Jan van Amerongen anderzijds, over de uitkeering
van 200 @, of 20 @ jaarlijks, zwarte tornoisen aan Agnese
en Mechtelt uit de goederen, die hun zuster Jutte geërfd
had van haar man Hzcghe @a?a  Dorsghen en hun kind.
Na verklaring van de getuigen bij het huwelijk van
*Jufte  met Jan van. Woudmberg, zoon van heer Barre vd.,
wordt aan Agnese en Nechtelt  die uitkeering toegekend.
(Regr  nr 206, p. 76; Mr. Muller, n’ 398).

Hieruit leeren  wij 3 zusters van Steven van Weede
kennen, zonder dat wij nochtans iets vinden mochten
over hun ouders.

Zutphensche Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie VC?l%tege,

door Jhr. H. H. Röznn.

Wapen: gevierendeeld: 1. in zilver een verkort rood
kruis; 2. in blauw 3 gouden sterren; 3. in zilver 3 groene
hulstbladeren; 4. in zilver 3 blauwe lelies. Helmteeken:
een verkort rood kruis tusschen een rood-zilveren vlucht
(zie

1.

11.

de varianten vermeld in het Maandblad 1918, 343).

Ds. act-ardzls  Versteye, predikant te Buren 1606,
Nieuw.Lekkerland 1616, Oud-Beijurland 1624,emeri-
tus 1633, ingeschr. als student te Harderwijk, als
pastor emeritus 29 Juni 1649.

Kinderen :
10. Philippus, die volgt 11.
20. hanluel,  die volgt 11 bis.

Ds. Philippus  Vevste,?e,  geb.  te Arnhem, ingeschr.
als student te Groningen 27 Juli 1621, predikant
te Tolbert  lti22,  te Nunspeet 1624, overl. 1644, huw-
de te Harderwijk 22 Juli 1627 (0. 8 Juli): W i j n t j e
Brands.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:
10. Sibylla,  ged. te Harderwijk 4 Mei 1628, huwde

te Harderwijk 25 Ang. 1662 (0. 11 Aug., van
Nieuwveen naar Harderwijk geatt. 21 Aug.):
Ds. Joannes de Gavarel,  predikant te Nieuwveen
1644, te Harderwijk 1649, ingeschr. als student
te Harderwijk 26 Sept. 1649, als predikant al-
daar, predikant te Amsterdam 5 Jan. 1663, overl.
aldaar 4 Mrt. 1663.

20. Geertruid, ged. te Harderwijk 7 Oct. 1629.
30. cferardus, ged. te Nunspeet 4 Sept. 1631.
40. Sara, ged. te Nunspeet 19 Mei 1633.
60. Phoebe, ged. te Nunspeet 7 Dec. 1634, huwde

te Harderwijk 12 April 1663 (0. te  Deventer
21, te Harderwijk 29 Mrt., van Deventer naar
Harderwijk geatt. 9 April): Dr. AEbertus Went-
holt, zn. van Hendrik Il’entholt  en Anna Hael-
boom, ged. te Hattem 30 Nov. 1638, ingeschr.
aan het Dev. Ath. 1 Mei 1658, als student te
Harderwijk 12 Febr. 1663, te Leiden 3 Mei 1668,
gemeensman te Deventer voor de Waterstaat
1669-1673, richter in ‘t Nijbroek.

6”. Sybrandus, ged. te Nunspeet 16 Oct. 1636.

. cI
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70. Reinera,  ged. te Nunspeet 3 Dec. 1637 overl.
vóór 1671, huwde te Gorssel 10 Juni 1666  (0. te
Deventer 19, te Harderwijk 20 Mei, van Deven-
ter naar Gorssul geatt. 10 Juni): Berent Dopper,
zn. van Biiier Dapper en Chrisii?an  Elsinck, ged.
te Deventer 27 Sept. 1640, gemeensman te Deven-
ter voor de Assenstraat 1681-1702,  provisor,
begr. te Deventer 27 Juni 1707. Hij hertr. met
Ama Jacobsen.

80. Ds. Eilardus,  ged. te Nunspeet 21 Juni 1640,
ingesohr. als student te Groningen 13 Sept. 1660,
predikant te Putten 1665, over1 te Putten 8 Nov.
1701, ongehuwd.

Ilbis.  Ds. &~~zuel  Verslege, geb. te Buren, ingeschr.
als student te Groningen 28 Mei 1622, te Leiden
21 Sept. 1623, predikant te Didam 1627, te Warns-
veld 1629, overl. aan de pest 27 Aug. 1636, huwde
te  Zu tphen  18  Ju l i  lG30 (0. 27 Juni) :  2?adewich
I\‘ewtholt,  dr. van J o h a n  \I’entholt  en Mec?iteld  Bo-
vendorp,  overl. vóór 27 Juli 1648. Zij hertr. te Zut-
phen 25 Feb. 1638 (0. aldaar en te Harderwijk 4
Feb.): Ds. cfoswl?ízc$  &a&izis (misschien broeder
van Wlj’ntje  Brands), geb. te Harderwijk, ingeschr.
als student te Leiden 1 ci Juni 1629 en 19 Oct. 1630,
te Groningen 8 Juni 1636, predikant te Warusveld
1636, te Doesburg 1643, overl. aldaar 23 Oct. 1676.
Bij Res. van 12 Febr. 1638 worden Ds. Cfellius de
Bouma en J o h a n  Il’entholl  benoemd tot momberen
!,over het onmundige kindt van zall. Snrnuel Verstege,
m leven Predicant  tot Warnsfelt bij Hadezcich  Went-
holt ehelick geprocreert, Bartolt  genoomt, olt synde
twe jaeren”.  (Weesboek der Stad Zutphen, 1636-
1650, fol. 192.) Ds. Qoswinus  Brantius hertr. na den
dood va,n Hadezuich IVentholt  met Chrisfina  Brenke-
laar,  wed. Beurkes  (Weesboek der stad Zutphen,
1636-1660, fol. 367).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
10. Joannes,  ged. te Zutphen 9 Aug. 163 1, jong overl.
20. Bartholdus, die volgt 111.

111. Ds. Bartholdus Verstege, geb. te Warnsveld, ingeschr.
als student te Utrecht Sept. 1664, predikant te Drempt
en Oldenkeppel 1667, overl. aldaar 1680, huwde te
Drempt 1 Juni  1671:  Henrietta  Bral~fizss,  dr. van
Ds. Qosukzbs  Brantius, predikant te Doesburg, en
C?wistina  Brenl~elaar,  overl. Nov. 1718. Zij hertr.
(0. te Zutphen 21 Oct. 1688): Dr. Bernardus  Cremer,
secretaris van Zutphen 1675-1715, wed=. van CSe+
hccrda Catharina  C~rusius.

Uit dit huweliik 3 kinderen:
&swì)~2~s,  di: volgt IV.1”.

2”.

30.

Hadewich,  geb. te Drempt 2 Oct. 1674, overl.
27 Nov., begr.  te Zutphen 3 Dec. 1761, huwde
12 Aug. 1703 (0. te Zutphen 29 Juli): @erhard
Vatebender, zn. van Gerhard Vatebender en Xaria
val&  So?asveld,  ged. te Zutphen 15 Apri l  1674,
wijnkooper te Amsterdam, overl. aldaar 29 Oct.
1731.

Savnuel  (Irmaeus),  geb. te Doesburg, grootburger
van Zutphen 12 Jan. 1723 met zijn beide dochters,
koopt 31 Aug. 1763 de wahre NO 27, kerkmeester
der St. Walburgskerk en provisor Oude en Nieuwe
Gasthuis 1 Mrt 1723, onderrentmeester 1 Mrt.
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1730.-  1 Mrt. 1742, ovcrl. 1745, gehuwd met Ca-
l?ra&la Bil/.

Uit dit huweli,jk 2 kinderen:
5. Bernardìnn  Johanna, erft de wahre NO 27, huwde

te Voorst 11 Febr. 1739 (0. te Zutphen 26 Jan.,
naar Voorst geatt. 11 Febr.): Ds. 12udol~1~  II’iEdrik,
geb. te Wilp, ingeschr. als student te Harderwijk
28 Sept. 1728, predikant te \Vi.jhe 1737, te Zut-
phen 1739, emeritus 1788, begr.  te Zutphen 7 Mrt.
1794. Hij hertr.  met Zzua&a Helena C’ouZenza//.

b. Hewrietta,  huwde te Zutphen 16 Mrt. 1732 (0.
2 Nrt.): Barlholonreus  Jo)/us,  zn. van Ds. Bartho-
lomcus  Jonas, predikant te Ruurlo, en M a r i a
Werninck,  geb. 22, pl. to Ruurlo 28 Oct. 1703,

overl. te Schiedam 18 Feb. 1790. !Iij hert,r.  met
_Uar.ia Hafflter.

IV. Dr. C~OSI&~~R Ye,,ieqc,  geb. te Doesburg 16  Feb. 1677,
ingeschr. als student te Harderwijk 9 Jan. lG94,  bur-
ger van Zutphen 10 Oct. 1702, raadsvriend te Zut-
phen 4 Mrt. 1714, koopt 30 April 1710 de wahre
N” 14o, stadhouder vau den scholtus 2 Jan. 1716-
19 Mrt. 17-1,  ontvanger-generaal der Graafschap
31 Jan 1724, gecomm. ter admiraliteit in het Noor-
derkwartier 1730-1736,  doet afstand als raadsvriend
ten behoeve van zijn jongsten zoon 2ö Febr. 1747,
overl. 1, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 6
Juli 1748, huwde te Zutphen in de Waulsche kerk
27 April 1704 (o. aldaar 13 April): Maria Geertruid
Schluiter, dr. van lsaiic Schluiter en Judith Czremer,
geb. te Wezel 10 April 1686, overl. 16, de Zutphen-
sche stadsrocden toegestaan 24 April 1742.

Uit dit huweliik  11 kinderen:
1”.

20.

30.

40.

Bartholdus, g\b. 4, ged. te Zutphen 6 Nov. 1707,
burgemeester van Lochem 14 Dec. 17~8-1749,
ontvanger-generaal dor Graafschap tot 14 Aug.
1769, erft de wuhre N” 145, overl. 1, begr.  te
Zutphen 4 Dec. 1792, ongehuwd.
Judith, geb. 1, ged. te Zutphen 3 Mei 1709, overl.
aldaar 3 Juni 1709.
Isaiic Bernard, geb. 4 , ged. te Zutphen 4 Dec.
1710,‘overl.  aldaar 9 Mei 1711.
Hewielta  Berua~rdina,  geb. 2, ged. te Zutphen
4 Mei 1712, overl. 25, begr.  te Apeldoorn 30 Nov.
1795, huwde te Brummen 22 Oct. 1739 (0. te
Zutphen 2, te Loenen 3 Oot., van Zutphen naar
Brummen geatt. 22 Oct.): Dr. Huybert van Hamel,
zn. van n’icolacts  wo1 Hamel en A,wza  &nria  can
Bon, geb. 13, gad. te Arnhem 13 Mrt. 1710, in-
geschr. als student te Harderwijk 3 Mrt. 1732,
rentmeester van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, schout der vrije heerlijkheid het Loo
1748, overl. 6, begr. te Apeldoorn 12 Mrt. 1778.

50. Judith, geb. 23, ged. te Zutphen 25 Aug. 1713,
overl. 6, de Zutphensche stadsroeden toegestaan
8 Oct. 1744, ongehuwd.

60. Dr. Isatic,  geb. 18, ged. te Zutphen 19 April 1716,
ingeschr. als student te Harderwijk 14 Sept 1731,
te Leiden 10 Sept. 1735, overl. te Zutphen 18
Febr. 1738, ongehuwd.

70. een onged. dochter, geb. te Zutphen 12, overl.
aldaar 28 Oct. 1716.

80. Catharina  Agatha,  geb. 17, ged. te Zutphen
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17 Mrt. 1719, overl. 8, begr. te Zutphen 13 Febr.
1780, huwde te Zutphen 9 Aug. 1746 (0. aldaar
2 4  J u l i )  : Nicolaas  liermnn Olm&,  wcdr. v a n
Era Alexandrina  valz  E s s e n ,  z n  v a n  Gerhard
Olmius  en Johanlaa  ran Dam,  geb .  14, gcd. te
Lochem 18 Sept. 1697, burgemeester van Lochem
24 Febr. 1724, grootburger van Zutphen 13 Febr.
1769, overl. 17, begr.  te Zutphen 22 Juni 1776.

90. Jucoba  Geertrzrid.  gtib. 30 Juni, ged. t e  Zutphen

10”.
1 10.

2 Juli 1721, ov&l.-te  Groningen-26 Jan. i7’76,
huwde te Zutphen 22 April 1749 (0. aldaar 6 April)
Ds. Fraw Lodezozjk Crcmer, zn. van Ds. Bernard
Sebustiaan Cremcr en Helena Goois,  geb. te As-
peren 22 Mei 1715,  ingeschr.  als  s tudent te
Harderwijk 14 Sept,. 1729, achtereenvolgens pre-
dikant  te  Rossum 1737,  te  Hattem 1742,  te
Maastricht 1743, professor in de theologie te
Harderwijk 27 Nov. 1750, te Groningen 12 Mrt.
1763, overl. te Groningen 19 Juni 1776.
Bernard Joost, die volgt Q.
Gerhadc Hudelc%h,  geb. 31 Dec. 1720, ged. te
Zutphen 1 Jan. 1726, ovorl. 16, de Zutphensche
stadsroedcn toegestaan 19 Juni 1733.

V. Mr. Bernard Joost Verstege,  geb. 5, ged. te Zutphen
7 Nov. 1723, ingeschr. als student te Harderwijk
12 Sept. 1740, te Loiden 13 Sept. 1743, raads-
vriend te Zutphen 25 Febr. 1747 bij afstand van
zijn vader, in 1788 niet gecontinueerd, koopt 30 April
1749 de wahre No. 97, gecomm. ter admiraliteit
op de Maze  1760, 1778, te Amsterdam 1768, in ‘t
Noorderkwartier 1771, gecomm. ter Staten-Generaal,
houtvester der Graafschap, overl. op den Bosch bij
Brummen 9, begr. te Zutphen 13 Sept. 1796, huwde
1”. te Utrecht 14 Sept. 1749 (0. aldaar en te Zutphen
24 Aug.,  van Zutphen naar Utrecht geatt. 7 Sept.) :
Johanna Catharina Zaal, dr. van Theodorus Cornelis
Znal  en Agnes Naria  van Zurck, geb. 26, ged. te
Utrecht in de Jacobikerk 29 Juli 1723, overl. 9,
de Zutphensche stadsroeden toegestaan 14, begr. te
Zutphen 16 Jan. 1758. Hij huwde 20. te Utrecht
17 Sept. 1764 (0. te Zutphen 26 Aug., naar Utrecht
geat t .  10 Sept .) :  Aiina  des 11 R. Rijksbaronesse
van Slitlgela?zdt,  dr. van Mr. Gorsert  des H. R. Rijks-
ba ron  vn~a Slingelandt  en Anna van Nuyden, geb.
16, ged. te Maastricht 18 Juni 1730, overl. 3, begr.
te Zutphen 9 Oct. 1796.

Bij Res. van 10 Au,.v 1764 worden Herma,l Cornelis
Zaal,  kanunnik van het kapittel van St. Marie en
secretaris van de Aalmoezenierskamer en ‘t Stads
Kinderhuis te Utrecht, en Arnold Anthonij  van Zurck,
raad in de vroedschap aldaar, benoemd tot voogden
over de vijf minderjarige kinderen uit het huwe$k
van Mr. Bernard Joost T’erstege  en ,Jolaanna Calharana
Zaal  (Weesboek der s tad Zutphen,  1762-1767,
fol. 106).

Uit het eerste huwelijk ö kinderen:
10. Gomin,  geb. 12, ged. te Zut.phen  16 Juli 1760, in-

geschr. als student te Leiden 17 Sept. 1768, ont-
vanger-generaal der Graafschap 14 Aug. 1769,
overl. 2ö, begr. te Zut,phen  28 Juni 1783, huwde te
Voorschoten ti Juni 1778 (0. aldaar 21, te Zutphen
22 Mei, van Zutphen naar Leidschendam geatt.
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7 Juni): Elisabeth  illaria  Jacoba Take,  dr. van
Mr. II’ille?ra  Adriaan 7trr6o  en Adriana Wilhel-
mina cau Raansberyen,  geb. 24, ged. te Leidschen-
dam 30 Mei 1766, overl. to Zutphen 27 Febr.
1831. ZCj hertr. met PJ~ilippus  Hermanus de Roy,
ontvanger-generaal der Graafschap.

Uit dit huwelijk een dochter:
a. Johanna Catharina Anna, geb. 9, ged. te Zut-

phen 13 Oct. 1779, overl. te Zutphen 2 Mei
1811, huwde te Zutphen 4 Dec. 1797 (0. aldaar
17 Nov.): Dr. Isträc de Bruin, zn.  van Ds.
Florentius  Franco de Bruin en Clrarlotta Maria
de Bruyn,  geb.  29 Juni,  ged.  te Bennekom
5 Juli 1772, ingeschr. als student te Leiden
17 Sept. 1792, med. doctor te Zelhem, overl.
te Zelhem 6 Sept. 1822.

2,‘. Agnes Maria Arnoldina, geb. 13, ged. te Zutphen
14 Mrt. 1752, overl. te Zutphen 10 April 1814,
huwde  te  Zutphen  18 Nrt. 1771 (0. aldaar 3
Nrt.) : Mr. Hendrik Jan Lulofs, en. van Professor
Dr. Johan Lulofs en Wijnnnda  Mechteld Lulofs,
geb. 25, ged. te Leiden in de Pieterskerk 29
Oct. 1745, ingeschr. als student te Leiden 20
Mrt. 1758, grootburger van Zutphen 26 Nrt.
1766, controleur der convoyen en licenten aldaar
23 Juli 1768, provisor Bornhof 13 Nrt. 1773,
overl. te Zutphen 13 Juni 1822.

3”. Mal*ic~  Geertruid Agatha, geb. 15, ged. te Zut-
phen 17 Oct. 1754, overl. te Rotterdam 11 Juli
1821, huwde te Zutphen 21 Oct. 1786  (0. aldaar
6 Oct.): Nr. Jan Steven lentlzolt,  zn. van Mr.
Pieter 11’entJaolt  en Helena Cornelia VerspJJcJc,
ged. te Zutphen 2 Dec. 1753, ingeschr. als student
te Groningen 13 Sept. 1771, te Utrecht 1776,
onderrentmeester te Zutphen 28 Febr. 17i8 - 1
Nrt. 1781, secretaris 31 Juli 1780 - 25 Febr. 1795,
raadsheer in ‘t Hooggerechtshof te ‘s-Graven-
hage, overl. te Rotterdam 27 Juni 1831.

40. 7Yzeodora  Cornelia,  geb. 29 Febr., ged. te Zutphen
2 Nrt. 1756, koopt 15 Dec. 1792 de wahre No.

145, afkomstig van haar oom Bariholdus,  overl.
21, begr. te Zutphen 29 Nei 1800, ongehuwd.

60. Josina Lutgard, geb. 22, ged. te Zutphen 24
Aug. 1767, venia aetatis 9 Oct. 1776, overl. 14,
begr. te Zutphen 18 Febr. 1797, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk 3 kinderen:
60. een onged. kind, begr. te Zutphen 21 Aug. 1765.
70. Covert Anne, die volgt VI.
80. Henrietta Judith Jacoba, geb. 9. ged. te Zutphen

10 Oct. 1770, overi.  op Klein Niddachten te
Ellecom (gem. Rheden) 10 Nov. 1840, huwde
10 te Warnsveld  9 Juni 1796 (0. aldaar 20 Mei):
Nr. Joost Ienüc Schluiter, zn van Nr. Qoszcit~
ScJ&_&r en Anna Elisabeth de la Fontaine,
geb. 27, ged. te Zutphen 29 Nov. 1770, ingeschr.
als student te Harderwijk 20 Sept. 1788 en 21
Oct. 1793, onderrentmeester te Zutphen 1 Nrt.
1794, raadsheer in den Hove van Gelderland,
overl. 8, begr. te Arnhem 13 Nrt. 1797. Zij
huwde 20. te Almen 9 Oct. 1798 (0. te Zutphen
18 Sept.): Nr. Armand  vara  Szuieten;  zn. van Nr.
A d r i a a n  v a n  Swietera  en Elisabetla  blaria de
Charles,  geb. 21, god. te Leiden in de Pieters-
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kerk 25 Nei 1768, ingeschr. als student te Leiden
16 Sept. 1782, advocaat, lid van de magistraat
te Leiden 1803-1808, van de vroedschap 1808-
1814, van de Weeskamer 1803-1814, overl. te
Leiden 1 Nrt. 1814.

VL Mr. Gouert  Anlre Verstege, geb. 4, ged. te Zutphen
8 Juni 1768, ingeschr. als student te Groningen
20 Sept. 1787, lid van het comite revolutionair te
Zutphen 4 Febr. 1795, representant 25 Febr. 1796
- 22 Sept .  1795,  nogeens 4 Oct .  1795-2 Nrt .
1797, officier van ‘t scholtambt Zutphen 16 Febr.
1797, idem 8 Oct. 1802-6 Febr. 1808, houtvester
en opziener der plantagiën en houtgewassen in het
kwartier van Zutphen 29 Jan. 1803-12 Juni 1811,
lid van de magistraat te Zutpen 10 Dec. 1802 -
6 Febr.  1808,  wethouder  6 Febr .  1808-12 Juni
1811, adjoint maire 12 Juni 1811-1813, prov. ont-
vanger der dir .  belastingen voor de gemeenten
Twello en Wilp 21 Mrt. 1814-31 Dec. 1822, prov.
ontvanger der indir. belastingen te Twello 19 Oct.
1814-6 Nov. 1817, ontvanger der dir. belastingen
en accijnsen te Twello en Wilp 1 Jan. 1823-1 Mei
1826, gep. 18 Nov. 1826, overl. te Valkenswaard 23
Nei 1831, huwde 10 te IJsselmuiden 1 April 1789
(0. te Kampen 10, te Zutphen 15, van Zutphen
naar Kampen geatt. 29 Nrt.): Antonia  Forsten, dr .
van Nr. ZeIzo Lambert Forsten en Catharina Elisabeth
Hubert, geb. 28 April, ged. te Kampen 1 Mei 1771,
begr. te Zutphen 30 Dec. 1802. Hij huwde 20 te
Zutphen 28 Oct. 1805 (0. te Brummen 9, te Zutphen
12 Oct.): Nicola  Theodora van der JYycJc, wed. van
A r n o l d  Weerts,  dr. van Joan .DerJc  vau der Il7ycJc
en Françoise Maria Lulofs, geb. 29, ged. te Zwolle
31 Oct. 1770, overl. te Zwolle 4 Oct. 1833.

Bij Res. van 11 Oct. 1805 worden RudoZph  en Jacob
Balthaxar Forsten benoemd als toeziendeen Philippus
Hermanus de RO?J en Nr. Jacob Adriaala  van Hasselt
als administreerende  voogden over de drie minder-
jarige kinderen uit  het  huwelijk van Nr.  Govert
Anne Verstege met Antonia  Forsten (Weesboek der
stad Zutphen, 1801-  1804, fol. 206 Y”).

Uit het eerste huwelijk 7 kinderen:
10.

20.

30.

Arana  Arnoldina, geb. 2, ged. te Zutphen 9 Mrt.
1790, begr. te Zutphen 13 Nrt. 1790.
Zenobia Lambertina Catharina Elisabeth, geb. 9,
ged. te Zutphen 17 Mei 1792, overl. te Brummen
8 Nov. 1874, huwde 24 Feb. 1839: Frans An-
thonije  von Schntid, zn. van Franz  Heinrich von
Schmid  en Anna Margaretha Parauici Schulthess,
geb. 6, ged. te Utrecht 9 April 1800, ontvanger
der directe belastingen, overl. te Brummen 12
Mei 1879.

Anraa Arnoldinn, geb. 20 Nrt., ged. te Zutphen
1 April 1794, overl. te Arnhem 4 Mei 1876, on-
gehuwd.

40. liacoba  Balthasarina Maria, geb. 6, ged. te Zut-
phen 31 Jan. 1796, begr. te Zutphen 6 Jan. 1797.

6”. Bernard Joost, geb. 6, ged. te Zutphen 16 Juli
1797, kapitein der infanterie 16 Aug. 1829,
majoor tit. 14 Juli 1839, chef afd. 111 (Personeel)
bij het Departement van Oorlog 23 Juni 1841-48,
luit. kolonel tit. 11 Sept. 1847, gep. 18 Mrt.
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1848, kolonel tit. lö Sept. 1863, generaal majoor
tit. 26 Juli 1666, over]. op den Bosch te Brum-
men 25 Aug. 1866, huwde te Leiden 1 Dec.
1 8 2 6  : Anna  IYilhelnzi?~a  c.au de IYij~,persse,  dr .
van bhnuel  Jonwzes  can de Wijnpersse  en II ilhel-
miwa Jucoha Verbrugge, geb. 3, ged .  to  Am-
sterdam in de Oude kerk 16 Nei 1794, over].
op den Bosch te Brummen  2ö Rlrt. 1852.

Uit dit huwelijk een jong overl. dochter.
60. ïl1aria Bilna  J<lcoha,  geb.  12 Nov.  1798,  jong

overl.
‘70.  HerlIaan, geb. 2, ged. te Zutphen 12 Oct. 1800,

overl. 29 Nov., begr. te Zutphen 3 Dec. 1800.
Uit het tweede huwelijk &n zoon:

80. IIewi Jzrst Jacob, geb. 3, ged. te Zutphen 26 Oct.
1809, overl. op Tongeren (gem. Epe) 29 Juni lS26.

_

Een legpenning terechtgebracht
door

Jhr.  Mr.  E’. REELAERTS  VAN BLOI~LAND.

In zijne ,Handleiding  voor Verzamelaars van Neder-
landsche Historiepenningen” (Leiden, 1825) beschrijft
G. van Orden, onder no 277, een penning uit het jaar
1629, in dezer voege:

J. H. 8. Nasarenzw  Judeorum 1529.
Afbeelding, een achtkant wapenschild met gouden

dwarsbalken en acht eksters.
(Kz.) 2Clise:  mei Deus seid ,m:rgna weam tuam.
Afbeelding, eeu wapenschild met negen boomen,  vier,

drie en twee goplaatst, op het veld de letter P. Som-
tijds ook de letter V en ook met Rex Judeorum.

Hij meende, dat dit stuk ten onrechte bij de leg-
penningen placht te worden geplaatst, en achtte het
waarschijnlijk een Duitsche familiepenning.

In het vijf jaren later verschenen tweede deel van
zijn werk verbetert van Orden het randschrift aan de
keerzijde aldus :

il4ise  mei deus seedz magna~aimnm  tuam
en oppert hij, met het oog op de overeenkomst van het
wapen ter voorzijde met dat op den bij van Mieris 111,
blz. 126, afgebeelden fraaien penning ter eero van den
Utrechtschen domproost Cornelis van Mierop, de meening
dat de penning ,, tot de familie van Mierop zou kunnen
behooren.”

Dugniolle beschrijft in ,Lo jeton historique des dix-
sept provinces des Pays-Bas”  (Brussel 187ti),  naar zijn
eigen exemplaar, den penning, onder n” 1226, vrijwel
als van Orden.  Het randschrift aan de voorzijde doet
hij echter voorafgaan door een leeuwtje en het wapen
aan die zijde .beschrijft  hij als: drie dwarsbalken beladen
met acht mcerlen, 3, 2 en 3. De keerzijde heeft MAG-
NAMIAM in stede van MAGNANINAM;  de negen boo-
men worden beschreven als negen vruchten en naast het
wapen staan de letters V on D.

Merkwaardigerwijze komt Dugniolle’s beschrijving niet
géheel ov_ereon met de door hem op plaat 1 gegeven
afbeelding van den legpenning. Wat de voorzijde betreft,
is op die afbeelding van het leeuwtje niets te zien; de
figuur doet veeleer aan een roos denken. Het randschrift
heeft verder het woord REX tusschen NASARENVS
en JVDEORVM en het wapen vertoont duidelijk twee
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iwarsbalken,  vergezeld van acht zoomswijze geplaatste
tneerlen. Het randschrift der keerzijde schijnt op de
sf beelding te luiden : MEL\I. EDEVS + SECL, 3 MAQ-
NAMEAPII  ME, en de figuren van het wapen hebben
meer van bloemen aan afgesneden stengels dan v a n
vruchten; inheemsche vruchten van dien vorm zijn mij
althans niet bekend.

In zijne aanvullingon en verbeteringen lascht Dugniolle
wel aan de voorzijde het woord REX in en verbetert
I1i.j aan du keerzijde de woorden SECDZ en MEAN,  onder
aanteekening dat Oudaan TVAM geeft; maar de overige
verschillen laat hij onbesproken. En aan een toeschrij-
ving van den penning waagt de geleerde schrijver zich
niet verder dan een vraag: J’ignore à quelle famille
appart ient  ce jeton. Serait-ce à la famille  Van Mierop?

Het antwoord op die vraag werd dusver niet gegeven.
De legpenning komt niet dikwijls voor. In den cata-
logus ecner op 20 Naart 1924 door de firma Schulman
te Amsterdam gehouden veiling wordt hij vermeld als:
n Jeton à l’écusson  de la famille  Mierop ou Cuyck”,  terwijl
overigens de beschrijving blijkbaar aan Dugniolle is
ontleend en op diens voetspoor de figuren van het wapen
ter keerzijde als vrnchton blazoeneert.

Voor het determineeren van den penning scheen het
mij in de eerste plaats van belang, vast te stellen wat
hij’ nu eigenlijk te a,anschouwen  geeft. Vergelijking van
enkele exemplaren, waartoe de Directeur van het Konink-
lijk Penningkabinet welwillend mij in staat stelde, leerde
het volgende.

De voorzij.de geeft inderdaad het bekende wapen van
Cuyck of Mlerop  en als randschrift:
(eenroosje) IHY-NAZARENVS-REX-IVDXORVM-1629.

De keerzijde geeft, tusschen de letters V en D een
wapenschild waarin negen bloemen aan afgesneden bla-
derlooze stengels. Het randschrift luidt:

(een vierblad) MISE-MEI-DEVS-SECD 3-
MAGNA-MIAM-TVAM,

hetgeen ik zou willen lezen : 1Cliserere rnei, Deus, secundum
magnam  misericordiam  iuctm.

In aanmerking nemende dat de legpenningen in de
eerste helft der zestiende eeuw in het bijzonder bij de
verschillende rekenkamers in gebruik waren, kwam het
mij niet twijfelachtig voor, dat de voorzijde van den
onbekenden penning de herinnering bewaart aan Mr.
Vincent  Cornek.,  in zijn tijd algemeen bekend als ,de
Groote Vincent”, sedert 1516 rekenmeester in den Haag
en die vervolgens de functiun bekleedde van tresorier
der charters en registers van Holland, tevens register
houdende van de leenkamer, en van tresorier-generaal
der domeinen en financiën van Keizer Karel V te Brussel,
waar hij op 14 Juni 1650 in den ouderdom van 81 jaren
overleed en in de Augustijnenkerk onder een zerk met
zijn wapen begraven werd. ‘)

Niet minder goed dan voor de financiën des Keizers,
dien hij gedurende bijna een halve eeuw gediend heeft,
zorgde Mr. Vincent blijkbaar ook voor zijne eigen be-
langen. Hij was een vermogend en invloedrijk man, d ie
aan zijne k’inderen  aanzienlijke goederen heeft nagelaten.
Of hij, zooals  o. a. door S. van Leeuwen in de ,Batavia
___~

1) De zerk is afgebeeld trgenover blz. 271 vm Deel 1, Zd*  stuk,
van ,,Le grnnd Th&?ttre  sacr& du Duché  do B r a b a n t ” .

Van Mr. Vinceut’s  verschillende heerlijkheden wordt in het grnf-
schrift alleen Cabnuw vermeld.
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Illustrata” staat geboekstaafd, stamde uit het geslacht
v a n  Nioïop ,,uyt den Huysc de r  Eaanderheeren  van
Cuyk”, is mij niet gebleken. Zeker is, dat hij daarvan,
met verschil van kleuren, het wapen voerde (in goud
twee blauwe dwarsbalken verzegeld van acht zoomswijze
geplaatste zwarte meerlen)  en dat zijne nakomelingen
met den naam van Nierop plachten voor te komen.

Zijne echtgenoote, JYa,-ia Ruysch,  overleed in 1566
on werd in de Hofkapol  in den Haag bijgezet. l)

Hij had drie zoons nagelaten:
1.  Mr.  Coowlis  valz Mierop, ee r s t  r aadshee r  in  he t

Hof van Ho!land (IóLJO),  daarna deken van het kapittel
der Hofkapel, in welke hoedanigheid h$ afgebeeld staat
op een der vensters in de Grooto  Kerk in den Haag,
en later domproost en aartsdeken te Utrecht,, waar hij
31 Juli 1672 overleed en in den Dom begraven werd.
Hij is ook bekend als de schenker van een glasraam
door Dirck Crabeth aan de kerk te Gouda.

2. Mr. Heymtrn zxn ïkf ierop, heer van Kethel en Spa-
land, griffier der rekenkamer (1038)  en later rekenmeester
van Holland, overleden in den Haag 14 Maart 1660
en begraven iu de EIofkapel.  Zijne echtgenoote .Jamaelcen,
dochter van den Dordtschen burgemeester Ja?a Francl~en,
liet hem geen kinderen na, maar hij had twee bastaards:
Sebas t i a en  ~vul~  de Kethel,  die een zoon Weynrnlt  had,
en  J a n  vaqa de Ketld.

3. Jacob van íllierop, heer van Cabauw en eigenaar
der hofstede Spieringshoek bij Schiedam, overleed kin-
derloos in den Haag 8 Naart 1593, oud 75 jaar. Hij
was gehuwd met Calharincl Oosterling, uit Gent, die den
leeftijd van 83 jaren bereikte en dus niet zoo oud werd
als hare moeder, die bij haar overlijden 105 jaar oud was.
Rehalvo  deze drie zoons had ,de g r o o t e  V i n c e n t ”
nog vijf dochters, van welke de oudste, dlargriet vaw
Mierop, g e h u w d  w a s  m e t  M r .  Yincent  Damasz.  v a n
Droogedijck,  achtereenvolgens klerk ordinaris  bij de
rekenkamer van Holland (lGl9),  auditeur (1626), reken-
meester en sedert 1546 griffier der leenkamer van’Hol-
land. Hi;j kwam uit het land vau Putten en overleed
28 Aug. 1554, in commissie te Dordrecht zijnde, in welke
stad hij in de Groote Kerk werd begraven;

Volgens Riotstap’s ,,Armorial Général” voerde het
geslacht van Droogendijck in blauw negen zilveren
rozen. Gouthoevon geeft dezelfde kleuren, maar beeldt
de bloemen af in vrijwel deuzelfden  vorm, ook wat de
stengels betreft, als de‘ legpenning; met eenigen goeden
wil kan men er rozen in zien, maar zij zijn toch wel
~~_

Ij Deze  en vorschillcnd~~  van do verder medegedeelde gonenlogi-
scha bijzondethcden  xijn  ontleend aan mijn handschrift van den
Dordtschen geschiedvorsoher  Wouter van Gouthoeven.

De op paneel geschilderde portrett,en  van Nr. Vinoent Cornolisz.
en van diens echtgenoote bnriudrn zich in het Gemeente-Museum to
‘s-Graveohage.  Op dat laatsto  portret staat aangegeven, dat het gesohil-
dcrd  is in 1560 en dat het Naria,  wier wapen  in zilver een roede roos
was,  voorstalt  0)) 6i’jarigeu  leefti jd. Zoowcl  het een als hot ander
kan juist zijn; alleen de gevolgtrekkiug  dat Maria in 1560 67 jaar
oud zou zijn geweest, mag niet  worden  gemaakt, want zij was in dat
j a a r  r e e d s  eenigcn  tij,d overleden. Trouwens, het portret van Nr.
Vincent is klaarblijkelgk  ook na diens dood vervaardigd; het draagt
evencsns  het, jaartal 1.560 en geoEf als leeftijd 60 jaar; had hij toen
nog geleefd, dan zon 11ij ruim 90 jaar zijn geweest.

Er bevindt zioh in het Museum ook een dergelijk portret  van Nr.
Vincent’s  dochter Eva van Mierop, oud 60 jaar, weduwe van Nr.
Adriaen  Stalpacrt  van der Wiek, Heer van Ruyvcn,  eertijds rentmeester
van Kennemerland,  later rekenmeester in den Haag. JIet portret
draagt het jaartal 3565. Eva overleed in 1570, en was weduwe sedert
1557.
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verschillend van de gewone heraldieke roos. Volgt hieruit
reeds met groote waarschijnlijkheid, dat het wapen aan
de keerzijde van den legpenning dat is van Nr. Vincent
van Droogendijck, de letters V. D. naast dat wapen
maken die waarschijnlijkheid welhaast tot zekerheid.

Het staat  thans dus wel vast ,  dat  de legpenning,
die blijkens de roos in het randschrift aan de Munt te
Dordrecht is geslagen, voor de Rekenkamer van Holland
heeft gediend en de wapens te aanschouwen geeft van
den eersten rekenmeester  Nr.  T’incen  t Com elisz.  (um
illierop)  e n  v a n diens schoonzoon, den auditeur Nr.
Vincerl  t Damasz. van Droogendijck.

Uit het huwelijk varl laatstgenoemde met Margriet
van Mierop werden geboren:

1. Nr. Dqmas  van Droogendijck, raadsheer in het Hof
van Holland, overleden in den Haag 22 Sept. 1560.
Hij was  gehuwd met  Geertruyt  P&wsela, die in Nov.
1606 overleed in den ouderdom van 83 jaar, dochter
van den raadsheer Nr. IYiZZena  Pijmsen, Heer van Offem,
en  Qeertrzqt  de Huytcr. Zij waren de ouders van:

a. Willem van Drooge?adijcJc,  in 1673 ongehuwd in Italië
overleden.

b. Margpiel  ~(192 Droogendijck, gehuwd met Adho&
va92 der Noot, uit  Brussel .

2. Marin  vu9a DroogendijcJL  was de eerste vrouw van
den bekenden President van het Hof van Holland Mr.
CorTzel&  SLIS, Heer van Rijswijck,  die achtereenvolgens
her t rouwde  met  BIlna u’e Bge  en Catharina vati Schoow
hovet,. Hij stierf in den Haag 19 Sept. 1580 in den
ouderdom van 66 jaar.

3 .  Conlelia  vas Dt-oogemIij&,  g e h u w d  m e t  Eeynanlz
Adriaensz. cTa,a Bl i jesburg, Heer van Dordtsmonde,
waardijn van de Munt te Dordrecht en tresorier dier
s t a d ,  w e d u w n a a r  v a n  il!aria  Verhooch  Cowaelisdr.  Zij
overleed 9 Juni 1660 en ligt met haar man, die in Aug.
lö79 overleed, in de Augustijnenkerk te Dordrecht be-
graven.

Van Duyvelandt van Rhoon,
door W. J. J. C. B I J L E V E L D.

Op 10 Maart d.j. mocht ik in het Rijksmuseum te
Amsterdam de nieuwste aanwinst bewonderen, n.1. een
stuk van den jonggestorven schilder Willem Bzqtezuegh,
wiens groot talent pas in de latere jaren ten volle erkend
is. Dit specimen van zijne kunst, waarvan eene reproduc-
tie als bijlage aan dit artikel is toegevoegd, is waarlijk
schitterend te noemen. Het stelt voor twee aanzienlijke
jongelieden in de verfijnde mode van de eerste jaren
der 17’  eeuw uitgedost, eooals de meester ze zoo gaarne
schilderde, met twee jonkvrouwen gegroepeerd voor
een grijzen muur (waarschijnlijk van een tuinhuis),
waaruit een fontein te voorschijn komt. Op den muur
is een wapen aangebracht: 1 en 4 gedeeld ingehoekt
van zilver op rood, 2 en 3 in goud 3 roode papegaaien
2 en 1. Ik moest natuurlijk terstond aan het geslacht
v a n  RJaoofa,  gevierendeeld met uan  ROSSUW,  denken ,
ofschoon het zilver van 1 en 4 dan goud en het goud
van 2 en 3 dan zilver moest zijn. Wat mij het meest
trof, was, dat op den grond naast een der jonkers een
hond zit met een takje in den bek, hetgeen toch het
wapen van het geslacht van Rhoon als h e l m t e e k e n
vertoont.
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Mijn eerste werk was dus, genealogieën van de van
Rhoon’s  op te zoeken en na te gaal], wie in de begin-
jaren der lig eeuw alzoo in aanmerking konden komen
voor deze conterfeitsels;  eeno alliantie met ra/h li?ossum
zoude daarbij van groot nut kunnen zijn. Ik vond echter
van zulk een huwelijk geen spoor bij  het  geslacht
‘~‘cc?a  Rhoon, dat in de gelijknamige plaats gevestigd
was tot in het einde der 17” eeuw, alhoewel 3 ver-
schillende genealogieën mij ten dienste  stonden, waarvan
2 in handschrift en stammend uit die eeuw. Gedachtig
aan de afwijking in kleursn en de mij bekende samen-
koppelingen van Duyvelnndt  van Rhoon en omgekeerd,
richtte ik vervolgens mijn onderzoek op den naam v. D.
De heer van Epen had de welwillendheid mij eene
h.s. genealogie v. D. te zenden, doch deze bleek uitsluitend
betrekking te hebben op een Zierikzeesch regeerings-
geslacht van dien naam, waartoe zeer waarschijnlijk
ook gerekend mogen worden de twee 40-raden  van
Leiden uit het eind der 160 eeuw, die met hun wapen
(gedee ld  ingeboek t  van  z i lve r  op  zwar t )  op Van
Rijckhuyscn’s wapenkaart  te vinden z[jn, doch eenige
aanwijzing in de richting, dia ik zocht’, bleef uit.

Ton slotte bleef over een tak, waarvan mij bekend
was, dat  hij aanvankelijk alleen als ut111 Du~velazdt
voorkomt, doch later meestal als I‘. D. v. Rhoon.  Heel
weinig was mij daarvan bekend en nog weet ik er veel
te weinig vau, hoofdzakelijk door de gebrekkige be-
werking van het toch reeds zoo arme gemeentearchief
van Haarlem.

Juffr. Johanna val1 Duvelandt is sedert de uitgave
van het artikel (v. der Hooch) van wijlen clen Heer
Eschauzier  in Gen. Her. Bl. 1903 bl. 513 bekend, als
verblijvende op hare buitenplaats Middelgeest alias het
huis te Roukoop te Voorschoten, toen zij in 1619 de
onbehoorlijke bejegening van den Heer van Voorschoten
moest ondervinden. Uit hetzelfde artikel blijkt, dat een
vrouwelijk familielid van haar, Eleouora van Duvelandt
van Rhoolz,  in 1694 trouwde en in 1724 stierf, want
zij legateert aan haren neet J. L. van dey Xath, klein-
zoon van JufYr. Johanna voornoemd.

In Haarlem kon ik bij een onderzoek in het geklapperde
materian.1  slechts vinden, dat Johanna van DuveEandt
wed.e van den Heer Dirc van der Nath begraven  i s
aldaar in de Gr. kerk. 4 Dec. 1635, alwaar hij reeds
sinds 22 Sept. 1G?4  begraven ligt. Wijders werd aldaar
18 Juli 1616 Willena  van Duyvelaudt ter aarde besteld.
Een groot gemis blijft te Haarlem het ontbreken van
de puiregisters vóór 1627.

Het Leids& archief leerde mij iets meer, nl. dat de
alhier  geboren Dirc vau der Nath 17 April 1608 ten
stadhuize aanteekende met juffr. Jolzarma volt  Dllvela~adt
te Haarlem, alwaar zij gehuwd ziju. Uit den inventaris
van haren boedel, aanwezig in de Arch.  Bibl. (No.  12780)
blijkt, dat de familie van dey Noth, behalve Roukoop,
de heerlij.kheden  Vromade en Nolenaersgraaf bezat en
verder ryk gegoed was in Sommolsdijk en omgeving,
benevens in Woerden, Hazerswou en Leiderdorp, doch
deze laatste goederen waren afkomstig van 11Y2j’la2je?t
Dìm  vapa  Opaeer, de moeder van Dirc, en haren oom
en  voogd  Mr. _F~~er/crik  Bmnt.

In 1581 heet zijn vader eenvoudig Comelis  Lemertsz
van der .Nath uit Sommelsdijck, als hij in Leiden trouwt,
in 1608 is Dìrc  reeds Siinjeu)r  en vóór zijn dood in
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1624 de Edele jonker. Zijn groot vermogen, zoomede
zijn huwelijk zullen daaraan niet vreemd zijn geweest.
Zijne vier zoons heeten  steeds jonkers, de drie jongste
kochten zich belangrijke heerlijkheden in Noord en Zuid
Brabant, terwijl de oudste ‘s Gravenambacht van zijne
moeder erf de ; tenslotte worden zij 20 Nov. 1665 tot
Graven des Ei. R. Rijks verheven. Voor belangstellenden
bezit ik over hen veel materiaal, voorn. uit de Loidsche
not. arch.

De genoemde boedelinventaris leert ons, dat Johanna
van Ducela&  thuishoort in den kring van Mr. Gerr i t
Adriaemz v. D., wiens dochter Agniet  trouwt met Mr.
Qljskt  von te Neme, d o o r  E l i a s  v e r m e l d  i n  z i j n e
Amsterd. Vroedsch. dl. 1 bl. 69; zij bezat en bewoonde
het huis te Nosse  in Linschoten,  2”  Cos tver lo ren  o f
Ruyschensteyn in Amstelveen, 3” een groot woonhuis
te Haarlem en 4” een dito te Leiden a/d Breestraat ,
verder de heerlijkheid ‘s Gravenambacht en 1148 in die
van Vossemeer, veel huizen in Haarlem en Amsterdam,
uitgestrekte goederen in Noord-Holland en Texel, graf-
steden in de Nieuwekerk te Amsterdam, afkomstig van
Wiliem  Pouwels  (vader van Xr. Gijsbert voorn.) en in
de kerk te Oudewater en tenslotte een zeer rijken inboedel
en massa’s sieraden, o. a. 36 ringen met juweelen. Doch
uit den boedel blijkt niet, hoe het familieverband tusschen
juffr../ohannaen  Agrtiet  voornoemd te verklarenis. Daarom
doe ik een beroep op mijne medeleden-lezers, om mij in te
lichten, zoo zij iets van deze van Duvelam&!‘s  in Noord-
Holland kunnen mededeelen, want ik geloof, dat wij
bij hen de door Willem Buytewech afgebeelde personen
hebben te zoeken. Het is bekend, dat deze knappe schilder
lang te Haarlem heeft gewerkt en het zoude  niet alleen
van genealogisch, doch ook .van kunsthistorisch belang
zijn, om uit te maken, wie op dit tafreel zijn voorgesteld.

11. i. lijken de twee dames meer op elkander dan de
beide heeren  en dan wil ik de conjectuur wagen, dat
wij hier afgebeeld vinden met hunne a. s. echtgenooten
twee zusters run DuveZa+adt vals  Rhoon, geschilderd in
den zomer voor haar huwelijk en dat de eene is: mevr.
Dirc van der _&ath  geb. Juffr. Johamaa  ‘ca11 Dlcvelandt
en de andere Juffr. Maria Cornelia  vun Duvelamlt,  vrouw
van Johan de Brup van Buytewech l). Dat huwelijk
heb ik nooit kunnen vinden in welke plaats dan ook,
die in aanmerking zoude komen; van der Ncrth  kende
zijn geloofs-, stand- en stadgenoot zeker, de Bruyn’a
ouders waren ook in 1681 getrouwd, al l icht  waren
zij van jongsaf  makkers en hebben zij in Haarlem in
die gezusters de vrouwen hunner keuze gevonden, waar-
mede zij in 1608 ten Stadhuize zijn getrouwd.

Von Heyden (van Heiden),
door H. H. K. LAN~EXMAYR.

Over dit geslacht schreef ik reeds in No. 1 (Janu-
ari ‘21), No. 9 (Sept. ‘21) en No. 10 (Oct. ‘21) van den
390” jaargang. Ik bewees toen, dat de in Ned. Adelsboek
1914 opgenomen stamreeks niet juist was en gaf tevens
de verbeterde stamreeks va,n dit geslacht.

Tot dusver werd door de geschiedschrijvers en genea-
logen en ook door mij aangenomen, dat de geregelde

‘) Vgl. over hen mijn artikel over Nieuwkoop c. a. in ,,Buiten”,
jg. 1920, o. &. blz. 56, 57.
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stamreeks der ,voft  Hegden’s  zou beginnen met Xenso 11
VOI~  Heyden 1311-1353 (die met zijn broeder WewemarI
in 1316 samen wordt vermeld).

Om het onderstaande duidelijker te maken laat ik hier
de tot de familie von Heyden behoorende oudste leden
volgen :
AZhardusI~.He~den,nobilis1178  1203 Wesselu.  Heyden,nobilis  1179.1203
Alhardus IIu.  Heyden,miles  1211-1258 Hermann  v. H., ruiles 1288-1296
Blhardus  IlI v. H, knape  1276-1291 Nenso  Iv. H., freigraaf 1265

nx. Alhevdis  1314
Memo  IIknape 1311.1316 zijn broeder Wennemar Izijn zuster Alheydis

ridder 1317-1353 1316-1317 1317 weduwe
UY. Sophia 1321-1338 van Hermann de

Vehowe.

Zooals reeds boven gezegd werd tot dusver algemeen
met 3delzso 11 de geregelde stamreeks begonnen, daar
niet bekend was, wie‘-de ouders resp. de vader van
Illetaso 11 was. Wel werd op grond van verschillende
gegevens in de oorkonden waarin Alhard  III genoemd
werd vermoed, dat Alhard 111 de vader van Menso  II
zou zijn, echter ontbrak ieder bewijs.

Intusschen kreeg ik twee oorkonden, waaruit met vrij
groote zekerheid af te leiden is, dat de ouders van
Mt?l~so 11 werkelijk Alhard IIIen  zijn vrouw Alheydis zijn.

In een oorkonde van 10 Juli 1314 (bijlage 1) wordt
Alheydis von Heydell, dochter van Alhard  von Heyden
en diens vrouw Alhe$is,  ministerialin van de Aebt&in
van Essen. Uit een oorkonde van 26 Juni 1317 (bij-
lage 2) bli jkt ,  dat  Alh~dis  de zuster van Menso  1 1
,von Heydela,  ridder, de weduwe van Hermalan  schdtetus
curtis  de Vehove en ,,Lehns-abhangig”  van de Aebtissin
van Essen is. Ook Wewaemar  v. Heydew  wordt in deze
oorkonde genoemd, eveneens de bloedverwanten van
Alheydis: Mauritius von Lembeck  en Il’e?anemar  von
Aldendorp  Vermoedelijk is dus de Alheydis van 1314
dezelfde als die van 1317 en is zij waarschijnlijk mi-
nisterialin van Essen geworden om den ministeriaal van
Essen Hernznm  de Vehove te huwen.

Eigenaardig is, dat Alheydis von Heyden ministerialin
van Munster was. Zooals bekend zijn de von Heyden’s
oorspronkelijk dynasten. Alhard  1, Wessel en Alharcl  11
zijn nog beslist dynastisch. Vermoedelijk heeft de fa-
milie haar hoog-adellijke kwaliteit verloren door een
huwelijk met een dame van gewonen (niet hoogen)  adel.
Nergens echter worden de von Heyden’s in dien t[jd
ministerialen (dienst-adel) genoemd en is de eenige uit-
zondering bovengenoemde Alht$is. Waarom deze mi-
nisterialin van Munster is geworden is ook niet bekend.

Mijn artikel in No. 1 van den 39en jaargang behoeft
eenige verbeteringen, waarbij de door mij gegeven stam-
reeks echter geen verandering ondergaat.

Ik schreef, dat mij niet bekend was, dat een Wennemar
o. Heyden  gehuwd zou zijn met een Alt_%  volk Ossen-
bruch.  Intusschen kwamen in miin bezit 2 oorkonden,
waaruit blijkt, dat 1361 en 136’1 Wennemar von Heyden
gehuwd was met Al&,  dochter des ridders Johann von
Ossenbrzcch  (bijlage 3 en 4). Daar uit de oorkonde van
1361 verder blijkt, dat deze_ Weganemar  ook een broeder
Alhard had, zoo schijnt het dezelfde Wennemar te zijn,
die in mijn stamreeks onder 11 en in de stamreeks van
Ned. Adelsboek 1914 onder 111  wordt genoemd en die
vaak met zijn broeder Alhard  voorkomt. Deze Wennenaar
is dus schijnbaar tweemaal gehtiwd geweest. Zijn tweede

vrouw is Sophie von Homepel, zooals  reeds eerder door
mij werd opgegeven. In ieder geval is &‘en?lemar  von
Heydela,  die gehuwd i s  met  Sophie  vota  Horwepel,  de
zoon van llderrso  II co?a Heydeva  en diens vrouw S o p h i a
(bijlage 5).

Verder schreef ik in mijn artikel in No. 1 van den
39en jaargang, dat de familie von Heyden geen be-
zitting Rosenau ooit gehad had. Uit de oorkonde van
29 September 1386 blijkt, dat de in mijn stamreeks
onder 11 genoemde Welauemar  FOI~ He@en  bij zijn be-
noeming tot drost in do Hetter het huls Rosenau voor
2 jaren toegewezen kreeg (bijlage 6). Wennemar was
maar ca,. 2 jaren drost in de Hetter, daar reeds in 1389
November 2.  Heinrich v.  Diepenbrock als  zoodanig
wordt vermeld.

1314 Juli JO.
Bglage 1.

Bischof Ludwig  vou Munster b e k u n d e t ,  dtiss Seine Bliniste-
mialin  Alheydis, Tochter des verstorbenen Alhardus de Heydew
lnd dessen Gattin  Alheydis, Ministerialin der Aebtissin von
Essen geworden ist und dass er von dieser dagegen als Mi-
listerialin  Hadewegis, Tochter des verst. Johannes dictus Over-
relt und dessen Gattin  Elisabeth, erhalten  habe.

Orig. Siegel  ab. Staatsarchiv Düsseldorf: Stift Essen
No. 161.

1317 Juni 26.
Bulage 2.

Die Wittwe Aleydis  des Hern~anaw  schultetus curtis de Vehove
Sekundet’,  seitens der Aebtissin von Essen zwei zu obigem Hof
gehörige Besitznngen iihertt agen erhalten zu haben.

10 cuius rei testimonium presentes litteras sigillis dilectorum
:onsanguineorum meorum domini Mauricii Lembeke ,  decani
Assindensis (Essen) et domini Wenemari de Aldendorpe et domini
Menzonis  de Heyden, fratris mei, militie petii sigillari.

Unter den Zeugen Wennemarus  de Heyden.
Staatsarchiv Biiinster.  Kopie in Msc.  IT. S. 217-218.

Bijlage 3.
1361 Dezember  12.
Wennenzar  von Heydela, Knappe, verzichtet für Seine Gattin,

Tochter  des Ritters Johann vou Ossenbruch~  zu Gunsten seines
Schwagers  Gerhard für den Fall, dass dieser nicht kinderlos
stirbt, auf deren Erbteil von vaterlicher  und mütterlicher Seite
und von seiten ihres Oheims des Ritters Ricoude von Heyswic,
mit Ausnahme von 1200 alten Schilden, 20 realen Jahrgelds
oder 200 alten Realen. Alard,  Uruder Wennemars  siegelt mit.

Orig.  1 Siegel (Alards) ab. Archiv des Freiherrn von
Ilomberg zu Brünninghausen No. 17.

1362 Mai 2.
Bglage 4.

Alyt vota  Osseabroick,  Frau des Wennenzar  von Heyde?l  gesteht
dem Grafen Johann von Cleve  das Rückkaufsrecht lür die drei
Giiter (uämlich  das Hallenpoens Gut, die Cleyhegge und das
Helmich Smoelners Gut) zu Wischel unter nuheren  Bedineungen  zu.

Ritter Johasla  uo12  Ossenbroick und der Knappe Wennemar
von Heyden siegeln mit.

Stnatsarchiv Dfisseldorf,  Handschriften a 111 4 fol. 33
und a 111  5 fol. 51.

1373 Januar  7.
Bijlage 5.

Der l3ischof von Miinster,  Florenz von Wevelinghofen, be-
stntipt  die Stiftung eines Altares durch den Knappen Wennenar
won IjTeyden  und dessen Frau Sophie zum eigenen Seelenheile
und zu dem lhrer  Eltern,  nämlich  des Ritters Menso  von Heyden
und dessen  Frau Sophie und des Gottfried  von Honnepel und



149

dessen Frau La~&qi.v, der Eltern der Frau Wea~ea~s. Die
Kinder  von Wenaenbar  von Heydell und Sophie: Memo, Soph ia
und Latjabergis sind damit eiuverstonden. Es werden die Ver-
pfliuhtungen des Vikars festgesetzt und hierbei unter anderem
bestimmt,  dass zur liriegszeit suf der Burg Kngelrading Messe
gelesen werden sol1  an bestimmten  Tagen und vesten, wenn kein
kanonisches Hinderniss  vorliegt und der I’farrer  von Horken
Seine Erlaubniss giebt.

Staatsarchiv Müuster: Kopie in Msc. 11, 4 S. I5i- 160.

Bijlage 6.
1386 September 29.
Graf Adolf von Cleve ernennt zunachst auf die Zeit bis zum

24. Juni 1388 Wen~erzlzea~ar  vo)$  HeyIelL  zu seinen1  Drosten in
se iuem slinger  kade van der Ilettere  end heOteu  oen  mede be-
volen ome  hues toe Rosemouwe;  zuillicl~  ome vorgen. aapte  end
hes hie ons  trueweliken heden,  waren, were)& ed besclmh_lea sal
na sinre  macht.  Seine Pflichten und Rechte werden festgestellt.
Beide Teile haben das Iieuht der I<iindigung.  Für etwaige
Schilden itn Dienste d e s  Graftin wird  Vermemr  entsuhiidigt.

Stantsarchiv Düsseldorf: l&gisterbticher der Grafen
uud Herzöge  vou Cleve und Mark, G. 63. Gleichzeitige
Niederschrilt.

Beschrijving van eenige familiewapens uit Rijnland,
d o o r  W. M. C. REGIT.

1. Ad r i aensz. Anthonis  Adyiaensz,  schout van Zuylen’s
Gerechte, 1664. Drie rechterschuinbalken, elk beladen
met 3. . . . ?

2 Allar t. Apothekersfamilie te Alphen a.d. Rijn, 190
eeuw. Alliantiewapen onder een kroon met 6 fleurons.
Beide schilden ovaal. Herald. rechts: drie kuipers-
hamers? (roskammen ‘r’)  2 en 1, beneden vergezeld
van een liggend vaatje ; links drie gesteelde, onge-
bladerde eikels, 2 en 1, de stelen omlaag.

3. Bemmel, van. C. van Bemmel ,  sec re ta r i s?  van
Bodegraven, 1809. Drie bemmels.  Kroon met 6 fleu-
rons. Onderaan de letters C. v. B.

4. B o ngar t. Mr. Reinier  Bongart, baljuw van Achttien-
hoven, baljuw en schout in den ban van Nieuw-
koop en Noorden, 1’714. Een zwemmende zwaan.
Helmteeken : een vlucht.

6. B r o u w er. Frederik  .Brouzuer,  schout van Koudekerk,
1748 tot 1762. Gedeeld, a een halve adelaar, uitk.
van de deellijn, b. doorsneden in driëen, 1 een 6 p.
ster, 2 een hoofdletter R, 3 een bl. gepunte roos.
Helmteeken : een vlucht, geflankeerd door de letters
F en B.

6. Dorp, van. Conzelis van Dorp, baljuw en schout
van Nieuwkoop en Noorden, baljuw van Achttien-
hoven, 1661. Een rechterschuinbalk, beladen met
drie, aan de uiteinden verbreede, staande kruisjes.
Wrong met vlucht.

7. Feger. Mr. Adrianzcs  Feger, secretaris van Aarlan-
derveen,  zegelt in 1764 met dit wapen: Een naar de
herald. rechterzijde gewende man, houdende in zijn
rechterhand een schuin rochts’gepl. gebladerde tak
(3 links, 3 rechts en I aan den top). Helm met wrong
en dekkl. Helmt.: de arm met den tak (elleboog
herald. links.). (Op huwel. proclamatie van 13 Jan.
1764.)

8. Fr anc ken. Mr. Ja,, .I+(~&~eq  schout van Zeven-

/
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hoven 1764. Een steigerend paard. (Vrong  met een
uitkomend steigerend paard.

9 .  F r e t  s. Dirk Jansz. I”rets,  ambachtsbewaarder  e n
substit. schout van Zevenhoven, 1732. Twee gekruiste,
gevederde pijlen, de punten omlaag. Helmt: een uit-
komende knaap, die in de rechterhand een rechtop-
staande pijl houdt en in de linker een schainrechtsch
geplaatste ongespannen boog, de koorde omhoog.

lO.Groot  van Kints, de. Zie no. 1 3 .
ll.Heul, van der. Johan van der Hezhl, schout van

Kalslagen 1667. Een schild, waarin een handmerk
in den vorm van een verkort schuinkruis, gaande
over een verkorten dwarsbalk, de benedeneinden van
het kruis door een dito dwarsbalk verbonden; de
boveneinden winkelhaakvormig en buitenwaarts om-
gebogen. Helm met wrong en vlucht.

12. Hoep, van der. Gerrit van der Hoep te Wonbrugge
1 7 . . Een hart, gaande over twee gekruiste pilen,
de punten omlaag. Helm met wrong en vlucht.
Tasschen de vlucht een. zwevende geopende passer,
herald. rechts vóór den vleugel, links er achter.

13.Kints, de Groot van. Jan Gerritsz.  de Q. v. K.,
schout van Kalslagen 1664. Gevierendeeld. 1 en 4
drie leliën (2 en l), 2 en 3 een leeuw, Helmt: ver-
moedelijk een uitkomende leeuw tusschen een vlucht.

14.  Meesters .  D i r k  Neesters,  schout van Alphen en
Rietveld 1744 tot 1766. Gevierendeeld: 1 en 4 drie
vogels (2 en 1); 2 en 3 een rechtop gepl. kuipers-
hamer. Hartschild met? Helmt : een achtpuntige ster
tusschen een vlucht.

16.Oisterlinok,  O o s t e r l i n g .  Jherewia~  Cornelisz.
OisterEim%,  baljuw en schout van Nieuwkoop 1694.
Doorsneden in drieën. a en b met twee 8 p. sterren,
c met één 8 p. ster. Twee der sterren worden over-
dekt door een vrijkwartier, ter grootte van één vierde
van het schild. Het vrijkwartier beladen met een
beurtel.  gekanteelden dwarsbalk. Wrong met ondui-
delijk helmteeken.

16. 0 u d e w a ter. Johannes Oude~cater,  baljuw en schout
van Nieuwkoop en Noorden, baljuw van Achttien-
hoven 1692. Gedeeld. a met een lischbloem? links
en rechts een blad; b een gekroond ruitschild, waar-
schijnlijk beladen met, een springenden vos. Helm-
teeken: de figuur uit a .

Gerr i t  Oudewater,  baljuw etc. als voren, 1707.
Vermoedelijk hetzelfde wapen als van Johannes; de
tweede helft van het schild was echter niet meer
aanwezig.

17. S c h e e r k en. Willem Scheerken, notaris te Leiden,
1766. Een schild met een droogscheerdersschaar, de
veering  omlaag. Helmt: de schaar.

18. S c h o u t e n. Wwfer  Schozlte?a, s c h o u t  v a n  Wilnis,
1669. Drie droogscheerdersscharen, de veering  omlaag.

. Helm met wrong; helmt. niet meer aanwezig.
1 9 .  S e v e n h o v e n ,  v a n .  M r .  Conaelis  vala Secenhovefa,

baljuw van Achttienhoven, baljuw en schout in den
ban van Nieuwkoop en Noorden 1630. Overleden
volgens grafzerk 26 Febr. 1648. Een dwarsbalk, ver-
gezeld in het hoofd van 3 rangswijs gepl. rozen, en
in den voet van 3 ruiten (2 en 1). Helmteeken: een
roos tusschen een vlucht. (Aldus een zegel van 1640,
in 1644 is de dwarsbalk beladen mot een klaverblad.)

20. Mr. Joharz?aes  vma  Sece~ahove?a,  baljuw etc. als voren
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1649, 1655. Precies hetzelfde wapen als 211v.  Cornelis
hiervóór in 1644. Het contrazegel vertoont een klein
schildje, beladen met een wagenrad; aan de velling
ontbreekt ‘IR (west-noordwest) zijnde het wa,pen van
Nieuwkoop, maar dan zonder de kruisjes.

21. Hejzdrik van Sevenhoven,  baljuw etc. als voren (zoon
van Mr. Cornelis), over].  te N. 18 Nov. 1691 (Leidsch
Jaurb. 1916: 132-138).  Voort in 1677 en 1689 het
wapen van zijn vader uit 1640, maar als helmteeken
een klaverblad tusschen een vlucht.

22. Pieter van Sevenhocen,  schout van Zevenhoven, zegelt
in 1647 en 1661 met een wapen als Cornelis v.
Sevonhoven hiervoor in 1640, maar de balk beladen
met een omgekeerd klaverblad, steel omhoog, en als
helmt.  een rechtstandig klaverblad tusschen een
vlucht. Contrazegel met de letters P.V.S. boven elkaar.

23. Come!is  tjan Sevenhovel~, schout van Zevenhoven,
zegelt in 1688 en 1711 met eenzelfdo wapen als
Pieter hiervóór, doch het klaverblad op den balk
pziet  omgekeerd.

24. Conzelis  Gerritsz,  schout van Zevenhoven en Noor-
den, zegelt in 1636 met een gelijksoortig wapen als de
~(11~  SEV~~I~~~O~‘CI~‘S  hiervóór, doch de balk niet beladen
en in het schildhoofd twee  rozen.  Randschr:  . . . .
erritsz. v. d e r . . . .

26. S p r u y t e n burg. Barend &r., kerkmeester te Ouds-
hoorn 1795. Een toren, waaruit links en rechts een
zijwaarts gebogen korenhalm spruit. (Dit moet nog
geverifiëerd  worden. Is te vinden in een bundel
processtukken: ,kerkmeesters  contra municipaliteit”,
kk. archief Oudshoorn )

26. S t r a a t m a n. Hendrik Sh., arinmeester  te Alphen
in 1801. G-edeeld: 1, in blauw drie gestengelde  en
gebladerde distelknoppen; II een geschaakt schuin-
kruis, gaande over een dwarsbalk. (Zie: Ingekomen
Stukken 24 Febr. 1801.)

27. Veen b erg en. Corlaelis Na,rtijns V. -f 6 April 1663 ;
- Ilentlrick  Conaelisz.  Y., b a l j u w  e n  s c h o u t  v a n
Hazertiwoude,  t 27 Mei 1667 en Cornelis P., baljuw
en schout van Hazerswoude,  + 23 Febr. 1673. Allen
te Hazerswoude onder dezelfde grafzerk begraven,
waarop een wapen : Gedeeld. 1 in? drie rechterschuin-
balken, II een gebergte? (Niet door mij gezien, maar
aldus naar een verstrekte opgave.)

28. Ver r u y t. Jala Veerruyt,  secr. van Nieuwkoop 3 Juli
1771. In? drie ruiten (2 en 1). Kroon met 9 parels.

29. VOO  gt, de. n1r. Paulus de Poogt, baljuw van Acht-
tienhoven, baljuw en schout in den ban van Nieuw-
koop en Noorden 1733. Gevierendeeld. 1 en 4 vier
boomen  op grasgrond met een effen schildhoofd; 2
en 3 een beurt. gekanteelde dwarsbalk. Helmt.: een
boomstam? tusschen twee buffelhorens. Randschr.
,,nk Paulus de Voogf.  S.”

30. Werve, van de. J. A. cande Werve, notaris te Leiden
1764. Een schuinrechts geplaatste berenklauw, de
nagels omhoog. Helmt: de klauw.

31. Wilde, de. Catha+m  de Wilde, vrouwe van Alphen
en Rietveld, voerde (volgens alliantiewapen met
Braconier): Gedeeld. 1 een wildeman met knods over
den schouder, het veld groen gearceerd ; 11 een leeuw.
Over alles heen een hartschild met?

32. Wind en, van. li’redericus  van Winden, pastoor in
het Noordeinde van Nieuwkoop 1716. Gevierendeeld :
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1 en 4 een leeuw; 2 en 3 effen met een schildhoofd,
beladen met 3 rangswijs gepl. st;iande kruisjes. Helm-
teeken  : een uitkomende leeuw.

3 3 .  Wi,j s, de. ar. Corlaelis de lV+, schout  van  Aar-
landerveen in 1712. Gegeerd van 8 stukken.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeeld door Dr. Theol.  W. ROTSCHEIDT te Essen-West.

(Vervolg  v511 XLIV, 118).

Duisburg.

1655, 10 April: Henricus Bentinck  tot Il’el-kerels  aetatis
20: Zallandus. Fuit partim Harderwici partim Daventriae
in quadriennium usque studiosus Historiarum et Politioes
et nomen hit professus 15 Aprilis.

[1656, 17 Maart: ,,Henricus Bentinck,  Trans-isalanus
Ph.” te Harderwijk

1653, 6 Mei: ,, Henricus Bentinck, Transisalanus”  en
1657!  3 Februari, ,, Henricus Bentinck, Nobilis Transisa-
lanus” te Deventer.]

1655,  14.  Mei:  Wilhelmus Bentinck  van I17erkeren
aetatis 19 Zallandus. Fuit per triennium partim Harder-
vici, partim Daventraei. Et hit nomen est professus 14
Maij Anno 1655.

11653,  6. Mei: ,,Wilhelmus B e n t i n c k ,  Transisalanus”  _
te Deventer (met den vorige als ,,fratres” aangeduid).]

1655, 20 Mei: Reinoldus CI CoelTerdeg,  aetatis 17 Tu-
bantino-Transisalanus, literarum studiosus e classibus
Daventriensibus studiosus factus et hit nomen professus
20 Maij Anno 1655.

1655, 20 Mei : Henricus Bentimh, Tubantino-Trans-
isalanus, literarum studiosus 14 annor. e classibus  Daven-
triensibus studiosus factus hit nomen professus 20 Maij
Anno 1655.

[1652, 17 Maa,rt,  in Harderwijk ingeschreven. (cf. hier-
boven, 1655, 15 April.)]

1655, 5 Juli: Ego Joannes de Wijlder  Venlonae in
Ducatu  Geldriensi natus Obedientiam Amplissimo ac
Magnifico Domino Rectori  Claubergio sub legibus stu-
diorum praesti t i  Anno aetatis  meae 23” cupiens me
fauente Deo applicare studio Theologico ; Veniens Colon%
Ordinem Augustianorum deserens et salutem suae animae
quaerens. 5 Julii.

1655, 27 Sept.: Gerardus nlu;j,,  Arenaco-Gelrus, Me-
dicinae studiosus aetatis annor. 30. Nomen professus
27 Sept.

1655, 1 Oct. : Petrus Queiselz Suolla Tranuisalanus,
juris studiosus, aetatis annor. 26, nomen professus Calend.
Octob. 1655.

1655, 18 Oot. Ernestus aó Itterssum Rijssa Tubantinus
19 Ann: ex Gymnasio Daventriensi veniens nomen
professus 18 Octobris 1655.

1655, 26 Oct.: Henricus Gerhardi Wesopiâ Batavus
Meursae 15 septembris anni 1655 promotus huc veni
anno aetatis 20, philosophiae studiosus. Nomen professus
26 Ootob.

1655, 6 Dec.: Adrianus Noldnarius Flissinga Zee-
landus, Philosoph. et Med. studios. Venit Ultrajecto 6
Decembris.

1655, 15 Dec. : Samuel a Diest Hardervico-Gelrus
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Anno 1666 16 Decembr.  Natus Snno 1631 3 Aug. st.
v: venit proxime ex Acadomia Ultraiectina.

L ”

[Geboren in 1631, zoon van Professor Heinrich von
Diest, studeerde 1649 te Deventer, 1653 te Leiden, 1664
te Utrecht, werd 1666 Professor theol. te Duisburg, 1664
te Harderwijk, 1681 te Deventer, i_ 3 Mei 1694 (Glasius,
Godgeleerd Nederland 1, 366, Biogr. Woordenboek van
Prot. Godg. 11, 490-492,  Nieuw Ned.  Biogr.  W. B.
IV, 6051.

1666 ,  20  Dec .  Johannes  Seis  Zutphaniensis  Gelrus
Anno 1656 20 Decembris.  Na~us Anno lG36 7 Novemb:
Venit proxime ex Acad. Ultrajectina.

1666, 26 April. Adolphus Blawd~en  Tyla Gelrus  anno
aetatis 16, philosophiae studiosus, promotus nuper Mörsae
ad Lect. publ. et nomen professus 26 Aprilis.

1666, 1 Mei. Henricus Bertramus Be Pallnrrdt Geldrus
anno aetatis 17. Venit ex Acad. Ultraject nomen pro-
fessus  1 Maj i .

[1664, A p r i l ,  t e  U t r e c h t  ingeschreven  als ,,Nobilis
Huijssensis.“]

1666,  16 Sept .  Frederic  Wilhelm  tle B1-o~ckl~orst  Ba-
tenburgensis  aetat is  19 agens.  Zenit ex Academia Ul-
trajectina et Noviomagonsi 16 Sept.

1666, 19 Sept. Gisbertus op ten hToort  net. 21 Zutpha-
nia-Gelrus, ex Aaademia Franequerana  Frisiorum huc
veni et nomen professus 19 Sept.

1666 ,  13  Oc t .  Johannes  Krizuiiz  Amstulodamensis.
Aet. 1’7.  Anno 1666 inscriptus  13 Octob: ex institutione
et commendatione C!a.riasim. Grevii.

1666, 23 Oct. Wilhelmus GroenelL  Herimontanus,  21
annorum,  juris studiosus Daventria Duisburgum accessi
23 octob.

1666, 6 Nov. Euerhardus 2l&ck Doetinchemiensis
Gelrus, Annorum  16, Embrica ex classibus  Jesu i t a rum
6 Nov.

1666, 6 Nov. Gernrdus Ilsilzclc Doetinchemiensis  Geld.
Annorum  19, Embrica ex classibus  Jesuitarum huc veni
die 6 Novembris.

1666, 8 Nov. : Stephanus Lemminck Herenbergensis,
20  annorum, Juris  stùdiosus.  Ultrajecto Duisburgum
8 Nov.

[Studeerdo 1665 te Utrecht als ,, Wesaliensis”.]
1666, 8 Nov.: Thomas Lemminck Herenbergensis,

annorutn 16. Embrica ex clussibus Jesuit: 8 Nov.
[1659, 1 Jan., to Harderwijk als Jurist ingeschreven.]
1666 Johannes ML+ Arnhemo Gelrus, netatis annor.

26. Med. st.
[1660, 21 Mei, te Harderwijk.]
1666. Wijnandus  &uijs  Areuaco-Gelrus, aetatis Anno-

rum 22, Juris adhuc studiosus. Colonià huc veniens.
[1666, 21 Mei, te Harderwijk.]
1668. Reinerus Coeneja  Neomago Gelrus anno aetatis

17 studiosus philosophiae.
1666. Georg Berkel Zutph. Gelrus, L. L. st. Ann. 23.
[166ti, 20 April, te Groningen ingeschreven.]
1666. Godefridus cl 34iimichzcsen  Zutph. Gelr. L. L.

st. Aetat. 24.
1667. Adrianus Afold~aa~iz~s  Flissinga Zelandus.
1667. Dionisius Rcezstoot  Flissinga Zolandus.
1667.  Simon Cd Ijatavus, Heidelbergâ  vonit, S. ‘S.

Th. st.
1667, 6 Juni. Christisnus FiscJdaclL  Traiectonsis, 18

annorum. E x  classibus  Traiectensibus.
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1667. Joannes de Riddere  Bredanus, Juris Utriusque
Candidatus.

1667. Johannes de Clnndas  ‘) Busco-ducensis, annum
agens 17. Ex classibus  Vesaliensibus.

1608, 23 Mei. Aemilius Coetsius  G. F. Arenaco Gelrue,
annorum 18. Ex Schola Arnhemiensi promotus.

1668,  21 Juni. Joannes  Theodorus Jhezc  Julia Sittar-
diensis,  albo studiosorum almae Universitatis Duisbur-
gensis insertus est 21 Junij 1668.

[Werd Raad van den Keurvorst  Friedrich  Wilhelm
te Cleve; Panegyrist , .  (Wassenberg,  Embrica,  284.  -
R. Keuchenii Musis  juvenil. 78.)]

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

KORTE MEDEDEELINGEN.

Van Keppel van den Nyenborch.
(XLIV, 103 e.v.)

Naar aanleiding van de mededeelingen van Ruron van
Keppel over de laatste generaties rn~a  Keppel va,i den
Nyedorc71 mogen de volgende aanvullingen dienen :

Hermarl  val, Keppel, van  wien  n ie t s  anders  word t
medegedeeld, dan dat hij blijkens de overgangen van
een leen onder Oldenzaal voor of in 1669 moet zij.n  over-
leden, komt voor in oorkonden gepasseerd te Nlenborg
en berustende in het archief op Middachten van 1610,
1617, 1518, 1622, 1630,  1632, 1635 en 1636. Hij treedt
daarin op als getuige ot als waarborg, terwijl hij in
dergeli jke van 1632 en 1636 richter van het dot te?
Nyenborch  heet.

De Nyenborch was 11.1.  een versterkt slot, toebehoorende
aan de Bisschoppen van Munster en door dezen gebouwd
als beveiliging van de grens van het Bisdom, terwijl
daarbij de omwonende adellijke geslachten tot borch-
mannen werden aangesteld, waarna in al die geslachten
de naamstoevoeging : ,,tot den Nyenborch” verschijnt.

Jacob  van Koppel,  gehuwd met ElsctOé  1.001”  Hiinster,

komt nog voor in een oorkonde op Middachten  van
1682, zijn zoon Jacob, gehuwd met Lucretia, en diens
zoon, wederom Jacob geheeten, komen voor op 31 Mei
1636 in deel lG35-  1638 van het La?dgericht  van Borculo;
zij heeten  dan resp. Jr. Jacob uai1  Keppel de oude e n
jr. JncoO van Keppel de jojrge,  vader en zoon, waaruit
blijkt, dat de vader in 1636 dus nog in leven was.

Onder de rechtszaken der stad Borculo vindt men
vanaf 4 Maart L626 een proces tusschen dezen Jacob ,
dan geheeten  van Keppel  ter Horst, borchman tot niienborg,
contra Anna  Walraven  g e n a a m d  Kundenich,  w e d u w e
jr. Rudolph  van Rnesfelt.

De  vrouw van den sub B vermelden Dieclerik vcln
Keppei was geen dochter van Arnt van Raesfelt tot
H«mmelt,  maar tot Hamerrl.  Het echtpaar komt voor in
het testament d.d. 4 Juli 1636 van haar zuster Christinu
van  Rnesfelt,  echtgenoote  van .Z”ried&h  17e Wendt, we lke
acte berust in het archief van het slot Diepenbrook
onder no. 1677.

Behalve de genoemde kinderen onder B, 1-4, zal
nog een dochter van Diederik zijn geweest, cie juffer
Clara  van Keppel,  Borchmans  doclrter IW de:) X?ywborcl+
die 27 Febr. 1666 te Zutphen volmacht geeft. (Krnte-
nissen van Zutphen, dl. 1663-1667).

1) De Landas? Red.
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De gegevens over de sub. C. 3 genoemde Odilia van
Keppel kunnen als volgt worden verbeterd: Anna Odilia
van Keppel, overleden 13 Apr. 1745, tr. Bernhard von
Beyden, geb. Ottenstein, ged. 13 Aug. 1680, zoon van
Ernst Wil7aelm  (dus niet van Bernard) von Heyden en
van Sopliia  Augusta von Cobnbach zu Dahlhausen.  (Zie
Ned. Adelsboek 1925). W. W. v. R.

Van Keppel van den Nyenborch. (XLIV, 103-107).
Lodewijk vau Keppel (C) en Ludger van Keppel zijn
wellicht identiek.

Odilia E1isabet.h von Berniraghausen,  dochter van Otto
_Reinhrwd  vols Berninghausen te Schiittorf, stierf reeds
jong: ,Begraben  Schiittorf 1662,II.  11 Junker  Berraing-
Ilausen  Tochter, Frau Keppel” . Dr. jur.  ED E L.
~-~-

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Boellaard. (XLTV, 123). Dorothea Beatrix Boellaard

had tot ouders Mr. Pieter  Boelluard, heer van Tuil,
geb. Herwijnen 24 Nov. 1717, t aldaar 16 Juli 1801,
trouwt aldaar  18 Juni  1743 í’.%~t7an~1%1c1  Bierman,  geb.
Herwijnen  2 4  J u n i  1 7 2 4 ,  + a ldaa r  11 Dec. 1781, d r .
van Adolphus  Bierman,  heer van Herwijnen, en Lysbeth
vara Doorn.

Pieter Boellaard, vader van Mr. Dirk, en Mr. Pieter
Boellaard, vader van Dorotlaea Beatrix, waren neven.

‘s-Cfravelahage. H. L. DE WIJS.

Bouwman.  (XLIV, 62/3). J. P. Bouzcmau,  geb. Middel-
burg j.m.X Bat. 24 Dec. 1826 A. M. Rubay, wede kap.
Gerlings.  (Burg. St. Bat. 121 Landsarchief Batavia).

WeZt. B. v. T. P.

Brouwer-Koekebakker. ïIIngdalena  Il’ilhelmi~aa  Brou-
wer (21 Febr. 1774-30 April 1864), gehuwd met Dr.
Sanauel  Cronameliu,  was de dochter van Frederik Brou-
w e r  en Margaretha Naria  Koekebalcker.

Opgave wordt gevraagd van geboorte-, huwelijks- en
sterfdata van laatstgenoemden, zoomede  van de namen
hunner resp. ouders (zoo mogelijk, met vermelding van
data als boven).

‘s-ffravenhage. R H . F E I T H.

Brummelen (van). (XLIV, 123). DircJc  Aertsera van
Brummelera  X Anneke  Aerts i_ 16ti4,  voerde: Gelre,  daar-
boven een barensteel  en een ander teeken. Volgens
v. Beurden te zien op een grafzerk te Rnvenswaay.

Vergeli jk:  Maandbl. N. L. 1903-114.
Ginnelcera. STEENKAMP .

Brummelen (van). (XLIV, 123). Wellicht is het vol-
gende voor den vrager van belang: Jan o f Johannes
Bosschuard(t)  of Bosschart,  g e b .  S’dam  _L 1 7 0 0  ver-
mocdclijk, woonde in 172  I te Amsterdam op de Appel-
markt, tr. Ravenswani (ondertr. A’dam 15 Mei) 1721,
attest. verleend IG Juni naar Ravenswaai om aldaar t,e

‘huwen, Anlaa  Theodora of Dorothea  rara Breumebera
(volgens vrager is blijkbaar de oorspronkelijke schrijf-
w i j z e  VUIL Brmame/e)a,  we lke  ik  in  Amsterdam niet
tegenkwam).

Naarsbergen. N IEUWENKAMP

Coolwijck (van)-Haga. (XLIV!  124.) De verwantschap
zit in de Bosser’s.  Zie Ned. Leeuw XxX11,  327.

A. a.d. R. W. M. C. R .
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Ewijck (van). (XLIV, 124).  1.k verwijs den Heer van
Epen naar het Museum van Oudheden te Rotterdam,
waar hij eenige familiepapieren van deze familie 2;aqa
Ev$jck zal vinden.

Bovendien vond ik nog het navolgende. F. vara  E&jk,
12/1 1776 kapitein van het schip ,,Europa”, liggende te
Canton (zijn brief in het Koloniaal Archief portefeuille
11667, gemerkt China, in het Rijksarchief te ‘s Hage).
Amelas vara  E~u2jck,  in 1664 vaandrig van de compie van
kapitein Ottho van Gent, volgens ingekomen brieven in
het Gem. Archief te Zutphen. Pieter van Ewijck,  19/10
1645 en Bl6  1647 Chirurgijn te Wijk bij Duurstede,
waar hij reeds sedert 1641 woont, zijnde  van de gere-
formeerde religie en getrouwd met Elisabet  Strobanus,
nicht van Anthony Cockengheer, volgens de Boedelpapieren
van de Haagsche Weeskamer; in die zelfde bron vond
ik hem 21/2 1661 als chirurgijn  te Woerden. In protocol
4444 van Notaris C. de Wijs te Utrecht vond ik, dat
Jo7aannes  Steger,
huurt

Mr. Chirurgijn te Utrecht, 7/3 1767
eene woning in het dorp Schalkwijk, die het laatst

bewoond werd door den Chirurgijn Johannes vcl?a Eu~jck.

Rotterdana. R. T. M U S C H A R T .

Grimmelius. Komt deze naam in ons land nog voor?
Alle mededeelingen, óók van vroeger, worden ter wille
van een Duitschen broeder-genealoog met groote belang-
stelling tegemoet gezien.

Alplaen  ad. Rijra. W. M. C. REKT.

Haack.  (XLIII, 219j.  Het trouwboek van Hasselt ver-
meldt: .Joost  vara  Benthem ende Anraa Haaks met attes-
tatie van Staphorst 10 Febr. 1693, getrouwd te Stap-
horst. De trouwboeken van Staphorst uit de jaren 1678
-1706 ontbreken.  In het  oudste ,kerckenboeck”  van
Staphorst, aangelegd in 1659, staan voorts de volgende
gegevens. Op belijdenis tot lidmaten aangenomen,

1 April 1670 Geertruda Elsebe Hanke, z. 5;
omtrent S. Joh. (24 Juni) 1675 juffr. Anraa Haeks, z. 5;
omtrent S.Jan (24 Juni) 1680 Reijnhard  Philip Hauk,z.  Ei.
De achter de namen geplaatste letters en cijfers wijzen

de door hen bewoonde huizen aan, zijnde het huis aan
de zuidzijde van den dijk no. 6, geteld van oost naar
west,  staando op het ,,Bullingerslach”.  Uit de lijst van
huizen (van circa 1670) met hunne (meerderjarige) be-
woners blijkt, dat genoemd huis werd bewoond door
juff. Catarlraa  Solbach, wed. Baccke,  die dus de moeder
of stiefmoeder van bovengenoemde kinderen zal zijn.
In de lidmatenlijsten van Staphorst komt zij echter niet
voor, noch onder de met attestatie overgekomenen. Anjaa
Haaks, die omstreeks 1667 geboren zal zijn, komt noch
in de doopboeken van Staphorst, noch in die van Zwolle
voor.  Wellicht is  het geslacht Haack uit Drente af-
komstig en moet de naam van Catarina Solbach  eigen-
lijk luiden l*an SeZbach,  een Drentsch geslacht van uigen-
erfden. In het Groningsche Album Studibsorum vindt
men ingeschreven 10 Febr. 1676 Joannes Baeclc, Dren-
tinus en 24 Oct. 1676 (de bovengenoemde?) Reynhardus
Philippus Hneclc, Groninganus r), Jur.

Ztcolle. A. HA~A.

1) IIet Groningscbe  Album Studiosornm geeft v66r  1813 de hoon-
plaats, nà 1813 de geboorteplaats aan.
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Henry. (XLIV, 126). Omtrent deze familie kan ik het
volgende mededeelen.

‘Jean Henry, leeft als medr. Scato Gockinga, zoon van Eppo
en van Sibilla  Verspeeck

.huwt 22 April 1Gïl huwt 29 Juli 1672 te Lintelbij
Jealzne le Grand, geb. 21 April Korden Johanna Wertmeulen, dr.
1651, overl. 18 Mrt 1717, begr. vilu Peter Janseu Wertmölen  en
te Emmerik 25 1Mrt. van Etta Ryckena.

De. Frederik Henry, geb. k 1 U90, Aurelia Gockinga, geb. te Lintel
predt te Glroenloo 1 il6,  ovrrl. 3 30 Nov. 1864, gedoopt te Korden.
Mei 1764.

Huwt 2~ te Gendringen 21 blei 1724

Scato  Gockinga Hem-y,  geb. te Groenloo 28 Mrt 1725.

Frederik Henry, hiervó0r  genoemd, huwt 10 in 1716
met Helena Judith ua~z  der Hart, bij wie Qt5n  dochter
Helena Mwia H., gedoopt te Groenloo 31 Oct. 1717,
overl. te Ruurloo 20 Februari 1796, gehuwd met A d a m
Aberson, ontv. der verponding te Ruurloo. Hieruit sproot
de tak v. d. Rardt Aberson.

Er. Henry huwt 30 in Juli 1745 (ondertr. te Amsterdam
18 Juni) met Culharina  Cfosselaer,  wed. van Jacobus v.
Rhyn  (Rheyn).

oit dit laatste huwelijk sproot :
Da,  Johannes Henry, geb. te Groenloo 14 Juni 1746.

Als kandt. bev. tot predt. te Gorssel  ‘L’( Oct. 17’71, te
Hasselt 19 Nov. 1776, te Hien en Dodewaard 26 Nov.
1780, te Middelburg 26 Sept. 1782. Overl. 26 Sept. 1809.
Zie over hem: Boekzaal  1809 B .

Hij huwde in 1776 (ondertr. te Amsterdam 16 Nov.)
met l)iena Diepenhorst,  die hem overleefde. Uit dit
huwelijk sproot een zoon:

Jan Frederik He,,ry, geb. te Hien in 1781. Als kandt.
bev. tot predt. te Zuidzande 10 Nov. 1806, Yeraeke 2
Juli 1809, Overzande 11 Dec. 1814, Groede 2 Mei 1819,
Sluis 6 Nov. 1866. Emeritus 1849. Overl. 13 Mei 1862.
Hij was eerst gehuwd met Idn Bernardina  Slubbe, daarna
met Aladriesa  Henriefte Maria Manl,  overl. 20 Juli 1877.
(Zie: Stam- en Wnpenb I, 285 en Ned. Patr. XIV, 128.)

Uit het eerste huwelijk werd te Zuidzande in 1806
geboren :

Johnnues illallheus  Henry .  Hij  werd  kandidaa t  in
Overijse1 18-9,  tot predt. bev. te Zuidzande 6 Dec. 1829
en is daar overleden 16 April 1846.

Scnto Qockinga Hellry, hier boven genoemd, is (oud 19
jaar) in 1744 gehuwd met (de 31 jarige) Maricl  Walyen,
geb. in 1713, dochter van Nutthicrs  en van Geesje  Schimmel-

penlaing. Zij wonnen twee dochters : Aurelia Gesilztr,  geb.
in Oct. 1744, ongehuwd overl. en Gesilaa  Johanno,  geb.
in Oct. 1746. Zij huwde met Hendrik IYilli?ak  (zie: Alg .
Ned. Fam. bl. VII, 116, 116.).

Alphela a. d. Rijla. W. M. C. RECJT.

Hojel.  Wie kan mij inlichtingen verstrekken aan-
gaande het ondervolgende?

Op 7 Februari 1644 huwde te Eecloo Pelronella Hovel
met een zekeren A d r i a n u s  von der inlast,  ook wel tin
officieele  ac ten )  Dermast, Dermasse en Vermast.  D e z e
Petr. Hoyel kreeg bij Adrianus v. d. Mast drie kinderen
x1.1. 10 Joannes, geb. 17  Janua r i  1616 te Eecloo, 20
Petrus, geboren 3 Januari 1647 en Nariu Barbara geb.

158

2 Februari 1649; ten gevolge  van deze 1aatst.e bevalling
overleed  zij op 13 Februari 1649.

Wie waren hare ouders (geb.- huw- en sterfdata en
plaats) en waar en wanneer werd Petr. Hoyel  geboren,
heeft zij zus t e rs en broers gehad en hoe heeten  deze?

Van de familie Hoiel  is ook nog uit dien tijd bekend
dat er een zekere Jan Hoiel  gestorven is op 16 Augustus
1666 en begraven in de Hervormde kerk te Hulst,, in
leven griffier van de stad Hulst. Staat deze Jan Hoiel
in eenige  verwantschap tot bovenstaande Petr. Hoyel?
Bestaat er ook verwantschap tusschen laatstgenoemde
en zekeren Jealt Hoyel,  aide de Chambre de l’archidu-
chesse d’Autriche, Reyne de  France 1 6 6 0 ,  1 6 7 0  e n
zekeren Arnoldus Hojel, gehuwd met Marya Haverslag
“fs;;t’7

v. M .

Keurenaer-Brandes. Kq iemand het volgende voor
mij invullen 2

C o r n e l i s  Keurenoer,  geb. te. . . . den . . . ., zoon van
A u g u s t  Keurenaer,  geb. te. . . . den . . . . 1701,  overl .
29 Juni  1778 te . .  . ., eu van.. . ., geb. te.. . . den.. . .;
huwt te ‘s-Gravenha,ge  Louise Brcllades,  geb.  te Bode-
graven, ged. aldaar 10 April 1753, overl. te ‘s-Gravenhage
lö Februari  1834,  dochter  van Jala Co?arnd  Brandes,
geb. te Eisenach  den.. . ., weduwn. van M a r i a  v a n
H o o g e v e e n ,  overl. te.. . . den,. . ., en van R o s e  d e s
lllants, geb. te. . . . den , . . ., overl. te. . . . den. . . .

R .  J. K.

Nievelt (van). Albert Otten van nlievelt,  geb. te. . . .,
den. . . . & 1610 substituut-drossaard der stede en graaf-
schap Leerdam, ook schout en secretaris van de baronie
Acquoi, sterft te.. . . den. . . . en was gehuwd met.. . .,
geb.  te, .  . . den..  . ., doch te r  van . .  . ., overl. te . . . .
den . . . .

Hij had o. m. 2 zoons Otto en Mathijs. Otto sterft
14 November 1672 te Heusden als kapitein, ongehuwd,
en Mathijs huwt 1657 met Geertrui Roerom. Was schout
en secretaris van Acquoi.

Aanvulling on genealogische gegevens in opgaande
en nederdalende linie verzocht.

Amsterdam. D. SCBINDLER.

Oosterlant. (XLIV, 126). Dr. Abraham Oosterlalld
getrouwd  met Clara  van Geel  AO.. . voert volgens een
M.S. Wapenboek ,effen rood en in een gekanteeld
gouden schildhoofd rechts een zwart molenijzer”.

Mr. 1. L. Oosterlan.d,  2219  1779 Advocaat te Utrecht,
voert volgens zijn lakafdruk: gevierendeeld: 1 en 4
een muur met kanteelen langs den bovenrand, uitgaande
van den benedenrand, reikende tot de halve schildhoogte
en vergezeld boven van een molenijzer, 2: in rood 6
spijkers in den vorm van een schuinkruis gerangschikt,
3: in blauw 3 kepers.

Het is duidelijk, dat de kwartieren 1 en 4 van het
laatstbeschreven wapen hetzelfde wapen vormen als dat
van Abraham Oosterla~ad  boveng., terwijl de kwartieren
2 en 3 tezamen het wapen vormen van Clarn VCLI~ Geel
boveng.

Rotterdam. R. T. bIUFcHART.

Radermacher.  (XLIV, 127). Zie de genealogie filr(I~r-
macher.(en Römer) in Macco,  Aach.  Wnppen  & Gen. Dl. 11.

Berlzu-Stegl{tz. H. F. N A C C O.

.
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Rochemont (de). (XLIV, 29, 93, 127). Van het ge-
slacht de Rochemont ontving ik juist nog twee lak-afdruk-
ken waarop de figuren van 11 duidelijk getraliede helmen
zijn en géén moorenkoppen dus. Op het eene staan zij
in front, op het andere naar rechts gewend, maar beide
zijn scherp.

Ginnekeu. STEENKAMP.

Schulte(n).  In Sententien van Kampen, op 10 Nov.
1610 en 24 Nov. 1610, in Accoorden en Transactien
fol. 1 ve. Martis, op 16 Febr. 1614 en in het Register
van Charters en bescheiden in het, Oud-Archief van
Kampen, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Deel VI,
No. 4466, van 2 Sept. 1616, is sprake van ,,voorkin-
deren” van  Bered Jnn(sen)  Schulfe(n),  die in 1619 te
Vriezenveen woont. Momber over die voorkinderen was
Albert Hartsuiker. Gevraagd worden de namen, c.q.
andere gegevens, van de bedoelde voorkinderen, zoomede
de naam van den eersten man van de vrouw van Berent
Jansen SchuIten,  en daar mogelijk Albert Hartsuiker (die
in 1600 gehuwd was met Christina  van OM), als voogd,
van de familie was, ook de namen der bloedverwanten
van dit echtpaar.

‘s-Grac~enhage. C. KRIJYS.

Smits. (Eellce)  Ecerhard  Smits, ook wel Smit of Sm&,
volgens trouwboek van Venlo geboren te Wedda Gron.,
doch aldaar in de doopboeken niet te vinden, huwt te
Venlo 4 Februari 1766 Johcrnna  Aleidu Nechtelt Schmidt-
mann,  weduwe van Capt. Blasius  van Haarlem, geboren
te Venlo, dr. van Ds. Dame1  en Nechteld Kemmewrus.

Wie kan mij inlichten omtrent de ouders van Everhard
smits ?

R. J. K.

Ukena. In 1841 bevond zich in het bezit der familie
Hora Siccama te Groningen een portret van Focco Vkena,
Hoveling te Edermoer enz., i_ 1435. Kan iemand mij
opgeven, waar dit portret gebleven is’?

‘s-Q. S. D. G.

Veeris. (XLIIE,  126). Uit de kerkelijke registers vau
het eiland Curaçao blijkt:

Cornelis Vee& tr. g April 1753 ïIIaritie Aartse Kool,
beiden ge,boren  op C. Als getuigen van den bruidegom
traden op: de Heer Hermanus  Rojer en mejuf. Blana
Maria can der Nietcwburgh  wed. Abram Veeris.

Cornelis  Veeris, wedr. van 11ZayriGe  Aartz  Kool,
tr. 8 Maart 1767 op de plantage van Steven Rasmijn
Maria Rasmijn,  beiden geb. op C. Als getuigen aan
bruidegomszijde: Dnuid Nushardt  en Anthonia  Ver-
meer wed. van Jn?a  Aartsz  Kool; aan bruidszijde:
Steve?a  Rasnij~a  en Naria Hiel Bel1  huisvr. van S t .
Rasmijn.
Bare& Veeris  tr. 13 Oct. 1764  Jannetje  Aartse Kool,
beiden geb. op C. - Get. aan bruidegomszijde: de Heer
Hermnltus  Rojer en juffr. Sara Giesbertha Yeeris.

Barend  Yeeris, wedr. van *Janwetje Aartss  Kool,
tr. 7 Aug. 1767 .iWaria Elisabeth Klinkert,  beiden
geb. op C.
Abrahcrm  Stank, j. m. geb. te Amsterdam, tr. 4 Maart
1769 Awaa Naria  Peeris,  j. d. geb. op C. - Get. aan

D.

E .

F .

G.

H.

1.

J .

K.

L .

îfa
bruidszijde:  Jnn Veeria en S(lrn  Gijsbertha Feeris
wed. Hermalius Rojer.
In 1760 waren get. bij een huwelijk: Barend Veeris
en A n n a  Catharka Exsteela wed. van Aartsx  Kool.
Jnn  Peeris,  wedr. van Altje Koclc,  tr. 27 Sept. 176.
Il*illemina  Liwave?a  wed. Arnoldus Sellenbergh.  G e t
aan bruidegomszijde: Cornelis Peeris en bara Gijs-
bertha Veeris  wed.  Hermanus  R o j e r .
Archiebald Campbell, j. m. geb. te Edinburg in Schot-
land, tr. 4 Nov. 17ti4 Jt-tcoba  Adrincrnna  Teek, j. d .
geb. op C.
Jacobus Croes  tr. !4 Dec. 1764 Dinn Elisabeth Veeris,
beiden geb. op C.
Nicolaas Hendrik It’eerenberg,  j. m. geb. in ‘t Hanoverso,
tr. 28 April 171%  Awa Allettn  Vecris, j. d.  geb.  op
C. - Get. Abraham Maats  en zijne vrouw.
Jacobus Ttnwaard  .ïTlling  tr. 9 Nov. 1766 Alalaa  Mwia
Veeris, j. d. geb. op C.
Joal,nes ArlaoldlLs  vala  Hasendo?ack,  R o o m s c h  j .  m .
geb. te Aanschot, tr. 26 Feb. 1769 Swa G’ijsbertha
Yeeris, gereformeerd ledemaat, j. d. geb. op C.
Abralzam  Gijsbert Yecris, j. m. geb. op C., tr. 10 Mei
1772 Dorothea  Barbara Zolicoffer, j. d. geb. op Berbice
Gabriel  Veeris,  j. m. tr. 19 April 1782 Anna Catharina
Peeris,  j. d. beiden geb. op C.

11 Nov. 1765 gedoopt Jan, zo011  van Barend Veeris
en Jan~aeije  Aartsz  Kool (obiit).

Uit het huwelijk van Conaelis  Veeris en Uaria Rctsn~@
werden gedoopt:
1. Steven., 27 Sept. 1768, overleden 9 Mei 1776.
2. Abraham, 20 Oct. 1771.
3. Jka Willem, 28 Dec. 1774. Get. O. a. Willemilaa Rcrsnaijn

wed. Ijl{. Dh. Veel.is.  Hij overleed 4 April 1780. Op
17 Dec. 1774 overleed Java Willena  Veeris,  derde zoontje
van C. V. en M. R.

4. Steven, 19 Jan. 1779.
Uit het huwel$k  van Abrtrham  Gijsbert  Veeris  en Doro-

thea Barbara Solicoffer werden gedoopt: 1. Hermcrnus
Solicofler
3.

1 6  A p r i l  1 7 7 6 ;  2. Ja11  Wil lem 10 J a n .  1778;
Corjaelis 23 klaart  1781; 4. Gabriel  30 Juni  1782.

Gedoopt 11 Feb. 1783 Jan, zoon van G«briel  Veeris
e n  Alalaa  Catharina  Vee/%.

Overleden: 10 Dec. 1769 Jtlja Peeris,  8 Juli 1780  Jon
Veeris  Baren tsz.

‘s-Grncenhage. P H . F. W. V A N  ROMONDT.

INHOUD 1926, N’. 5.

Bcstuursbcrichten. .- De eerste generaties van het geslacht8 van
Weede,  door W. Wijnn.endts  van Besandt. - Zutphensche geslncht,en.
Bijdrage tot de genealogie Verstc&,  door Jhr. Fl. 11. Röell. - Ec?n
legpenning terecht gebracht door Jhr. Nr. F. Beelnerts vnn  Blokland.
- Van Duyvelandt  van Rhoon, door W. J. J. C. Bijleveld. - Von
Heyden (van Heiden), door 11. H. K. Langenmayr. - Beschrijving
van eenige familiewapens uit Rijnland, door W. M. C. Regt. -
Nederlundsche  Studenten ai~n Duitsche Universiteiten en andere
inrichtingen van Hooger Onderwij+ medegedeeld door Dr. Theol.
W. Rotscheidt te Essen West (Vervolg). - Korte mededeelingen:
Van Keppei van den Ngenborch. - Vrageu en antwoorden: Boel-
Iaard;  Bouwman; Brouwer-Koekebakkor; Brummelen (van); doolwijck
(van).lIagn;  Ewijck (van); Grimmelius; Hanck; Ilenry;  1Iojel;  Keure:
naer-Brandes; Nicvelt (van);  Oosterlnnt; Radermacber;  Rochemont
(de); Sohulte(n);  Smits; Ukena; Veeris.
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Genealogisch - heraldisch Genootschap : ,) De Nederlandsche Leeuw,”
Dit blad versoh+Jnt  maandelijks en wordt aande

leden van het Genootsohap gratis toegezonden.
Bijdragen ea oorreapondentie,  bestemd voor het

Maandblad, zoomede  opgaven van adresverandering
gelieve men te riohten tot den r e d a o t eu r Mr. TH. B.
vALCK LUCASSNN, huize  &wmk?nheidt?,  D&?berge%

De jaarlijksohe oontribntie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te ‘s-Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, f 15.-.
Voor niet-leden is het Yaandhlad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprgs  van f lU.- per jaargang.
Postrekening van den penningmeester NO.  20910.

/
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1‘r
1 Correspondentie betreffende het Genootschap
(n iet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te richten tot den s e o r e t a r is Mr. X. J. THOEASSEN

1& THUESSINK  VAN DER HOOP, i3weelincksir.  50, ‘s-Gsa-
, venhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
I wekelijksohe portefeuille, zoomede  aanvra,gen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den bibliotheoaris A. P. M. A. STOEP  DE
GRAVE, Prins Mauritslaan 44, ‘s-&mxmimge.

De Bibliotheek, gevestigd Bkyenburg  5, ‘s.Bmven-
hage,  is voor de leden geopend iederen Maandag
van 3-6  IIII~ en op nader met den bibliotheosris
overeen te komen wen.

?

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

No. 6. XLTV”  J a a r g a n g . Juni 1926.

BESTUUWSBERICHTE#.
Correspondeerende  leden.

Tot correspondeerend lid zijn door het Bestuur be-
noemd de Deensche historicus en genealoog P. B. G r a n d-
je an, archivaris aan het Rijksarchief  te Kopenhagen,
wiens laatste uitnemende publicatie ,Det  Daneke Rigs-
vaaben”  men in dit nummer onder de aanwinsten van
de Bibliotheek zal aantreffen, en Dr. H. G. A. 0 bree n,
,,docteur ès Sciences historiques” te Brussel, de bekende
au teur  van  de ,,Geschiedenis  van  he t  ges lach t  van
Wassenaer”, van  wiens  hand een  se r i e  be langr i jke
artikelen over de oudste geslachten van Holland en
Zeeland, te beginnen met het volgend nummer, in het
Maandblad het licht zal zien.

Tot lid zijn benoemd:
F. D ANIELS . . . , . . . . . Ure&.
Jur. Cand. Minnebroedcrstraat  4.
A. W. WICHERS H OETH . . . . . Amsterdam.

2e Gonst.  Huygmsstraat  7 1 .
Mevr. J. P. F. VAN PANHUYS-WALLKR  Utrecht.

Emmalaan  22.
Mevr.  M. E.  baronesse T A E T S  V A N

AMERONGEN-VAN  REENEN . . . . Bergen aa?a Zee.
Huize de Dennen.

Het Bestuur geeft  met leedwezen kennis van het
overlijden van den bekenden Luxemburgschen historicus
Dr. N. van Wer ve ke, sedert 1891 correspondeerend
lid van het Genootschap.

Als lid zijn geroyeerd
(krachtens Besluit van de Algem.  Verg. van 28 Mei j.l.):

L OUIS NOË.
G. F. V A N  HOOGENHUYZE.
H. J. L. baron V A N  ISSELMODEN.
Mr. A. K. V I N K.
G. V A N  D E R  TUUK VIËTOR.

Adreswijzigingen.
L .  T .  W I L H E L M Y  V A N  H A S S E L T  . . Scheveningen.

’ Cornelis  Jolstraat 87.
P H . F. W. VAN R OMONDT . . . . . ‘s-Gravenhage.

Jan van  Nassaustrmat 96.
8. J. SWAVING  . . . . . . . . . Amerorrge?&.

Huize de Lindenhof.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Gr an dj e a n, P. B. Det Danske Rigsvaaben. Kopen-

hagen 1926. (Gesch. van den Schrijver).
Catalogus Oranje-Nassau tentoonstelling in het Ge-

meente-museum te Arnhem. Mei-Juni 1926. z. pl. z.j.
(Oesch. van den heer Jhr. Mr. D. P. N. Braswinckel,

secretaris Oranje-Nassau te~ctoonstelli~ag).
Roe 1 an t s, J. M. A. Gedenkschrift ter gelegenheid

van het honderdvijft ig-jarig bestaan van de Groote
Societeit te Groningen, opgericht 1 November 1’766.
N.i.d.h. Groningen 1916.

(Gesch. van den heer P. J. Heres).
Mier i s, F. van. Groot charterboek der Graaven van

Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland, begin-
nende met de eerste en oudste brieven van die Land-
streken, en eindigende met den dood van onze Graaviune,
Vrotiwe  Jacoba  van Beyere; 4 dln. Leiden 1703.

(Gesch. van cJhr. Mr. E. A. ryan  Beresteyn).
Mi eri s, F. v an. Handvesten, Privilegien, Octroyen,

Rechten. en Vrijheden, mit,sgaders  Ordonnantien, Reso-
lutien, Plakaaten, Verbintenissen, Costumen, Instructieu,
eu Handelingen der Stad Leyden. Leiden 1769.

(Gesch. a.b.)
C as t, F. Historisuhes and genealogisches Adelsbuch

des Königreichs Württemberg. Stuttgart 1844.
Recueil chronoiogique de tous les placards, hdits,

décrets,  reglemens,  ordonnances, instructions et traités,
c o n c e r n a n s  l e s  Titres e t  Marques  d’Honneur ou de
Nob les se ,  Po r t  d’Armes,  d’Armoiries  et autres Distinc-
tions, depuis l’année 1431 jusqu’au mois de Mai 1’786.
2 tomes,  Bruxelles 1786.
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Mo u 1 e, Th. Heraldry of fish. Notices  of the principal
Families bearine:  Fish in their arms. London 1842.

W a 1 d en, H ;W  a r d de. Some feudal Lords and their
Seals MCCCI. z. pl. 1904.

Walden,  H o w a r d  d e .  B a n n e r s  s t a n d a r t s  a n d
Badges from a Tudor Manuscript in the College of
Arms. z. pl. 1904.

Fis t er, J. Two Tudor Books of arms. z. pl. 1904.
Drie s ten, J. van. La marche de Lille 1656. Lille

(1884).
Es, N. 1. A. P. H. van. Gedenkboek ter Herinnering

aan de Feestviering van het Korps Rijdende Artillerie.
Arnhem (1893).

(Gesch. van Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn)
M u 1 der, A. Retroacta van den burgerlijken stand in

Zeeland. ‘s-Gravenhage 1926.
(Gesch. van het Dep. val&  O.K. en W.)

L ar t, C h. E. Huguenot pedigrees. dl. 1 London 1924.
(Gesch. valt den schrijver).

Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van
alle volkeren; 33”te  deel behelzende de beschrijving der
Vereenigde Nederlanden, en wel in ‘t bijzonder van
Drenthe. Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen
1796. (Gesch. va?&  den heer J. H. Benier.)

Bij 1 s m a, R. De regeeringsarchieven der geunieerde
en der nader geunieerde Nederlandsche provincien  1676
September - 1588 Mei. ‘s-Gravenhage 1926.

(Qesch. van het Dep. van O.K. en W.)
Sta,mboom  der familie Schaepman. M. S.

(Besch. van den heer Mr. Joan Muller).

Algemeene Vergadering van het Genootschap
op Vrjjdag 28 Mei 1926.

Aanwezig de eereleden Jhr.  Mr.  F.  Beelaerts van
Blokland  (Voorzitter), Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van
Blokland  en Jhr.  Mr.  Dr.  E.  A. van Beresteyn, het
correspondeerend lid de heer W. Wijnaendts van Resandt
en de gewone leden F. L. G. d' Aumerie, J. J, Bastert van
Breukelerwaard, K. F.  L. Bosch, Jhr. H. de Brauw,
W. J. J. C. Bijleveld, H. H. v. Dam, C. B. Dutry van
Hneften, Mr. Dr. W. Dijcktneester, B. J. van Eek, Ir. M.
R. Idema Greidanus,  L. T. van Hasselt ,  J .  Th. van
Munster van Heuven, Jhr. Mr. D. J. P. Hoeufft, Mr.
E. J. Th. à Th. van der Hoop, A. Hoynok van Papen-
drecht, J. Hoynck van Papendrecht, Jhr. Mr. H. J. L.
Th. van Rheineck Leyssius, Mr. Th. R. Valck Lucassen,
H. C. de Man, Jhr. J. K. van Naerssen, Jhr. W. F.
R. van Naerssen, Ir. J. B. Onderwater, J-. Reepmaker,
W. M. C. Regt, Jhr. Mr. A. F. 0. van Sasse van Ysselt,
Mr. A. P. van Schilfgaarde, W. 8. A. J. baron gchimmel-
penninck van der Oye,  H. J. A. van Son, A. P. M. A.
Storm de Grave, C. L. Baronesse van Till-geb. den
Beer Poortugael ,  Jhr.  H. Trip,  R. H. M. Verspyck,
A. B. van der Vies, J. J. Vürtheim Gzn.

De notulen der vergadering van 24 October en het jaar-
verslag over 1925 worden door den secretaris gelezen
en geven tot geen opmerkingen aanleiding. Het laatst-
genoemde zal in het maandblad worden opgenomen.

Namens de commissie voor het nazien der rekening
van den penningmeester, de H.H. H. C. de Man en
Jhr. D. Hoe&, breng t  ee r s tgenoemde  ve rs lag uit.
Alles in orde bevonden zijnds  wordt de penningmeester
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op voorstel  der commissie onder dankbetuiging ge-
dechargeerd en de rekening goedgekeurd.

De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren W.
J. J. C. Bijleveld, Mr. E. J. Th. B Th. van der Hoop
en Jhr. H. Trip, die zich herkiesbaar stellen, worden
herkozen.

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat het bestuur
zich tot zijn leedwezen in de noodzakelijkheid bevindt
een vijftal leden van het genootschap wegens voortge-
zette nalatigheid in de betaling hunner jaarli jksche
contributie, met toepassing van art. VIII der Statuten,
voor te dragen voor royeering. De vergadering vereenigt
zich met dit voorstel. Mitsdien zijn van hun lidmaatschap
vervallen v e r k l a a r d  d e  heeren  Louis Noë, cf. F. van
Hoogenhuyze, H. J. L. baron van Isselmuden, Mr. A.
K. Vink en G. van der Tuuk Vietor.

Bij de rondvraag doet de heer van Beresteyn eenige
mededeelingen over het iconografisch bureau en de
afdeeling familiearchieven. Hij doet een beroep op de
leden om, waar zij in de gelegenheid zijn, den bloei
dezer beide instellingen te helpen bevorderen.

Verder niets meer aan cie  orde zijnd wordt de ver-
gadering gesloten, waarna de heer W. Wijnaendts van
Resaudt een voordracht houdt over een ,Oud-Veluwsche
Afstamming” welke door de aanwezigen met aandacht
wordt gevolgd en tot een leerzame gedachtenwisseling
aanleiding geeft.

De Secreta.ris,

TH . à TH . v. D. HO O P.

Jaarverslag over 1925.
In het afgeloopen genootschapsjaar  steeg het totale

aantal onzer leden van 516 tot 527. Van dit getal zijn
606 gewone-, 12 eere-  en 10 correspondeerende  leden.
Tot eereleden werden in 1926 benoemd Prof. Dr. R.
Fruin en Jhr. Mr. E A. van Beresteyn, de eerstgenoemde
in de jaarvergadering gehouden op 4 April, de tweede
in de buitengewone ledenvergadering van 24 October.
Deze vergadering was belegd ter inwijding van de nieuwe
bibliotheeklokalen aan het Bleyenburg, welke laatste
gebeurtenis, met wat daarmede  samenhangt, zeker tot
het allerbelangrijkste behoort, waarvan in dit jaarver-
slag kan worden gerept.

Reeds lang deed zich in onze vorige woning aan de
Juffrouw Idastraat het gemis aan voldoende bibliotheek-
en afchiefruimte en vooral aan een brandvrije bergplaats
gevoelen. Na ernstig beraad is toen het achterpand der
Duitsche Kerk aan het Bleyenburg voor geruimen  tijd
gehuurd. In ons nieuwe perceel, voor welks inrichting
van verschillende leden zeer gewaardeerde geschenken
werden ontvangen, zijn thans gevestigd (behalve de
administratie van het genootschap en zijn archief) de
Bibliotheek, de eerste sectie van het Documentatiebureau,
én de afdeeling Familie-archieven, aan al welke instel-
lingen straks nog een woord zal dienen te worden gewijd.

In het bestuur kwam wijziging doordien Jhr. H. P.
Witsen Elias, die als pennmgmeester  velen jaren zijn
beste krachten aan het genootschap had gegeven, uit
het bestuur trad. In zijn plaats werd gekozen Jhr. H.
Trip.  In verband met de oprichting eener  a fdee l ing
,familie-archieven” werd de bibliothecaris ,  de heer
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A. P. M. A. Storm de Grave, tevens tot archivaris dezer
afdeeling benoemd.

De maandelijksche  bijeenkomsten hadden op de ge-
bruikelijke wijze voortgang.

Op 20 Augustus vond onze excursie plaats naar de
stad Utrecht en de Vechtstreek. Bezocht zijn de huizen
der Duitsche Orde, Balye van Utrecht, en der Neder-
landsche afdeeling van de Souvereine Orde van Nalta;
‘s middags begaf men zich naar de kerk van Ter Aar,
waar de belangwekkende glasschilderingen werden be-
zichtigd, waarna de deelnemers gastvrij werden ont-
vangen op het slot Loenersloot door Jhr. A. A. wlartini
Buys en te Loosdrecht  op het huis Sypesteyn door ons
eerelid Jhr. 0. H. C. A. van Sypesteyn. De tocht werd
besloten met een maaltijd in het gebouw van de Groote
Club te Amsterdam. Ook dit  jaar was het  de heer
W. J. J. C. Bijleveld, die deze goed geslaagde excursie
heeft voorbereid en geleid.

Het Maandblad,  geredigeerd door Mr. Th. R. Valck
Lucassen, verscheen geregeld iedere maand in den nor-
malen omvang, terwijl dit jaar wederom een staf van
verdienstelijke medewerkers den redacteur iu staat stelde
het orgaan van het genootschap ook naar zQn inhoud
op peil te houden. Menige van degelijk bronnen-onder-
zoek en critischen  speurzin getuigende bijdrage, zoowel
op genealogisch als heraldisch gebied, mocht in de
kolommen van het maandblad een plaats verwerven,
naast zoo menige publicatie uit oude familieregisters,
welke laatste niet zelden de of’ficiëele gegevens op ge-
lukkige wijze plegen aan te vullen en te verst,erken.
In het bijzonder  dient te worden gememoreerd, dat het
genootschap in Juli  van het afgoloopen jaar - ter
gelegenheid van de Nationale Grotiusherdenking - een
Grotius-nummer uitgaf, waarin deze groote vaderlander
in een reeks belangrijke artikelen van uit een genea-
logisch en heraldisch gezichtspunt werd herdacht. H e t
aantal illustraties kon in het afgeloopen jaar op beperkte
wijze worden uitgebreid.

Als medewerkers aan den 43en jaargang mogen naast
den redacteur worden vermeld : de eereleden -Jhr. Mr.
F. Beelaerts van Blokland, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
van Blokland, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn en J. D.
Wagner,  de correspondeerende  leden Mr. P. C. Bloys
van Treslong  Prins en W. LVynaendts  van Resandt, de
gewone leden, 8. J. Bicker Caarten, W. J. J. C. Bijleveld,
D. ‘G. van Epen, Mr. E. J. Th. a Th. van der Hoop,
Jhr. Mr. A. H. Nartens van Sevenhoven, Mr. D. M.
van Gelder  de Neufville, Mr. D. F. Pont,, W. M. C.
Regt, Jhr. H. H. Roëll,  W. A. van Rijn, A. P. M. A.
Storm de Grave, Mr. F. F. baron de Smeth, H. W. van
Tricht,  J. D. Uhlenbeck, A. B. van der Vies, P. D. de
Vos, Mr. A. L. Heerma  van Voss, P. M. van Walchren
en M. G. Wildeman, en verder de heeren  A. J. F. van
Laer te New-York en W. J. L Poelmans  te Rotterdam.

Van de rubriek ,Vragen  en Antwoorden” werd wederom
een ruim gebruikt gemaakt. De aan het einde van het
vorig verslagjaar ingevoerde regeling, waarbij den leden
in ernstige overweging gegeven werd om alvorens zich
met vragen tot het maandblad te wenden, allereert een
beroep te doen op de verzamelingen van het Documen-
tatiebureau, had een gunstige uitwerking. Eenerzijds
konden hierdoor vele vragers terstond geholpen worden,
terwijl anderzijds de rubriek ,Vragen  en Antwoorden”
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loor dezen maatregel gedeeltelijk werd ontlast zonder
lat zij daarom voor de uitwisseling van gegevens tusschen
le leden onderling aan waarde heeft ingeboet.

Het register werd ook ditmaal samengesteld onder
.eiding  van  den  b ib l io theca r i s  A .  P .  111.  A .  S t o r m
le Grave.

Voor de Bibliotheek was het jaar 1926 van bijzonder
celang door de reeds vermelde vestiging in de voor-
malige Duitsche school aan het Bleyenburg, naast het
Algemeen Rijksarchief. Dat de voor deze zoo gelukkige
oplossing onmisbare medewerking va#n Zijne Excellentie
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
is kunnen worden verkregen, danken wij voornamelijk
aan de bemoeiingen van den Algemeenen R$ksnrchivaris
Prof. Mr. R. Fruin. In het nieuwe gebouw is voldoende
ruimte, waardoor de kostbare bibliotheek op doelmatiger
wijze is kunnen worden opgeborgen, dan zulks in de
Juffrouw Idastraat mogelijk was; het ontbreken van
een catalogus deed zich nu ook in sterkere mate ge-
voelen, reden waarom de bewerking van een nieuwen
catalogus met kracht ter hand is genomen. Al valt aan
het uitgeven daarvan om financienle redenen binnen af-
zienbaren tijd niet te denken, een dubbele catalogus
op fiches, nl. systematisch en alfabetisch is nu in wording;
de twee belangrijkste onderdeelen, genealogie en topo-
graphie zijn gereed, terwijl aan de overige onderdeelen
wordt doorgewerkt.

Ook in het nfgeloopen jaar mocht de bibliotheek zich
in de steeds toenemende belangstelling der leden blijven
verheugen,  ‘t geen vooral tot uitdrukking kwam in het
aanzienlijke aantal schenkingen, 132, terwijl het totale
aantal aanwinsten 155  bedroeg. De bibliotheek bevat
thans 8192 banden en 3414 handschriften. Alle aan-
koopen geschiedden uit het Feith-fonds. Wat dit fonds
betreft moet ons de opmerking van het hart, dat het
resu l t aa t  van  den  oproep  in  he t  Mei -nummer  van
maandblad 1926 - die allen leden nog eens dringend
ter nalezing wordt aanbevolen - een groote teleur-
stelling is geweest, daar slechts zeer weinigen hieraan
gevolg gaven, zoodat blijkbaar ruim 90% der leden
het bestaan van dit fonds ontgaan is, waardoor vaak
de gelegenheid voorbij ging, om werken aan te schaffen,
die slechts noode in onze bibliotheek kunnen worden
gemist. Men bedenke, dat cclle aankoopen van de biblio-
theek uit het Feith-fonds moeten worden bekostigd.

Het bezoek der bibliotheek, ook van verschillende
belangstellende buitenlanders. evenals het aantal uit-
leeningen was weer grooter  dan het vorige jaar.

De assistente mejuffrouw van Alff heeft in het af-
geloopen  jaar den bibliothecaris met veel ijver  en overleg
terzijde gestaan en diens taak in hooge mate verlicht,
terwijl  ook met wnardeering moet worden melding
gemaakt van het vele nuttige werk, dat door jonkvrouwe
H. J. Witsen Elias en den heer H. E. J. F. du Anarchie
van Voorhuysen belangeloos voor de bibliotheek is gedaan.

Ook voor het  Documentntiebzlreau  blijft de  be lang-
stelling toenemen. Bij Sectie I, onder leiding van den
bibliothecaris, bedroeg het aantal ingekomen en behan-
delde brieven niet minder dan iS0; waar deze meer-
malen geheele  reeksen vragen inhielden, die voor een
aanmerkelijk deel op bevredigende wijze konden worden
beantwoord, mogen wij aannemen, dat de thans ge-
volgde methode de juiste is, om talrijke vragers zoo
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snel mogelijk in te l ichten of den weg te wijzen.
Het tijdroovende  bewerken van den catalogus der

bibliotheek was oorzaak, dat het door ons zelven  ver-
zamelen van gegevens uit archieven eenigzins beperkt
moest worden; toch werden nog een 15.000 fiches ge-
maakt, voornamelijk uit de ter bibliotheek aanwezige
handschriften, die thans voor een belangrijk deel geklap’
perd zijn, terwijl bovendien verschillende leden ons
gegevens zonden, bij hun onderzoekingen verzameld.
Hoe meer van die gegevens ons bereiken, hoe meer wij
voor de leden kunnen doen. Het Documentatiebureau
blijft zich dus dringend aanbevelen voor mededeeling
der door onze leden verzamelde vondsten, die onmiddellijk
op fiches worden gebracht en zoodoende voor iedereen
beschikbaar komen.

Sectie .ZI, onder leiding van den heer R. T. Muschart,
ging op de bekende uitvoerige en degelijke wijze voort,
de talrijke ‘vragers op heraldisch gebied voor te lichten,
terwijl Sectie 111, de portretten-afdeeling, ook dit jaar
werd beheerd door den heer van Beresteyn. Over de
werkzaamheden dezer Sectie zijn wederom eenige mede-
deelingen  te doen. In den zomer werden vanwege het
iconografisch bureau een lO-tal collecties in Gelderland
opgenomen, alsmede verschillende kleinere verzamelin-
gen, te samen ongeveer 1000 portretten in particulier
bezit. De bewerking van een 500-tal veilingcatalogi ná
1913 verschenen (het jaar waarin Moes is overleden,
wiens werk op het Prenten-kabinet daarna helaas niet
is voortgezet) werd ten einde gebracht. Dientengevolge
is het aantal stamka:Lrten  - iedere schilderij wordt op
een stamkaart  beachrevon  - tot  25.000 geklommen.
Aangezien elke stamkaart  geklapperd wordt op den
voorgestelden persoon, den schilder en het jaartal, bevat
het Bureau t,hans  ongeveer 36.000 kaarten.

Mejuffrouw M. Heynen  vervulde haar arbeid aan het
iconografisch bureau met groote opgewektheid en acou-
ratesse.

De collectie afboeldingen van portretten bedraagt
thans 1200, nog een veel te gering aantal. Een beroep
op allen, die in het bezit van clichés zijn, om het Bureau
een afdruk te zenden is hier op zijn plaats. Dankbaar
mag het Bureau zijn, dat de Grotius-tentoonstelling en
de Historische-tentoonstelling te Amsterdam de meeste
portretten deden fotografeeren en het Bureau een afdruk
afstonden. De negatieven van de Grotius-tentoonstelling
berusten in onze verzameling. Het aantal negatieven
bedraagt thans ongeveer 400, waaronder begrepen zijn
de negatieven, die sommigen in bewaring hebben gegeven
aan het Bureau.

Inlichtingen werden door het Bureau meermalen
gegeven. Het gelukte nogal eens portretten van ,,onbe-
kenden” terug te brengen, hetzij  door vergelijking, hetzij
doordat het wapen, het opschrift of de afkomst eenig
spoor gaven Een 12 tal musea werden in Duitschland
opgenomen. Verschillende portretten van Nederlanders
werden er gevonden en de voornaamste gefotografeerd.
In Frankrijk heeft LMr.  A. Staring op zijn reizen ver-
schillende musea bezocht en ons notities gezonden. Dr.
C. Hofstede de Groot bleef het werk steunen door ons
t,elkens belangrijke gegevens te zenden, die hij op zijn
reizeu aantrof, en door ons de vele veilingcatalogi uit
uit zijn collectie af te staan ter bewerking. Een woord
van warme waardeering komt toe aan den Heer A. M.
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van de Waal, archivaris van de Nederlandsche Bank,
die met de grootste welwillendheid te Amsterdam zijn
medewerking verleent en aan wien wij een nauwkeurige
beschrijving van meer dan 400 portretten hebben te
danken op de Tentoonstelling te Amsterdam aanwezig.

Wat betreft de sedert October 1926 bestaande af-
deeling Fumilie-Archieven, die zich ten doel stelt, het
bewerken en veilig bewaren van archieven, die in vele
gevallen anders een zekere vernietiging tegemoet zouden
gaan, deze heeft zich reeds ontwikkeld op een wijze,
waardoor geheel aan de verwachting wordt voldaan.
Van den heer Algemeen Rijksarchivaris werden ver-
schillende archieven uit diens depot in bruikleen ont-
vangen, terwijl door welwillende bemiddeling van ZHG.
nog eenige andere familie-archieven werden toegezonden.
In ons archief-depot zijn nu aanwezig, hetzij in bruik-
leen, hetzij als eigendom van het genootschap, min of
meer uitgebreide verzamelingen bescheiden, afkomstig
van de volgende geslachten: Bloys van Treslong,
Calkoen, Emants, van der Goes, van Grotenraay, de
Gyselaar, Heemskerck,  van Heerdt, Hop, Hulft, de Groot
Jamin, van Rhede van der Kloot, Kole, van Maanen,
van der Muelen, de Néree, Bloys van Treslong  Prins,
Rambonnet, Reepmaker, Servaas van Rooyen, Sloet,
van Spaan,  Spiering en van Vredenburch, de meeste
weer met talrijke aanteekeningen  betreffende aanver-
want,e geslachten.

Dat al deze archieven bereids geheel uitgezocht en
behoorlijk gerangschikt zijn, danken wij in de eerste
plaats aan ons eere-lid Jhr. van Beresteyn, die met
groote bereidwilligheid den archivaris ter zijde staat bij
deze omvangrijke taak en door wiens voortvarendheid
en ondervinding op dit gebied, de archieven nu reeds
met vrucht te raadplegen zijn, voor zoover  zulks althans
met de schenkers of eigenaars is overeengekomen. De
bedoeling is, al dezen arohievttn  verder te catalogiseeren
en bovendien de gegevens daaruit ten behoeve der Docu-
mentatie te verwerken. Op deze wijze ontstaan niet
alleen behoorlijk bewerkte inventarissen der archieven,
maar wordt tevens het Documentatiebureau met een
schat van materiaal verrijkt.

Behalve het reeds genoemde personeel, dat het bestuur
en de leiders der afdeelingen met ijver ter zijde stond,
mag de hulp van den amanuensis B. J. van Tilburg
hier zeker niet onvermeld blijven.

Tenslotte nog een enkel woord over onze financiën.
Uit de mededeelingen  omtrent de nieuwe en ruimere
behuizing der bibliotheek en de stichting eener geheel
nieuwe archieven-afdeeling, blijkt reeds dat het genoot-
schap zich in 1926 in een overgangstoestand bevond,
welke het geven van een duidelijk overzicht der finan-
ciën eenigszins  bemoeili jkt .  Tegenover eenige kwade
posten, als verhuiskosten en de schade door het niet
onmiddellijk verhuren van onze oude lokaliteit, staat
het Rijkssubsidie, verleend met het oog op de voor de
bewaring van particuliere archieven door ons af te stane
ruimte.

Op 1 Januari jl. bedroeg het saldo f 1298.26, zijnde
meer dan een jaar tevoren, waarbij echter onmiddellijk
dient opgemerkt, dat door de meerdere exploitatiekosten
tengevolge van de uitbreiding onzer bemoeiingen, de
rekening van ontvangsten en uitgaven een geheel ander
beeld zal vertoonen dan voorheen. Aan huur van lokali-
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teiten werd bv. in dit jaar nog betaald f 636.-  hetgeen
voortaan zal zijn f lOOO.-  ‘s jaars. De post Maandblad be-
droeg f 2775.95, die voor het Documentatiebureau f 143.70
welke laatste post op den duur zeker verhooging behoeft.
Dit geldt ook de post Bibliotheek: hiervoor kon slechts
f126.- beschikbaar worden gesteld, zoodat - waar dit
bedrag zelfs voor de gewone uitgaven, periodieken,
bindwerk enz., ten eenenmale  onvoldoende is - alle
nieuwe aankoopen, behalve die welke uit het Feith-
fonds konden worden bekostigd, achterwege moesten
blijven. Aan salarissen werd betaald f 823.65. De buiten-
gewone kosten, verbonden aan de nieuwe inrichting
onzer bibliotheek, beliepen ongeveer f 460.-.  Dank zij
de nieuwe methode van inning der contributies konden
de inningskosten aanzienlijk worden verminderd. Toch
bedroegen deze nog f 66.- tegen f 126.-  in 1924.

Het bestuur vleit zich, dat uit het bovenstaande blijkt
hoezeer ons genootschap nog steeds op aller krachtige
medewerking en steun is aangewezen; hoe op de oude
en beproefde paden zooveel mogelijk voorwaarts werd
gestreefd, hoe ook nieuwe wegen ter bereiking van ons
doel werden ingeslagen, en hoe onder dit alles ,,De
Nederlandschu Leeuw” in dit hoogst gewichtig verslag-
jaar zijn positie als ernstige en actieve wetenschappelijke
instellmg opnieuw zag erkend en bevestigd.

HET BESTUUR.

Het uitsterven der vrije heeren  van Strien,
door Jhr. Mr. H. J. L. T H . VAN RHEINECK  LEYSSIUS.

De regeerende tak der vrije heeren  van Strien stierf
aan het eind vao de 130  eeuw in den manstam  uit. De
heerlijkheid ging n 1. door het huwelijk van Aleyd van
Strien met Nicolaes heer van Putten over aan laatst
genQomcl  huis om verder met Putten samen telkens in
de vrouwelijke l[jn te vererven. Over de vraag of ge-
noemde Aleyd de dochter of de zuster van den laatsten
heer van Strien was bestond tot nog toe geene  zekor-
heid. De moeilijkheid is namelijk de volgende. We vinden
een  Wi l lem van  S t r i en ,  door  Ramaer  l) Willetn IV
genoemd, dien we met vrij groote zekerhe id  kunnen
onderscheiden van Willem 111 en die in 1276 het eerst
voorkomt  2) en wel als domicellus  de Strien, in 1276
als heer van Strien 3), sinds 1283 tevens uitdrukkelijk
als ridder 4). Deze verkrijgt Zondags na St. Matheus
1286 (23 Sept. 1286) 6) van den heer va,n Hoorne en
Altena de gunst dat zekere leenen  op zijne oudste
dochter zullen overgaan indien hij geen wettigen zoon
nalaat.

Nu is er eene  akte van St.  Catal inendag 1 2 9 0  ( 2 5
Nov.  1290)  6) waarbij  Nicolaas van Putten aan zijne
schoonzuster Hadewye, later door huwlijk  vrouwe van
Liedekercke  en Breda, de haar door wijlen  hare ouders
toegekende erfportie, waaronder een Altena’sch leen,
uitkeert. Dit stuk kennen we slechts uit het register
Putten en Stryen met de houten borden (Algemeen

1) Qeographische Geschiedenis van Holland bezuiden de Lek enB
pag. 199.

*) Oorkondenboek van Holland en Zeeland 11 no. 300.
J) Supplement Oorkondenboek van Holland en Zeeland n*. j85.
4) Oorkondenboek als boven 11 no. 474.
6) Alg. Rijksarchief, leenkamer ‘78 fol. 39.
0) Oorkondenboek als boven 11 no. 750.

Rijksarchief,  leenkamer 78 fol .  37) en een tweetal
daaraan voorafgaande leenregisters (Alg.  R. Arch.,
leenkamer 80 en 80a) welke deze akte niet aan het
origineel, maar aan een vidimus van 1367 ontleenen ‘).
Volgens deze akte leefden de ouders van Aleyd en
Hadewye 25 Nov. 1290 niet meer. We vinden echter
nog 7 Mei 8) en 6 Juni 1293 9) een Willem heer van
Strien, ridder, een broeder dus van Aleyd en Hadewye?
Dit schijnt bevestiging te vinden in hot feit dat Nico-
laes van Putten in een stuk van 6 Mei 1293 l”) den
heer van Strien zijn zweer (zwager) noemt. Zwager
beteekende echter vaak schoonvader, terwijl het ver-
wonderli jk l i jkt  dat Nicolaes van Put,ten  en niet de
laatste Willem heer van Strien de erfportie van Hadewye
zou uitkeeren. Dit. deed m\j twijfelen aan de juistheid
van de datcering van het stuk van 25 Nov. 1290. Ik
meen aannemelijk te kunnen maken dat in de copie
van de duteering de woordjes ,vier ende”  uit zijn ge-
vallen en het stuk te stellen is op 25 Nov. 1294. De
erfportie van Hadewye bestond uit  cene  jaarlijksche
rente van 200 pond Hollandsch oud payement. Ten-
einde haar in het genot te stellen van deze rente werd
zij Zaterdags na Groote vasten avond 1296 (11 Febr.
1296 volgens Paaschstgl)  11) door hare zuster Aleyd
beleend met verschillende tienden. Is het nu waarschijn-
lijk dat deze zelfde tienden haar reeds vijf jaren voor
de beleening werden toegewezen, namelijk in het be-
w u s t e  s t u k  v a n  25 Nov .  1290? Afdoende  l i jk t  mij
echter eene akte van Sinte  Cutalinendng  (26 Nov.) 1294 12)
waarb i j  ,Hadewy  dochter mijns haeren LVillems here
van Striene dies Got die ziele hebbe” erkent dat haar
z w a g e r  ,,Nyclaes  van Putte” haar gegoed heeft  ,an
sulke goedinge alse miin heere vader ende  miin vrouwe
miin moeder dair God die siele of hebben moet bewisede
binnen horen levenden live”, nl. aan 200 pond Hollandsch
oua payement ,,ende  hi mi die voiraei3e  r e n t e  h e v e t
bewiset an alsulker  goedingen als hi  mi beschreven
hevet ghegeven besegelt mit sinen  oighenen zegelen
ende onser  vriende zegele  die hi daer toe gebeden hevet
dat zi hair zegelen dair an hebben gheha.ngen name-
like miin h e e r e  J a n n e  hcere van Arkel, miin h e e r e
Diederic heere van Brederode, heren Hertberen van
Drongelen, ridders en de Floriis van Borssele minen oom
ende mi die coirseyde  g o e d i n g e  hecet  gebracht  vry ende
quite van allen aentalen van allen mannen ende hevet
mi gelovet die goedinge te waerene jegen elken  mensce
vri ende quite  van allen sticken die daer op waeren
op den dach dat dese Zettre  wrtrd gemnect”. Duide l i jke r
aanduiding van het stuk van 26 Nov. 1290 kon wel

7) Het register Putten en Stryen met de houten borden (leenkamer
78) bestaat voor een groot deel uit latere afschriften der akten uit
leenkamer 80. Leenkamer 80a is een duplicaat vnn 80, hetwelk eerst
in de 19” eeuw in het Alg. Riksarchief  terecht kwam  en reeds oud-
tijds uit het Putten en Stryensohe  arollief  moet zijn geraakt. Dit
blijkt bijv. uit het feit dat eene lijst  van leenmannen van c. 1308,
welke in 80 bijna onleesbaar is in het register met de Ilouten  borden
niet is getranscribeerd, terwijl deze lijst in 8Oa  volkomen leesbaar
is. Trouwens in 80 en niet in 80a staat het bij elke akte aangeteekend
indien zij is getranscribeerd.

8) Oorkondenboek als boven 11 no. 845.
Q) Oorkondenboek als boven 11 no. 847.
1”) Oorkondenboek als boven 11 no. 844.
11)  Van den Berzh neemt hier in Oorkondenboek 11 no. 932 Paasch-

stijí aan, doet, rn& zulks niet dan wordt de tiidsafstand tusschcn
aanwijzing en beleening tot enkele maanden teruggebracht.

11) Leenkamer 78 fol. 39 en 39vO.
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niet worden gegeven, de tienden, welke in beide stukken
nauwkeurig omschreven worden, zijn trouwens dezelfde,
de getuigen zijn dezelfden en beide stukken zijn van
St. Catalinendag. Mij dunkt we kunnen gerust aan-
nemen dat in stede van 1290 in het register Putten
en Stryen met de houten borden fol. 37 en derhalve
ook in deel 11 No. 750 van het Hollandsche oorkonden-
boek gelezen moet worden 1294.

De moeilijkheden omtrent de afstamming van Aleyd
zijn hiermede opgeheven, zij was de oudste dochter
en erfgename van den laatsten heer Willem, heer van
Strien, die niet in of voor 1290, doch eerst tusschen
6 Juni 1393 en 25 Nov. 1294 is overleden.

Het Deventersch regeeringsgeslacht Marienburgh,
door Mr. EI. KR O N E N B E R G .

In 1909 publiceerde ik in de Verslagen en Mededeelingen
van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis een genealogie van dit geslacht
in hoofdzaak gebaseerd op een handschrift in particulier
bezit te Deventer. Verdere studies over dit geslacht
hebben nog zooveel aan het licht gebracht, dat ik niet
aarzel dit een geheel nieuwe genealogie te noemen. Alle
da,ta zijn aan officieële  bronnen ontleend; mocht dit een
enkele maal niet het geval zijn dan zijn ze cursief gedrukt.
Aan Jhr. H. H. Röell te Eefde dank ik verschillende
gegevens betreffende de oude Zutphensche t.ak, aan Dr.
M. E. Houck te Deventer bijzonderheden over do oudste
in Deventer voorkomende leden van dit gesla.cht.  De
oude stamboomen laten deze familie in Zutphen haar
oorsprong nemen. Toch verdient het opmerking dat reeds
in de Deventer renunt’iatieboeken  van 1474 een huis aan
de Poot ,,geheijten  die Merijenborch”  v o o r k o m t .  O o k
later n.1. in 1634 komt te Deventer de naam voor met
Jcln Muriel~,berch,  die in dat jaar zijn erf en huis in de
Norenbergatraat verkoopt (rocuntiatieboeken  bladz.  143)
en in 1562 met Heurick ddctrienberch,  die in het huweli;jks-
register na St. Michaël ingeschrevnn  staat met l~l~ijntgen
Hermnfa Wolfftdsdr  1). Beide personen zijn echter in
den stamboom voorloopig niet te plaatsen.

De twee eerste generaties ontleen ik aan de oude
door mij geraadpleegde handschriften, daarbij evenwel
uitdrukkelijk op den voorgrond stellend, dat alleen van
de onder 11 sub 5e genoemde Geertratid  het bestaan tot
nu toe officieel vest staat; evenmin heb ik tot nu toe
absolute zekerheid, dat de sub 111 genoemde Joan en
de sub 1111~  genoemde Be,*elld zonen zijn van de sub
11 genoemde Joan;  het bestaan van dezen laatsten wordt
evenwel bewezen door de straks te noemen acte uit het
Boek der Morgengaven te Zutphen.

Wapen: op zwart veld een gouden faas in het schild-
hoofd vergezeld van een aanziende zilveren ossekop.
Helmteeken  een zilveren vlucht.

1. .Joan Morienbu,rgh,  geb. 1473, huwt 1508  T r u i d a
Fra~tz;  een genealogie vermeldt hen als t.e wonen
in de Nieuwstad te Zutphen. Uit dit huwelijk 3
kinderen :

_.-. ~
1) 31 Maart 1576. Wintgen  wed. van Henri& Marienbcrch, zich

weder  rernnderzatet  hebbende doet bcwijeing van kindergoet  van
het vaderlijk versterf van zijn en haar zoon Henrich Xarienberch
(Deventer Archief).
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le. Aelbert, j- zonder kinderen.
ae. Joan,  volgt 11.
3”. Geertruid.

11. Joan Marienburgh, wordt in het Zutphensche boek
der Morgengaven vermeld als vader van de vol-
gende Truede of Geertruid. Hij huwde 1” Hilleken
Hemmink;  2” Anna van Luchtererz.  Uit deze huwe-
lijken:
1”. Joan, volgt 111.
2”. Adriaan, als jongman op reis naar Frankrijk

vermoord.
3”. Beren&  volgt IIIa.
4”. Arend,  h u w t  Wilhelmzna Cock.
6”. Truede of Geertruid huwt Gerlach  wan der

Capellen. Het boek der Morgengaven te Zutphen
meld t :  1667  Maand .  na  Sacramenti  Gerlach
van der Capellen Truede Johan Marienborchs
dochter. 200 o. sch. pan oer beider goed.

Te Zutphen huwden 10 Febr. 1613 Jan van
Eijk burger  te Zutphen en Geertruid LMarien-
borgs,  Johan Ruijter gew. Raedvr ien t  nage-
latene weduwe. Mogelijk is zij dezelfde als
de vrouw van Gerlach v. d. Cappellen.

111. Joaa Marienburgh huwt te Deventer na St. Michael
1669 2honnijs  Ferzcer,  dochter van ReiHer  Ferwer.
Bij het huwelijk van zijne dochter Reintgen op 9
Mrt. 1606 is hij al overleden. Uit dit huwelijk:
(de volgorde der kinderen is willekeurig).
ia:
2”.

3”.

Jenneken,  ged. Deventer 31 Oct, 15y4.
Hillekon, huwt Zutphen 19 Oct. 1608 (ondertr.
2 Oct.) ,T(tn Lansinck,  zoon van wijlen Lambert
_La&nck.
Reintgen,  huwt 10 t e  Zu tphen  9  Mr t .  1606
(ondertr .  23 Febr.)  Arent Braeckelman, zoon
van wijlen Arent Braeckelman te Arnhem. Zij
huwt 2O Zutphen 8 Januari 1626 (ondertr. 18
Dec. 1625) Dirc Busser, zoon van Gerrit Busser
te Zutphen.
Albert, blijkens het Zutphensch whaarboek t in
Juni 1664, huwt Zutphen 16 Nov. 1608 (ondertr.
30 Oct. Catharina  Huerninck,  wed. van Roeloff
Hoetinck. Zij koopen  in 1610 de wahre No. 146.
Uit dit huwelijk:
le. Lutgert,  moge$k  ged. te Zutphen 9 Aug:

1609 (de naam in het doopboek is onleesbaar).
Z\j huwt: le ondertr: Zutphen 10 Mrt. 1633
attest. gegeven naar buiten 30 Mrt. 1633
Jan Crabbenborg, zoon van Jan Crnbbelaborg,
burgemeester te Bronkhorst; 20 te Zutphen
11 Juni 1637 (ondertr. 2 1 Mei) Willem  vtln
Neghen,  majoor te Zutphen, weduwnaar
van Henrica  to Goor, en 3” te Zutphen 31
Dec. 1648 (ondertr. 10 Dec.) Hendrick  wan
Boeckholt, zoon van Berent van Boeckholt
te Zutphen.

49.

IIIa. Bere/,d Mnrienburgh, -/- voor 25 Sept .  1699  ( z i e
cat. archieven Groote & Voorster Gasthuis), wordt
3 Maart 1575 burger van Deventer komende uit
Zutphen, 20 Oct. 1686 tot raad te Deventer ge-
gekozen, provisor van het Voorster Gasthuis, huwt
1” 30 Jan. 1569 Zwaantje van der Capellen,  t 4
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A u g  1 5 7 3 ;  hij huwt 2” 7 J u n i  1 5 8 6  Geerbruid
Dorre, dochter van den Deventer burgemeester
Hendtik  Dorre en van Geertruid van Duren. Geer-
truid Dorre was weduwe van Willem Verstegen.
Uit deze huwelijken:
1’. Il’iblem, geb. 4 April 1570, i_ 1595.
20. Joan, volgt IV.
3O. Gerrit, volgt IVa.
49. J’wantien  (Swanida, geb. 15 Maart 1587, _t 3

Sept. 1640, huwt Deventer 7 Mei 1606 (onder-
trouw 6 April) Adriaan van Boeckholt, burge-
meester  van Deventer  1622-1645 en 1649-
1639, cameraar, geb. 1583, t 1660, zoon van
burgemeester Jacob van Boeckholt.

60. Il’il?~elm,  v o l g t  IVb.

IV. Joan Marienburgh, geb. 18 &ov. 1571, I_ voor 2
Mei 1646, wint in April 1600 de burgerschap van
Deventer; is te Deventer 24 Nov. lö99 onder-
trouwd (cop. te Zutphen) met Joajina can Munster,
dochter van wijlen Arent van LlZwnster  uit Zutphen.
Uit dit huweliik :
18.
2”.
3”.
40.
Se.

6e.

7e,
Se,

Beren&  ged. Deventer ‘7 Febr. 1602.
Arent,  volgt V.
Beren&  volgt Va tweeling met
Swentgen,  ged. Deventer 1 Oct. 1606.
Garbrig,  ged. Deventer 29 Nov. 1607, ongeh.
aldaar overleden 20 Febr. 1678 in de Lebuinus-
kerk begraven. Haar testament d.d. 22 Aug.
1673 te vinden in het boek van opene test.
1664-  1679. Dev. Archief.
Fenneken (doop te Dev. niet gevonden), j- 6
Oct. 1672 huwt als weduwe van C’onielis Dam-
man te Deventer 22 Aug. 1647  (ondertr. 22
Aug.) Joan ter Welberg  ged. Deventer, 17 Dec:
1615, lakenkooper te Deventer, weduwnaar van
Willemken Schuppidrs,  en zoon van Egbert e n
van Lijabeth Hendericks.
Jan, gedoopt Deventer 6 Juni 1612.
Hilleken, ged. Deventer 18 Nov. 1613, huwt
Deventer 24 Mei 1646 (ondertr. 2 Mei) Egbertus
Hoppenbrouwer, predikant te Woltersum.

IVa. Gerrit Marienburgh, geb. 2 &Lei  1573, -f te Deventer
1665, lakenkooper op de Poot, lid van de gezworen
gemeente voor de Bergstraat 1625-1655, huwt
1” te Deventer 6 Febr. 1599 (ondertr. 6 Januari:
Jncoba  Voet, ged.  te  Deventer  18 Apri l  1572.
dochter van den Deventer secretaris Jurrien Voel
en van M a r i a  N.X.,  hij huwt 20 te Arnhem 2
Januar i  1668 (ondertr .  Deventer  26 Dec.  1607:
Mnrgaretha Engelen, dochter van Otto Engelen en
van Naleken  van Briellen.
le. Swaa?atie?l, ged. Deventer 3 Nrt. 1600. aldezt
2e. Jorrien, ged. Deventer 16 April 1601. 6 kin
3”. Beren&, ged. Deventer 5 Juni 160%
40. Bered, ged. Deventer 2 Aug. 1604.

deren

6”. Il~illem,  ged. Deventer 28 Juli 1605. I jong1

Uit het ‘Le huwelijk:
60. Jacob, volgt Vb.
70.  Zwaantje, ged. Deventer 6 Febr. 1612, 5_ 1645

huwt te Deventer 6 Feb. 1644 (ondertr. 13 Jan.
Joan ter Smitten, -f 21 Aug. 2657, zoon var
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den Deventer burgemeester Peter ter Smitten
en van Judith Engels; Joan ter Smitten her-
trouwt te Deventer 16 April 1646 (ondertr. 14
Mrt.) Hejarica van Boeckholt, ged. Deventer 16
Aug. 1622, dochter van burgemeester Adriaala
van Boeckholt en Swanida Marienburgh.

8e. Otto, volgt Vc.
90.  Beren&  ged. Deventer 25. Jan. 1614.

100. Aaltje, ged. Deventer 16 Oct. 1616, i_ Juli 1664,
huwt Deventer 27 Dec. 1653 (ondert. 26 Nov.)
Dr. Juris Matthaeus Veren (het  trouwboek
schrijft Ehereta),  ged. te Arnhem 6 Nov. 1609,
zoon van Lubbert Vereti  en van Naleken Bonesseut.

110. ddargarethcc,  ged. Deventer  12 Sept. 1619.
lae. Willem, volgt Vd.

IVb.  Wilhelm  Marienburgh J.U.D., ged. Deventer 28
Januari 1690, + volgens de Overijss.  Almanak 1845
pag. 82 op 9 Febr. 1648, lid van de gezw.  gemeente
voor de Polstraat 1617/18,  burgemeester van Deven-
ter 1619/1647,  Ambtman  van Colmschate 1622, rent-
meester van Sipculo en Albergen  1629, gecomit-
teerde ten landdage van Overijssel 1618, lid van
den Raad van State 1636, huwt Deventer 6 April
1619 (ondertr. 6 Nrt.) Geertruid Assinclc, ged .
Deventer 6 Juli 1602, begraven in de Lebuinus-
kerk aldaar 10 Maart  1679,  eenigst  kind van
Elendrik Assijack  en van A a l t j e  Roecer.

Het portret van Geertryid  Assinck (Moes 230)
door G. ter Borch bevindt zich in de galerij Liech-
tenstein te Weenen.
Uit dit huwelijk:
le. Berelad,  ged. Deventer 2d Juni 1620.
20. Hendrik, ged. Deventer 14 Maart 1664, begraven

aldaar in de Lebuinuskerk 15 Mei 1691, van
1663-1661  gemeensman  te  Deven te r  voor
de Noordonbergstraat, van 1661-1672 burge-
meest,er  van Deventer, gecomitteerde  ten land-
dage, rentmeester van Sipculo en Albergen
1648,1663-1687  ontvanger van Twenthe, huwt
te Deventer 2 Dec. 1651 (ondertr. Deventer 16
Nov.) fYieske~a  (Agnite) Vos, ged. Deventer 3
April 1626 begraven in de Lebuinuskerk aldaar
25 Febr. 1699, dochter van den Deventer burge-
meester Everd Vos en van jdargaretha Vriesen.
Dit huwelijk bleef kinderloos.

Het portret van Hendrik Narienburgh komt
voor op ter Borch’s regentenstuk in de Raadzaal
te Deventer.

3”. Engelbert, ged. Deventer 4 Juni 1626.
49. Gerhard, volgt Ve.
Se. Johan, volgt Vf.
60. Geertruid, ged. Deventer 17 Nrt. 1633.
7e. Willem, volgt Vg .
8e. Derk, ged. Doventer  1 Jan. 1636.
9e. Engelbert, ged. Deventer 22 Nov. 1639.

10”. Engelbert, ged. Deventer 14 Juni 1642.
110. Andries ged. Deventer 27 April 1645, begraven

aldaar in de Lebuinuskerk 16 Sept. 1696, ge-
meensman te Deventer voor de Overstraat 1677
-1696, ongehuwd. Zijn testament d.d. 26 Febr.
1684 in het boek van opene testamenten 1681-
1684. Deventer Archief.



176

V. Arent Marienburgh, ged. Deventer 16 Nov. 1603
_t te  Zutphen voor 23 Januari  1657,  wordt  tot
burger van Zutphen aangenomen 27 November
1628 ,  huwt  1” aldaar  13 Aug.  1628 (ondertr .
Deventer 26 Juli) Geertruid vun Eijl Geurt&., t
22 Dec. 1642; hij huwt, 20 Zutphen 25 Oct. 1643
(ondertr. 8 Oct.) Aaltje Gevers, i_ voor 28 Febr.
1662, dochter van Michel Gevers uit Lochem en
weduwe van Warner Toonhuijs  Willemsz,  met wie
zij 17 Febr. 1630 te Zutphen gehuwd was; hij huwt
30 Zutphen 26 Febr. 1664 (ondertr. 29 Jan.) Clara
Ilyentholt,  dochter van Bart,holdus  Wentholt, predi-
kant te Drempt en Angerlo en van Aaltje Schoe-
mackers  en weduwe van Everhard  van Diemen.
Uit het 1” huwelijk:
le. Guert, ged. Zutphen 27 Juli 1631.
2e. Enneken,  ged. Zutphen 26 Nov. 1632, t voor

9 Oct. 1643.
30. Jan (Johannes), ged.  Zutphen 5 Juni 1636.
40.

60.

60.

70.
80.

90.
10e.

Marjarethn géd.“Zutphen  25 Sept. 1640 be-
graven te Rotterdam in de Fransche kerk 26
Jan. 1673, huwt Deventer 22 Dec. 1661 (ondertr.
7 Dec.) Jonn  Marienburgh, ged. Deventer 12 Dec.
1630 zoon van burgemeester l\‘ilh$m  Marien-
burgh en van Geertruid Assitick,  vertrok in
Maart 1663 van Deventer naar Rotterdam, in
lti74  c l e rck  op ‘t convoij  aldaar,  wonende
Haringvliet. Zuidzijde. Hij hertrouwt te Deventer
8 NOV.  1674 (ondertr. Deventer 3 Oct. attestatie
van Rotterdam 6 Nov.) Barmina Forckenbeek,
begraven Deventer Lebuinuskerk 19 Oct. 1726,
weduwe van den Deventer Secretaris Berent val
Boeckholt.

Het overli jden van Joan Marienburgh te
Rotterdam met gevonden.
Willem, volgt VI.
Uit het 2e huwelijk:
Geert&&  ged. Zutphen 26 Oct. 1646, begraven
te Deventer in de Lebuinuskerk 15 April 1722,
huwt te Deventer 7 Mei 1661 (ondertr. 20 April)
Willem Marie,ìzburgh 1 U.D., ged. Deventer ‘7
April 1634, begraven Lebuinuskerk aldaar 19
Oct .  1711,  van 1659-1670 gemeensman te
Deventer voor de Overstraat, van 1676-1711
burgemeester aldaar, cameraar, gedep.  ten land-
dage, zoon van burgemeester Wilhelm  Mccrien-
burgh en van Geertruid Assinck.
Sibidkr,  ged. Zutphen 19 Mei 1647.
Warser, ged. Zutphen 7 Sept. 1649.
Uit het 38 huwelijk:
Euerhardus,  ged. Zutphen 6 Jan. 1655.
Arnoldina Everharda, ged. Zutphen 23 Jan.
1657 na doode  van haar vader.

Zie over Arent Marienburgh en zijne kinderen
weesboek  der  s t ad  Zutphen  1636-1650  fol.
329 B.V.  en 1661-1657  fol. 60. Den 200 &laart
1658  i s  op  he t  voord raagen  vaïï respective
monberen vati voor eïï naekinderen van wijlen
Arent Marienborch bij Truijtgen  v a n  Eijll  eti
Beltgen  Gever&  ehelijck geprocreiert geaccor-
diert in die vercoopinghe van behuijsinghe al-
h i e r  sen die marckt o p  t ’ h o e c k  vafi Corte
Hofstraete gelegen voor soo veel hetzelve huijs
den onmundigen is aengaende.
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Va. Berent Marienburgh, ged. Deventer 1 Oct. 1605,
1_ 3 Jan. 1667, woont in de.Assenstraat  te Deventer,
licentmeester aldam,  fiuwt I* te Deventer 17 Mrt.
1636 (ondertr. 21 Febr.) Barmken LodewGks,  ged.
Deventer 18 Mrt 1610 dochter van Lodewijk Jansen
en van Elsken  Hamakers; hij huwt 2e Deventer 30
Oct. 1642 (ondert. 8 Oct.) ~Uurgarela  Vos, ged. De-
venter 14 Nov. 1619, begraven aldaar in de Lebuinus-
kerk 23 April 1688, dochter van den Deventer
Burgemeester Evcrard Vos en van Margareta
Vriesen.
Uit het eerste huwelijk:
10.
2e.

30.

40.

60.

Lodewich, ged. Deventer  11 Aug. 1640.
Widhem,  ged. Deventer 10 Mrt 1642.
Uit het ado huwelijk:
Harmina, ged. Deventer.17 Dec. 1643, begraven
in de Lebuinuskerk 14 Dec. 1707, huwt te
Deventer 23 Maart 1669 (ondertr. 6 Mrt.)
Gerrit Gerritzen Po&, ged. Deventer 11 Mei
1628, begraven in de Lebuinuskerk 4 Sept. 1678,
licentmeester, van 1672-1679 gemeensman
voor de Engestraat, zoon van Qerrit Gerritzen
Po& en van S’usanna Croese.

De portretten van Harmina Marienburgh en
van Gerrit Gerritsen Podt hangen in de be-
stuurskamer van het museum te Zwolle.
Everhard, ged. Deventer 20 Juli 1646,  t 7 Jan.
1713, kapitein, huwt Heino Dec. 1676, (ondertr.
Deventer 2 Dec. attest. op Heino 18 Dec.)
Martha Helena Vriesen,  ged. Zwolle 16 Mei
1647, dochter van den Zwolschen secretaris
Jacobus Prieselz en van Helena van der Beeck
en weduwe van den kapitein Rudolf  Meeuwsen.
Uit dit huwelgk ééne  doch te r :

Helena Margaretha Marienburgh, begraven
te Deventer in de Lebuinuskerk 29 Mrt. 1700.
Hillegonda, ged. Deventer 8 Aug. 1647, begra-
ven in de Bovenkerk te Kampen %O October 168f.$
huwt 23 Oct. 1681 teHeerde (ondertr. Kampen 7
Oct.Deventer  8 Oct. attestatie op Kampen23Oct.)
Ba&oldus  ter Berghorst, geboortig van Fra-
neker *),  begraven Bovenkerk te Kampen 26
September 1700, 21 Mei 1669 aangesteld door
Gedep.  Staten van Friesland tot vaandrig (Y
kap. Johan v. Burum, burger geworden van Kam-
pen 16 Jan. 1676, van 1681-1700 lidvandema-
gistraat  te Kampen, ontvangervan de geestellj’ke
goederen aldaar, gecommitteerde ten landdag0
van  Overijssel en ter generaliteitsrekenkamer,
zoon van Jan ter Berghorst en van Jaco-
minn Root. Hij was weduwnaar van Apol-
loniu  1Tan Massum en hertrouwde na den dood
van zijn tweede vrouw met, Aleijda Christina
Stuerman  (ondertr. Kampen 17 Jan. 1690), ged.
Kampen 8 April 1666, begraven Bovenkerk
Kampen 22 Oct. 1706, dochter van burgemeester
H~ndrick  Grrrchtsx. Stzcermnn  en van Anna Boelen.

Zie momberboek  Kampen 1682-1701 fo1.64vo
en 1701-1720  fol, 60 vo. testamenten Kampen
1681-1688 fol. 236 v”.

1) Zijn doop te Franeker niet gevonden; de doopboeken beginnen
eerst met 1650.
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68. Joannes, ged. Deventer 29 Mei 1651.
70.  Tinaafc,  vo lg t  Via.

Jacob Marienburgh, ged. Deventer 28 Febr. 1609,
t voor 3 Oct. 1657, huwt 10 te Deventer 5 Sept.
1626 (ondertr. 5 Augustus) Jenneken Wunderinck,
t voor Juli 1638, dochter van Herman  Wunderinck
en van Greteken Jansen, en weduwe van Jan Ved-
derman, met wie zij 26 April 1618 te Deventer was
gehuwd; hij huwt 2e Juli 1638 (ondertr. Deventer
7 Juli, attest. gegeven op Arnhem; ondertr. Arn-
hem 8 Juli) Susanna Vedderman, ged. Deventer
30 Aug. 1601, zuster van Jan Vedderman voor-
noemd en dochter van Herman  Vedderman en van
Catharina Winolts; Susanna  Vedderman was we-
duwe van Dr Diderick Schutter, momber van het
Vorstendom Gelre  en het Graafschap Zutphen; ha
huwt 3” Mechteld Dobbenbergh, ged. te Deventer
16 Juli 1615, dr van Di Jacobus Dobbenbergh e n
van  Joanna van Elsen; zi j  hertrouwt (ondertr .
Deventer 3 Oct. 1657, attest. op Gorssel  31 Oct.)
met den procureur Gerhard Danielis de Pomerede,
begraven Lebuinuskerk te Deventer 15 April 1691.

10.
28.

3”.
4e.
58.

Uit zijn 1” huwelijk:
Joan, volgt VIb.
Beren& ged. 6 April 1629 te Deventer, huwt
10 te Deventer 16 Dec. 1651 (ondertr. 29 Nov.)
Hester Scholaer,  ged. Deventer 26 Oct. 1629,
+ voor April 1656, dochter van den Deventer
burgemees te r  David Scholier en van Hester
Scherff;  hij  huwt 20 ( t u s s c h e n  zi,in le en 2(
huwelijk was hij in Indië) Terwolde 13 April
1656 (ondertr. Deventer 12 Jan.) J e n n e k e n
Alting, ged. Deventer  31 Aug. 1634, dochtex
van Gerrit Alting en van Merritgen van Lochem
Uit het 10 huwel i jk : J a n  Mariënburgh,  g e d
Deventer 17 Oct. 1652.
Swaentgen, ged. Deventer 10 Oct. 1630.
Swaentgen, ged. Deventer 22 Jan. 16:12.
Hendrika, ged. Deventer 29 Juni 1634, + NOU
1692, huwt te Almen 1651 (ondertr. Deventer
12 Juli, attest. op Almen 8 Augustus) .Jocobul
v a n  Rijssen, j- 10 Ma,crrt 1672,  zoon van Jax
van Rijssen.

Vc. Otto Marienburgh, 1. U. D., ged. Deventer 9 Febr
1613, f 1660, van 1647-1657 gemeensman var
D e v e n t e r  v o o r  d e  Engcstraat,  van lti57-166(
burgemeester  van Deventer,  huwt te Emmerik
2 Juni 1613 (ondertr. Deventer 29 April, attest.
op Emmerik 15 Mei, ondertr. Emmerik 10 Mei)
Gertruid Bergens, dochter van Diderick Bergens,
schepen te Emmerik. (Haar doop te Emmerik bij
gebrek aan registers niet te vinden). Zij -i_  Deventer
1660 kort voor haar man.

Uit dit huwelijk:
‘le. Gerhardus, ged. Deventer 24 Oct. 1644.
2’. Margaretha,  ged. Deventer 3 Mei 1646, huwt

Frangois  Dupré  (Du Pré),  geb. Cignac in Lan-
guedoc, i_ te Hameln 1 Febr. 1706, rentmeester
te H&melschenburg  bij Hameln .  ( In  Hameln
vestigde zich in 1689 een kolonie Fransche
uitgewekenen).

Vd.

3”.

4e.

50.

6”.
70.
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Theodora, ged. Deventer 20 Jan. 1648, begraven
Deventer Lebuinuskerk 18 Aug. 1714, huwt
Wesepe 23 Mrt. 1669 (ondertr. Deventer 6 Mrt.,
attest. op Wesepe 21 Mrt.) &icoltras  Stoltink,
gemeensman te Deventer voor de Noorden-
berg&. 1678, begraven Deventer Lebuinuskerk
13 Nov. 1678, zoon van Everhart  Stoltink, cornet
onder kol. Haersolte, en van Aleijda Smeinck.
Dirk, ged. Devent.er  27 Oct. 1650, naar Enge-
land getrokken.
Gerhard, ged. Deventer 11 Jan. 1662, begraven
Lebuinuskerk Deventer 22 Juni 1716, luitenant.
Agnieta,  ged. Deventer 27 Febr. 1662.
Agnieta, ged. Deventer 5 Mrt. 1654, begraven
Deventer Lebuinuskerk 22 Mrt. 1728, huwt
13 Aug. 1691 Rzldolph  telt Stal, begraven Le-
buinuskerk Deventer 19 Mrt. 1703, secretaris
van Almelo, zoon van Otto ten Stal, schout van
Raalte en van lsabella Clara Eugenia Dobbelr-
bergh.

Willem Marienburgh, ged. Deventer 30 Dec. 1621,
I_ 10 Jan. 1671, lakenkoopman te Deventer op de
Poot, van 1659-1671 lid van de gezworen g e -
meente te Deventer voor de Overstraat, provisor
van het krankenhuis, huwt Deventer 1 Juli 1645
(ondertr. 7 Juni) A n g e l a  Pas of tho Pas, g e d .
Deventer 30 Juli 1620, begraven Deventer Lebui-
nuskerk 23 Sept. 1689, dochter van Gerrit Pas t e
Deventer en van Anna Bodincks.

Uit dit huweliik:
le.
2”.
30.

4e.

Berent,  ged. “Deventer 6 Mei 1647.
Anna, ged. Deventer 17 Aug. 1648.
Gerrit, ged. Deventer 16 Juni 1650, begraven
Deventer  Lebuinuskerk 19 Jan.  1699,  van
1677-1699 gemeensman te Deventer voor de
Bisschopstraat.

50.

IMargaretha,  ged. Deventer 22 Febr. 1652 be-
graven Deventer Lebuinuskerk 28 April 1736,
huwt Deventer 11 Mei 1680 (ondertr. 24 Apr.)
Jacobus Narienbu,rgh,  ged. Deventer 7 April
1656, begraven Deventer Lebuinuskerk 17 NOV.
1708, van 1703-1708 glmeensman  te Deventer
voor de Noordenbergstraat, serviesmeester, zoon
van den gemeensman Joan Marienburgh en van
U’illemken Doogeweert.
bwanida,  ged. Deventer 7 Oct. 1653, begraven
in de Lebuinuskerk te Deventer 10 Juni 1707,
huwt Deventer 13 Nov. 1687 (ondertr. 29 Oct.)
Gerhard Murienburgh,  ged. Deventer 16 Sept.
1666, begraven in de Lebuinuskerk 30 Oct.
1732, lakenkoopman te Deventer, van 1703-
1707 gemeensman te Deventer voor de Over-
straat, van 1707--1732  burgemeester van De-
venter, gecomitteerdo ten landdage van Over-
ijssel, lid van de Admiraliteit op de Maas, zoon
van den gemeensman Jonn Marienburgh e n
Willeminn  Doogeweert. Hij hertrouwt Zutphen
4 Nov. 1710 (ondertr. Deventer 18 Oct. attest.
op  Zu tphen  2  Nov . )  \I’iuanda Lulofs,  g e d .
Zutphen 25 Oct. 1678, begraven in de Lebui-
nuskerk te Deventer 20 tiei 1737, dochter van
Barthold Lulofs en van Hadewich Bzcsch.
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6”. Berharda,  ged. Dëventer 22 Juli 1666, huwt
Maart 1678 (ondertr. Deventer 2 Maart, attest.
op Wesepe 16 Mrt) G’erhardzcs  Michaelis, j- 1684.
predikant te Wesepe 1671-1684, zoon van
Joannes Michaelis, eveneens predikant te We-
sepe. Zij huwt 2” te Deventer 19 Maart 1693
(ondertr. 4 Mrt) Wilhelm Leussink, zoon van
Lambert Leussink te Deventer.

Zie inventarissen Bisschopstraat 14 Mrt Dev.
Archief’.

7e. Beren&  ged. Deventer 19 Juli 1607.
Se. Anna, ‘ged. Deventer 12 Mei 1659.
9e. Otto, ged. Deventer 29 Jan. 1664.

10e. Otto, ged. Deventer 16 April 1666, begraven
in de Lebuinuskerk Deventer 26 Sept. 1697,
diaken.

( W o r d t  vervo1g.d.)

Van Duyvelandt van Rhoon,
door R. T. MUSCHAET.

Naar aanleiding van het verzoek van ons geacht
medelid. den Heer Bijleveld in het vorige nummer van
dit Maandblad (kol. 144) kan ik mededeelen, dat ik
in de ,,Graf- en Gedenkschriften van de pro.vincie  Ant-
werpen” deel 1 op pag. 210 vond: Cornelius Adriaen-
sens van Duvelant, heer in Vosmer, armmeester van
Antwerpen, ob : 17/11 1644, getrouwd met Agneta Ver-
poorten, die ob: 14/12  1664, waarbij Qerardus Adriaen-
sens van Dullelant,  J. U. L., heer ‘in Vosmer, die ob:
6/6 1606, allen begraven in de Cathedrale .kerk te
Antwerpen, en op pag. 191 Pieter Adriaenssens Aldhonisz.,
ob: 4/2 1649, getrouwd met Elisabeth de Vos, die ob:
SO/ll 1081 en Pieter Adriaenssens Kllemsx.,  ob: 27110
1617, getrouwd met Anna Haubrake//, die ,ob: 28110
1601, allen eveneens begraven in de Cathedrale kerk
te Antwerpen.

Voor deze Adriaensens van Duvelant’s en deze Adri-
aensens’ is daarbij als wapen aangegeven ,gedeeld in-
gehoekt van goud en rood.”

Het lijkt mij waarschijnlijk, dat boveng. Qerardus
Adriaensens van Duoelant dezelfde is als de door Elias
in ,,de Vroedsohap van Amsterdam” op pag. 69 ver-
melde Mr. Gerardus Adriaensx. van Duvelant, omdat
10 de dochter van laatstgenoemde volgens Elias Agniet
heet en dus denzelfden voornaam draagt als de moeder
van Gerardus,  20 deze dochter, zooals uit de mede-
deelingen van den Heer Bijleveld bhjkt, bezitster is
van een gedeelte van de heerlijkheid Vossemeer en 30
omdat de naam ,Van  Beneden”, zooals volgens Elias
de vrouw van Mr. Gerrit run Duqrqelant  heet, eveneens
te Antwerpen voorkwam, zooals uit de genoemde Graf-
en Gedenkschriften blijkt, waar wij in deel 1 op pag.
341 vermeld vinden: Anna van Beneden, de vrouw van
Tieleman Brons, wiens vader Tieleman Brons ob. 1516
1666 en die alle 3 in de Cathedrale kerk te Antwerpen
begraven zijn.

Ik vermoed derhalve, dat de door de.n Heer Bijleveld
bedoelde van Duvelandt’s niet in Noord-Holland doch
in Antwerpen moeten gezocht worden.

Thans iets naar aanleiding van zijn diagnose, dat
wij op het sohilderj’ van Willem Buytewegh voor ons
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hebben 2 gezusters van Duvelandt lyan Rhoon en de
heeren Dirc van der &nth  en Johan de Bruyn v a n
Buytewech.

De Heer Bijleveld is tot deze veronderstelling ge-
komen door uit te gaan van het wapen, dat in de,linker
bovenhoek tegen het traliewerk van het venster is
aangebracht. Dit wapen (op de gravure niet al te duidelijk)
moet volgens ZEdl. zijn: ,gevierendeeld: 1 en 4 ge-
deeld ingehoekt van zilver op rood, 2 en 3 in goud
3 roode papegaaien.”

De Heer Bijleveld denkt hierbij aan de combinatie
van Rhoon-van Rossum en brengt daarbij in verband
den hond, die links beneden op den grond zit.

Dat verband tusschen dien hond en het helmteeken
?*an Rhoon wil er bij mij nog maar zoo dadelijk niet
in; ik wil het niet tegenspreken, doch ik denk hier
eerder aan een toeval. De Heer Bijleveld echter houdt
aan dien hond vast en denkt juist daarom aan het wapen
van Rhoon; doch hij raakt daarbij al dadelijk onklaar
met de kleuren, want van Rhoon voert - zooals hij
trouwens zelf opmerkt - gedeeld ingehoekt van goud
op rood, dus niet van zilver op rood, zooals in het
wapen op de schilderij.

Hetzelfde is het geval. waar de Heer Bijleveld aan-
neemt, dat de kwartieren 2 en 3 het wapen van Rossum
zullen voorstellen. Indien ten minste de beschrijving van
het Armorial Général  juist is, voert van Rossum d e
papegaaien rood op zilver, terwijl het wapea op de
schilderij de vogels rood op goud te zien geeft.

De eenigo wapens, die volkomen aan de beschrijving
van den Heer Bijleveld beantwoorden, zijn bweers  (Sweerts,
Sweerts de Weert) voerende ,gedeeld ingehoekt van zilver
op rood” en vnrl  Hodenp$  (oude Delftsche familie),
voerende ,in goud 3 roode papegaaien”. Zie Armorial
Général, Supplément ; Roelants ,,het Guldenboek van
Schiedam” pag. 267 en de Kwartierstaten van van Rhede
van der Kloot en Bär.

De Heer Bijleveld neemt echter aan, dat de kleuren
in het wapen op de schilderij niet juist zijn aangebracht
en komt dan in verband met de aanwezigheid van den
hond (die echter geen windhond eis en die ook geen
halsband om heeft zooals in het helmteeken van de
familie van Rhool,)  tot de slotsom, dat het wapen de
combinatie zal zijn van de wapens (van Duyvelandt)
van Rhoon en van Rqssum, en dat de personen zullen
voorstellen de 2 gezusters ,van Duvelandt van Rhoon
en de heeren vali der Nath en de Bruyn  van Buytewech.

Of deze veronderstelling juist is? Ik betwijfel het.
In de eerste plaats komt het mij voor, dat de ge-

zichten van alle vier personen op de schilderij onder-
ling gelijkenis vertoonen en in de tweede plaats acht
ik de zittende vrouw te zijn iemand op leeftijd’; zoowel
haar gelaat als haar kleeding (in het donker - rouw?)
doet mij dat veronderstellen. De staande vrouw daar-
entegen doet mij in gelaat zoowel als in kleeding  aan
een jongere vrouw denken.

Mijne veronderstelling is, dat wij hier voor ons hebben
eene moeder (weduw6) met hare dochter en hare 2
zoons. (Opvallend is ook de overeenkomst in kleeding
eq in het bijzonder van de schoenen der beide mannen).

De vraag blijft: van wie is het wapen (dat ik ver-
onderstel te zijn van den overleden vader)?

Als ik goed zie, vertoonen de kwartieren 1 en 4
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eeneinhoeking  van slechts 3 stukken. De wapens uara
Duyvelandt, valt  Rhoon, Su;eers en bijna alle gedeeld
ingehoekte vertoonen echter  voor zooverre mij bekend
eene inhoeking van 6 stukken en ben ik derhalve ge-
neigd te besluiten, dat de wapens van Duyvelandt, van
Rhoon en Sweers niet in aanmerking komen.

Deze inhoeking van 3 stukken heeft mij aanleiding gc-
geven eens tezoeken  in de groep 3 punten en in deze groep
n u vind ik slechts éBn wapen, dat volkomen overeenkomt
met het le en 40 kwartier van het wapen op de schilderij.
H e t is het wapen van Henrick. van Aerde  gent.  Rossum,
313 1536 gerichtsman van Bergh, door mij overgenomen
van diens zegel aan een charter in het Graveigk  Huisarchief
Bergh.

Op zijn randschrift staat alleen Henri&  van Aetde,
doch de tekst van het charter noemt hem liTe,lrick  van
Aerde gent Rossum. Het wapen vertoont ,,3 punten uit-
gaande van den rechterschildrand en reikende tot den
linkerschildrand”.

En uit datzelfde Bergsche Huisarchief blijkt, dat in
oude  ttjden in het land van Duffel, dus in de buurt
van ‘s Heerenberg, ook personen van den naam v a n
Rossum zijn gevestigd geweest, als wapen voerende 3
vogels met krommen snavel en lange staart, die pape-
gaaien zouden kunnen voorstellen. Ik vond daarin nl.
de zegels van ,7ohan  c-an Roswm,  31/3 1454 e r fpach te r
te Herwen  (Herwen  ligt aan den rechteroever van den
Rijn dicht bij Lobith en even ten zuiden van Aerd),
en van jufier  Lysbet van Rossum ,,wijlleneer  echte wijff”
van Johan ‘van Rossum met haren momber Geryt van
Rossum, 9/10 1455 te Pannerden.

Alhoewel  ik er geen enkel bewijs voor heb, acht ik
het niet onmogelQk,  dat familieleden van genoemden
Henrick wn Aerde gent Rossum een wapen gevoerd
kunnen hebben, dat gevierendeeld werd met het wapen
vota Aerde met de 3 punten in 1 en 4 en dat van zlcr?a
R o s s u m  met de 3 vogels in 2 en 3. Bij derg. namen
toch vindt men het wapen, behoorende bij den eerst-
genoemden naam, in 1 en 4, dat van den alias in 2
en 3, zoo is het wapen van Johan van Ulft dict. Doornick
(Ao 1684) geviereneeeld met Elft in 1 en 4 en Doornick
in 2 en 3, van Johan l.an Rechteren gend Voorst (Ao 1485)
gevierendeeld mot Rechteren in 1 en 4 en Voorst in 2
en 3, van Mr. J. G. r.an Oldenbarnerelt  galat  T u l l i n g h
(Ao 1771) gevierendeeld met vaja Oldenbanzecelt  in 1
en 4 en Tulling7a  in 2 en 3 etc. etc.

Hierbij doet zich nog het eigenaardige voor, dat dit
wapen van Aerde met de 3 punten alleen voorkomt in
het geval achter den naam van Aerde de toevoeging
,,gent  Rossum” volgt, is dit niet het geval, dus heeten
de personen alleen qjan Aerde (Aerd, Aerdt) dan is het
wapen van de in I be eeuw en later te Herwen, Bilant
en Didam gevestigde personen van dien naam: een leeuw.

Alhoewel ik dus aan den familienaam l-an Aerde
gent Rossum een kans wil geven, moet ik echter er-
kennen, dat ook ik, evenals de Heer Bijleveld,  in conflict
kom met de kleuren voor zooverre die, van R o s s u m
betreffen (de kleuren van het wapen van Aerde ge)zt  Rossum
zijn mij niet bekend).
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Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeelddoor Dr.Theol. W.ROTSCHEIDT  teEssen-West.

(Vervolg  van XLIV,  154).

1658, 21 Juni. Joannes Simonius von den Kamp Julia
Sittardiensis,  albo studiosorum almae universitatis Duis-
burgensis insertus est 21 Junij 1658.

1658, 30 Juli. Jacob Hack Zevenariensis Cliviacus.
30 Julij 1658.

1658, 10 Sept. Henricus de Meree,  ex Academia Neo-
magensi, aetatis 18. 10 Sep tembr .

1658,  10 Sept .  Richardus  Joannes de Neree,  Juris
studiosus, ex Academia Neomagensi, aetatis 17 Annorum.
Anno 1658 10 die Septembris.

1658,  16 Sept .  Andreas Cellnrius  Daventria trans
Isalan., 22 Annos  natus. 16 Septembris die Anno 1658.
[Studeerde 1650 te Deventer.]

1668, 31 Dec. Johannes Ambrosius Polonus Lugduno
Batavorum huc accessit et nomen professus est suum
Ùltima Decembris Anno 1658.

1 6 5 9 ,  11 Sept . J o h a n n e s  Mawchop  Lobitho - Cli-
vensis, Anno 1659 11 Septembris. Veniebat ex Acade-
mia Hardrovicena.

1669, 18 Sept. Gerardus Florentius a Leuwew  Clivo
Zevenariensis, annum agens 20. Anno 1669 18 Septem-
bris. Venit Monasterio ubi, id testante Haeck, philoso-
phiam audiverat.

1669, 24 Sept. Abrahamus Bossier  Suolla Transisala-
nus. Med. st. Anno 1659 24 septembris, annorum  22.
Venit ex Academia Ultrajectina.

1659, 7 Oct. Henricus Zandt Groning: agens 19 annos.
Ex Acad. Groningana ; albo nomen inserebat 7 octobris.

1659, 16 Oct. Arnoldus Sluysken Hardervico Gel.
anno aet. 20. Venit ex Acad. Harderwicena. Nomen
albo inseruit 15 Octohris. Philos. et Juris studiosus.

1659, 16 Oct. Matthias Berck  Sevenariensis, ex Acad.
Colon. Juris st. Nomen professus 16 -octob.

l(i59, 16 Oct. Johannes ab Eek Tyla Gelrus, ex Acad.
Ult.raject.  Juris stud. eodem die nomen professus.

[ 1657, Mei, te Utrecht ingeschreven.]
1659, 16 Dec. Elb. Anton: Baro de Pallant Guelrus.

Venit ex Acad. Salmuriensi 16 Decemb. Ph. et Juris
studiosus.

1660,  19 Febr .  Joannes Goris Noviomago Gelrus.
Juris studiosus. Veniens ex Acad. Patria nomen pro-
fessus  19 Febr.

1660, 12 ,Qpril. Engelbertus Beekman, Juris studiosus
Noviomagensis. Veniens ex Acad. Franequerana 12 Aprilis.

[1648, 16 April :  Engelbertus Beeckman, Neomago-
Gelrus.  Th. (Harderwijk.)]

1660, 21 Mei. Leo Reneman Groninganus. SS. LL.
stud. Venit Brem& et nomen professus 21 Naji.

[1656, 22 Maart te Groningen als ,Leovardiensis,  a.
19 Phil.“, 1659 t.e Bremen als ,Groningan.“,  1661, 22
Juli, als ,,Groningan  , J. Cand.” te Harderwijk.]

1660, 1 Sept. Pabo Albe&  Groninganus. LL. studio-
sus, veniens ex Academia Groningensi 1 Sept.

1660, 13 Sept. Jacobus f:apa Borg Nouiomagens i s .
Jur. studiosus. 13 Septembris. Venit ex Acad. Neo-
magensi.
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1660, 13
Anno 1660,

Sept. Amandus Elbertus

1660, 13
13 sept.

13 sept:
Sept. Gisbertus Zwaefken

ZLcaefken  Gelrus.

Gelrus.  Anno ipso

Ambo fratres eodem  tempore nomen professi, major
ex  Academia  Franequerana ,  minor  e Schola patr ia
Doesburgensi venit.

1660, 20 Sept. A. de Gomans  Haga Batavus. Ex Acad.
Leidensi, inscriptus 20 Sept.

1660,21 Sept. Hermannus Huigen Gelro-Doesborgensis.
2lSeptembris  1660.  Venit  ex Academia Ultrajectina,
ubi Philosophiae operam dederat.

[Te Utrecht in het alb. Studios. niet te vinden.]
1660, 6 Oct. Abra’hamus  Schar@usius  Hard. Gelrus.

Venit ex Acad. Harderw.  et nomen professus 6 Oot.
[1667, 17 Maart, 1664, 22 April, 1674, 30 Sept., te

Harderwijk; 1664, 10 Nov., te Groningen als ,l’heol.”
ingeschreven.]

1660, 7 Oct. Theodorus Bronckhorstizu  Zutph. Geh.
Venit ex Acad. Groningana 7 Octobr.

[1667, 17 Nov., te Harderwijk, 1657, 1 Sept. te Gro-
ningen.]

1660, 7 Oct. Ewoldus a Diemen Zutphano Gelrus;
venit ex Acad. Ultrajectina Anno 1660 7 Octobr. Ambo
Couterranei Juris studiosi.

[Te Utrecht niet vermeld.]
1660, 8 Oct. Lambertus Kempinck Doesburgo Gelrus,

Med. Cand. Nomen professus 8 Octob.
1660, 12 Oct. Johannes Snabell  Neomagensis. Venit

ex Acad. Neomagensi et nomen professus 12 Octob.
Hit Joh. Snabel ob varias nocturnas  ac diversas grassa-
tiones, T-igilumque  aggressus a Senatu 26 Martij 1661
poena carceris condemnatus, quam decreto satisfacere
aliquotice compellatus recusaret,atque ad Senatumvocatus
seu oitatus non compareret,  etc. in biennium relegatus
est 30 Martij. Haec videatur manu Dn. Samuelis a Diest
adscripta fuisse. Sed studiosus iste Joh. Sttabel  postea
restitutus denuo nomen in hoc albo professus  est. Vide
infra ad annum lö63 sub Rectore  Wirico Scriba.

1661, 16 Jan. Petrus Coetsius Arenaco Gelrus.  Pro-
motus ex Schola Arnhemiensi. 18 Annorum. Promotionis
Testimonium exhibens.

1661, 16 Jau. Wilhelmus Creyvenger  Arenaco-Gelrus,
ex schola  Arnhemiensi promotus, 18 Annorum, Promo-
tionis Testimonium exhibens.

1661 ,  2  Jun i .  Johannes  Clnutier  Areuaco  Gelrus,
veniens ex Academia Hardervicensi J. U. studiosus.

1661, 17 Juni. Gerardus Cleuius  Groning. ex Gronin-
gana veniens aoademia, Philosophiae et juri operam
daturus.

1661, 20 Juli. Antonius Simons  van Weert Trajecto
Brabantus. L.L. stud. ex Groningana veniens Academia.

1661,  8 Sept .  Aemilius Cuperus  Bitavo  Gelrus, ex
Neomagensi veniens Academia, Juris studiosus.

1661, 8 Sept. Petrus Pos Noviomago Gelrus et ex
Neomagensi veniens Academia, juri operam daturus.

1661, 12 Sept. Salomon wan den Bogaert Amsteloda-
mensis,  Juri operam daturus.

1661, 13 Sept. Hermannus Ten Winckell Othmarien-
sis, veniens ex Academia Groningana juri operam daturus.

1661, 13 Sept Nicolaus  van ZzjZZ  Ultrajectinus, ve-
niens ex academia  Ultrajéctina  juri  operam daturus.

[1660 te Utrecht ingeschreven.]
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1661, 13 Sept. Theodorus Oolius Leydensis, veniens
ex Academia Leydensi, Juri operam daturus.

1661, 30 Sept. Pancratiua a Groenen  Herenbergensis,
veniens ex Daventriensi gymnasio, juri operam daturus.

[1660, 7. Sopt te Deventer ingeschreven.]
1661, 30 Sept. Georgius Conradus C’rusius Zutpha-

niensis, Ultrajecto veniens huc, Juri operam daturus.
Li 669, 1 1 Mei, te Harderwijk, te Utrecht niet te vinden.]
1661, 30 Sept. Henricus  aB Ittersum Risensis. Daven-

tria veniens. Juri operam daturus.
1661, 25 Oct. LM&tinus  Ludovicus CL %ostorff  Cam-

pensis.  Theologiae et Philosophiae erit studiosus.
lti61, 3 Nov. Gerardus Cremer  Otzmersa Gelrus.
1662, 25 Juli. J. Johan. Everhard. Asschendorp dm-

la1 UI

18
1

S.

ïlinus.  20 Ann. aetat .
662, 16 Sept. Robertus ab Ittemzcna  Risensis. Aetatis
annorum.
662, Sept. Johannes IVierus  Dordrechto Batavus.
l%eologiae  et Philosophiae Studiosus.

1 662, 3 Oct. Wilhelmus Fzcchsius  Osseno-Gelrus.
662, 6 Oct. Rulandus CG KaEck A m s t e l o d a m e n s i s ..-

Philosophiae studiosus, aetat. 18.
1662,  17 Oct. Joh. Henr. 11~x18  Hillel~sbergh  Trajectinus

ad Mosam.
[1664, 28 April, te Harderwijk ingeschreven.]
1662. 20 Nov. Isaacus Sz’esseiius  annorum 23. Neoma-

gensis. ’
1663, 16 Jan. J. Snubell  Neomagensis.

:cf. 1660, 12 October.]
1663, 30 April. Daniel  Asendorp Groningensis, typo-

n;raphus.
1663, 6 Juni. Henricus valz Heeck Groning. Frisius.
[1657, 20 April, te Groningen ingeschreven.]
1663,  6 J u n i .  A h a s u e r u s  val2  Heeck  S S L L .  S t u d .

9 rou. Fris.
[ 1667,  20 April, te Groningen ingeschreven.]
1 6 6 3 ,  12 J u l i .  T h e o d o r u s  Buysero  Hagensis  c u m

tamulo suo.
1663.  31 Jul i .  Nicolaus  Junsso?zius  G r o n i n g a n u s .

ssm ‘st.
1 6 6 3 ,  4  S e p t .  Michael  H e n r i c u s  IIVunder  Sevena-

riensis.
1663, 24 Sept. Carolus Looten  Amstelodamensis.
1663,  9 Oct. Ant Mentken Arenaco Gelrus.
1663, 17 Oct. J. Uronckhorst,  Neoma. Gelrus.
lGG-& 8 Nov. Henricus Rginerus  a Laer  de Lichtan-

berg Gelrus,  studiosus Juris. Aetatis 20.
1664, 8 Nov. Danicl Maximilianus aO Hertnin de Mar-

quett Haga Batavus. Philosophiae studiosus. Aetat,is 20.
Relegatus est.

1666, 3 Jan. Johannes Hoevenagel ,  aetatis 21 anno-
rum, Leydensis.  SS. theologiae  studiosus. Ex Academia
patria huc venit.

1665, 20 April. Jacobus Il’innen  17 aetatis. Lobitho
Clivensis,  ex Classibus Duisb.

16ti5,  27 April. Christianus Schouhnmerus Neerasselo
Gelrus, 18 aetatis Anno.  nomen confessus.

1665,  6 Oct .  Hermannus Brurlscelt  Fris&, circiter
24 Annorum. Ex Academia Franequerana.

1666, 7 Oct. Isaacus Il’aZewe@?s Heusda Batavus. Ex
Academia Lugdunensi. Aetatis 26.

1666, 22 Oct. Johannes de Groeve annos  natus 18,
Groninganus, ex Academia patria.
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1666, 20 Nov. Arnoldus ab Afferden  Ruremondensis
Gelrus, aetatis 20, ex Gymnasio Monasteriensi.

1666, 20 Nov. Guerardus de Wittenhorst, Gelriensis,
aetatis 17, ex Gymnasio Monasteriensi.

1665, 4 Dec. Ernestus Fridericus Wegilin  de Claer-
bergen, aetatis 1.7, Lewardia Fris&, ex Academia Fra-
nequerana.

1666,  21 sept . J o a n n e s  Blancken  Thyl ia  Gelrus,
veniens ab i l lustri  academia  quae est Lugduni Bata-
vorum, aetatis 18.

1666, 26 Sept. Gerardus Negull,  Tila Gelrus, ex aca-
demia Neomagensi, aetatis 20.

1666, 26 Sept. Joannes De Pries Tila Gelrus, aetatis
20, ex classibus patriis promotus.

1667, 28 Oct. Arnoldus Sels Zutphaniensis, ejusdem
ex clussibus, aetatis 18.

1667,  2 Jan.  Phil ippus Wilhelmus T?eidnel*us  Neo-
mago Bat.

[1681, 18 Jan., te Harderwijk als .,Jur. Cand.“]
1667, 25 April. Bernhardus 1Iíasszng  Trajectensis ad

Mosam.
[i670 te Utrecht, 1671, 18 Oct., te Groningen als

,Theol”.]
1667, 9 1Mei. Johannes Spilbergius Amstelodamensis.
[Bezocht 1666 het Gymnasium Adolphinum te Meurs
1667, 20 Mei. Petrus de Neyfa Haga Batavus.
[1668, 3 Oct., te Harderwijk.]
1667, 7 Aug. Nicolaus  Smitetus  Gorcomio-Bntavus.
[1666 te Utrecht als ,,Nicolaus  Smiteius, Gorcomio-

Batavus”.]
1667,9  Sept. Abrahamus Molerus Harlemensis Batavus.
1667, 20 Dec. Ad. Clant van Stedum Groninganus,

hum: Lit. Stud. aetat. ann. 17.
1667,  20 Dec.  Michaël  Borgesius  Groning.,  hum.

lit. et S.S. Theol. stud. aetat. 24.
1668, 11 Juni Johannes Clant  Nobi l i s  Gron ingo

Omlandus.
1668,2  Oct. Joannes GerhardusQuiex  Amsteldorpiensis.
1668, 3 Nov. Hendrick  Merck  van Brevoort.
1669, 1 April. Bernardus BuEsinck  Hollandus.
1669, 3 Juli Cornelius de Bie Amstelo Batavus.
[1678, 11 Aug. als ,,Cornelius  de Bij,, Amst.-Batavus,

J. Cand.” te Harderwijk.]
1670,  16 Mei.  Willem oan Oort Bommela  Gelrus,

SS M. Candidatus. Venit ex Academia Ultrajectina.
[Te Utrecht lö63 ingeschreven.]
1670, 20 Mei. Fredericus a C’oeveraen,  Geldrus.
[1668, 14 Jan. , F r e d e r i c u s  a Coeverden,  Geldrus, a.

18. Jur. (Groningen)].
1670, 15 Sept. Hermannus ab Bummel  Eiberga Gelrus.
[1674,1  Oct., te Groningen, 1677,30 Juli, te Harderwijk

als ,Jur. Cand.“]
1670,23  Sept. Gerardus ab Buyn Sittardiensis, examen

sustinuit.
1671, 14 Juli. Joannes Kleinen Sittardiensis. Juris

utriusque Candidatus.
1671, 4 Aug. Joannes Gerardus Buckner Daventrien-

sies, venit Colonia et sustinuit examen.
1671, 16 Sept. Theodorus Foryert Arenaco-Gelrus,  16

praeter propter  annorum,  venit ex Lycaeo Neomagensi,
ubi philologiae et juri operam dederat.

1671,24  Nov. Theodorus Wilhelmus ab Hövel  Leydensis.
1673, 14 Jan. Albertus Kluppel Daventriensis.

1673, 28 Sept. Meinoldus Boeseken Zevenariensis.
1674;  28 Aug.  Henricus Coetsius. Annorum  22.

Arenaco Gelrus. Ex Academiis  Noviomagensi Ultrajectina
etc. nobis adest.

1674, 28 Aug. Antonius Gaynlans  Arenaco Gelrus,
annorum 21. Ex. iisdem Academiis  adest.

[1677, 4 Febr. te Harderwijk als ,jur. tand”].
1676, 6 Jan. Antonius Qerits Amstelodamensis, juris

studiosus.
1676, 11 Nov. Otto Hem. Hoeve lt. studios. Borcolia-

Gelrus. Venit ex Academia Groningana.
[1671, 12 Oct. Otto Hoeven, Borckeloënsis. J. (Har-

derwij k.)]
1677, 28 Sept. Daniel  Keunen Amstelo  Batavus, ex

Gymnasio Amstelodamo.
[1681, 18 Maart als ,jur. cand.” te Harderwijk].
1678, 6 Jan. Henricus van deti  Bergh Amstelodamensis.
1678, 12 Jan. Georgius Kluppel Daventriensis.
1678. 18 Mei. Berthold de ffent  de &anderswijck  Bom-

meliensis.
1678, 30 Sept. Gerhardus Haack  Zutphaniensis.
1680, (?). Theodorus Fabricius  Ossendrecto Brabantus.
1680, 1 Aug. Corn. vnn. d. Tocht Gouda Batavus.
1681; 10 Jan. Fredericus Beerninck Ultraject. Ex.

Academia Ultraject. Aetat. 17.
1681, 26 April. Hermannus Boom Sevenariensis, an-

norum 21, ex Academia Coloniensi.
1681, 14 Sept. Dominicus ab Epema  Coudomo Frisius,

20 anno. Ex privata Iustitutione, inde Examini se sub-
jecerat.

1681, 13 Dec. Balduinus Assuerus Medioburgo-Zelan-
dus, annum agens 24.

1682, 7 Sept. Johannes val1  Phelen Hagae Bat., an: 19.
[1686, lö Juni, als ,,Jur. Cand.” te Harderwijk.]
1682, 16  Sep t .  Johannes  Gera rdus  Vulder  Gelrus,

18 ann.
1683, 28 Mei. Henricus Johan van den Bergh  Am-

stelodamensis.
1683 ,  22  Aug  Anthon ius  ran \Ya?cheren  Sylvaedu-

censis. Testimonio professorum illustris gymnasii Syl-
vaeclucensis erat instructus.

1683, 23 Aug. Joannes Henricus Roller Grolla Gelrus.
1683, 11 Sept. Gerhardus Visscher Daventriensis, stu-

diosus juris.
[lti78,  18 Dec. te Deventer, 1684, 19 Febr., te Har-

derwijk ingeschreven].
1683,  3  Oct .  Petrus  Eenmrcunua  RhadEL-Gelrus.  E x

classibus Mörsae promotus.
[1679  stud. te Meurs: ,Petrus Eenmannus, Niekercka

Meursensis.“]
1684, 26 Oct. Johannes Bernhardus Becker  Sevenar&

Clivensis.
1686, 4 Maart. Petrus Lemmens Sittardâ Juliacensis,

Candid.
1683, 6 Juni. Johannes Kluppel, Daventriensis.
1685, 20 Sept. Joannes I,liessels  s’ Herenbergensis .
1686, 18 Febr. Philippus Cornelius TobZius Campensis.
1686, 2ö Sept Jacobus Spich Haganus.
1688, 10 Mei. Henricus Smit Zevenariensis.
1688, 10 Mei. Simon Jansen Zevenariensis.
1689, 13 Mei. Franciscus Palmers  Noviomagensis,

Coloniae juri operam navavit.



[1698,  1 0  Oct; ,,Franciscus Palm&, Neomag.-Gelrus.
J. Cand.” (Harderwijk) 1

1689, 24’ Aug. E&ndus Frevnery Amstelodamensis.
[1690, 6 Sept. ,,Emundus Fremery, Clivensis. 20 M.”

(Leiden).]
1690, 16 Maart. Stephan SchacZZ  Tyla Gelrus.  Operam

dedit rei literariae Ultrajecti ad Rhenum.
[1708, ,Steven  Schuil, Tyla-Gelrus” (Utrecht).]
1690, 16 Maart. Johannes Pellee  Neomago Gelrus.

Academicus fuit per semestre.
1690, 16 Maart Johannes Schaghen  Roterodamensis.

Ante semestre ad lectiones publicas admissus est.
1690, 18 Maart. Arnoldus Balduinus Blancken Tila

Gelrus.  Ante semestre est promotus ex gymnasio Tilae.
1691, 11 Sept. Gualterus van der Laer, Noviomagensis.
169 1, 13 Oct. Paulus Roeters Amstelod. Batav. Medic.

Candid.
1691, 13 Oct. Henricus Cunfers  Astensis ex majoratu

Sylvaeducensi.
1692, 24 April. Gerbrandus DaandeEs  Dotecom.
1692, 23 Juni. Hercules vnn Loon Amstelo Batavus.
1692, 10 Sept.

LL. stud.
Hermaunus  bcherius Groninganus

1692, 18 Sept. Arnoldus Arentzen Daventriensis.
1692, 24 Sept. Fredericus Wilhelmus van Broeck-

hzqsen Neomago Gelrus:
[1693, 9 Jan., als ,,Theol.”  te Harderwijk.]
1692, 8 Oct. Henricus BZancker*  Thyla- Gelrus.
[Bezocht 1691 het Gymnasium Adolphinum te Meurs;

1696, 28 Aug., te Utrecht ingeschreven.]
1693, 19 Sept. Jacobus a Telgen Daventria Transi-

salanus.
[1690, 2 Febr., te Deventer ingeschreven.]
1693,21  Sept. Cornelius a Lidt de Jeude  Thiela Batavus.
[1690, 6 Juni, te Harderwijk als ,,Jur. Cand.“]
1693, 21 Sept. Gerhardus de Raadt Thiela Batavus.
1693, 2 Oct. Johannes Fredericus a Goor Novioma-

gensis  Batavus.
1693, 22 Oct. Ditmarus Frans de Raet Boxmeranus.
1694, 28 April. Wilhelmus Arton Ultrajectensis ad

Mosam.
1694, 1 Mei. Wilhelmus Reynerus Apkenkrs  ad Mo-

sam Trajectensis.
1696, 29 April. Balthasar Cloeckhoff  Culenburgo Ba-

tavus.
1696, 10 Sept. Christianus Augustus Cloeckhoff  Cu-

lemburgo Batavus.
lö96,  6 Febr. Leonardus Essenius  Boemela Gelrus,

med. stud. accessit ex Academia  Ultrajectina.
1696, 14 Sept. Diedrich Christian Wonder  Sevena-

r i e n s i s .
1696, 14 Sept. Wilhelmus Wunder  Sevenariensis.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.

Geslacht Verstege
(XLIV,  136-141) .

In aansluit ing aan de belangrijke ,,Bijdrage  tot de
genealogie Verstege”, door Jhr. H. H. Röell (zie Ned.
Leeuw,  448  jrg., no. 5,  Mei 1926,  kol .  130 en vlg.)

kunnen nog dienen de volgende uittreksels uit het artikel
van den ‘Heer G. Beernink:  ,,Uit de gerichtssignaten
van Veluwe, (1626-1668)“,  in Deel XVI van : Bijdragen
en mededeelingen  van ,,Gelre”,  jrg. 1913, blz. 95-103.
De juistheid van het medegedeelde blijft voor rekening
van den schrijver.

1. Derick van der Stegen, in 1606 bezitter van de
hofstede ,De Steeg” te Stroe onder Garderen.
Kinderen :
10. Jan (Johan), die volgt 11.
2’. Evert, leeft nog in 1639.

11. Jan (Johan) ter Stege, (,Jan Diericks, to Stroe”).
Kinderen :
10. Gerrit, die volgt 111.
2”. Dirk, die volgt III bis.

111. Gerrit ter btege, overl. kort na 1629.
Een zoon: Joannes, die volgt IV.

IV. ,Joannes  Gerrits  Verstege”, genaamd ,Anastasius
Veluanus”, bekend hervormer, geb. + 16 19, overl.
tusschen 7 Febr. 1670 en Mei 1071,  huwde met
Johanna  Pithopoea, die in 1673 hertrouwde met
Johannes Jungnitius.
Uit het eerste huwelijk:
M a r i a  ?7erstege,  die 24 Aug. 1686 huwde met
Quirinus  Reuter.

111 bis. Die&k Jans (ter Stege); te Stroe, vermoord in
Garderbroek rC_  1640.
Kinderen :
10. Gerrit, die volgt IV bis.
2”. Jan, die vermoedelijk een zoon Dierick’)  had,
zie Trouwboek van Nijkerk : ,Dierick Jutwe??,  Jan
Disricksenson van Stro (ende)  Grietgen Stephens,
Stephen  Diercksen dochter van. ,,.Wullenho”,  12
Nov. 1696, en daarbij: ,‘copulatl  in Garderen.”

IV bis. Gerrit (Gerardus) Verstege, geb. te Garderen
_C 1532, studeerde te Rostock; in Wezel komt hij
voor onder de leeraars  van de Latijnsche school;
19 Febr. 1669 werd hij als stud. te Heidelberg
ingeschreven; 9 NO V. 1669 stud. te Genève; van
1661-1672 ger. pred. te Armsheim bij Alzey, in
de Paltz,  overl. 24 Sept .  1672 te  Heidelberg,
huwde Phoebe, dr. van Qeorg  Jungius, zijn ambt-
genoot te Alzey ; zij hertrouwde met Petrus Gellius
Faber de Boumcr,  pred. te Zutphen van 1677--1383,
te Leer van 1683-1691,  te Zutphen na 1 6 9 1 .
Uit het le huw. drie kinderen, waarvan het 30
volgt, v.

1) In NO 4558 van de “Rekeningen der Keurmeesters op de Veluwe”,
Aroh. Rekenkamer, R1Jksarch.  Gelderland, loopende  van 19 Oct.
1596-18 Oot. 1599, vond ik op fol. XXII: ,,Derrick  Veersteegh  is be-
sittende een vrij heerengoet genandt ter Steegh gelegen in den
kerspel van Garderen”,  etc. ; en in No. 4563 van dezelfde Rekeningen,
loopende van 19 Oct. 1663-23 Aug. 1605, fol. XVII: “Deriek Verstqe
ende sön huisfrouw sijn besittende een vrijheeren  goeth genandt
Terstege in den kerspel1 van Garderen  gelegen, ende  overmits dese
tijt van opruckinge bijnae  g’expiriert was, es aver sulcx Johames
Fontanus, dyenaer godtlicken woordts t’ Arnhem, optcn XIXen May
1604 hyer ter oamere erschenen, vereoeckende in naeme sijner  prin-
cipalen, prolongat’ie  van 6 jaeren opruckinge, ‘t welok g’accordiert
is”, etc. Indien deze Derick  Vemtege  dezelfde persoon is als de boven-
genoemde n Dierick Jansen“, die 12 Nov. 1595 met Grietgen Stephens
huwde, dan was 11e een volle neef van Gerrit Veretege,  gehuwd met
Sibtila  Fontanus,  dochter van den hiergenoemden Johannes Fontanue.
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V. Gerardus Verstege, als stud. te Heidelberg inge-
schreven 21 April 1689, pred. te Qarderen  van
1693-1694; van 1594-1696 stond hij zin stief-
vader bij in zijn dienstwerk te Zutphen; huwde
met Sibilla  Fontahus,  dochter van den bekenden
Arnhemschen predikant Johannes Fontanus. Ui t
dit huw. : 2 zonen, Samuel en Philippus, welke
laatste van 1624 tot zijn overlijden, in 1644, pred.
te Nunspeet was.  (Zie verder:  Bijdrage tot  de
genealogie Verstege, door .lhr.  H. H. Röell.)

Ter staving van het huwelijk van &rardus  Verstege
en Sil& Eontanus,  vond ik in het Recognitieboek
van Harderwijk (1640-1660)  het testament van ,,Sara
Fontnna, wede van wijlen D. Ellardo van Mehen e), in
sdn leven bedienaar des Godtlioken woorts alhier”,
waarin o.a. staat, dat genoemde Sara Fontana legateert
aan : ,haer nicht, Sibilla  Verstege”, o.a. : ,,twe schilderien,
d’ een van haer, Testatrice, en d’ ander van haeren
Sr. Eheman &llaldo cah Mehen,  die lest nieuw geschildert
ztin,‘, en ,aen haer nichtien Sara Verstege”,  o.a.: ,haer
bijbel met fluweel betrocken en met silver beslaegen
sijnde,  daer Sara Fontana op geteickent sta&“, etc. etc.
,,Begerende  dat gemelt haer nichtien SiGilla en Sara
Perstege,  nae haer Testatrice overlijden, voor uijten
genieten en erflick beholden sullen, en dan evenwel
met  haer  andere Erfgenaemen ter geli jcker delingti
treden : nominerende daertoe midts deses de ses kynderen
v a n  haer n e e f  P h i l i p s  Verstege  zal1 : bi j  Weijntien
Brantsen in ehestaet geprocreert en ‘t soenken  van haer
n e e f  S a m u e l  Verstege  Si. bij Hadewijkien  Wentholts
geprocreert”, etc. Actum den 20en Jan. 1646.

In het Recognitieboek van Harderwijk van 1632-1642
vond ik een acte van 27 Febr. 1641, waarin compareert:
,,Philippus Verstege, predicant  in Nunspeet, voor sich
selve  en  mede  a l s  vo lmacht iger  van  sijne 1.  moije
Sara Fontana.

H. M IJNSSEN.

Van Alphen.
Een goede genealogie van deze familie vóór 1600

zal waarsahijnlijk  wel tot de vrome wenschen blijven
behooron. Een kleine bijdrage vormt het hier volgende,
ontleend aan het ,,EIuys-Bouck  van Jacob van Leeuwen
Begons t  de  290” January ano 1604” ( thans,  naar  ik
meen ,  in  de  b ib l io theek  der  Handelshoogeschool  te
Rotterdam).

Een leengoed te Alphen werd vóór 1600 bezeten door
Jazz va/b Alphen. Hij was de vader van Frans  Jansz.
van Alphen, genoemd 11 Maart 1611, dood in 1619,
daar 26 Febr. 1519 zijn weduwe Marie wordt vermeld.
Zij hadden minstens vier kinderen: Jacob, Lourys,  Alyt
en Jan van Alphen. - MatijsJacobsz. van Alphen (,naezaet
van Frans Jans”)  komt voor 2 April 16-0, 26 Febr.
1622 en 11 Febr. 1641; zijn naam wordt niet verder
aangetroffen. Op den 9 September 1668 verschijnen
Lourys  Fransz  en Alyt, zijn zuster. Als erfgenamen van
Alyt  worden 2 Dec.  1684 vermeld:  S y m o n  Jansz.
van Alphen en Cornelis Baernts van Standingen, neven
en erfgenamen ,van Alyt Frans&  haer m o y ” .  Ter-

2) Zie Trouwboek v. Harderwijk (1591-1649) Ellardncs  Meeniue,
dienaar des h. woorts alhier en Sara I’ontana,  Johannis  Fontani dochte
15 Feb. 1601. Attestatie den 4 Martij 1601.
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:èlfder tijd: Eeuwout Clness, man en voogd van M a r i a
rans&. en erfgenamen van Alyt Franssen. Al deze erf-
senamen komen 1 Nov. 1691 opnieuw opdagen, terwijl
zich daags te voren nog een andere opdoet,  t .  w.
Yornelis Lourys ,‘t Alphen” mede erfgenaam van Al@
Fralrss.  zijn moy.

Sylrlon Jansz. van Alphen wordt 1 Nov. 1691 als
;immerman  vermeld.

W .  M. C. REC+T.

Noorduyn. Cornelis  Pietersz. Noordduin jm. tr. Kat-
wijk a/d R. 16 Mrt. 1676 Tijsje Besijdenbos, ged. Bleiswdk
!ti Apr. 1648, dr. van Klaes Cornelisc.  (V.g.1.  Ned.
Patr. 1919).

W. 8. VAN R I J N.

Van Maneil. (XLIII, 111) J. M. Y. vun M. is geb.
fe Kolham, dochter van Hans  Adam gen. 111,  7 en is
i Maart 1692 te Godlinze  lidmaat geworden. Na doode
laars  vaders is zij met hare moeder verhuisd naar hare
>oms Rengers op Rengerda.

BIJLEVELD.

Verstege. (XLIV, 135). Omtrent den stamvader dr.
Qerardus  Verstege  zijn mij nog de volgende bijzonder-
heden bekend :

Blijkens het medegedeelde in de Kroniek van het
Hist. Geuootschap  X (1849) blz. 269 was G e r a r d u s
Versteech, predikant te Buren, gehuwd met een dochter
van den concierge van het kasteel  van Breda. Wie
deze vrouw was, leert ons een acte in het protocol van
Buren 1612-1616 fo 129, volgens welke een huis in
den Soetendaal te Buren door Mr. Johan Sarcerius op
dl Nov. 1616 overgedragen wordt aan Ds. Gerardus
Versteech en zgn vrouw Susanna Maubuys.

V AN SCHILFCIAARDE.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Bergh (van den). Anna Maria van den Bergh, -t 1662,
gelegitimeerde dochter van graaf Hendrik van den Bergh
(1673-1638),  huwde in 16% graaf Bernard Albert oan
Limburg-SQJrum-Bronckhorst,  welke vóór lti38 overleed.
Volgens een aanteekening  in een oude inventaris van
het waarschijnlijk verloren gegane huisarchief Borculo
hertrouwde zij in 1643 heer Johan v a n  Myrbach tot
Tiesschen. Nadere bijzonderheden omtrent dezen van
elders niet bekenden tweeden echtgenoot gevraagd.

Arnhem. V A N  SCHILF~AARDE.

Beylon. Wie heeft de goedheid onderstaande aan te
vullen. François van der Hoeven, ged. Rott. 6 Juni
1766, i_ te (begr.) . . . den . . ., beroep . . ., tr. te.. . den. . .
Henriette Beylon,  geb. (ged.) te . . . den . . ., t (begr.) te.. .
den. . ., dr. van. . . en van.. .

Uit dezen echt sproten twee dochters (voornamen
enz. verzocht.)

‘S- Gr. v. E .

Hehriette Maria Beylon was eene  dochter van Dr.
Oaspárd Beylon  en Susann.a  Catharina Baud.

Uit haar huwelijk met François van der Hoeven is mij
slechts Béne dochter bekend: Henriette Maria van der
Hoeven, geb. Tilburg 22 April 1804, die 22 Oct. 1828
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te ‘s-Gravenhage huwde met Adriaan David Cornets de
Groot, geb. Bergen-op-Zoom 9 Maart 1799, ontvanger
der registratie en domeinen, overl. Amsterdam 26 NOV.
1833, zoon van Hugo en Catharina Rijkje Swaen van
Poederoyen en broeder van ,7ohanna  Maria Conlets  de
Groot (1805-1839),  die in 1829 gehuwd was met Cor-
nelis van der Hoeven (1802-1852),  koopvaardijkapitein,
broeder van Henriette Maria voornoemd, uit welk
huwelijk ik vond aangeteekend  : François 1830-1830,
François í831-1833, Henriette Maria, geb. 1833, Ca-
tharitla  Rijkje,  geb. 1835 en Cornelis  1837-1837.

VALGK  LUCASSEN .

Brummelen (van). (XLIV, 123). Elisabeth va,n  Brum-
mele» werd gedoopt te Ravenswaay 11 Juli 1680 en
huwde aldaar 1 Januari 1707 Dirk ‘van  R+jnberck.

Arnhem. V AN SCHILFG~AARDE.

El(l) (van der)-Verel.  Wanneer is (te Rotterdam?)
na Dec. 1786 overleden Ysbrnnd  van der El? Hij was
gehuwd met Anna van der Want, i_ R’dam 27 Apr. 1823.

‘s- Qr. K.

Fruitier  de Talma. Petrus Adrianus  F. de T., geb.
21 Jan. 1802, ged. te.. . den.. ., zn. van.. . en van

* tr. te. . .* - *7 1 Juni 1849 Jeanette Petronella Adriatia
Bergsma.

Hij (kap.-luit.-ter-zee) t te.. . 6 Juli 1871.
‘S-Gr. v. E.

Houten (van). Waer en wanneer werd geboren Jan
va?l Houten die te Deventer 8 Mei 1740 huwde met
Beertrui (Geertje) Kappers?

‘s-Gr. K.

Klerck (de). W anneer  werd - te Zeist? - geboren
Frans (François) de Klerck (de Clercq) die te Vlissingen
15 October 1712 huwde met Pieternella Dobbelaers?

‘s-Gr. K.

Leeuw (van der). Wanneer huwden (te Dordrecht
vóór 1712 2) Johannes can der Leeuw met Mogdalena
van der Beekí’ Waar en wanneer werden zij geboren
en overl. zij?

‘s-Gr. K.

Nysingh. Ik bewerk eene genealogie van dit Giro-
ningsch-Drentsch geslacht. Wie bezit aant. (vooral
modern gedeelte) en zou die mij willen mededeelen?
Ook adressen van leden van het geslacht zijn welkom.

‘s-Gr. v. E.

Pauw (van der). Wanneer werd - te Delfshaven  -
geboren Anna van der Pauw die te Z’zee 21 Dec. 1720
huwde met Bartholomeus van Es?

‘s-Gr. K.

Pierson-Bergsma. Jan Pieter Pierson, ged. te. . .
den. . ., ouders?,  kap. mariniers, t te. . . den. , .; tr.
Damwoude 12 Maart 1792 Rimilia Lucia Bergsma. Zij
I_ te.. . den . . . .

‘s-Gr. v. E .

Rhoer (de)-van Diepenbruch. Gevraagd oud&  en
genealogische bijzonderheden omtrent het echtpaar Dr.
Jacobus de Rhoer en Anna Elisabeth van Diepenbruch,
ouders van Ds. Matthias \Vilhelmus  Adam de Rhoer,
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geb. 1715, gehuwd  met Anna Cornelia van Alphen.
(zi; Ned. Patr. 1921122  pg. 334).

W. Ph. V.

Sleyster-Wiggerinck. Wanneer overleed te Zutphen
(vóór Dec. 1779) Jan Sleyster geb. ald. 1 Juli 1703,
geh. ald. 6 Mei 1728 met Wesselina  Wiggerinck, overl.
ald. als wed. 22 Dec. 17991

Wanneer werd zij geboren?
‘s-Gr. K.

Vonck.  (XLIV, 127.) Theodorus (G’erardus)  Fonck  werd
gedoopt te Drie1 (Bommelerwaard) 15 Dec. 1672. Hij
behoorde niet tot een der geslachten Vonck  (van Lienden)
uit de Over-Betuwe, doch tot het Drielsche geslacht
Fonck.  (Vgl. de artikelen over de afstamming van het
ge:sl;kt;an  Lidth de Jeude  in den vorigen jaargang).

V A N  SCHILFCIAARDE.

Vrolo. Wie bezit aant. betreffende dit geslacht, dat
te Rotterdam bloeide (17e en 18e eeuw) en geparen-
teerd was aan de familie van der Willigen?

‘sGr. v. E.

Wade (van der)-van Rijnberk. (XLIV, 128). De bruid
heet niet van Rijnberk, maar van Ryebeeck. E e n
copieer-fout in de hs. inventaris vap  het archief Culenborg
bracht den aanvrager van het spoor!

Arnhem. V A N  SClHILFï3AARnE.

Wentholt. Mr. Ludolf Regnier  IC’., geb. te.. . . 25
Dec. 1751, ged.. . ., tr. te.. . den.. . Oct. 1776 Lucia
Petronella Bergsma. Hij was burgem.  v. Franeker van. . .
tot . . .> ontv. te Harlingen.. ., gecomm. staat ten lands-
dage . . ., collecteur-generaal in Friesland. . ., -i_ te. . .
18 Feb. 1816, zoon van . . . en van. . . . Hij hertr. te. . .
19 Oct. 1788 Magdalena  Zeper.

‘S-cfr. v. E .

Willigen (van der). I’olkert v. d. W. huwde te Rot-
terdam ‘LB April 1693 Aagje van der Linden, geboortig
van Alblas. Hij zou volgens hos. genealogie zoon zgn
van Lucas Lucasx.  v. d. IV. en Agatha van Coninxvelt.
Vra.ge:  van wien was hij zoon; ik heb reden de hns.
genealogie niet als juist aaa te nemen.

Volkert, voornoemd, zou @ene zuster gehad hebben:
Suzannll,  die gehuwd geweest zou zijn met Dirck Val-
kenier. Omtrent dit echtpaar is m’Q niets bekend ge-
worden. - Aanteekeningeu aan der Willigen vóór 1693
zullen zeer welkom zijn aan:

‘s-Gr. v. E.
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Postrekening van denpenningmeezterNo.20910.
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De Bibliothesk,  gevestigd Bleyenbwg  5, ‘s-@men-
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Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten
van Holland en Zeeland,

door Dr. HENRI OBREEN.

De Heeren  van Teylingen en van Brederode.
H O O F D S T U K  1 .

Inleiding. - Bronnen. - Stand van het vraagstuk.

De geschiedenis - of liever - de oorsprong der
geslachten van Teylingen en van Brederode, van welke
het eerste gedurende de 13e eeuw, het tweede sedert den
aanvang dierzelfde eeuti  tot in veel latere tijden een
belangrijke rol speelde in het graafschap Holland, heeft

.

al heel wat pennen in beweging gebracht. Het kan zijn
nut hebben het in tallooze boeken en tijdschriften be-
waarde materiaal eens te voorschijn te halen en over-
zichtelijk te ordenen, alvorens wordt overgegaan tot het
opbouwen van de geschiedenis der beide geslachten uit
de ons thans ten dienste  staande bronnen.

De eerste, dïe ons omtrent de kwestie inlicht, is een
niet onbelangrike  getuige: de Egmonder monnik Wil-
lelmus Procurator, die eerfijds  kapelaan op het slot
Brederode was geweest en m de jaren tusschen 1322
en 1332 een kroniek schreef. ‘) Op het jaar 1321 melding
makende van het huwelijk van Hendrik, den toenmaligen
heer van Brederode, met Elisabeth, dochter van den
heer van Fontaines, zegt Willelmus 2) als kapelaan van
Brederode van de gelegenheid gebruik te willen maken
om iets omtrent dit geslacht mede te deelen.  ,Gij moet
weten,” aldus zijn verhaal, dat ik hier uit het Latijn
overzet, ,dat de eerste, die te Brederode heer was, een
broeder van den heer van Teylingen, Dirk Drossaet
heette; zijn echtgenoote  was vrouw Alveradis, een dochter
van den heer van Heusden. Zij wonnen Willelmus, den
tweeden heer van Brederode, die met Hildegondis, dochter
des heeren  van Voorne,  huwde. Hun werd de derde
heer, Dirk geheeten, geboren, die te Reims stierf, en
mort Maria, een dochter van den heer van der Lecke,
trouwde. Hun zoon is de tegenwoordige heer, Hendrik,
gehuwd met Elisabeth.”

Wij merken reeds terstond op, dat de Procurator hier
een volkomen juiste stamreeks geeft, die door de docu-
menten gestaafd kan worden, maar tevens dat hij ons
over de afkomst der van Teylingens, welke hem trouwens
niet kon interesseeren, in het onzekere laat.

De schrijvers na hem betreden een anderen weg. Zoo-
als voor zoovele oude geslachten ontstond n.1. omstreeks
het midden der 16” eeuw een legende, die de genealogie

1) Laatste uitgave door Nr. C. Pijnaoker Hordijk  in de Werken
ui:gBy;; het Hist. Gen. te Utreoht,  Se serie, No. 20 (Am&. 1904.)

) * .
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veel hooger opvoerde. Het is moeilijk te zeggen bij
welken schrijver wij dit het eerst geboekstaafd vinden;
de kroniekschrijver Dirk Paulszoon, onderdeken te Gor-
kum, die zijn Chronicon Universale omstr. 1480 samen-
stelde s), geeft daarin ook geslachtslijsten der voornaamste
edelen, waaronder wij die der heeren  van Teylingen en
van Brederode mede aantreffen 4); de prior van het
Karmelieter-convent te Haarlem, Jan van Leiden, schreef
een geschiedenis der heeren  van Brederode, welke tot
1486 loopt s), dooh volgens sommigen 6) voor het ge;
deelte, dat in 1465 eindigt, door hem slechts uit een oudere
Latijnsche kroniek vertaald was. Met deze laatste is
wellicht identiek of verwant de ,Genealogia  et chronica
Dominorum de Brederode. . . usque ad annum 1482”. ‘)
Volgens Dirk Paulsz. bestond er in zijn tijd een verhaal,
dat in het kort hierop neerkomt: Syfridus of Sicco,
tweede zoon van den graaf van Holland Arnoud, was
stadhouder van Westfriesland en Kennemerland  en t 6
Juni 1030, begraven te Egmond. Zijn vrouw Tetburga
gaf ruime giften aan dit klooster en werd na haar dood
naast haar man begraven. En hoewel men nu pleegt
te zeggen, gaat Dirk Paulsz. voort:

,,Stirps de Siccone processit in hao regione”.  . . .
zoo  vindt men geen dezer afstammelingen eerder dan
een eeuw later vermeld, en hij noemt dan Gerard en
Hugo heeren  van Teylingeu,  resp. in charters van 1043 en
1662 voorkomend. Deze laatste data berusten evenwel
op een vergissing; wij bezitten beide oorkonden, waar-
naar Dirk verwijst, nog: zij zijn van 1143 en 1162 s),
maar het feit, dat Dirk spreekt van honderd jaren later,
bewijst dat er hier bij hem slechts van een schrijffout
sprake kan zijn.

Onmiddellijk voortgaande, vertelt Dirk Paulsz. dan
dat Willem heer van Teylingen twee zoons had: Willem,
den tweeden heer,  en Dirk,  den eersten heer van
Brederode. Willem 11 overleed 6 Maart 1244, zijn zoon
Wil lem 111 op 1 Januari 1284 (lees 1283). Zooals wij
later zullen aantoonen, blijkt uit zekere gegevens, dat
Dirk Paulsz. hier in verwarring verkeerde en o.m. een
generatie, nl. die van heer Dirk van Teylingen, oversloeg.

Wat de Brederode’s betreft  geeft  evengenoemde
schrijver dezelfde filiatie als de Procurator, doch hij
voegt sterfdata toe, die evenwel slechts gedeeltehjk
j u i s t  z i j n .

Jan van Leiden, misschien op het voetspoor van een
voorganger, vulde nu de lacune aan, welke er nog altijd
bestond tusschen Sicco en de eerste heeren  van Brede-
rode, door een stamreeks, die te fraai is om haar hier
niet weer te geven.
Syphridus i_ 1030, Juni 5. . X Tetburga, dochter van Goes-

Dirk 28 heer van Brederode 1_
winus van Staveren

1063 . . . . . . . . X Alveradis van Heusden

8) Zie over hem o.a.: Bij&.  Vacl.  Gesch. 4e reeks, VIII, bl. 373
vlgg. en Bijdr. Hist. Gen. Utr.  deel 35, bl. 123 vlgg.

4) Handschr. Kon. Bibl. Brussel, No. 22476, fol. 17-18 (nieuwe
pagineering).

6) Uitg. in Matthaeus’ Analecta. 2e uitg. 1, bl. 587 vlgg. in Neder-
landschen tekst.

s) P. Scheltema, Oud en Nieuw 11, bl. 54 vlgg. en Craandijk  in
Bijdr.  Vad. Gesoh. 3e reeks, X, bl. 77, 20 paginatuur.

7) Handschr. Kon. Bibl. Brussel, No. 5376, waarmede te vergelijken:
hs. ald. No. 6945.

s) Oark.  Holl. 1, NOS.  124 en 143. Hun echtheid wordt zeer betwij-
feld, waarover later meer.
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Willem + 1103 . . . . . X Adelheyd van Sayn
Dirkt1139  . . . . . .XAgnesvanSolms
Willem _F 1151  . . . . . X Catherina van Salm
Floris -i_ 1198  . . . . . . X Christina van Gennep
Willem -i- 1221 . . . . . X Margaretha van der Lippe
Dirk Drossaet  -/- 1236  . . . X Adelhe id  van  Hol land
Alphert  t 1253,  Nov. lt) . . X Beatrix van Hoorne

Dit  kon echter nog meer opgesierd;  immers,  als
Teylingen van Sicco afstamde, die een zoon was uit het
Hollandsche gravenhuis, moest Jan van Leiden toch
zeker vermelden, dat dit laatste uit Troje kwam! En
zoo krijgen wij in de eerste hoofdstukken zijner ,ge-
schiedenis” de filiatie van Adam af, via Prlamus en
Pharamundus, tot op graaf Arnoud, Sicco’s vader!

Voor de latere genealogen, Pontus Heuterus s), Bocken-
berg *O),  v. Gouthoeven Ir), Voet, is), v. Leeuwen 13),
was dit laatste wel wat heel kras, maar de afstamming
uit Sicco en de opeenvolgende generatie&  van diens
nazaten, met hun aanzienlijke echtgenooten, stonden
voor hen vast.

Zoo bleef het tot in de allereerste jaren der 19” eeuw,
toen de bekende genealoog W. A. baron van Spaen,
daartoe aangelokt door een opmerking vau zijn vriend
A. C. Snoucknert van Schauburg 14),  met den Leidschen
professor A Kluit en den Rijks-archivaris Mr. H. van
Wijn in briefwisseling trad, om zen bedenkingen tegen
de gangbare voorstelling te opperen 15). De belang-
stelling verflauwde evenwel weer spoedig.

Eerst in 1864 vestigde de Amsterdamsohe historicus
J. ter Gouw, naar aanleiding van een drie jaar eerder
verschenen  werk van Hofdijk, Het Kasteel en de edelen
van Brederode, de aandacht opnieuw op de hangende
kwesties in een opstel is), dat een overzicht inhoudt van
den stand van het vraagstuk op dat oogenblik. Tot recht
verstand van dit alles, zullen wij Ter Gouw’s uiteenzet-
ting in het kort weergeven.

Hij begint met er op te wijzen, dat Snouckaert or te-
recht  van Spaen’s aandacht op gevestigd had, dat
een Brederode eerst in 1244 in de charters voorkomt 1’) ;
het was Willem, een zoon van Dirk Drossaet, welken van
Spaen,  Kluit en van Wijn voor dezelfde persoon hielden
als Theodoricus dapifer, frater Wilhelmi de Teylingen,
uit een oorkonde van 1226; een meening,  welke door Ter
Gouw verworpen wordt. Hierop gaat Ter Gouw de
verschillende gevoelens over de afkomst der Brederode’s
na; hij herinnert er aan dat de Procurator de stamreeks
aanvangt met Dirk Drossaet, een broeder van den heer
van Teylingen; meldt terloops, dat hun vader mogelijker-
wijze graaf Willem 1 van Holland is geweest, en dat eerst

9) Genealogiae  praecip. aliquot familiar. le uitg. Antw. 1583.
is) Hist. et geneal.  BI,ederodiocum.  Leiden, 158’7.
11)  D’oude Chronycke  van Hollant. le uitg.  Dord. 1620, bl. 120

In 125.
11) Oorspronck  . . . der henren  van Brederode. le uitg. Utr. 1656

n - 4; 2e uitg. 1665, in - fol.
1s~ Batavia illustrata. ‘s-Grav. 1685, bl. 884 en 1116.
14)  Geb. 1763, ov. 1832, erkend als baron 1816. (Ned. Adelsbook,

15e jaarg. 1917, bl. 285.) v. Spaen  en hij werden’in  1814 in den
nieuw-opgerichten  Hoogen Raad van Adel benoemd, hetgeen hun
runde te dier zake voldoende aantoont.

is) Wgegeven  door v. Wijn: Huiszittend Leeven, deel 11, le stuk.
s-Grav.  18 12.

is) In: Bijdr. Vad. Gesch. nieuwe reeks, 111, bl. 1 en vlgg.
17) Over twee oudere, onechte ohartere  uit 1179 en 1190 had van

Ipaen  den staf reeds gebroken; t.a.p. bl. 3, vgl. bl. 31.



Jan van Leiden
aldus voort : la)

,,Het resultaat
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ze uit Sicco ophaalde. Hij gaat dan

der nasporingen van Van Spaen, Kluit
en-.Van Wijn was, dat Wilhelmus Procurator ,,,,de zuivere
waarheid”” had geschreven, en dat Jan van Leiden geen
vertrouwen verdiende, en dat het uit de echte stukken,
waarmee de Procurator overeenstemde, als bewezen moest
worden aangenomen, dat de naam Brederode in geen
charter vroeger voorkwam dan 1244, in welk jaar heer
Willem van Brederode vermeld wordt als geërfd in Wad-
dinsveen; dat Brederode een zijtak uit het huis van Tey-
lingen was; dat de eerste heer van Brederode geweest
is Dirk Drossaet, een jonger broeder van Willem, heer
van Teylingen, en vader van den zooeven  genoemden Wil-
lem. En - wat de van ouds beweerde afstamming der
Brederodes uit de graven v:I,~ Holland betrof - deze
moest, daar zij een tak van Teylingen vormden, dan nu
bij Teylingen gezocht worden. Eene aanwijzing, waardoor
men geen voetstap verder kwam, want de oorsprong van
Teylingen is volkomen duister.  ,,,,Hierin”“, zeide  van
Spaen, ,,moet ik mijn onvermogen, bij gebrek van be-
wijzen, erkennen.“” ,,,,En”“, voegde van Wijn er bij,
,,en ik het mijne!“”

,Zoo had men dan, om den oorsprong der Brederodes
op te helderen, dien overgebracht uit de eene  onzekerheid
in de andere!

‘t Scheen nu echter een uitgemaakte zaak, dat Brede-
rode in de eerste helft der dertiende eeuw uit een jonger
zoon van Teylingen gesproten was. Doch de baron d’Ivoy
van Mijdrecht, een oudheidkundige toegerust met een
uitgebreide kennis, kon daarin niet berusten. Hij schreef
in 1813, te Berlijn, waar hij zich toon, als kamerheer
der prinses-weduwe van Oranje-Nassau bevond, eene
uitvoerige verhandeling ter bestrijding uan het gevoe-
len van van Spaen, voornamelijk voor zooveel de door
dezen als bewezen aangenomen afstamming uit Teylingen
aanging, waaromtrent d’Ivoy verklaarde, ,,dat men dit
gevoelen nog niet als bewezen kon aannemen.“” De baron
zoqd zijne verhandeling aan van Wijn ter plaatsing in een
volgend stuk van het Huiszittrnd  Leuen.  Van Wijn kende
aan dat stuk groote verdienste toe; doch het werd niet
gedrukt. D’Ivoy overleed in 1829, van Wijn in 1831, en
de verhandeling bleef tot 1846 berusten bij de schriftelijke
nalatenschap des laatstgenoemde, in de Koninklijke Bibllo-
theek te ‘s Gravenhage: Daar vond haar de heer Schelte-
ma, die haar in het tweede deel van zijn Oud en N i e u w
in het licht gaf. 1 “)

,,Waarheid  blijft het, dat de naam van Brederode, in
de charters, tot heden toe niet vroeger is gevonden dan
1244. En dat heer Willem van Brederode, die in dat
charter vermeld wordt, de zoon van Dirk Drossaet was,
die door Wilhelmus Procurator den eersten heer van
Brederode genoemd wordt, ook dit is aan geen gegronden
twijfel onderhevig. Maar dat de stam van Brederode als
zijtak uit Teylingen gesproten zou zijn, - dit is het, wat
stellig betwijfeld moet worden.”

Dit  laatste punt, als bewezen geoordeeld door van
Spaen, van Wijn en Kluit, wordt nu door Ter Qouw za)
na d’Ivoy, bestreden, en zulks voornamelijk op dezen grond :

18) T.a.p. bl. 8 en vlgg.
‘0) Oud en Nieuw 11, bl. 60 vlgg.
9s) Aangeh.  opstel, bl. 16-21, en vooral bl. 20.
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Dirk Drossaet kan niet dezelfde zijn als Theodericus dapi-
fer, broeder van Willem van Teylingen, en die in latere
brieven Theodericus de Teylingen genoemd wordt; im-
mers Dirk Drossaet is reeds dood in 1262, terwijl Th. de
Teylingen, volgens het necrologium van Egmond, eerst
in 1281 overleed. 2 1)

Ten slotte  geeft Ter Gouw dan enkele opteekeningen
over de zegels en het wapen der heeren  van Teylingen
en van Brederode, hetgeen door een kort naschrift ge-
volgd werd. * “)

De Rijks-archivaris, Mr. L. Ph. C. van den Bergh, voeg-
de bij de opmerkingen van Ter Gouw in hetzelfde deel
der Bijdragen 2 3, eenige Aanteekeningen om te betoogen,
dat Dirk Drossaet en Dirc van Teylingen één persoon
vormden, die trouwens nog in 1271, ,maar stokoud”, ge-
leefd zou hebben. Voorts wijst hij op de zeer nauwe
relaties, die er tusschen de graven van Holland en de
heeren  van Teylingen bestonden, welke wel op bloed-
verwantschap terug te voeren zijn, doch een oplossing
doet hij niet aan de hand. Verder bespreekt hij de vraag,
hoe de Brederode’s aan hun uitgestrekte bezittingen in
de Alblasserwaard kwamen, doch grondt dit ten onrechte
op een geslacht der oude heeren  van de Leek. s4) Ten
slotte  deelt ook hij een en ander over de oude zegels
mede. * 5,

Wederom bleef het vraagstuk geruimen  tijd rusten,
tot in 1898 Ds. J. Graandijk, de i jverige onderzoeker
onzer middeleeuwsche Hollandsche geslachten, aan de
hand vaq het sedert verschenen Oorkondenboek van Hol-
land en Zeelnnd, de vraag beantwoordde: wat dit b o e k
ons leerde omtrent de Teylingens in de 139 eeuw. 26)
Ook hij ging eerst in het kort na, wat er sedert van
Spaen over dit alles geschreven werd, om vervolgens
uit het nu ten dienste  staande oorkonden-materiaal  de
identiteit der twee Dirken vast te stellen en tevens te
bewijzen, dat het voorkomen van Dirk Drossaet tot in
1271, dat van Dirc  van Teylingen tot in 1281, op ver-
keerde gegevens en op verwarring van verschillende
generaties berustte. Bovendien maakte Craandijk zich in
dit opstel verdienstelijk door de verschillende leden van
het geslacht uit de 130  eeuw, die de voornamen Willem en
Dirk droegen, nauwkeurig uiteen te houden. Aan dit
opstel voegde prof. Fruin, destijds redacteur der Bijdragen,
een belangrijk Aaflhangsel  toe, over den jongeren tak
der van Teylingens. p7).

De Rotterdamsche historicus, Mr. S. Muller Hzn., die
in verband met de juiste dateering van het door hem
uitgegeven Register van Graaf Florens V 28),  zijn aan-
dacht aan de geschiedenis der beide geslachten, Teylingen
en Brederode moest wijden, gaf in Bijlage B van die
uitgave 29)  een genealogisch overzicht, met tabel, van
de verschillende leden van deze geslachten tot het midden

11)  Terstond zij opgemerkt, dat Ter Gouw hier op den verkeerden
weg is; Crsandijk heeft, zooals later ter sprake zal komen, de iden-
titeit der beide Dirken  vastgesteld.

1’) Bijdr.  Vad. Gesch. nieuwe reeks, 111, bl. 346 vlg.; vgl. ald. IV,
bl. 74 vlgg.

%s) Bl. 183 vlgg.
*4) Deze kwestie ia later door Koenen opgelost, zie lager.
as) T.a p. en dd. bl. 344.
16) Bgdr. Vad. Gesch. 3e reeka,  X, bl. 61 vlgg. (2e paginatuur).
*I) T.a.p. bl. ‘78 vlgg.; herdr.  Verspr. Geschr. VIII, bl. 157 vlgg.
2s) Bij&.  en Mede& Hist. Gen. Utr., deel X.X11 (1901). bl. 90 vlgg.
‘9) Bl. 294 vlgg.
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der 14” eeuw. Dit overzicht is, met enkele wijzigingen
en verbeteringen so), nog wel bruikbaar.

Een genealoog, die zich met hart en ziel op de studie
onzer middeleeuwsche geslachtkunde had geworpen, den
te vroeg overleden Mr. H. J. Koenen,  lieten echter de
vele nog open vragen niet met rust, en in 1908  en 1903
verscheen in de IVapenheraut 3 1) zijn meesterlijke studie :
Ieylingen,  Brederode en de Leek, waarin enkele nog
duistere punten aan een hernieuwd onderzoek werden
onderworpen. Hoe kwamen, begint Eoenen  te vrageu,
de Teylingens (Brederodes) aan hun uitgebreid bezit in
de Alblasserwaard, complex, dat hij betoogt niet te mogen
identificeeren  met de bekende heerlijkheid van de Leek?

Oudtijds waren de genealogie& opgesierd om een ge-
slacht van der Lecke te scheppen, dat uit een jongeren
zoon van Brederode zou zijn gesproten, en waarvan de
erfdochter in de 12e eeuw met een Teylingen zou gehuwd
zijn. Hierdoor zou het goed eindelijk op Catherina van
Brederode zijn gekomen, die het door haar huwelijk met
heer Jan van Polanen  in laatstgenoemd geslacht zou
gebracht hebben 3 2). De zaak is veel eenvoudiger : heer
Jan van Polanen  had nl. de heerlijkheid gekocht van
den graaf, wien zij was aanbestorven door het kinder-
loos overlijden van Henric, den laatsten heer van der
Leek. Andere auteurs schoven een zekere Catherina van
Teylingen in, waarmede echter bedoeld is Catherina van
Durbuy, weduwe van Voorne, die van graaf Floris V

C de Teylingsche goederen, na het uitsterven van den
hoofdstam, verwierf. Voor haar is dus in het familie-
verband der van Teylingens volstrekt geen plaats.

Voor Koenen waren de gemeenschappelijke voorouders
van Willem van Teylingen en diens broeder, Dirk dapifer,
reeds in het bezit van het goederencomplex in de Alblas-
serwaard, en, na allerlei overwegingen, stelt hij als die
ouders: graaf Willem 1 van Holland en een dochter uit
het 12o-eeuwsche  huis van Teylingen, het zoogenaamde
dynasten-geslacht. ,Ik erken echter”, zoo besluit Koenen
zijn doorwerkt opstel, ,, dat wij ons met betrekking tot
den oorsprong der zoogenaamde heerlijkheid van de Leek
in de Alblasserwaard grootendeels  tot gissingen moeten
blijven bepalen. De lezer moge het mij vergeven, dat
ik hem niet in allen deele  bevredigende resultaten onder
de oogen heb kunnen brengen ; toch meen ik althans
enkele duistere punten te hebben opgehelderd. Ook geloof
ik goed te hebben gedaan door de aandacht nog eens
te vestigen op veel, wat door anderen in den loop der
190 eeuw omtrent het geslacht Teylingen-Brederode
reeds in het licht was gesteld. In genealogische kringen
werd daarvan tot dusverre te weinig notitie genomen.

,,Mijn hoofddoel is geweest met dit artikel voedsel te
geven aan de in den laatsten tijd eenigzins verleven-
digde belangstelling van de beoefenaars der genealogie
in de middeleeuwsche geslachten van Holland. Misschien
lokken mijne hier en daar wat gewaagde beschouwingen
tegenspraak uit; niets zal mij aangenamer zijn dan te er-
varen dat andere medewerkers van dit tijdschrift mijn
werk komen verbeteren”.

8”) Zie o.a. Koenen in Wapenheraut, 60 jaarg. bl. 484 en noot 1
sld., 7e jaarg. bl. 25.

31)  De Wapenheraut, Maandblad gewijd aan gesch. etc. onder leiding
van D. G. van Epen, 60 jaarg. bl. 481 vlgg.; 7e jaarg. bl. 15 vlgg.

sa) Dit laatste ongeveer aldus nog bij Muller, Reg. graaf Florens,
bl. 299.
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De heer D. J. M. Wiistenhoff, predikant te Sassen
heim, meer geleid door liefde voor de plaats zijner
inwoning, dan door geschiedkundige kennis, ondernam
het nu in de Wapenheiaut  33) e e n  b r e e d - o p g e z e t t e
geschiedenis der geslachten van Teylingen te schrijven.
Hij behandelt achtereenvolgens : 1. Het dynasten-geslacht
van Teylingen; 11. De bastaarden van Holland; 111. Het
geslacht van Teylingen te ‘s Gravenhage en .Alkmaar;
(LV.)  D e ‘s Gravenhaagsche familie van Teylingen ;
(V.) De Alkmaarsche familie van Teylingen; dit laatst.0
deel is nooit volledig verschenen. Al mist het werk van
den heer Wüstenhofl  veel historische kritiek, zoo kan
het toch, in sommige deelen,  een met omzichtigheid te
gebruiken handleiding vormen voor de genealogie van
Teylingen.

Het door Koenen  (daarin door Wüstenhoff gevolgd)
aangenomen standpunt,  dat de 130~eeuwsche  van Tey-
lingens uit graaf Willem 1 deed stammen, had het dus
noodig gemaakt de eerder voorkomende personen van
dien naam tot een andere familie te brengen, welke het
dynasten-geslacht gedoopt werd; prof. Blok, die in het
Leidsch Jaarboekje van 1903 een artikel schreef over
het slot Teylingen s4), verklaart zich daarmede  niet
te vereenigen  en helt blijkbaar, op welken grond zegt
hij niet, meer over tot de afstamming uit Sicco, graaf
Aernouts zoon. Doch ook anderen traden tegen Mr.
Koenen  in het krijt, zoodat deze zich genoodzaakt zag
de geheele  materie nog eens te overzien en nader te
ordenen 3 5) in zijn opstel De Sicconiden-legende, nadere
beschouwingen omtrent den oorsprong van  het huis
2 eylingew  Brederode 3 6, In 1907 maakte de onver-
wachte dood van Koeoen  een einde aan de discussie;
sedert werd deze niet meer heropend.

Tabel 1. Schema der oudste generaties.

1162. Hugo van Teylingen.
1174. Willem van Teylingen.
f 1175, 1223, 1227. Gerhardus van Teylingen (waarschijnlijk niet

één persoon).
1227. Symon van Teylingen (verdachte bron).

N.N. heer van Teylingen.
I

heer Willem heer van Teylingen,
I

heer Dirc 1’ heer van Brederode,
vermeld 1198-t 1244 verm. 1205-1231,

I . in 1226 dapifer van Holland;
heer Diro heer van T. huwt Heusden.

t 1282 I
(huwt vrouw Geertruyd?) heer Willem 2’ heer van B;

I verm. 1244~1_ 1285;
Willem heer van T. huwt Voorne.

t 1283, zonder kinderen, als I
laatste heer van T. uit het oude heer Diro 3’ heer v. B. t 1318;

stamhuis. huwt v. d. Lecke.

I
heer Henrio  4’ heer v. B. t 1345;

huwt Fontaines.

3s) Jaarg. 8 (1904),  bl. 265 vlgg.
34)  Bl. 103 vlag.
85) Koenen  we;d dikwijls verweten, dat hij een voor oningewijden

in de moeilijke onderwerpen, die hij behandelde, niet zeer  duidelijke
wijze van &eensetting  zijner gedachten had>

8s) De Wapenheraut, Se jaarg., bl. 465 vlgg.; 10e jaarg. bl. 1 vlgg.



201

HOOFDSTUK 11.

De genealogie der geslachten van Teylingen en van’Brederode.
1. Van Teylingen.

De plaatsnaam Teylingen komt het eerst voor in de
lijat der goederen, welke aan de Utrechtsche kerk van
St. Maarten (Dom) toebehoorden l); deze lijst is vrtn 777
tot 866 bijgehouden en men vindt er in de buurt .van
Lisse, Warmond, Oegstgeest en Poelgeest ook eed plaats
Taglingi vermeld. Niets belet ons aan te nemen, dat
hiermede het latere Teylingen bij Sassenheim bedoeld
wordt. 2)

De geleerde namenkenner Förstemann3)  ziet in den
uitgang -1inge ,ein schmaler,  läuglicher Wasserarm”,
doch weet met het voorvoegsel tag- geei raad; Fruin4)
denkt bij Teylingen aan een samentrekking uit Te
Deylingen, zonder op te’ lossen ,,van wat voor deylinge
hier sprake is”. Een soortgelijke samentrekking is m.i.
voor de tweede helft der 1% eeuw, wanneer Teylingen
het eerst in dien vorm voorkomt, niet aannemelijk en
zij houdt geen rekenschap met de waarschijnlijkheid,
dat Teylingen uit Taglingi zou spruiten. Naar rnGn  oor-
deel is deze naam veeleer te splitsen in tagl-ingi. Het

suffix -ingi, later -inge( is bij plaatsnamen in de wereld
der Germaansche  talen zeer verbreid en komt ook in
ons land, en wel reeds vroegtijdig, voor. In evenge-
noemden blaffert der Utrechtsche goederen vinden wij,
naast Taglingi, Lippinge en Wemminge; in een stuk
van 986 Beiuinge5),  een eiland in’ de monden onzer
groot.0 rivieren, Maas en Lek; in een oorkonde van
1063 6, Flardinghe (d.i. Vlaardingen); in de goederen-
list der abdij van Egmond, opgesteld tusschen 1124
en 1129 7). zijn er meerderen te vinden en nog in het
begin der 13~ eeu.w worden in de heerschappijen van
Putten de dorpen Herkinge en Hekelinge genoemd.

De uitgang -inge duidt het bezit aan, zoodat het
eerste lid van daarmede samengestelde woorden door
een persoonsnaam wordt gevormd s). Met Taglingi is
dan ook wel te vergelijken de vorm Tagaleihhinga, uit
het jaar 791, nu Taglaching (Bezirksamt Ebersberg in

Beieren), van een mansnaam, afgeleid uit den stam
Dag’a). 9)

Wanneer wij hu het aan St. Maarten behoorende  Tagl-
ingi mogen vereenzelvigen met het latere Teylingen,
dan is de geschiedenis daarvan als volgt. Na verloop
van tijd ging het bezit der Utrechtsche kerk, voorzoover
het binnen de grenzen van het in wording zijnde graaf-
schap Holland was gelegen, aan .de graven over. Wanneer
dit, met name voor I‘eylingen,  precies gebeurde? Juist
voor deze streken, gelegen op de latere grenzen van
Rijnland en Eennemerland,  is dit moeilijk te bepalen;

1) Laatstelijk afgedrukt: Oork. Stioht  Utreoht,  uitg. door Dr. Mr.
8. Muller Fz. en Dr. A. C. Bouman (Utr. 1920), 1 No. 49.

2) Zoo ook de uitgevers van het Oork. Stioht, 1 bl. 45, n. 10; wel
op het voetspoor van Van den Bergh, Handboek middel-ned. geogr.
2a druk (‘s-Grav. 1872),  bl. 157.

*) Altdeutsch. Namenbuch. 11 Bd. Ortsnamen,  2e H&lfte  (Bonn,
1916),  kol. 85 en 986, vgl. kol. 982.

4) Bij&. Vad. Qesoh.  3e reeks, X, 2e paginatuur, bl. 84, n. 3.
3 Dipl.  Otto 111, No. 14; de tekst bg v. d. Bergh, Oork. Holl. 1,

No. 63, is onbruikbaar.
6, Oork. Holl. 1, No. 85.
7) Uitgegeven: Bijdr.  Med. Rist. Gen. Utr. 35, bl. 1 vlgg.
8) Förstemann, a.w. Ortsn. 1, kol. 1567.
‘J)  A.W . kol. 664; vgl. PerBon.  kol. 394.
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pijnland is in de lle en 128  eeuwen herhaaldelijk uit
handen der bisschoppen a,an de graven overgegaan en
door deze weder verloren. 10). Eerst onder graaf Willem 1
(t 1222) werd de leenband met den bisschop voorgoed
geslaakt, nadat zij evenwel van 1167 tot 1203  ook reeds
tijdelijk verbroken was geweest. En nu is het duidelijk,
dat er eerst in die tusschenpoozen sprake kan zijn van
Hollandsche  leenmannen voor het goed Teylingen In
dit opzicht verzet zich tegen het verschij.nen  ,hunner
namen in oorkonden dier tijden dan ook niets.

Nochtans is uit ander oogpunt voorzichtigheid geboden.
Het werd tnt nu toe door alle schrijvers aangenomen,
dat de eerstbekende van Teylingen’s resp. Gerhardus,
Hugo en Willem geheeten, in oorkonden van de jaren
1143, 1162 en 1174 lij genoemd werden. Prof. Opper-
mann heeft echter op goede gronden de echtheid dezer
stukken betwijfeld 12); de oorkonde  van 1143 zou van
omstr .  1176  dagteekenen, die van llti2 uit de jaren
1213-1216, doch de getuigenrij authentiek zijn, terwijl
de getuigenrij uit de oorkonde van 1174 aan een gelijk-
tijdig echt stuk ontleend zou zijn.

Wij krijgen dus: 1162 Hugo,
1174 Willem,

omstr. 1176 Qerhardus, wiens voornaam
wij terugvinden bij een overigens niet in het familie-
verband thuis te brengen naamgenoot, die in 1223 als
getuige van den graaf van Holland, in 1227 als getuige
van Nicolaes Persijn genoemd wordt. 1s) Vermelden wij
nog volledigheidshalve een Symon van Tqlingen, die’
volgens een niet onverdachte bron, in 1227 te Ane
gesneuveld zou zijn (Mattaeus. Analecta, 20 uitg. V, 338).

Zooals  wij boven zagen, kunnen er, in verband met
de geschiedenis dier dagen, tusschen 1162 en 1176 zeer
wel Hollandsche  leenmannen van Teylingen b e s t a a n
hebben, doch dan mag hun geslachtsboom niet hooger
worden opgevoerd dan tot het jaar 1167, tenzij men
zou willen aannemen, dat de graaf van Holland Utrecht-
sche leenmannen had overgenomen, tegelijk met het
verwerven van het goed.

Een ander bezwaar doet zich voor, dat hen, die de van
Teylingen’s uit graaf Willem 1 willen doen spruiten, ge-
voelig raakt; de zooeven vermelde 12e-eeuwsche heieren
kunnen onmogelijk uit dien graaf stammen, en de ver-
dedigers dezer theorie hebben dan ook het zoogen. ,,dy-
nasten-geslacht”moeten  uitvinden, waartoe Hugo, Willem
en Gerard behoord zouden hebben; de latere van Tey-
lingen’s zouden dan, volgens dezelfde  theorie, langs
vrouwelijke lijn uit deze ,dynasten” geboren zijn.

Nu zijn wij van weinig zaken zoo slecht op de hoogte,
als van de genealogie der Hollandsche grafel@e  familie.
Terwijl de Brabantsche en Vlaamsche annalisten  al in
de 128  eeuw de ,,genealogiae”  hunner landsheeren te
boek stelden, ontbreken zulke aanteekeningen  bij ons
te eenenmale, en vooral zijn wij volstrekt niet ingelicht
over de vrouwelijke leden van het gravenhuis, waaruit
(met terzijde-stelling der Willem 1-theorie) mogelijker-

10) Ik volg hier de uiteenzettingen van Prof. Oppermann,  Unters.
zur  nordnied. Gesoh.  11. Die Grafsoheft Hollend und das Reioh bis
1256 (Utr. 1921),  passim.

11)  Het zijn: Oork. Holl. 1. Nos. 124, 143 en 149.
18) Unters.  1. bl. 122-126, oork. van 1142-bl. 126 vlgg. en 11,

bl. 174, oork. van 1162-1,  bl. 143 oork. van 1174.
16)  Oork. Holl. 1. No. 283 en Nalezing No. 13, met verkeerde dag-

teekening:  i.p. v. 21 Elept.  lees: 24 Febr.
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Tabel IL Geslacht van Teylingen.

1.
i I

heer Willem heer van Teylingen, heer Diro
n o b i l i s  v i r , Stamvader van het geslacht

verm. 1198-t 1244, 5 Maart, van Brederode.
ridder sedert 1223.

I
I I I I

II. heer Dira heer van Teylingen, heer Symon van Teylingen Floren;,ph&r  van heer Wiiiem  van
verm.  (1245?) 1251~t 1282, 19 Nov. verm. 1268-1280 Teyhngen

ridder sedert 1256, 1266 baljuw van Holland, 1276 bezitter van een ridder sedert 1279 van Teylingen. verm. (12721)
huis te Warmend  met tien morgen, ambaohtsheer van Alblas (ver- 1269 baljuw van Hij heeft van zijn 1283~1_ 1284,

kocht 1280),  van Waddingsveen  en Polien  (gekocht 1281). Noord-Holland, 1269 amb. broeder Diro een 8 Nov.
Huwt (?): Qheertrudis domina de Teylingen, t 1283 of 1284, 21 Januari. heer van Groenswaart. kleine jaarrente.

/
I

I
I I I I I I

jcvr.
I I I I I

111. Willem Jan van Machteld(?) Kristine de vrouw Ada Diro Symon Willem Ada
heer van Teylingen huwt heer

abdisatan
van Willem huwt verm. i_ voor is dood 1320, + 1316 ais

Teylingen verm. Gerrit Hage- 1316. gegoed in Amstelland, abdis van
verm. 1276-1297, heer van ter Lee Stein.

ongehuwd. Rasseghem. lt”e;nit:5
huwt jcvr.  Alide v. d. Rijnsburg.

(12721) is dood der Wate- 1343. kinderen.
1276~t 1304, ringhe. I

Hoegherstrate.

1283.1 Jan. 18 Nov.
huwt: Oda t kinder- I I 1
v a n  Was- loos. heer Diro Beatrix van Simon

senaer,  als 1327 amb. heer van Over- Velthusen zijn nakomelingen

wed. verm. Sliedrecht, lijftocht 1329 verm. 1336. tot 1549 bekend.

1287, jcvr. Soffie Arnoutsdoohter
10 Juni. van Crayensteyn.

Hij stierf Hij sneuvelt 1346 bij Stavoren.
zonder wet- I
tig oir ; zijn heer Symon van Teylingen
leenen  ver- 1349-1365
vielen aan heer van Groenswaart.
de grafe-
lijkheid.

l
erfdochter huwt voor 1370

I
Wouter Symonsz.

heer Willem van Naeltwyo. tak der amb. heeren  van ‘s Gravensloot.

N.N. heer van Teylingen
I

-
wijze in het midden der 12e eeuw de van Teylingen’s,
sdynasten”  incluis, gesproten kunnen zijn. Dit zou het
wapen, dat op geen bastaardij wijst, en den vagen term
8consanguineus”  13bis ), door de graven ten opzichte van
leden van dit geslacht gebruikt, op natuurlijke en on-
gezochte wijze verklaren.

In de woelige jaren van den erfopvolgingsstrijd van
Ada van Holland, bijgestaan door haar gemaal Lodewijk
van Loon, tegen haar oom Willem treedt plotseling een
zekere Willem van Teylingen op den voorgrond; zijn
carrier0 is van 1198 tot 1244 te volgen 14). Naast hem
vinden wij zijn broeder Dirk, van 1206 tot 1231 ge-
noemd, in 1226 als dapifer van Holland. Wij zullen
beide broeders wat nader moeten beschouwen.

Zij komen in 1206, 1222, 1227 en 1231 uitdrukkelijk
als broeders voor 15) en in 1226 als Willelmus de Thei-
linghen en Theodericus dapifer, frater suus 16), hetgeen
de bewering staaft van den Procurator, die, zooals wij

labis)  Men duidt met dit woord een neef aan, die meer dan vijf
graden verwijderd is; zie daarover: Van der Kindere’s uitgave van
de kroniek van Gislebert de Mons (Brussel, 1904) bl. 419 en vooral
de tabellen XXIV en XXV aldaar. Consanguineïteit, dit ten over-
vloede, sloot dus volstrekt geen verplichte wapenovereenkomst in
zioh. Zoo zijn  b.v. de Borselen’s ook oonsanguinei der Hollandsche
graven. (Oork. Holl. Nalezing No. 42).

14)  De Willem uit 1174, boven vermeld, is natuurlijk een andere
persoon.

16) Oork. Holl.  1, NO S. 202, 203 (1205), 277 (1222),  309 (1227),  325
(1231; betere tekst van deze laatste, naar het oorspr. te Parijs:
Bij&.  Med. Hist. Gen. Utr. 32, bl. 385).

is) Oork. HOU. 1. No. 298.

zagen, bericht, dat de eerste heer van Brederode Dirk
Drossaet heette en een broeder van den heer van Tey-
lingen was.

1. Wij kunnen alleen al uit zijn naam afleiden, dat
Willem bezitter vaa Teylingen was, en twee getuigenissen
komen dit bevestigen l7). Sedert 1198 18) vinden wg
hem in de omgeving van graaf Dirk VII van Holland,
na wiens overlijden (4 Nov. 1203) hij toestemde in het
huwelijk van ‘s graven dochter Ada met den graaf van
Loon, huwelijk waarbij hij zelf tegenwoordig was 19).
Spoedig evenwel koos hij de partij van ‘s graven Dirks
broeder Willem 20) en verdedigde in 1204 Rijnland tegen
de strijders van den bisschop van Utrecht, doch werd
door vau Loon bij Leiden gevangen genomen 21). Nadat
Willem graaf van Holland was geworden, bleef Teylingen
hem getrouw en was in 1213 te Nijmegen aanwezig,
wanneer Keizer  Otto IV dezen graaf in diens Rijksleenen
bevestigde 2 2). Na ‘s graven dood (4 Febr. 1222) bewees
hg zijn diensten z3) aan diens zoon en opvolger Floris
IV, onder wiens bewind hij voor het eerst als ridder
voorkomt s4). Van de regeering  van graaf Willem II

17) Zie nader hoofstuk Goederen.
‘8) Oork. Holl. 1. NOS. 177 (1198). 182, 183 (1200),  188 (1201).
19) als voren 1. No. 214. ”

.,

40) Annales Egmundani, uitg.  de Geer, bl. 88.
9’) A. w. bl. 91 en 95.
32)  Oork. Holl. 1. No. 229.
sz) 0. a. bij het vredesverdrag met Vlaanderen in 1226 (Oork. Holl.

1. No. 298, vgl. No. 305).
34)  In 1223 (Oork. Holl. 1. No. 281).
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maakte hij slechts de eerste jaren mede; hij overleed
op 6 Maart 1244 2 5), na nog veelvuldig in de oorkonden
te zijn vermeld, veelal als noOi1z.s  ~ir.

Zijn zegel is ons slechts aan het vredesverdrag met
Vlaanderen bewaard; het berust in het oorspronkelijk
in het archief te Rijssel. Het getrouwe afgietsel, dat
ik van dit  ruiterzegel bezit ,  laat  niet  toe er eenige
wapenfiguur op te herkennen 2 6).

De naam van zijn echtgeuoote is niet bekend, doch
‘die van vier zijner kinderen, allen zoons, zijn ons over-
geleverd; het zijn : Dirc,  leenvolger zijns vaders en dus
blijkbaar de oudste, Symon, Florens en Willem (11,
nos.  1-4) .

11. 1. Dirc,  sedert 1261 in de bronnen vermeld, in
1266 bij het vredesverdrag met Vlaanderen voor het
eerst  als  r idder voorkomend 27), was een der meest
vermaarde edelen tijdens de regeering van graaf Floris V.
Gedurende ‘s graven minderjarigheid was hij lid van
diens raad van ,,nobiles  et  domestici” ss), in 1266
ba l juw van  EIolland 29); hij vermeerderde zijn reeds
u i t g e b r e i d  g o e d e r e n b e z i t  e n  schijnt  korten tijd de
Henegouwsche partij te zijn toegedaan, hoewel dit blijk-
baar zij.n goede verhouding tot den wettigen landsheer
niet blgvend  verstoord heeft. Hij overleed in 1282, op
19 November so), slechts enkele weken voor zijn leen-
volger Willem. Den naam van heer Dirc’s echtgenoote
kennen wij niet, tenzij op haar betrekking heeft het bericht
van Theodericus Pauli  si), meldend dat Gheertrudis
dornina  de Teylinghen obii t  eodem anno (nl .  1284)
12 kal. Febr. (21 Januari). 3s)

Heer Dirc  liet, voor zoover  wij weten, twee zoons en
vijf dochters na (111 A. 1-7).

11. 2. Heer fiymon, in 1280 uitdrukkelijk als heer Dirc’s
broeder vermeld ss), was in 1269 baljuw van Holland
ten noorden van de Maas en maakte wellicht van die
positie gebruik om een profijtelijke ,, grondspeculatie”
te doen in het veenlanl  op  de  oevers  de r  Gouwe,
hetgeen hem, als jongeren zoon, goed te stade zal zijn
gekomen s4). V a n ‘s graven gunst was hij verzekerd;
hij werd door dezen neef genoemd 35). Noch zegel,
noch echtgenoot0  zijn van hem bekend. Hij verdwijnt
na 1280 van het tooneel, maar van zijn kinderen zal
nog iets te zeggen vallen (111 B).

11. 3 en 4. Van de twee andere broeders van heer

9s) Zie de 16e eeuwsche kroniekschrijvers Theoderious Pauli (Bij&.
Vad. Gesoh. 4e reeks, VIII, bl. 379) en Joannes  a Leydis (bij Mat-
thaeus. Analccta. Be uite. 1. bl. 616). Hii wordt niet vermeld in het
Noor. Égm. ’ c ’ ”

es) Rijsael,  inv. B. 222; beschreven door Demay. Inventaire des
sceaux de Flandre (Parijs, J873), No. 1646: rond, 60 mm., type
equestre, fruste. ” ”

-_

271 Dit bliikt uit siin riddereeeel: de oorkonde (Oork. Holl. 11.
No.‘13)  geeft hem de% titel niet.- ’

18) Obreen, Floris V (Gent, 1907), bl. 19.
99) de Fremery, Suppl. Oork. Hall.  No. 151.
as) J. a Leydis, t. a.p. bl. 616. Neer.  Egm. (Uitg.  van Wijn in Huisz.

Leeven, 11, bl. 135) heeft ten onrechte 1281, want op 13 Apr. 1282
zegelde hij nog (Oork. Holl. 11. No. 449).

si) Kon. Bibl. Brussel, handschr. No. 22476, fol. 17, nieuwe pagi-
neering.

$4)  In het Neer.  Egm. vindt men op 21 Jan. 1283: Gertrudis laica
que Theylino dicebatur (v. Wijn, a w. 11, bl. 95); zij gaf 20 pond,
een zeer belangrijke som, even groot als de gift van heer Diro van
Teylingen.

sa) Oork. Holl. 11, No. 407.
*O Gosses in Bijdr. Vad. Gesch. 5e reeks, 11. bl. 290. Zie nader

hoofdstuk Goederen.
86)  1269. de Fremery, Suppl. No. 156.

Dirc,  Florens  en heer Willem, is weinig te vermelden.
Eerstgenoemde bezat slechts een klein jaargeld van

twee pond uit de herfstbede van Voorhout, als leen van
zijn broeder as); Heer Willem komt als getuige voor
in  een  s tuk  van  1283  3 7) en  over leed ,  vo lgens  a
Leydis, op  8  November  1284  3 6). Van  mogel i jke
nazaten dezer beide broeders is ons niets overgeleverd.

111 A. 1. Heer Dirc’s oudste zoon 39)  Willem, w i e n
geen riddertitel ten deel viel, overleefde zijn vader
maar enkele weken, en stierf, als heer van Teylingen,
op  1  J anua r i  1283  do), zonder bij zijn vrouw Oda
v a n  Wassenaer  41) k inderen  na  t e  l a ten  de). I n g e -
volge de leenrechterlijke bepalingen, op de Teilingsche
goederen van toepassing, vielen deze aan de grafelijk-
heid terug d3). W Jï zullen in een later hoofdstuk zien
wat er van werd.

III. A. 2. Jan ,  de tweede zoon, was een der ge-
trouwen van graaf Floris  V, dien hij  in 1296 naar
Parijs volgde tot het sluiten van een verdrag met den
Franschen koning 4 a), en partijgenoot van Floris’zoon
J a n  1 45). H;J1’ was reeds dood in 1304 en liet geen
kinderen na. Zijn Teylingsche leenen  vervielen aan den
graaf,  zijn eigen goed kwam op zijn wettige erf-
genamen 4 6).

111.  A. 3-7.  Van de vijf  van heer Dirc  van Tey-
l i n g e n  b e k e n d e  d o c h t e r s  w a s  Christinu  abd i s  van
Leeuwenhorst ,  als  zoodanig in 1343 overleden 47);
Jcvr.  Iliillem bleef ongehuwd. De drie anderen huwden
aanzienlijke edelen: Bachteld  (?)  heer Gerrit heer van
der Wateringhe, vermeld van 1260 tot 1287 4s); Ada
heer Gerard van Rasseghem, een Brabantsch edelman,
en Murgareta (?) heer Ggsbreoht  uten Goye, heer van
Hagestein 4 g).

111. B. Van heer Symon van Teylingen zijn ons vier
kinderen bekend :

1. Dirc, vermeld van 1286 tot 1306, en waarschijnlijk
medeschuldig aan het oomplot tegen graaf Floris V;
van zijn huweltjk  en afstammelingen is niets bekend 50).
Hij bezat als Teylingsch leen de tienden van Rijswijkers-
broek si), die vererfden op de kinderen van zijn broeder
Symon s2).

as) Register Floris V, uitg. Muller in Bijdr.  Med. Hist. Gen. XXII,
(verder aangehaald: R.F.) bl. 264, No. 302; de vererving: Rek. Holl.
1, bl. 67 en 225, 11, bl. 41.

“7) Oork. Hall.  11,  No. 477; v. Riemsdijk, Tresorie, bl. 587, n. 5,
vindt de getuigenrij verdacht.

$8)  R. F. bl. 107. n. 1. en de discussie aldaar.
sQj Aldus: Oork:  Holi.  II, No. 322.
40) Zie het betoog van Muller in R. F. bl. 107-110.
41) Ik grond dezen geslachtsnaam op de oorkonde van 1287 (Oork.

Holl. 11, No. 610), waarin zij als weduwe voorkomt.
4%) Hij had een bastaard Willem de Gauwe, wiens cloohter Marga-

reta in 1336 wordt vermeld (It. F. bl. 295). Hugo de Gouwer  heeft
daarmede  niets te maken, zie Bijdr. Vad. Gesch. 4e reeks, X, bl.
341 vlgg.

4s) De legende, welke nu nog zeer verbreid is, dat zij na den moord
op Floris V geconfisqueerd werden, vindt men het eerst bij van
Gouthoeven, bl. 81 en 126.

44) Oork. Holl. 11, No. 926; zijn zegel aldaar.
45) Als voren NOS. 954, 975, 999.
4s) Zie nader mijn betoog in het hoofdstuk Goederen.
47) Reg. Hann. bl. 287, vgl. met bl. 289.
45) Over dit geslacht vindt men een en ander: Bijdr.  Vad. Gesch.

213 reeks, VIII, bl. 1 vlgg.,; de genealogie is nog te schrijven.
49) De genealogie van dit geslacht wacht nog op een bewerker.
6s) Muller (R.F. bl. 296) geeft hem een weduwe ver  Pernella van

T. Dit is onmogelijk, de tite  ver wijst op de weduwe van een ridder.
61j R.F. bl. 255, No. 265.
s*) Fruin in Bijdr. Vad. Gesoh. Be reeks, X, 2e pag. bl. 90 vlgg.

voor dit en het volgende.
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. . 2. Symon, reeds dood in 1316, wanneer als zijn twee
kinderen genoemd worden : Dirc, die bij Jan van Polanen
werd opgevoerd, en een dochtertje, dat in het klooster
te Rijnsburg inwoonde 53).  Dirc werd later heer van
Oversliedrecht door zijn huwelijk met jcvr. Sofie, een
doahter van Arnout van Crayenstein. Fruin 54)  en S.
Muller Hzn. 5 5) hebben een en ander over hun afstam-
melingen bijeengebracht; deze bezaten ‘sGravensloot  56)
en waren, voor een ander deel, in Schieland gevestigd.
Zij zijn tot diep in de 16e eeuw t,e volgen 67).

3 .  U’illem 5s) kom in 1287 voor als leenheer vant
Gerard van Velsen voor tienden op ‘t Woud bij Delft 5 9);
hij nam van nabij deel aan den aanslag op graaf Floris
V, maar redde, dank zij de tusschenkomst van heer
Loef van Kleef, het leven. Hij huwde een dochter van
een rijken Utrechtschen poorter, Alide van der Hoegher-
strate ; hun afstammelingen, tot in 1649 te volgen,
waren gegoed in Amstelland, onder Loenen en Vleuten 60).

4. Ada, in 1316 abdis van Rijnsburg geworden, doch
in hetzelfde jaar gestorven 61).

De later voorkomende geslachten van Teylingen  zijn
allen uit een der bovenvermelde personen gesproten of ..,.
daarop geënt 62).

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

De oorsprong van het geslacht van Almonde,
door Jhr. Mr. H. J. L. TH. VAN RHEINECE LEYSSIUS .

Dit geslacht is steeds beschouwd als een tak van het
huis der vrije hoeren van Strien, zonder dat de aan-
hechting met eenige zekerheid kon worden gegeven.

De genealogie van Almonde  in Gouthoevcn’s Chronyk
behandelt de oudste generaties niet, vanleeuwen’s Batavia
Illustrata deel 11 fol. 843 neemt terecht als stamvader
aan Jan van Almonde,  vermeld anno 1315. Ik weet niet
of hij met deze vermelding bedoelt die in een stuk van
Vrijdags voor halfvasten 1315 l) (d.i. 19 Maart 1316)
waarbij Huge van Sotteghem, door huwlijk heer van
Putten en Strien, en Beatrix van Putten, vrouwe van
genoemde heerlijkheden, aan de moeder van laatstge-
noemde, nl. Aleyd vrouwe van Putten en Strien, heer
Jan van der Dussen, ridder, Aper uter Milen en ,7an
van  Almonde, haren broeder en Engebrechte, haren knape,
de Heyfele in Poortugaal en naast Pernis uitgeven om
te bedijken. Vermoedelijk niet, daar hij dan onmiddellijk
een aanknoopingspunt  had gehad omtrent den oorsprong
der Almonde’s.Immers Aleyd van Strien noemt Jan van
Almonde  haren broeder. Dit nu kan alleen beteekenen
half broeder van moederszijde of basterdbroeder, immers

as) Zij komt later voor als Beatrix van Velthusen.
5”)  T. a.p.
63 Zie de tabel B. in R.F., en de genealogie van Wüntenhoff.
b8)  Zie Wapenheraut, 10e jaar (1906),  bl. 126 vlgg. de beleeningen
67) 0. a. bij Fruin en de Bussy,  Inventaris arch.  heeren  van Montfoort.
a8) Fruin, t. a. p. bl. 97 vlgg. heeft hem zijn plaats in de genealogie

aangewezen.‘
“0) Oork. Holl. 11, No. 622. Dit is door Fruia niet vermeld.
60) Zie de genealogie door Wüstenhoff.
6’) Procurator, uitg.  Pynacker Hordijk,  bl, 93.
s*) Men vindt daarover veel bij Wüstenhoff, Wapenheraut, 8e jaar

(1904),  bl. 265 vlgg.; vgl. 13e jaar (1909),  bl. 385 vlgg. en Nieuw
Ned. Biogr. Woordenb. deel 11, op den naam.

1) Algemeen Rijksarchief, Leenkamer ‘78, Register Putten en Stryen
met de houten borden, fol. 53~0.
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ware hij haar wettige broeder van vaderszijde geweest,
dan ware hij heer van Strien geworden met uitsluiting
van zijne zuster als leenvolgster. In mijn artikel over
het uitsterven van den regeerenden manstam der Strien’s
in Maandblad no. 6, kolom 169 heb ik aangetoond dat
Aleyd de oudste erfdochter was van den tusschen
F> Juni 1293 en 26 Nov. 1294 overleden laatsten Willem
(IV) heer van Striene. Jan van Almonde  is dus of
Aleyd’s halfbroeder van moederszijde of een bastaard-
zoon van Willem IV heer van Striene, tenzij men zoover
zou willen gaan aan te nemen dat broeder hier zwager
beteekent en Jan van Almonde  gehuwd is geweest met
eene onbekende bastaarddochter van Willem IV. Zeker
is dat een der vier kwartieren van Jan’s  zoon Hugo van
Almonde,  die voor 1362 gedood werd, Striene is geweest.
Dit blijkt uit eeuw akte van Maandag na elfdusend-
maighdendach 1362 2) (d.i. 24 Oct. 1362) waarbij Hugo’s
zoon Jan den heer van Putten belooft den zoen te
accepteeren die hertog Albrecht zeide betreffende den
dood van Hugo. Het stuk eindigt voor de bezegeling
met de woorden ,,Ende  dat enich clacher quame van
maechzoene in den vierendeel van Stryen dien gelovic
ghenoech te doen bi minen lieven here van Putte voir-
noemd.” Ware .Tan  van Almonde  de halfbroeder van
moederszijde van Aleyd, dan zou het wel zeer toevallig
zijn, indien zijn zoon bovendien nog een kwartier Strien
had, zoodat ik geloof dat deze mogelijkheid op den
achtergrond kan worden gesteld.

De tweede mogelijkheid dat Strien het agnatische
kwartier is geweest is de waarschijnlijkste. Zulks past
bij de theorie van de bastaardafstamming uit Willem IV
van Strien, daar dit.  kwartier anders immers Almonde
zou hebben geheeten. Op te merken valt echter dat
zoover ik weet het wapen der Almonde’s nooit eenig
teeken van bastaardij heeft vertoond.

Blijft de derde mogelijkheid dat met broeder zwager
is bedoeld. Jan van Almonde  ZQU dan met eene onbe-
kende dochter van Willem IV van Strien moeten zijn
gehuwd. Dit zou dan wel eene bastaarddochter moeten
zijn, anders zouden we in het register Putten en Stryen
met de houten borden stellig stukken aantreffen over
eene haar toegekende apanage. Men zou dan voorts
moeten aannemen dat hetzij het Striensche wapen met
veranderde kleuren in de vrouwelijke lijn op de
Almoude’s is vererfd, hetzij Jan van Almonde’s geslacht
eene oudere afsplitsing van Strien vormt die zoover
terug ligt dat een huwlijk van Jan met eene Strienschs
dochter mogelijk was zonder dat bloedverwantschap
een beletsel vormde. Ook dit schijnt wel wat te toevallig.
Er vóór pleit slechts dat het oude wapen der Almonde’s
nl. drie gouden twee, een, geplaatste St. Andries-kruizen
in zwart, identiek was met dat der uit de Dubbelmonde’s
gesproten Drimielen’s en Coel’en en vermoedelijk dat
der oudste Dubbelmonde’s zelf, terwijl ook de naam
Almonde  gelijkluidend is met die van een der oudste
heerlijkheden der Dubbelmonde’s. De afstamming nu der
Dubbelmonde’s, waaraan ik een volgend artikel hoop
te wijden en die omstreeks 1300 reeds een vrij talrijk
geslacht vormen, ligt stellig verder terug dan Willem IV
heer van Strien. De stamvader van de meesten hunner
was Willem van Dubbelmonde, geboren c. 1240, die
~~

3) Ibidem fol. 131.
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ons slechts bekend is als vader van Heynrick s), Jan
en 4, Boudgn  5, Willemszonen van Dubbe lmonde .  Nu
was’  Jan wille&  zone van Dubbelmonde omstreeks 1308
heer van g Almonde  en dus een tijdgenoot van Jan van
Almonde.  Men vraagt zich onwillekeurig af, hebben we
hier niet met één persoon te doen? Hierop moet echter
ontkennend worden geantwoord, al lieten beide een zoon
Willem en een daaruit  gesproten kleinzoon Jan na.
Willem (Jansz) van Dubbelmonde was ec;hter  in 1347
ridder 6), terwijl Willem (Jansz)  van Almonde  zulks in
1364 7, niet was; zij kunnen dus niet identiek zijn en
ook hunne vaders Jan van Dubbelmonde, heer van 3_
Almonde  en Jan van Almonde  zijn wel te onderscheiden.
Laatstgenoemde was vermoedelijk heer van Pernis,
althans zijne twee zoons Jan en Hugo waren elk heer
van de holft daarvan *). Over hun nageslacht een ander-
maal. Opgaven van zegels en eventueele  oude gekleurde
wapenteekeningen der hier besproken geslachten zullen
welkom zijn, daar zij misschien nog eenig licht op de
zaak zouden kunnen werpen.

Het Deventersch regeeringsgeslacht Marienburgh,
door Mr. H. K R O N E N B E R G .

(Vervolg  van XLIV,  179).

Ve. Qerhard Marienburgh, ged. Deventer 29 Juni 1628,
begraven Deventer Lebuinuskerk 2 Febr. 1688,
rentmeester vau het klooster van Diepenveen, ge-
meensman voor de Waterstraat 1656-1688, huwt
Deventer  28 Juni 1653 (ondertrouw 11 Juni) E~>U
‘Vriesel),  begraven Deventer Lebuinuskerk 16 Aug.
1698, dochter van Il’illem  Priesen, secretaris van
Zwolle en van Aaltje  Berentsen. Uit dit huweliik:
1”.
2”.

3e.

40.

Willemina, ged. -Deventer 27 Nov. 1664. ti
Wilhelmina, ged. Deventer 20 April 1666, be-
graven Deventer Lebuinuskerk 11 April 1736,
huwt Holten 28 Nov. 1686 (ondertr. Deventer
30 Oct. attest op Holten) Dr Arnold Reminch,
ged. Deventer 29 Mei 1666, t 31 Aug. 1729,
predikant te Hengelo 1684-1723,  zoon van
den Deventer predikant Joann.es  Reminck e n
van Maria Verbruggen.
Aleyda Qeertruid, ged. Deventer 17 Juli 1659,
begraven Deventer Lebuinuskerk 2ti Sept 1740,
huwt Terwolde 16 Mei 1694 (ondertr. Deventer
28 Kpril, att. naar Terwolde 16 Mei) Bartholt
Schomaker, 1. U. D ., geb. Lochem 22 Mrt. 1661,
begraven Deventer Lebuinuskerk 3 Sept 1721,
secretaris te Lochem 1681-1704,  gemeensman
to Deventer voor de Noorderbergstraat 1708-
1721, zoon van Goosse,l Schomaker, burgemeester
te Lochem en van Elisabeth Thijsink.
Qeertruid, ged. Deventer 3 Febr. 1662, be-
graven Deventer Lebuinuskerk 23 Mei 1737,

8) Leenkamer 51 fol. 21vo.
4) Leenkamer 80 en 80a. Hierin een leenregistertje  van c. 1308.
6) Leenkamer 51 fol. 21vo  en het bovengenoemde leenregistertje

van 0. 1308.
1 6) Leenkamer 49 fol. 45vo en Charterboek van v. Mieris 11 fol. 738.

7) Leenkamer 78, fol. 248v0, waar hij Willem v. Almonde heet.
In Leenkamer 80, fol. 38 wordt hij Jan Willemszoon van Almonde
genoemd.

8) Leenkamer 78, fol. 214.

Vf*

VS

68.
6e.
7”.
80.
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huwt Terwolde 17 Mei 1693 (ondertr. Deventer
29 April, attest. op Terwolde 17 Mei) Herbert
Dapper, med. Dr. te Deventer, lid van de ge-
zworen gemeente voor de Polstr. 1675-1702,
begraven Lebuinuskerk Deventer 16 Nov. 1737,
zoon van Joan Dapper, predikant te Voorst
en van Maria Schram.

Zie A. Moonen’s Poezij pag. 271.
Margrita, ged. Deventer 29 Sept. 1663.
Willem, ged. Deventer 9 Juni 1666.
Willem, ged. Deventer 10 Jan. 1668.
Margrita, ged. Deventer 24 April 1670, be-
graven Deventer Lebuinuskerk 7 Febr. 1743.

Joan Marienburgh, ged. Deventer 12 December
1630, vertrok in Mrt. 1663 van Deventer naar
Rotterdam, in 1674 clerck op ‘t convoij  aldaar
wonende Haringvlietzuidzijde.  Hij huwt lBDeventer
22 Dec. 1661 (ondertr. 7 Dec.) Margareiha Marien-
burgh, ged. Zutpen 25 Sept. 1640, begraven Rot-
terdam in de Fransche kerk 26 Jan. 1673, dochter
van Arent Marienburgh en Geertruid van Eijl;  hij
huwt 2” Deventer 8 Nov. 1674 (ondertr. Deventer
3 Oct. attest. van Rotterdam 6 Nov.) H a r m i n a
Forckenbeek, begraven Lebuinuskerk Deventer 19
Oct. 1726, weduwe van den Deventer secretaris
Berent wn Boeckholt. Het overlijden van Joan
Marienburgh niet te Rotterdam gevonden.
Uit het 1” huweliik :
10.

20.

39.

40.
60.

Wilhelm, ged. Deventer 2 Nov. 1662, begraven
Rotterdam 19 Aug. 1665.
Oeertruijt,  ged. Rotterdam 14 Nov. 1664, be-
graven te Deventer Lebuinuskerk 6 Oct. 1728,
huwt Deventer 23 Juni 1713 (ondertr. 27 Mei)
Albertus Too?chuis  of Tootlhuizen,  stadsijker te
Deventer, ged. Deventer 14 Sept. 1666, begraven
Lebuinuskerk 28 Aug. 1751, zoon van Willem
Toonhuis ,  -gemeensman  te Deventer en van
Theodora Plaete.
Alida,  ged. Rotterdam 3 April 1667, begr.
Deventer Lebuinuskerk 29 April 1706.
Johanmz,  ged. Rotterdam 11 Mrt. 1670.
Arnoldina,  ged. Eotterdam 22 Nov. 1672, be-
graven Deventer Lebuinuskerk 30 Maart 1716,
huwt Deventer 13 Sept. 1712 (ondertr. 27 Aug.)
Johannes Noordink, ged. Deventer 86 Nov.
1685, begraven Lebuinuskerk 3 Mei 1766, tinne-
gieter en burgerluitenant te Deventer, zoon van
J a n  Noordink en van Geertruid Franssen.  Hij
hertrouwt Deventer 4 Febr. 1716 Aleida  Budde
ged. Deventer 9 Oct. 1692, begraven Deventer
Lebuinuskerk 3 Jan. 1769 dochter van Henricus
Budde en van Amalia Wijnolts.

Willem Marienburgh, I.U.D., ged. Deventer 7 April
1634, begraven Deventer Lebuinuskerk 19 Oct.
1711, man van groote kennis, die in zijn jeugd
veel  gereisd had,  van 1669-1670 gemeensman
van Deventer voor de Overstraat, van 1676-1711
burgemeester, cameraer, gecomitt. ten landdage
van Overijssel huwt, Devent.er  7 Mei 1661 (ondertr.
20 April) Qeertruid Marienburgh, ged. Zutphen 26
Oct. 1646, begr. Deventer Lebuinuskerk 16 April
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1722, dochter van Arent Marienburgh en Aaltje
Gevers. Uit dit huweliik:
le.

29.
39.
49.

öe.

6e.

Aleida, ged. ,Deven%er 25 Jan. 1663, begraven
Deventer Lebuinuskerk 3 Juli 1743.
Wilhelm, ged. Deventer 16 Mrt. 1666.
Wilmina Geerlruid,  ged. Deventer 21 Sept. 1668.
Qeertruid, ged. Deventer 24 Juni 1670, begraven
Deventer 27 Nov. 1752 Lebuinuskerk, huwt
schoutambt van Colmschate (Diepenveen) 5
Sept. 1697 (ondert. Deventer 21 Aug.) Arnoldus
Marielzburgh,  ged. Deventer 9 Juli 1668, be-
graven aldaar Lebuinuskerk 13 Maart 1716,
van 1703-1716 gemeensman voor de Overstraat,
burgerluitenant, zoon van burgemeester Willem
Marienburgh en van Catharina Reminck.
Arnolda, ged. Deventer 6 Sept. 1674, begraven
Deventer Lebuinuskerk 5 Juni 1764, huwt
Deventer 11 Dec. 1712 (ondertr. 26 Nov.) Jonn
wan Boeckholt, I.U.D., ged. Deventer 13 Jan.
1661, begraven Deventer Lebuinuskerk 5 Oct.
1716, van I690-1700  gemeensman te Deventer
voor de Engestraat ,  van 1700-1716 burge-
meester, gecommitteerde ten landdage, weduw-
naar van Geertruid  Jordens en zoon van den
Deventer secretaris Bernhard aal2 Boeckholt,
J.U.D., en van Harmina Forckenbeek.
Wilhebm, ged. Deventer 12 December 1677, be-
graven aldaar in de Lebuinuskerk 11 Sept.
1716, capitein.

Willem _&tarienburgh,  ged. Zutphen 8 Juni 1642,
begraven Deventer Lebuinuskerk 7 Aug. 1694,
lakenkoopman te Deventer in de Wolsack, van
1663-1689 gemeensman te Deventer voor de Pol-
straat, van 1689-1694 burgemeester van Deventer,
huwt le Deventer 24 Jan. 1664 Christina Roeck,
-I_  5 Juni 1665, dochter van Berend  Roeck, burge-
meester van Oldenzaal en rentmeester van het
St. Agneten klooster en van Margriet Rouse; hij
huwt 2e Deventer 10 Dec. 1665 (ondertrouw 18
Nov.) Cathavina Reminck, begraven Lebuinuskerk
Deventer 6 Dec. 1714, dochter van Arejlt Reminck,
penningm. v/h. College ter Admiraliteit van Am-
sterdam en van Corgzelia  #&is.  Uit dit le huweliik:
1”.

20.

39.
49.

Arnold, ged. Deventer ib Nov. 1664.
Uit het 20 huwelijk :
Christina Getruit, ged. Deventer 18 Dec. 1666,
begraven Deventer Lebuinuskerk 2 Nov. 1680.
Arnoldus,  volgt VII.
Johan, ged. Deventer 3 Maart 1670, begraven
Lebuinuskerk Deventer 18 April 1692 (hij stierf
door een val uit een venster van het huis hoek
Pontsteeg en Lange Bisschopstr.)

Tijman Marienburgh, ged. Deventer 26 Aug. 1652,
begraven Deventer Lebuinuskerk 17 Aug. 1693,
van 1677-1682 en van 1688-1693 gemeensman
van Deventer voor de Assenstr ,  van 1682-1687
burgemeester van Deventer, van 1687 tot zijn dood
ontvanger van Twente, huwt Nov. 1681 (ondertr.
Deventer 12 Nov. 1681, attest. op Wijhe 27 Nov.)
Maria Roijer, ged. Zwolle 14 Sept. 1645, begraven
Deventer Lebuinuskerk 16 Dec. 1711, weduwe van
kapitein Herman  Qijsbert  Roelinck en dochter van
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Wilhelm  .Roijer,  1. U. D., burgemeester van Zwolle
en
le.

28.

30.

40.

van Swaka  ‘Crusen.  uit &t huwelijk :
Bernard, ged. Deventer 21 Jan. 1683, begraven
Deventer Lebuinuskerk 10 Mei 1683.
I\/ilhelm  Gijsbert, ged. Deventer 13 April  1684,
begraven Deventer Lebuinuskerk 8 Mei 1686.
Bernard Cornelis, 1. U. D., ged. Deventer 29
Apr. 168ti, begraven Deventer Lebuinuskerk
9 Mrt. 1730.
Gijsbert  Wilhelm,  ged. Deventer 11 Sept. 1688,
begraven Deventer Lebuinuskerk 30 Apr. 1689.

Zie Leenactenboeken van Gelre  11 stuk, kwar-
tier van Zutphen 71.

VIh.  Joan Atarienburgh,  ged.  Deventer  20 Mei 1667,
begraven Deventer Lebuinuskerk 6 Oct. 1681, ser-
viesmeester, van 166’7-1681  gemeensman te De-
venter voor de Noordenbergstraat, hopman der
burgerij, wonende te Deventer in de Schaepherder
(handelde dus waarschijnlijk in wol of wollen
stoffen), huwde Deventer 26 Nov. 1648 (ondertr.
4 Nov.) Wil/enrlce?a  Dogeweert, ged. Deventer 6 Juni
1631, begraven Deventer Lebuinuskerk 26 Febr.
1692, dochter van Mal-ten  Dogewecrt, hopman en
van Barta wan der Colck. Uit dit huwellik:
le.
2”.
3”.
4e.
5e.
6e.

_Martinus,  ge&  Deven te r  9 Sept. lti49.
Joannes, ged. Deventer 31 Dec. 1650.
Bartha,  ged. Deventer 5 Dec. 1652.
Joanna, ged. Deventer 1 Oct. 1654.
Jacobus, volgt VIla.
Bartha, ged. Deventer  10 Juni  1658,  begr .
Deventer Lebuinuskerk 20 Mrt. 1736, huwt
schoutambt van Colmschate (Diepenveen) 23
Mrt. 1701 (ondertr. Dev. 6 Mrt.) Egbert ter
Welberg,  1. U. D., begraven Deventer Lebuinus-
kerk 25 Jul i  1704,  van 1675-1704  b u r g e -
meester van Deventer, cameraer, schout van
Colmschate, weduwnaar van Aleida I\.ichman
en zoon van Hendrik ter Welberg  en van A n n a
Wolfso9a.

79.
80.
9”.

10”.
11”.

Marte?L,  ged. Deventer 22 Juli 1660.
ilhwtinu~s,  ged. Deventer 3 Juni J.662.
Aleida, ged. Deventer 24 Juli 1664.
Qerhrcrd.  volgt VIIb.
Janna Betruit, ged. Deventer 8 Nov. 1668.

1 2B. .Johannes  !Lheodo&s, ged. Deventer 30 Sept. 1670.

VIL

9  v a n  d e z e  kin’diren  zijn jong  o<erleden.
De doodenboeken beginnen te Deventer evenwel
eerst met 10 Xei 1674. Ik vind daarin vermeld :

begraven Lebuiniskerk 29 Oct. 1678 Hopman
Jannes Marienborchssoon in de Schaepherder  en:

2 Jan 1689 dochter  van Wede Serv i j sm.
M a r i e n b u r g .

Arnoldus Marienburgh, ged. Deventer 9 Juli 1668,
begraven Deventer Lebuinuskerk 13 Mrt. 1716,
van 1703-1716 gemeensman voor de Overstraat,
burgerluitenant, huwt Schoutambt van Colmschate
(Diepenveen) 5 Sept. 1697 (ondertr. Deventer 21
Aug.)  Beertruid  _Marienbu~qh,  ged. Deventer 24 J u n i
1670, begraven Lebuinuskerk Deventer 27 Nov.
1762, dochter van burgemeester Willem AIarie?a-
burgh, 1. U. D., en van Qeertruid Marienburgh.

Uit dit huwelijk:



1.. Wilhelmina Catharina, ged. Deventer 1 Dec.
1697, begraven Deventer Lebuinuskerk 24 Febr.
1776, huwt Deventer 18 Mrt 1728 (ondertrouw
28 Febr.) Joan Arnold Rouse, ged. Deventer
12 Febr. 1697, + aldaar 1 Mei 1776 en 6 Mei
in de Lebuinuskerk begraven, van 1717-1737
gemeensman van Doventer voor de Overstraat,
van 1737-1776 burgemeester, cameraar, ge-
comitteerde ten landdage, sinds 1716 ontvanger
der convoyen en licenten en sinds 1737 post-
meester te Deventer, weduwnaar van Christina
Elisabeth Nilnnt en zoon van den Deventer
burgemeester Evernrd  Rouse en van Susanna
Qeertruid Stam.

28.
30.

Het testament van Joan  Arnold Rouse d.d.
11 Mei 1764 is geopend 4 Mei 1776. (boek van
geopend test. Dev. Archief 111 66).
Wilhelm  Henrik, ged. Deventer 9 Jan. 1700.
Qeertruid Aleidn  Engelberta, ged. Deventer
14 Mei 1701, begraven Lebuinuskerk Deventer
24 Febr. 1780, huwt Deventer 6 Aug. 1723
(ondertr. 17 Juli) Joan  Reminck, 1. U. D., Com-
mies, inspecteur van de stadswerken te De-
venter geb. Hengelo 4 Oct. 1690, begraven
Deventer Lebuinuskerk 7 Dec. 1768, zoon van
Dr. Arnold Reminck, predikant te Hengelo en
v a n  IVilhelmiua  Mari&burgh.,

4e.

68.

D’ilhelm  Henrik, 1. U. D., ged. Deventer 31 Mei
1703, begraven aldaar Lebuinuskerk 22 Juni
1743, ongehuwd, houtkooper.
Arnold, 1. U. D., ged. Deventer 2 Aug. 1706,
begraven aldaar Lebuinuskerk 6 Mei 1760,
advocaat.

68.

70.

Zijn testament geopend 30 April l’(60. boek
geopende test. TI 98 Deventer Archief.
Cornelia  Christina, ged Deventer 12 Jan. 1710,
begraven aldaar Lebuinuskerk 17 Mei 1716.
,Joanna  Margarita, ged. Deventer 24 Juni 1712,
begraven aldaar Lebuinuskerk 1 Jan. 1737.

VIIa. Jacobus Murienburgh,  1. U. D., ged. Deventer
7April1666,  begraven aldaar Lebuinuskerk 17 Nov.
1708, van 1703-1708  gemeensman te Deventer
voor de Noordenbergstraat, serviesmeester, huwt
Deventer 11 Mei 1680 (ondertrouw 24 April) Mar-
garetha Marienburgh, ged. Deventer 22 Febr. 1662,
begraven aldaar Lebuinuskerk 28 April 1736,
dochter van den gemeensman Willem Marienburgh
en van Angela Pas. Uit dit huwelijk:
le. Wilhelm,  1. U. D., ged. Deventer 9 Febr. 1681

begraven aldaar Lebuinuskerk 12 Juli 1742,
van 1762-1733 gemeensman te Deventer voor
de Noordenbergstraat, van 1733-1742 burge-
meester van Deventer, huwt Deventer 30 Juni
1737 (ondertr. 16 Juni) Aleida Cafharina  Arent-
sen, ged. Deventer 22 Nov. 1693, begraven
Lebuinuskerk 6 Oct. 1761, dochter van den
gemeensman Marten Arentsen en van Hitlegonda
Snijders. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Aleida Catharina Arentsen hertrouwt Wesepe
19 Juni 1768 Qerhard Joan Jacobson,  ‘1. U. D.,
burgemeester en cameraar  van Deventer, ged.
Deventer 7 Febr. 1690, begraven Lebuinuskerk
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Test. Wilh. Marienburgh. ‘Boek van opene
testam. 1740-1749 pag. 30 Dev. Archief.

2”. Joan,  ged. Deventer 16 Sept. lti83, begraven
aldaar Lebuinuskerk 13 Dec. 1683.

3e. Joan, volgt VIII.
4e. Etlgei  Aleida, ged. Deventer 3 Mei 1688, be-

graven aldaar Lebuinuskerk 17 Jan. 1767,
huwt Zalk Juni 1733 (ondertr. Deventer 6 Juni,
att. op Zalk 21 Juni) Berend Jacob ter Welberg,
1. U. D., ged. Deventer 22 April 1683, begraven
aldaar Lebuinuskerk 26 Sept. 1769, gemeens-
man te Deventer voor de Norenbergstraat
1743-1769, Scholtus van Zalk, zoon van burge-
meester Egbert ter IC;elberg  en van A l e i d a
II ichman  en weduwn. van Anna Helena Schick-
hardt.

Test. van Engel Aleida Marienburgh huis-
vrouw van Scholtus B. J. ter Welberg. Boek
van Geopende test. 1 296. Dev. Archief.

6”. IC’iZhelmina  Barta, ged. Deventer 30 Oct. 1690,
begraven Pieterskerk Leiden tusschen 28 Aug.
en 4 Sept. 1761.

VIIb.  Qerhard Marienburgh, ged. Deventer 16 Sept. 1666,
begraven aldaar Lebuinuskerk 30 Oct. 1733, laken-
koopman te Deventer, van 1703-1707 gemeens-
man te Deventer voor de Overstraat, van 1707-
1732  burgemeester van Deventer, gecomitteerde
ten landdage van Overijssel, lid van de Admira-
liteit op de Maas, huwt le te Deventer 13 Nov.
1687 (ondertr. 29 Oct.) Swanida Marienburgh, ged.
Deventer 7 Oct. 1663, begraven aldaar in de Le-
buinuskerk 10 Juni 1707, dochter van den ge-
meensman Willem Marienburgh en van Angela Pas;
hij huwt 2e Zutphen 4 Nov. 1710 (ondertr. Deventer
18 Oct., attest. op Zutphen 2 Nov.) Ifinanda
Lulof%,  ged. Zutphen 26 Oct. 1678, begraven De-
venter Lebuinuskerk 20 Mei 1737, dochter van
Barthold  Lulofs en van Hadewich Busch.

Uit het 1” huwelijk:
1” Wilhelm’i,,n  Qeevtruid,  ged. Deventer 22 Febr.

1688, begraven aldaar Lebuinuskerk 22 Aug.
1721, huwt Deventer 29 Nov. 1711 (ondertr.
14 Nov.) Joan Marienburgh, ged. Deventer
2 Dec. 1686, begraven aldaar Lebuinuskerk
7 Mei 1748, v:ln  1713-1748 gemeensman van
Deventer voor de Overstra,at,  1713-1748 rent-
meester van Mr Geert en Buskens klooster,
zoon van den gemeensman Jacobus Marienburgh,
1. U. D. en van Mnrgarethn Marienburgh.

2,“. Wilhelm,  ged. Deventer 27 Sept. 1689.
38. Joannes, ged. Deventer 26 Juni 1691.
4”. Eflgelbert,  volgt VIIIa.

Het portret van Verhard  Marienburgh werd
op de veiling 27/2-2/3  1923 bij Fred. Muller
verkocht.

Bij zijn 2de huwelijk maakte hij een inven-
taris op. Zie Inventarissen Bisschopstr. 1700-
1713 onder datum 11 Oct. 1710 Dev. Archief.

_

VIII. Joan Marienburgh, ged. Deventer 2 Dec. 1686,
begraven aldaar Lebuinuskerk 7 Mei 1748, van
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1713-1748 gemeensman van Deventer voor de
Overstraat, rentmeester van Mr. #eert, en Bus-
kensklooster huwt Deventer 29 Nov. 1711 (ondertr.
14 Nov.) Wilhelmina Geertruid Marienburgh, ged.
Deventer 22 Febr. 1688, begraven aldaar Lebui-
nuskerk 22 Aug. 1’731, dochter van burgemeester
Oerhard ïllurienburgh  en van Swanida Marienburgh.

Uit dit huwelijk:
1’. Jacob, ged. Deventer 14 Aug. 1712.
Se. Swanida, ged. Deventer 31 Aug. 1713.
3e. Jacoba Margareta, ged. Deventer 17 Mrt 1715,

begraven Pieterskerk Leiden tusschen  2 en 9
Juni 1759, huwt Deventer 24 Juni I 736 (ondertr.
9 Juni) (ferloff  (Gerlacus) Scheltinga, 1. U. D.
geb. te Leeuwarden 16 April 1708, begraven
Pieterskerk Leiden tussohen  9 en 16 Febr.
1765, professor in de rechtsgeleerdheid aan het
Deventer Athenaeum  1731-1738, van 1788-
1766 aan de Leidsche Universiteit, zoon van
den Leeuwarder advocaat Eko Scheltil~ga.

Zijn portret hangt in de Leidsche Senaats-
kamer. Zie over hem Nieuw Nederl. Biogr.
Woordenb. 111, 1131. Testament van Gerlacus
Scheltinga 1. U. D. en van Jacoba Margareta
Mariënburgh d.d. 17 Sept. 1761, geopend 9 Mei
1766. Zie boek van geopende test. 11, 239
Deventer Archief.

4e. Berhard,  ged. Deventer 27 Mei 1717.
5e. Jacob, ged. Deventer 8 Sept. 1718.

VIIIa.  Engelbert Marienburgh, ged. Deventer 6 Juli 1692,
begraven in de Broerenkerk te Zwolle 22 Juli
1769, eerst luitenant, op 6 Oct. 1717 aangesteld tot
controleur der convoyen en licenten te Zwolle,
burgemeester aldaar, gecomitteerde  ten landdage
van Over\jssel,  huwt Deventer 8 NOV. 1716 (ondertr.
24 Oct.) Noria  Jordens, ged. Deventer 21 Jan. 1694,
begraven te Zwolle 19 Febr. 1779 in de Broeren-
kerk, dochter van den Deventer gemeensman Hen-
drik Jordejls en van Anna &lensinck.
Uit dit huweliik:
le.
28.

3%.

J

Swanida, ged. Deventer 6 Oct 1717.
Hendrik, ged. Zwolle 26 Febr. 1719, begraven
Zwolle Broerenkerk 16 Jan. 1726.
Verhard,  ged. Zwolle 27 Sept. 1720,  overleden
op den huize Alerdink onder Zwollekerspel 18
Juni 1769 en 23 Juni te Heino begraven, was
bij het overlijden van zijn eerste vrouw rit-
meester en bij ZQU eigen overlijden luitenant-
kolonel in het regiment v. Rechteren, huwt
1”. te Zwolle 13 Dec. 1744 (ondertr. 28 Nov.)
Marina  Catharina  Visscher, ged. Zwolle 5 April
1724, begraven aldaar Michaëlikerk 13 Oct.
1764, dochter van Willem Visscher en van
Gesilza  van Eerten;  hij huwt 2~ Wijhe 20 Januari
1766 Anna Josina ll’ilhelmina.  Beatrix CUT
Megede, begraven Wijhe 24 Mei 1776.
Anna Gerhardina, ged. Zwolle 28 Nov. 1724,
begraven Lebuinuskerk Deventer 3 Jan. 1763,
huwt Zwolle 11 Oct. 17-l4  Fra,,cois Cornelis
Queijsen, geb. Oosterwijk  3 Sept 1709, begraven
Lebuinuskerk Deventer 14 Mei 1778, van 1746
-1772 secretaris van Deventer, zoon van Pieter
Queijsen en van Jacoba Erancina Pets.

60,

69.

Anno
half een
koomen
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Swanida. ged. Zwolle 24 Sept. 1730, begraven
aldaar Broerenkerk 14 Jan. 1767.
Hendrik, ged. Zwolle 16 Jan. 1732, begraven
aldaar Broerenkerk 18 Nov. 1739.

Familie-aanteekeningen Bodmer. ‘1
1707 op vrijdag den 11 februarij smorgens ten
uur is mijn lieve huijsvrouw  in de kraam ge-
van een dogter  sijnde  ons eerste kind, sijnde

L

gedoopt geworden binne de kerk te Lillo, door den Heer
Predikant Brui,jnvis,  en bij den Heijlige doop den naam
ontfange Anna Maria, de peter was mijn broeder Frans
Bod,mer,  absent in Switserland,  en de Meeter  mijn vrouws
Moeder Dina van der Hulst.

Anno 1708 is op dijnsdag  den 10 Juli,j  in de stadt
Bril1 mijn lieve huijsvrouw in een kwaden kraam gekoo-
men van drie Maanden.

Anno 1709 is op Sondagh avond ten seven uijren, dat
is geweest den 28 jullij, Mijn lieve huijsvrouw in den
krsm gekomen van een jonge dochter, welcke in et ge-
baeren  is gestorven, en et kind also doot aen de werlt
gebracht worden. Den 31 ditto, is et kindtie op wonsdagh
avond ten negen ugren  in de kerck  tot Lil10 begraven
worden. Tot Lil10 in de ouders huijs gekrämt.

Anno 1710 is op vrijdagh naer mlddagh  den een uijr,
dat is geweest den 31 october, Mijn Lieve huijsvrouw  in
den kram gekomen  van een jonge Soon, de welke is
gedoopt geworden sondaghs  den 2 november, in de kerck
tot Lillo, deur den heer predikant Bruijnvis, stond pre-
sent bij et doopen,  ick als vader, als peeters,  den grot-
vader .Johannes  von. der Bur,gh  present, als absent peecer,
den oom Francois  Schlatter,  als meeters,  De grotmoeder
Dina r~rrl der Hulst, present, als absent meeter,  de Moeie
Ester S’chlafter,  den naam von et kind was Johanes  Fran-
cois,  tot Lil10 in de ouders huijs gekramt.  Het boven ge-
noemde kind of soontie .lohnnes  Francois, is wederom
gestorven op den 13 december 17 10, saterdagh smorgens
ten half acht agren,  en begraven worden in de kerck
tot Lillo, op Dinsdagh avond ten negen uijren, dat is
geweest den 16 december 1710.

Anno 17 12 is op Donderdach Morgen ten dril uijren,
dat is geweest den 22 September, Mijn Lieve Huijsvrouw
in den kram gekomen von een jongen soon, de welcke
is gedoopt geworden Sondags achter middags den 2 OC-
tober  in de kerck tot, Lillo. Deur den Heer predikant
Antoni  Gerbrandi, stond present bij et doopen  ick als
vader, als peeters, den grotvader Johaties  con der Burgh
present, absent als peeter,  den Oom Francois  Schlatter,
als Meeters,  de grotmoeder Dina von der Hulst present
als Meeter  absent, de vrouw Anna Daadalena  Hess, die
lock Mijn Meester is. De naem von et kind was Johaties
Francois, tot Lil10 in de ouders huijs gekrämt.

Anno 1714 Is op Woensdagh morgen, omtrent ten half
38s uijren, Dat, is geweest den 24 januarij,  Mijn Lieve
huijsvrouw in den kra,am gekomen van een Jonge Dochter,
3ie gedoopt is geworden op Sondagh morgen den 28 dito,
m de kerck  tot Lil10 deur den Heer predicant  von Lillo,
Naemens D. Goeterij.  Stond present bij et doopen  ick als
vader, als peeter  de Heer Erancois  Montenacq, als Meeter

1) M. 8. in het arohief van het Genootschap.
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juffrouw Wilhelmina Penders l), was absent, alsoodeGroot-
moeder in plaez stond. De naem von et kind is D i n a
JoGu, tot Lil10 in de ouders Huijs gekraamt .

Op Donderdagh avond een quartier voor vijf uiren,
Is Mdn tweede soontie Joha!íïesFrancois  komen te sterven,
dat is geweest den 1 februarij 1714. En begraven worden
in de kerck te Lille,  Maendagh avond ten negen uijren,
den 6 dito.

Anno 1717. Is op Dinsdagh morgen een qtiartier  uijr
naar tween, dat is geweest den 2 f’ebuarij,  Mijn Lieve
huijsvrovw in den kraam gekomen von een jongen Soon,
de welcke is gedoopt geworden op Sondagh morgen den
7 dito, in de kerck tot Lille, deur den tieer Predicant
von Lille, naemens  David Goeterij.  Stond present bij te
doopen  ick als vader, als peeter  de Heer en Neef Abraham
Boudoux. Hij was absent, ahoo dat de grootvader in plaes
stond, als Meeter de juffrouw en Nicht Dina Bastelaer.  De
naam von et kind is Johannes Abrahum,  tot, Lil10 in de
ouders huijs gekraamt.

Anno 1718 is op woensdaghachder middagh wat naar
drij uijren, dat, is geweest den 8 juni, mijn vrouws vader
Joh. von der Burg kommen te sterven naar een sieckte
von drij weeken  en den 14 dito daar op des voor middaghs
tussen 11 en 12 uijren in de kerck tot Lil10 begraven
worden.

Anno 1719. Is op Donderdagh avond een quartier uijr
naar Elfen, dat is geweest den 9 November, Mijn Lieve
huijsvrouw in den kraam gekomen von een jongen Soon,
de welcke is gedoopt geworden op vrgdagh avond den
10 dito, in de groote kerck tot Bergen op Zoom, door
den Heer predicant Bollwerck. Stond present, bij et doopen
ick als vader, als peeter  de Heer en Neef, Major Alzthoni
de Sausin, hij was absent, als Meeter,  Mevrouw en Nicht
Anna Cornelia von der Hulst, huijsvrouw van den boven
genoemden Heer Major, die et kind voor den doop heeft
gehouden, en was de Naem von het kind Anthoni  Heinrich.
Op de buijten wooning von Neef Baudoux gekraamt.

Anno 1721. Is op Sondagh naarmiddagh ten Een uijr,
dat is geweest den 7 December, Mijn Lieve huijsvrouw
in den kraam gekomen von een jongen soon, de welcke
is gedoopt geworden op woensdagh avond den 10 dito,
in de groote kerck tot Bergen op Zoom door den Heer
predicant Lack, stond present bij et doopen  ick als vader,
als peeter  mijn broer Eranz  Bodmer, absent, als Meeter
mijn Moeije  Ester Schíatler,  absent, dan beijde tot Zurich
in Swizerland wonacht  binnen, de grootmoeder Dina von
der Hulst hiew et kindtie voor den doop, en was de naem
von het kint 3’rchnz  Conrad,  op de buijten wooning von
Neef Baudoux gekraamt.

Anno 1734. Is op Dinsdagh morgen tussen 6 en 7
uijeren,  dat is geweest, den 20 Juni, Mijn lieve huijsvrouw
in den kraam gekomen van Een jongen soon, de welcke
is gedoopt geworden op Woensdagh avont den 21 dito,
in de groote kerck tot Bergen op Zoom door den heer
predicant Turcy. Stond present bij et doopen  de groot-
moeder Dina van der Hulst, die et kind voor de doop
hieuw;en  als Meeter  aangestelt was, en mijn broer Franz
Bodmer als peeter, de welcke absent in Swizerland tot

1) Zij wak  gehuwd met Josias van der Hulst, burgemeester van
Bergen-op-Zoom, broeder van meergemelde Dina uan der  Hulst.  Uit
dit huwelijk o.a. Anna Cornelia  van der Hulst, gehuwd l0 met den
maj. Antohae  de Saus&  de Fombellea  en 2O  met den kolonel 9. M. R.
de la Pyère,  seigneur de la Rocpue  (Zie Mbl. 1915, k. 242-244). Red.
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Zurich was, En was de naem van het Kind Wilhe lmus ,
binnen de stadt Bergen op Zoom gekraamt  in het huis
van den overleden Major Berg in de Lommert straet.

Dit boven genoemde soontie is weer komen te sterven
op vrijdagh Middagh ten 12 uijren, dat is geweest den
30 juni 1724. En begraven geworden op Maendagh den
3 Julij, voor middag kloek tien Gjren, op et kerckhoff
bij de groote kerck tot Bergen op Zoom.

Anno 1726. Is op woensdag morgen ten half seven
uijren, dat is geweest den 3 April, LM+ Lieve huisvrouw
in den kraam gekomen van Een jonge Dogter, d’welke
is gedoopt geworden op Sondag morgen den 7 dito, in
de kerck tot, Lil10 door den heer predicant D. Coeterie.
Stond present bij het, doopen,  die grootmoeder Dina v a n
der Hulst als meeter,  en hieuw het kind ten doop, als
peeter  mijn broer Franz Bodmer, die absent in Swizer-
land tot Zurich  is, den naem van het kind is B a r b a r a
Wilhelmina. Tot Lil10 in het huis van d’ouders  gekraamt,
ook stond ick present bij den doop als vader J. C. B.

Anno 1728 Is op Zondag agtermiddag ten Een uijr,
dat is geweest den 16 augusti, mijn lieve huisvrouw in
den kraam gekomen van een jongen Soon, de welcke is
gedoopt geworden op Zondag morgen den 29 Dito, in
de kerck tot Lil10 door den heer predicant David Couterij,
stond present bij het doopen  de Grootmoeder Dina van
der Hulst, en hieuw het kind voor den doop, peeter  was
de heer Anthonij Berchmans, absent. Meeter  vrouw Cata-
rins Vsteri,  huisvrouw van mijn broer Evalat Bodmer,
absent in Swizerlant tot Zürich, den naem van het, kind
is Il’ilhelmus  Cornelis, tot Lil10 in het, huis van de ouders
gekraamt.

Dit boven genoemde soontie is weer komen te sterven
op Saturdag avont ten 6 uijren, dat is geweest den 23
october 1728. En begraven geworden op Woensdag den
27 Dito s’avonts  ten 7 uijren in de kerck tot Lillo.

Anno 1732 is op Vrijdag Morgen ontrent  ten half
tien uijr,  dat, is geweest den 11 april, mijn Lieve huis-
vrouw in de kraam gekomen van een jonge Dogter,  die
is gedoopt geworden op pasch  maandag den 14 dito in
de kerck tot Lillo. Door den Heer predicant David Coutrij.
Stond present bij het, doope de vader, de heer A b r a h a m
Laroque  als peeter, mijn Dogter  Anna Maria als meeter, En

juflr. Catha~ina  Vsterz  als Meeter,  huisvrouw vanmijnbroe-
der,absenttotZurichinSchwizerland,denaemvanhetkind
is Sara Catharina. Tot Lil10 in het huis van de ouders
gekraamt. Dogter  Anna Maria hiew het kind ten doop.

Op Vrijdag den 27 Martij  1733, ‘snaarmiddags wat na
2 uijren heeft, mijn Dogter  Anna Maria ondertrouw ge-
daan; aan het huis van de Grootmoeder; met den Heer
vendrig en adjutant De La Ropue, onder het Regiment
van haar Excellens  de Lieutenant Genera1 Montese,  door
den Heer predicant Schmid, waar bij present de hr. van
den Enden als ouderling, de heeren  van Weelden  en
Booms als Diacons,  de Grootm. en ik, de vader. En den
16 April binnen sij getrouwt in de kerck te Lillo, ‘savonts
na 7 uijren door de gemelde hr. predicant Schmid, in
presentie van beijde ouderlings,  Ermerins en van Enden,
beijde  Diacons  van Weelden en Booms, de bruijts vader
en Moeder, Dina Josina haar suster, en Anthonij  Heinrich
haar broer, met, bruid en brudegom na de kerck gegaan,
ook waeren nog veel menschen in de kerck om te kieken,
God wil haar veele jaar in allem Zeegen  te samen laaten
beleven.
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Op Saterdag  morgen wat na Elf uir, dat is geweest
den 18 april 1733, is mijn Dogter Sara Catharina komen
te sterven aan een borst ziekte En daar bij hebbende
stuipen, Woensdag avond tussen 8 en 9 uijren begraven
in de kerck te Lille, geweest den 22 dito, in mijn pre-
sentie, Anthonij en Frans giengen me.

Anno 1743 is op Woensdagh agter middags wat naar
drij uijren, Dat is geweest den 16 october, mijn Qrouws
Moeder,juffrouwDinavan der Hulst komen te sterven, naar
een sieckte van vijf dagen, en den 24 dito daar aan des
voormiddags tussen 11 en 12 uijeren in de kerck tot Lillo
begraven geworden.

(met een andere hand geschreven:) NB. Vorenstaande
aanteekeningen zijn van de hand van J. C. Bodmer, in
1744 overleden.

Anno 1744 is op Woonsdag den 20 november smorgens
om 7 uuren  mijn lieve vader Johan Conrat Bodmer ge-
bortig van Zurrch in Switserlant, alhier kome te overlijde,
in sijn leve Luijt. in t’ regiment van Lt. generael  de la
Roque, Comp: v. Gapt.  van Hooff, en Majoor van t’ fort
Lillo, was 72 Jaaren  en 9 dagen als stierff, en wiert op
maandag den 30 november smorgens om 11 uure begrave
in de kerk tot Lillo, na een siekte van 6 dagen sijnde
een katteren  die uijt het hooft is gevalle en sijn 3 soons
Johannes, Anthonij, Erans  benne agter het lijk gegaan,
soo dat mijn Moeder met 6 kinders bleef waar van de
outste dogter  Anna I!&ria  getouwt was.

Den 14 Meij  1758  is mijn Lieve Moeder Barbara va?a
der Borg, huijsvrouw van de Heer J. C. Bodmer in den
ouderdom vau 63 jaaren 3 maanden en 21 daagen  na een
bed legering van Ruijm 3 jaaren,  door een geraaktheijd,
tot Lil10 kome te sterven, en aldaar in de kerk begrave,
was gebore te Sas van Gent, d’ . . . .

Anthonij Hendrik Bodmer mijn tweede Broeder die
den 9 Nov. 1719 is Gebore, is nu getrouwt  op Sondagh
den 2 Meij  1762, tot Zutphen in Gelderland, met Johanna
Roelanda Schas, die gebore is den 9 November 1726
tot Nimwege en nu te Zutphen woonagtig, haar vader
was genaamt Adriaan Schas Luijt. Collonel  in Staate
dienst, de moeder was genaamt Jo7zanua  Willemina
van Essen.

Johanna Coenrada Barbara,, mijn broeder AnthonZj zijn
Eerste dogter is gebore op . . . . . den 24 April 1763,
binne Zutphen in Gelderland.

Dina Josina Gebore den 24 Janij. 1714 is op den
12 Sept. 1772 te Lil10 sen een borst en longe quaal
overlede oud zijnde 68 jaare  8 maanden 19 daagen.
(met een andere hand :) N B. Qan 1774 af zijn de voor-
gaande aanteekeningen van J. A. Bodmer, in 1778
overleden.

Joham  Abraham Bodmer mijn veel geliefde broeder,
gebore den 2 Februarij 1717, is op den 19 September
1778,  te Rosendaal overleeden. oud zijnde 61 jaare
8 maanden 17 dagen.

(met een andere hand:) N B. Deze eenige aanteekening
is waarschijnlijk van A. H. Bodmer, in 1782 overleden.

Anthong  Henderik Bodmer, mijn  veel geliefde Broeder,
gebooren den 9 November 1719, is op den 13 December
1782, te Zutphen in Gelderland, overleeden in den
ouderdom van 63 Jaaren  een maand en vier dagen.

Anna 2Claria  Bodmer, weduwe van den Heer Luijt.
De La Ropue,  min veel geliefde suster,  gebooren den
11 Februarij 1707, is op den 27 December 1782 te

,
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;e Buuren  overleeden in den ouderdom van 76 Jaaren
10 maanden en 13 dagen.

De tweede Dogter van mijn Broeder Anthonij Henderik
Bodmer is geboore den 6 April 1766 te Zutphen in Gel-
derland, de naame van dat Dogterje Adriejana Johanna
Willemina.

Mijn jongste en veel geliefde Nigt Adriejana Johanna
Willemina Bodmer is in’t Jaar 1783 in den huwelijken
gtaad getreden te Zutphen in Gelderland, met den
Hoog Wel E Geb. Heer Adriejaa?a  Eenderik Baron van
Diest. Zijn vader was genaamt Johan Casper  van
Diest oud krGgs en Domein Raad van de Cleev- Meurs-
3n Markse Landen. De Moeder Vrouwe Allegonda Ca-
kriena  Bergsma.

Den 26 Meij  1784 is Nigt 1.an Diest van een welge-
schape  Dogterje in’t kraambed bevallen en heeft bij den
Heijligen Doop de namen ontfangen van Johanna
Anthonia  Renrietta.

Den 26 1) October 1786 is Nigt van Diest van een
wulgeschape Dogterje in ‘t kraambed bevallen en heeft
bij den Heiligen  Doop de namen ontfangen van Jaanie
Ilatrina.

Den 28 Junij_  1787 is Nigt van .Diest van een welge-
schapen Dogterje in ‘t kraambed bevallen en heeft bij
den Heijligen  Doop de namen ontfangen va,n Carolina
Cornelia.

(met een andere hand:) De vorenstaande aanteeke-
ningen zijn  van af 1778 af vermoedelijk bijgehouden
door B. W. Bodmer, in 1788 overleden.

Bat,bara  Il’ilhelmina  Bodmer mijn veelgeliefde Suster,
geboren den 3” April 1726, te Bergen op Zoom over-
leden in den ouderdom van 62 Jaaren  en 6 Maanden,
op den 1 e October 1788.

Den 3e Juni 1789 is Nigt van Diest van een wel-
geschape  Jonge Zoon in het kraambed bevallen en heeft
bij den Heijligen  Doop de naam ontfangen  van Fran-
cois Willem Hendrik, welke zoon overleden is den . . .

(met eei, andere hand :) N. B. Deze beide aanteeke-
ningen zijn waarschijnlijk geschied door Frans Conrad
Bodmer, geb. 7 Dec. 1721, overlijden onbekend.

Den 21 My 1791 is mijn suster  van Diest s’avons
om 8 uur zynde Saturdag van een welgeschapen
dogter in de kraam bevallen en heeft by de Heylige
doop de naam ontfange van Fredrika Regine  na de
Heer en Vrouw . . . . (onl.) oud Oom en Tante. Deze
dochter is overleden den . . . .

Den 21 April 1793 is mijn suster  v(In Diest Zondag
s’avons  om 8 uur van een welgeschapen Dogter  in de
kraam bevallen en heeft by de Heylige doop de naam
ontfangen van Antoiuette JeaHet2e Conradine over welk
kind ik peet ben. Deze dochter overleden den . . . .

Den 11 Juny 1799 is mijn zuster vau Diest in de
kraam bevallen van een Dogter  en heeft by den Hey-
ligen Doop de naam ontfangen van Adriana Henrietta
Wilhelmina na de vader en Moeder. Deze dochter is
overleden den . . . .

(met een andere hand :) N B. De voorafgaande 3 laatste
aanteekeningen zijn van de hand van Johanna Conra-
dina Barbara Bodmer, ongehuwd overleden te Zutphen
in 18 . .

*) Hierbij staat met potlood: 22 (?).
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De haan en het kruis als wapenfiguren
in en om het land van den Duffel,

door R. T. MU S C H A R T .

Tusschen Nijmegen en Emmerik ligt langs de oevers
van den Rijn een landstreek, die men aanduidt met den
naam ,de Duflel” of ,de Duyffel” (zie o.a. Van der Aa,
Aardr. W.boek).

In deze streek was blijkbaar de haan een geliefkoosde
wapenfiguur, ten minste ik vond dit dier in de wapens
van meerdere personen, in drie streek gevestigd, en wel
van de navolgende:

ZeEle  Bruyns, io 1482 burger van Emmerik; J o h a n
v a n  Pannerden, in 1424 te Bi,jlant ( e v e n  b e n o o r d e n
Lobith); Her.man  Rover, in 1430 pastoor te Elten (even
beoos ten  Bijland)  ; Bemdl Spehe, in 1647 richter in den
Duffel1 ; Gadert Spede (zelfde familie als voorgaande), in
1431 maag en hijlixman van den onder Malden gegoeden
Gadert van Adendonck.

Deze allen voeren in hun wapenschild eenen  haan,
die gewoonlijk den rechterpoot opgetrokken houdt.

Evenzoo  voert  Willem  von Emrnerick,  d i e  i n  1526
overlijdt en in de St Janskerk  te ‘s Hertogenbosch be-
graven wordt,  volgens Smits ,,de Grafzerken der St.
Janskerk van ‘s Hertogenbosch” deel 1 pag. 81. Zijn
naam bewijst, dat hij tot deze zelfde groep gerekend
moet worden.

Behalve deze groep, die den Duffelschen haan zonder
bijfiguren in het wapenschild voert ,  is  er  nog eene
andere groep, die hem gecombineerd met een kruis
voert. Tot deze groep behooren  de navolgende personen
en families :

Johan ‘l*ala den Bylant,  in 1443 in het graafschap
Bergh; Gjsbert  van der Hoevelick, heer tot Hulhuysen
(tegenover Pannerden), Bimmen (ten Z.O. van Millingen)
en Halsast,  in 1’720 te Didam, welke familie oudtijds
aldaar gevestigd was, zooals blijkt uit eene  acte van
1627, waarin vermeld wordt Ja11 r*an  de Hocelic,  gerichts-
man van Bergh, voerende hetzelfde wapen; de familie
van Duinen (zie Arm. Gen.) ; de familie Yieck (zie idem) ;
de  fami l ie  vaja Keekel  (Keeken l ig t  t en  Zuiden  van
Bimmen) ;  de  fami l ie  Sc7uwinck  en de familie ‘Vaeck,
waartoe o.a. behoort Dirck Vaick,  in 1621  Schepen van
Nijmegen.

Deze allen voeren in het schild een kruis, dat al of
niet vergezeld of beladen is; en den haan als helmteeken.

Dideric van Bilnnt,  in 1363 in het graafschap Bergh,
voert het kruis en den haan beide in het schild en wel
,een kruis beladen met eeneo haan”.
Evenals wij zulks in de omgeving van Haarlem hebben

gezien (zie Ned. Leeuw 1926, kol. 98 en v.) blijken dus
in hetland  van den Duffel eveneens 2 wapenfiguren  favoriet
geweest te zijn, ginds waren het het paard en het molen-
rad, hier zijn het de haan en het, kruis.

Dat het kruis in het Duffelsche en omstreken indnr-
daad zeer veel voorkwam, kan ik,nog met de volgende
voorbeelden aantoonen :

Steven. va?a Bymmen,  ridder, Ao 1363 (Bimmen ligt
ten ZO. van Millingen); Johan Doeys, in 1493 richter
te Cranenburg ; Johan van End, in 1667 gerichtsman
van Groesbeeck;  Vredesic  van der Eze, in 1364 leenman
v a n  Keppel; Jmop van Heker, in 143ó in  he t  g raaf -
schap Bergh evenals Henrick van Hekeren in 1487 al-

daar;  Jan heer van  Lieden l), die in 1380 geld van
den graaf van Bergh ontvangt; Ecert Noppehoesst, i n
1448 raadsman van de kerspelkerk te Gendringen (tus-
schen  ‘s Heerenberg  en  Anholt);  Qerit Palick g e h e t e n
Matelanck,  in 1434 gerichtsman van Gendringen; Willem
van Ulfft,  in 1434 gerichtsman van Gendringen; Henrick
van den Rijtl, in 1451 schepen van Kuik; Heinrick vaii
Broesbeeck, die in 1463 land in Vrijenban verkoopt aan
de familie van Herwen  (Herwen ligt  even benoorden
Bijland), voeren allen als wapen een kruis.

WQ zien dus, dat de haan en het kruis in de land-
streek, waar de Rijn en de Maas elkaar het dichtste
naderen, zeer veel als .wapenfiguur voorkwamen en in
dit verband is het navolgende zeer opmerkelijk.

Het wapen van de thans tot den Nederlandsohen Adel
behoorende familie Tengnagel  is een kruis. Hiertoe be-
hooren o. a. Joist  Teuguagel,  in 1612, 1623 en 1633 ge-
richtsman van Bergh, Il’olter Tengnagel  Claesz.,  in 1474
te Berg11  en Clais  Tewgncrgel,  i n  1426  d ros t  van  he t
land Bergh, zooals uit hunne zegels blijkt. Deze familie
zien wij dus oudtijds in het graafschap Bergh gevestigd.

Maar ook in de Neder-Betuwe vinden wij eene  fa,milie
Tenywgel  en daartoe behoorden o. a. @er& Tengwgel
(volgens zijn randschrift Teinnegel), in* 1627 schepen
van Wijk- bij-Duurstede,  Arbthonys  Tijnagel,  in 1612
schepen van Tiel, F&!lem  Tijnagel, in 1641 te Avesaet
en Anthon!J  Tijnagel  Petersz., in 1661 te Avesaet.

En wat zien wij nu? Dat deze Neder-Betuwsche fa-
milie Teugncrgel  als wapen voert . . . . een haan!

Dit komt mij te opmerkelijk voor, om hier aan toeval
te denken en ben ik er van overtuigd, dat deze beide
families irepagnagel  loten zijn van dezelfde plant, die
eenmaal in het land van den Duffel gegroeid en gebloeid
zal hebben.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Middelnederlandsch sweer = schoonvader.
In het Maandblad van Juni van het loopende jaar

(kol. 169 en vlgg.) heeft Jhr. Mr. H. J. L. Th. van
Rheineck Leyssius de vraag besproken of de laatste manne-
lijke afstammeling uit het geslacht der oudste heeren
van Strijen, heer Willem, vader of broeder was van
Aleyd, de erfgename dezer heerschappij en echtgenoote
van heer Nicolaes,  beer van Putten. Door het waarschijnlijk
te maken dat een oorkonde, welke ons slechts in afschrift
bekend is (afgedrukt: Oork. Holl. 11, No. 760),  ten onrechte
op 1290 geplaatst wordt en veeleer het jaartal 1294
behoort te dragen, heeft hij met vrij groote zekerheid
aangetoond, dat Aleyd inderdaad een dochter van den
laatsten heer van Strijen  was. Deze vrij groote zekerheid
nu, meen ik tot een volstrekte te kunnen maken en wel
door nadere beschouwing van een uitdrukking, welke
voorkomt in een, ook door den geachten  schrijver aange-
haalde, oorkonde van 6 Mei 1293, waarin de heer van
Putten den heer van Strijen zijn ,,zweer”  noemt .  Nu
vertaalt Jhr. Leyssius dit woord met nzwager”, er aan
toevoegend : ,,Zwager beteekende  echter vaak schoon-
vader”.

1) Dit Lieden zal zeker wel het even ten Westen van Mook ge-
legen Linden zijn; da naam komt ook voor als Genen,  Linden en
Lyenden,  steeds met hetzelfde wapen.
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M.i. mag om te beginnen zweer nooit  met zwager
worden vertaald, en zou voorts even aangehaalde zin
eerder moeten luiden : ,,Zweer  Beteekent in het middel-
nederlandsch altijd schoonvader”. In het Middalnadar-
landsoh Woordenboek van Verwijs en Vardam ( S.V . swaer)
wordt dan ook (daal VII, kol. 2509) vermeld, dat van
de bataakanis schoonzoon uit de schrijvers geen voor-
beelden zijn opgetaakand; daartegenover worden ar talrijke
plaatsen aangehaald, waar sweer = schoonvader. Deze
plaatsen zouden nog gemakkelijk mat een aantal ver-
meerderd kunnen worden. Een plaats,  dia bijzonder
sprekend is, wil ik hier aanvoeren. Op 8 Aug. 1297
(Oork. Holl. Nalezing, No. 78) oorkonden schepenen van
Schoonhoven dat heer Gijsbracht  van Abcoude voor hen
kwam en afzag van al zijn recht op de nalatenschap
van zijn schoonvader, heer Claas van Cats.

Laatstgenoemde wordt daar ,,svaar”  van heer Gijsbrecht
genoemd,  t e rwi j l  deze  ,,svaghar” van heer Claes is.
Wel verwarrend wekt te dezen opzichte dat het Oor-
kondenboek van Holland steeds de onjuiste vertaling:
zwaar = zwager heeft. Men zij dus op zijn hoede en
late zich daardoor niet van de wijs brengen!

Da laatste heer van Strijan, dien wij tot 6 Juni 1293
in de oorkonden ontmoeten, heer Willem, was derhalve
de schoonvader van dan heer van Putten, Nicolaes,  en
dus vader van Aleyd en Hadewy. Deze laatste noemt
buitendien in de tweede oorkonde van 25 November 1294,
die door Jhr. Leyssius in het laatste gedeelte van kol. 170
aan het licht is gebracht, Floris van Borselan haar oom.
Deze is een zeer bekend persoon, wiens belangwekkende
lavausgaschiedanis ik binnenkort in dit maandblad hoop
te behandelen. Voldoende zQ het ar hier aan te herinneren,
dat hij van 1282 in de stukken voorkomt, sedert 1298
(1299 3) als ridder, en in 1322 in ballingschap sneuvelde.
Dat een zijner zusters heer Willem, dan laatsten heer
van Strijen, gehuwd had, weten wij uit het volgende relaas.

In het jaar 1326 werd het noodig geoordeeld een
nadere grensafbakening tusschan Holland en Brabant
vast te leggen en talrijke enquêtes werden daartoe inga-
steld. Een getuigenis, dat van heer Jan van Cruiningan,
is hier voor ons doel van belang; hij vertelt dat ,haran
Florans van Borselan ande ic quamen ridan uta Zeeland
anda wilden wesen  in dia Haghe, tote dan Grave Florens
. . . . ende dat hair Florens ende ic reden tote Oisterhouta
an, tota den hare van Striana, die doe ter tyt wilen
haren Florens suster hadda. . . . enda dit was ommetran t
dia tyd, dat dia wich  te Woaringhan (d.i. 1288) was,
luttele are,  jof latere” . . . . l)

Dr. H ENRI O B R E E N.

De Predikantenfamilie Weyers.
Dertig jaar geladen dealde ik in dit Maandblad (XIV,

177-80) aan en ander betreffende deze familie made,
aanvangende met Hendrik We,yers  en diens echtganoote
Engeltje Outman, van welk echtpaar mij  niets meer
bekend was, dan dat het te Haarlem woonde.

Uit de fichescollectie op het Haarlemsch archief nu
blijkt, dat Hendrik Weyers te Haarlem werd begraven
(Gr.K.) 30 Januari 1808 en dat hij als j.m. van xDis-
voort” te Haarlem 6 Dec. 1772 is gehuwd mat Engeltje

1) Men vindt dit stuk bij v. Mieris,  11. bl. 404.
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Oudmans,  j.d. van Amsterdam, begraven te Haarlem
(Gr. K.) 21 Oct. 1807. Zij wonnen twee kinderen: J o h a n
Hendrik,  geb. te Haarlam 28, Febr. 1776, gedoopt 6
Maart d.a.v. ; - en Anna Cathatina,  geb. te Haarlem
19 Febr. 1778, gedoopt 22 Febr. 1778.

Jan Hendrik Weyers, predikant te Winkel, is als i.m.
op dan 24 Juni -1804 te Haarlem gehuwd met A n n a
Petronalla  Vermoote&j.d.  geb. en won. te Haarlem. Zij
woonde in 1842 te Leiden. Over haar zoon Frederikus
Vepmooten  Weyers, ovarl. te Wageningen 27 April 1848,
zie man: Nieuw Naderl. Biogr. Wdb. 111,  1416. Van
haar oudsten zoon Ds. Gerrit Anne Weyers, den Drial-
schen  predikant, zijn nog twee dochters in leven, als
laatste vertegenwoordigers van dit geslacht. Van haar
tweeden zoon Ds. Frederik Willem van An.del  Weyers,
predt.  te Wastzaandam, kan nog worden meegedeeld,
dat hij 7 Oct. 1869 zijn 25 j. ambtsbediening herdacht,
en 18ti6 scriba van het Class. Best. v. Haarlem was,
1 Juli 1866 wagens voortdurende ongesteldheid s. h.
et st. emeritus werd en te Beverwijk 26 October 1874
overleed. Zijn gade M . H. van Qoor  overleed aldaar
26 April van dat jaar, als dochter van Constantinus en
van Alida  Johanna de Wurm.

Beider dochter Alida  Johanna v. Andel Weyers is, ala
weduwe van Constantinus van QOOY,  te Amsterdam 9
Mei 1917 overladen, nadat haar aaniga zuster H. E. C.
E. vat& A. W. haar aldaar 6 Maart 1899 in dan dood
was voorgegaan.

Wie kan mij nu mededealen waar het bovenvermelde
stamoord  ,Dlsvoort”  ligt? Ik vind dat plaatsje nergens
vermeld.

Open staat nog steeds de vraag waar Chrisliaan
IVe y ers en zijn vrouw Maria Cutharina  Ortmans o f
Oortmans zijn geboren (16 Maart 1769 te Zalt Bommel
getrouwd.) Ik verheug mij, als afstammeling, in het ge-
lukkige bezit der vóórnamen van laatstgenoemde acht-
g a n o o t e .  Markwasrdig  is het dat het cachet van dit
geslacht Weyers in allen daela aan getrouwe copie is
van dat dar predikanten:
te zijn gesneden.

zij lijken op dan zalfden dag

W. M. C. REGT.

Verstege  (XLIV, 188). Mon vindt over de personen
dar IVe generatie vaal watenswaardigs in het Nieuw
Nadarlandsch Biographisch Woordenboek 111, kol. 1301
en 1302, en IV, kol. 1077.

H. 0.
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BESTUURSBERICHTEW.
Het Bes tuu r  geeft met leedwezen kennis van het

overli jden van den heer J.  C. G. van Vlierden te
Kepandjeng (Java), sedert 1924 gewoon lid en van d o n
heer J. F. Verst er to Nunspeet, sedert 1921 gewoon
lid van het Genootschap.

_

Adreswijzigingen.
8. BOOQAART . . . . . . . . . Utrecht.

Frans  Halastraat  57.
M. R. H. CALMEYER . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

P;jnboomstraat  26.
H. V A N  W I C K E V O O R T  CROYMELIN  VAN

B ERKENRODE . . . . . . . . . Cairo.
Garden  City, Sharia Ismail  Paeha 9.

W. ONNEB . . . . . , . . . . Noordlaren.
Huize  de Poll.

I r .  H.  J .  V E R R E L L O U W  . . . . . Boryslaw  [ P o l e n ) .
Skr. poczt. 102.

Geldersche Geslachten.
Bijdrage tot de genealogie van twee uitgestorven

takken van het geslacht
Bentinck,

door Jhr. H. H. R O E L L.

Wapen : in blauw een zilveren ankerkruis. Gekroonde
helm mat zilver-blauwe dekkleeden. Helmteeken  : twee
rood bekleed0  armen met gouden handschoenen over
den voorarm heen, de ellebogen buitenwaarts, elke hand
een zilveren struisveer houdende.

1. ‘) Hendrik BtMinck,  beleend met hot goed Aronsberg
~__~

1) De generaties 1-111 geven slechts de stamreeks en zijn ontleenC
aan Ned. Adelab.  1924.

LI.

111.

IV.

V.

bij Keerde, later genaamd den hof te Berinchuysen
1400, 1402, overl. 1431, gehuwd met Elisabeth,
overl. te Hulsbergen 1462.

Hendrik Bentinck, zegelt als gerichtsman te Heerde
1436, en met zijn broeders Johan en Helmich onder
de Ridderschap van Veluwe deu Gelderschen  ver-
bondsbrief van 17 April 1436, afgevaardigde van
Elburg naar den Hertog 1444, vermeld in den zoen
van den Hertog met den graaf van Meura 1468,
overl. 1477, gehuwd met Jutte, vermeld met haar
man als gegoed ta Welsum tegenover Olst.
Hendrik Bentinck, heer van Berencnmp en het Loo,
rentmeester van Veluwe 1479-1602, onderwerpt
zich met Zutphen, Hattem, Elburg en anderen aan
den Hertog van Bourgondië 1481, leent geld aan
Jacob van Bronkhorst-Bateuburg  1488, leent geld
aan Hertog Karel 1492, 1493, 1498, overl. 1602,
huwde Margaretha van Dam, overl. 1600.

Uit dit huwelijk o.a.:
10.  bunder, die volgt L V .
20. Hendrik, stamvader van de tegenwoordige

Bentinck’s.
Sartder Bentinck, bijg0naam.d ,die Bolde”, lot Beren-
tamp en Aller.  beleend met Aller 1601, rentmeester
en registermeester van Arnhem en Veluwe 12 Juli
1604, rentmeester der domeinen van Veluwe 13 Juli
1643-1648,  keukenmeester van Hertog Karel van
Gelre, overi.  1647,  8ö jaar  oud,  huwdo Johama
f’an Zuylen, dr. van II illem  can Zuylen van Atrholt,
richter te Hengelo en . . . . . . . Alom van héll.

Uit dit huwelijk o.a. twee zonen:
10. Carel, stichter van den tak Be&nck lot Aller,

volgt v .
20. Willem van Zuylen, stichter van den tak Ben-

tinck tot Berencamp, volgt Vbis.
Bentinck tot Aller.

Carel Ber,tinck  tot Aller, beleend met Aller 19 Febr.
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1560, overl. v6ór 13 Oct. 1655, huwde Calharina
Hacfort, dr. van Olivier Backfort,  schepen en
burgemeester te Arnhem, en S’tiwn Ridder.

Uit dit huwelijk o.a. :

VL  Alexander Bentinch tot Aller, geb. 1540, beleend
met Aller en Berinckhuysen 13 Oct. 1556, doet
meerderjarig den eed 25 Oct. 1564, schepen te
Arnhem 1578, 80, 81, 86, burgemeester 1579,
raadsheer in den Hove van Gelderland 20 April
1680, teekent  de Unie van Utrecht 1579, compareert
op land- en kwartierdagen 1580, 81, overl. 1682,
huwde Aleida ra,1  Backhorst, dr. vau \I.illem  van
Brtckhorst tot ZtrUc en Mechteld Oem van Wijngaer-
den, geb. 1650.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1”.
2”.

3”.

4”.
6”.

60.
70.

Carel, die vÖlgt VII.
Willem, geadm. in de Ridderschap van Veluwe
20 Mei 1603, compareert tot 1626, overl. 20
Dec. 1640, begraven te Arnhem 6 Jan. 1641,
ongehuwd.
Johanna, geb. 1580, overl. 1662, huwde te
Arnhem 15 Juli 1610 (0. aldaar en te Zutphen
17 Juni) : <Jacob  Scl~immelpe~ar~inclc  van der Gye
tot Engelenburg en Keil, zn. van Jacob Schzm-
melpellninclc  van der O!Je en Margaretha val1
der Capellen,  geb. 1574, koopt Kell 1612 en
Nederlaer 1620, beleend met Engelenburg 23
Sept. 1642, landrentmeester der graafschap
Zutphen 4 Oct. 1600, commissaris van de
monstering 1606, doet afstand 16 Oct 1660,
overl. op den Engelenburg 21 Aug. 1661,
begr. te Brummen.
Sandri?arr,  geb. 1580, overl. voor 1645.
Christina,  geb. 1680, overl. op IJrst 13, begr.
te Hattem 26 Juni 1658, huwde Willem van
Haersolte tot .l?Jrst, zn. van Wolf val1 Huersolte
tot 1Jrst en Anna van Ruijoen,  geb. 1664,
geadm. in de Ridderschap van Veluwe 23 Mrt.
1612, compareert tot 1614, overl. St. Jan. 1618.
Een dochter, jong overl.
Een dochter, jong overl.

VII. Carel Bentinck tot Aller, beleend met Aller en
Berinckhuijsen 4 Juli 1584, doet meerderjarig den
eed 30 Dec. 1607, zijn admissie in de Ridderschap
van Veluwe niet aangeteekend,  doch compareert
van 1603-1645,  schepen te Arnhem 1608, 10-19,
21-24, 26-29, 31-33, 36-37, 39-42, 44, burgemeester
1609, 26, 30, 34, 38, 43, raadsheer in den Hove
van Gelderland 18 Juni 1618, geoomm. ter Staten
Generaal 1609, in den raad van state 1612, curator
der Geldersche Hoogeschool,  overl. 26, begr. te
Arnhem 29 Dec. 1646, huwde Sophia van Lawiclc,
dr. van Goosserc  L*an  Lawick  tot Geldermalsen e n
Johanna Bentinclc, overl. 11 Juni 1665.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:
10.  Alexander, die volgt VIII.
20. Boossen,  ged. te Arnhem 5 Mei 1619.
30. Aleida, ged. te Arnhem 19 April 1620, jong

overl.
40. Aleida, ged. te Arnhem 28 Juli 1622, begr.

aldaar 13 April 1667.
60. Catharinn, huwde (0. te Arnhem 3 Nov. 1660)

VIII.

1x.

60.

70.
80.

90.

228

Willem Bentinck tot Brieler, zn. van Lambert
Bentinclc ett Geertluid Hacfort, substituut ont-
vanger te Barneveld 1649, geadm.  in de Ridder-
schap van Veluwe Dec. 1649, ambtsjonker van
Barneveld 1649-1672.
\I'illenz,  vaandrig, begr. te Arnhem 2 Oct. 1660,

ongehuwd,
Aleida, ged. te Arnhem 7 Mrt. 1628, jong overl.
Johanna Sophia, begr. te Arnhem 29 Nov.
1684, huwde Willem van Raesfelt tot Cortenburg,
wedr. van  Zlester  Huijghens,  daarna van Olie
vnla den Sanu’e,  zn .  van  Johala  v a n  Raesfelt
tot Moerlicrlcela  eja Raesfelt en Susanna  k’aria
1Vagewijn,  geadm. in de Ridderschap van
Veluwe 20 Nov. 1638, compareert tot 1672,
schepen te Arnhem 1660-61,  53-72, burge-
meester 1652, gecomm.  ter Staten Generaal
1646-51,  hoogschout van ‘s-Hertogenbosch
1666, ambtsjonker van Renkum, overl. 6, begr.
te Arnhem 18 Mrt. 1687.
Aleido,  ged. te Arnhem 25 Sept. 1631, overl.
15 Oct. 1680, ongeh.

Alexander Bentinclc lot Aller, beleend met Aller en
Berinckhuijsen 17 Aug. 1646, geadm. in de Ridder-
schap van Veluwe 19 Jan. 1647, schepen te Arnhem
J 645-48,50-56,68-61,63---ô6,67-69,71-74,
burgemeester 1649, 67, 62, 66, 70, 73, 74, prov.
hoogschout aldaar 1676, raadsheer in den Have
van Gelderland 10 Febr. 167i>, overl. 19, begr. te
Arnhem 25 Juli 1681, huwde te Utrecht 22 Mei
1 6 4 9  (0. te  Arnhem 28,  te  Utrecht  29 Apri l) :
Anlia  Pijnssell  l-a?a der Au, dr. van Willena Pijnssen
vcua der Au  en Geertluid rara  Laaiclc, overl. 1 Juni
1678, begr. te Arnhem.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
10.

20.

3”.

Carel, tot Al&,  ged. te Arnhem 21 Febr. 1651,
beleend met Allur  en Berinckhuysen 3 Sept.
1682, geadm. in de Ridderschap van Veluwe
3 April 1682, schepen te Arnhem 1676-89,
richter in ‘t Nijbroek,  begr. te Arnhem 16 Jan.
1689, ongehuwd.
Willem, ged. te Arnhem 14 NOV.  lG62,  gesneu-
veld voor Maastricht 30 Juli 1676, ongehuwd.
Goossen,, die volgt 1X.

Goossen  Bentiraclc  tot =I ller, ged. te Arnhem 14 Juni
1654, beleend met Aller en Berinckhuysen 27 Mrt.
1689, geadm. in de Ridderschap van Veluwe 2 Aug.
1690, begr. te Arnhem 9 Jan. 1695, huwde (0. te
Arnhem 27 Sept . 1 6 8 4 ,  op att .  van Hattem):
Margaretha van Haersolte, dr. wan Wo!f valt Haer-
solte  tot Yrst en Herakina  vala Appeldoorn, ged. te
Hattem 26 Dec. 1654, beleend met Aller en Berinck-
huysen 8 Febr. 1699, overl. 17, begr. te Arnhem
23 Juli 1707.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:
10. Alexander, ged. te Arnhem 7 Oct. 1685, beleend

met Aller en Berinckhuysen 23 Jan. 1696,
begr. te Arnhem 6 April 1698.

20.. Hendrina,  ged. te Arnhem 18 Mrt. 1687, begr.
aldaar 28 Juni 1687.

3”. Heradrina,  ged. te Arnhem 22 Febr. 1688, overl.
te Tiel 23, uitgevoerd naar Wiel 27 Juli 1736,



4”.

60.
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huwde  1711 :  E*%ert Jtrn ran II y7ze,  heer van
Eek-en-  Wiel en Eschute, zn. van Otto ou
Wijhe,  heer van Eek-en-Wiel,  Echteld en
B l a n k e n b u r g ,  e n  Se+aa  vun  Dele,,, ged. te
Echteld 8 Sept. 1678, kapitein, geadm. in de
Ridderschap van Nijmegen 2 Mrt., door het
kwartier 19 Juni 1701, ambtsjonker va.n Naas
en Waal, overl. te ‘piel 16, uitgev. naar Wiel
18 Ml%.  1736.

,‘L9 Juni 1786, huwde te Arnhem 4 Dec. 1736 (0.
17  Nov . ) :  TVilhelmirlc  Jeanne  r*un Reede, dr .  van
Godard Adriaan van Reede von Amerongen, heer
van Herveld,  en Maria Gravin rn)h hiassau Zuylen-
Stein,  geb. op Herveld  otnstreeks 1710, overl. op
den Hrieler 12, begr. te Barneveld 17 Juni 1779.

Uit dit huweliik 10 kinderen:
10.

,,Op requeste van El:e/ t Jan wah  Wijhe,  Hcere
,van Wiel, kapitein, en Hendrina  Bentinch, te
,kennen  gevende, hoe dat hij in den jaere 1711,
,,sijn guarnisoen in Antwerpen hebbende en
,subyt daerhenen  on tboden  sijnde,  op  enen
,,dag in dien extraordinarissen val drie hou-
,welijks proclamatien heeft  laten gaen, en
,daerop is getrouwt, soo versoecken de suppli-
,,anten ten overvloet onderdaniglqck,  dat U
,Edele  Mogende goetkeurende  in dien extra-
,ordinaris  val den voortganck der drie houw-
,lijcks  proclamatien op enen dag, dit houwlijck
,,als  wettig gelieven te verklaren, hebben haer
,Edele  Mogende dit  houwlijck voor wettig
,verklaert op 1 April 1715.”  (Groot Gelders
Placaet-Boeck.  111, 290.)
A n n a ,  ged. Arnhem 10 Juli 1689, begr. te
Arnhem 1 Juli 1690.
Il’oZf Assueer,  die volgt X.

Y.

L’J/wistina,  ged. te Arnhem 20 Jan. 1737, overl.
;e Groningen 26 Nov. 1810, huwde te Barneveld
31 Nei 1762 (0. te Arnhem 15, te Uithuizen
16, van Arnhem naar buiten gentt. 30 Mei):
Dnico  A!ltrrd  Alberda  op Dijksterhuis et1 Men-
kema, zn. van Gerhnrd Alberda op Dijksterhuis
3n Susanna Elisabeth Alberda,  ged. teGroningen
27 Oct. 1726, ingeschr. als student te Groningen
16 Sept. 1744, te Leiden 18 Oct. 1747, lid der
provinciale rekenkamer, gecomm. ter Staten
Generaal, meesterknaap van het jachtgericht,
overl. op Menkema 29 Aug. 1790.
Geettruid Sophia Aleida, ged. te Arnhem 23
Nrt. 1738, over]. 16, begr. te Arnhem 18 April
1738.

30.

40.

Adriana  Maria, ged. te Arnhem 16 April 1739,
Jverl.  te Arnhem 19, begr. te Barneveld 24
Sept. 1793, ongehuwd.
I\‘illem  Jun Bereut,  tot Berencamp en Aller,
ged. te Arnhem 14 April 1740, beleend met
Rerencimp  15 April 1760, met Aller en Lange-
ler 31 Juli 1787, met Rerinckhuysen 14 Jan.
1790, ambtsjonker van Nijkerk 16 Mei 1760,
gendm. in de Ridderschap van Veluwe ad
audiendum 23 April l’ltil,  overrentmeester der
geestelijke goederen van Veluwe 1787, overl.
te Arnhem 63, begr. te Barneveld 29 Juni.1808,
ongehuwd.
Gedord Adrioau, ged.  te Arnhem 14 April
1740, ingeschreven als student te Leiden 13
Sept. 1758, beleend met Berinckhuysen lö April
17ti0, ambtsjonker van Heerde  16 Mei 1760,
geadm. in de Ridderschap van Veluwe ad
audiendum 23 April 1761, als lid 10 Mei 1787,
burgemeester te Hattem, commissaris der mon-
stering van Veluwe 1769, overrentmeester der
geestelijke goederen van Veluwe 1775, scholtus
binnen en buiten Hattem 7 Mrt. 1781-4  Jan.
1789, gecomm ter admiralitoit op de Maze
1783, in ‘t Noorderkwartier 1778, 83, overl. te
Arnhem 4, begr. te Barneveld 10 Jan. 1789,
ongehuwd.
IYoZf  Assueer, ged. te Arnhem 20 Juli 1741,
luit. ter zee, overl. 4 Oct. 1767.
A n n a  Elisnbeth,  ged.  te  Arnhem 20 Febr.
1743, overl. te Arnhem 22, begr. te Barneveld
29 Oct. 1792, ongehuwd.
Reiniera, ged. te Arnhem 14 Juli lï46, beleend
met Berencamp en Berinckhuysen 20 Juni 1809,
overl. te Arnhem 7 Juli  1820, o n g e h u w d .
Mwgarethn Ursulina,  ged. te Arnhem 19 Mei
1748, overl. op den Brieler 26 Juni, begr. te
Barneveld 1 Juli 1776, ongehuwd.
Frederica  Christiana Henriette,  ged. te Arnhem
30 Nei 1763, beleend met Aller en Langeler
29 Nrt. 1793, overl. te Arnhem 24 Jan 1822,

X. Wolf Assueer Bentinch tot Aller, ged. te Arnhem
9 Sept. 1691, beleend met Aller en Berinckhuysen
14 Sept. 1708, doet meerderjarig den eed 2ö Nrt.
1712, ambtsjonker van Putten 9 Juni 1713, geadm.
in de Ridderschap van Veluwe 20 April 1714,
overl. 18, begr. te Arnhem 24 April 1716, huwde
(0. te Arnhem 14 Nov. 1711): Christina  van Wijhe,
dr. van Otlo  van Wijlze,  heer van Eek-en-Wiel,
Echteld en Blankenberg, en Seijna von Delw, ged.
te Echteld 1 Jan. 1681, overl. 23, begr. te Arnhem
27 Sept. 1740.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
10. Boosselh  Geurt,  die volgt X1.
20. Willem, ged. te Arnhem 7 Mrt. 1714, ambts-

jonker van Ede 13 Mei 1734, geadm. in de Rid-
derschap van Veluwe 27 April 1736, overl. 18
begr. te Arnhem 23 Mei 1738, ongehuwd.

30. Seijrln,  ged. te Arnhem 19 Sept. 1716, begr.
aldaar 6 Nei 1717.

XI. Cfoossen  G’eurt  Bentinch  tot Aller, Brieler en Beren-
tamp,  geb. 18, ged. te Arnhem 21 Sept. 1712,
beleend met Aller en Rerinckhuysen 21 Juli 1717,
doet meerderjarig den eed 27 Sept. 1782, beleend
met Langeler 21 Jan. 1744, met Berencamp 17
Juni 1749, ambtsjonker van Putten 2 April 1733,
geadm. in de Ridderschap van Veluwe 26 Mei 1735,
burgemeester te Arnhem, luitenant-jagermeester
van Gelderland 13 April 1756, raad en rekenmeester
in Gelderland 16 Jan. 1767, richter van Arnhem
en in Veluwenzoom 13 Nov. 1774-26 Nov. 1776,
landdrost van Veluwe 26 Nov. 1776, curator der
Geldersche  Hoogeschool  21 Nov. 1776,  d ros t  van
de .Heerlijkheid  het Loo I 776  gedeputeerde 1760-
1786, overl. op den Brieler 23, begr. te Barneveld

00.

60.

70.

80.

90.

100.
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huwde te Arnhem 8 Febr. 1778 (o. 23 Jan.):
Eoert Johan van Neukirchen  ge&. Nyvertheim,
wedr. van Geertruida Margnretha  Mom, heer
van Eek-en-Wiel, zn. van Johan Gijsbert Ludolf
A d r i a a n  v a n  Neulcirche,l  ge&. N yl.en?heim ,
heer van Driesberg, Kessel en IMook,  en Se$na
Margaretha van \1 ijhe,  geb. 5, ged. te Tiel
8 April 1736, resideut te Cheribon, geadm.
in de Ridderschap van Nijmegen 24, door het
Kwartier 25 Oct. 1777, ambtsjonker en heem-
raad van Nederbetuwe 1787, als patriot niet
meor verschreven in de Ridderschap sinds 22
April 1788, na 1795  schepen van Nederbetuwe,
overl. op Wiel (gem. Eek-en-Wiel) 17 Juli 1812.

Bentinch  tot Berencamp.

V bis. Willem van Zuijlen Bentinck tot Berencanrp, teekent
het kwartiersreces 1564, op de uitzetting te Nijkerk
1564, 70, op de riddercedul 1568, rentmeester van
Veluwe 13 Juli 1570, geschorst 25 Juni 1590, com-
pareert tot 1600, huwde 10 te Zutphen 7 Febr. 1558:
Lumme Schimmelpenniuck,  dr. van Andries Schim-
melpenninck  en Jutte van Voorthugsen.  Hij huwde
2” (0. te Nijkerk 30 Oct. 1600): Sophia Teijssen,
dr. van Hendrik leijssen,  te Emmerik, 1621 nog
in leven.

Uit het eerste huwelijk 4 kinderen:
10
20:

30.
4”.

50.
6”.
70.

Johanna, over].  1584.
Jutte, huwde 1” George  Leuteler, ritmeester,
gesneuveld in Vlaanderen 1601. Zij huwt 2”
Thomas van der Ca,pellen, wedr.  van Christina
Barclc, zn. van Gerrit van der Capellen e n
Lumme Putzeler, schepen te Zutphen 1581.
Carel,  die volgt VI.
Andries, overl. 1584, gehuwd met Meinsge van
der velde, hertrouwd met Frederik van Zuylen
2’an Nierelt.

Uit het tweede huwelijk 3 kinderen:
Sander, over1 1614.
Johanna, overl. 1614.
Lambert, die volgt VI bis.

VI. Carel Bentinck tot Berenramp, wiens admissie in
de Ridderschap van Veluwe niet aangeteekend is,
maar die compareert van 1604-1643, verlaat 24
April 1644 de Ridderschap ten behoeve van zijn
zoons, begr. te Nijkerk 19 Juni 1645, huwde te
Nijkerk 4 Sept. 1603 (0. 18 Aug.): Antonia  van
Delen, dr. van Steven run Delela  en Qeertruid van
Oldenbarnevelt.
Uit dit  huwelijk 7 kinderen:
10.  Stecen, die volgt VII.
20. Lambertgeta,  ged. te Nijkerk 5 Juli 1607, begr.

aldaar 9 Juli 1663, ongehuwd.
30. Willem, ged. te Nijkerk 29 Oct. 1609, ingeschr.

als student te Leiden 15 Sept. 1632, geadm.
in de Ridderschap van Veluwe 17 April 1644,
gecomm. ter admiraliteit in het Noorderkwartier
1649-51,  begr. te Nijkerk 27 Febr. 1652,
ongehuwd.

40. Qeertruid, ged. te Nijkerk 4 Aug. 1611, begr.
aldaar 4 Juli 1666, huwde (0. te Nijkerk 10 l

Oct. 1641) : Floris van Brake11 tot den Brakel,

VII.

5”.

6”.

70.
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zn. van Derk van Brake11 lot den Brake1 e n
. . . . . . 13a1a Zuijlen, beleend met den Brake1
1622, compareert in de Ridderschap van Nij-
megen 1627-48, drost ter Lede, overl. 3 Jan.
I 649, begr. te Kesteren.
Joknnna, ged. te Nijkerk 4 Aug. 1611, overl.
te Hattem 1661, huwde (0. te Nijkerk 1 Mei
1636): Qerrit van Galera,  zn. van Gerrit van
Galen  en Beet.iruid  van Lennep,  geadm. in de
Ridderschap van Veluwe 6 Dec. 1632, com-
pareert tot 1667, burgemeester te Hattem, begr.
te Hattem 8April1658.  Hij hertr. met Qeertruid
Ma.rgare/ha  (*ula Zuijlen van ìí’atezuisch,  wed.
IVU Ufelen, te Heerde 10 Oct. 1659 hertrouwd
met  Luijer  Daeladels,  schout te Heerde.
Alzna,  ged. te Nijkerk 9 Sept. 1613, overl. op
Voorstonden 30 Dec. 1670, begr. te Nijkerk 12
Jan. 1671, huwde (o. te Arnhem 9 Mei 1646):
Adriaala  Schimmelpenninck  van der Oye, z n .
van Alexander Schimmelpenninck van der Oye
en A n n a  van  Wisch,  ged. te Arnhem 7 Jan.
1619, ritmeester, overl. op Voorstonden 30
April 1686.
Andries, ged. te Nijkerk 11 Jan. 1616, vaandrig.

Steren Bentinck iot Berencamp, ged. te Nijkerk
26 Dec. 1605, beleend met Berencamp 3 Oct. 1668,
geadm. in de Ridderschap van Veluwe 17 April
I 644, compareert tot 1668, begr. te Nijkerk 27
Oct. 1668, huwde (0. te Nijkerk 11, naar Voorst
geatt. 25 Jan. 1657): Judith vara  Slee&rgen,  dr.
van Johan rapa Steenbergen lot fiijenbeek  en C’hris-
tinn vaa der Capellen, begr. te Nijkerk 24 Oct,.  1661.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
10.  Carel, tot Berencamp, ged. te Nijkerk 20 Juni

1658, beleend met Berencamp 9 Febr. 1683,
goadm.  in de Ridderschap van Veluwe 27
Mei 1685, begr. te Elburg 28 Juni 1709, huwde
10 (0. te Nijkerk 20, te Voorst 23 Sept., van
Nijkerk naar de Bilt geatt.): Qeertruid van
Delen, dr. van Johan van Delera  en Beertruid
van Bronckhorst, geb. 1663, overl. op Beren-
tamp 24 Aug. 1684. Hij huwde 2” (0. te Nij-
kerk 20, to Elburg 21 Nov., van Nijkerk naar
Elburg geatt. 5 Dec. 1706, en van Elburg
naar Doornspijk) : Johanna Feith, dr. van
Dibbold  Feith en E v a  run Ommeren,  ged. te
Elburg 6 Febr. 1663, beleend met Ebbenerve
te Oosterwolde 16 Mrt. 1717, beg. te Elburg
23 Dec. 1718.

Uit geen van beide huwelijkon kinderen.
20. Johan, die volgt VIII.

VIH.  Johan Bentinck tot der Au, ged. te Nijkerk 5 Aug.
1660, ingeschr. aan het Dev. Ath. 13 Febr. 1680,
geadm. in de Ridderschap van Veluwe 3 April
1686, ambtsjonker van Nijkerk 29 Mei 1685, later
van Renkum, overl. op Berencamp 10 April 1701,
h u w d e  10 te  Voorthuizen 30 Apri l  1690 (0. te
Nijkerk 13 April): Anna Maria van Aerdt,  dr.
van Jacob van Aerdt tot den Dijck  en de Hage en
Louisa vafa Brakell, ged. te Didam 7 Dec. 1656,
overl. op Berencamp 12 Dec. 1690. Hij huwde 20
te Garderen  12 Aug. 1694 (0. te Nijkerk 19, te
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Zutphen 26 Juli, van Zutphen naar buiten geatt.
11 Auz. : IVe/rdelina  Geertruid Schimmeluenni~~ck.

Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten
van Holland en Zeeland,

door Dr.  HENHI  OBHEEN.Bronckhors t .  en  A n n a  ~Etisctbeth~  Garlsneb  ge&.
Tenguagel,  geb.
Dec. 1722.

1664, ove r l .  op  Berencamp  1 6

Uit het tweede huwelijk 3 kinderen:
1”. Judith Geertruid, ged. te Nijkerk 20 Mei 1697,

overl. 23, begr. te Ngkerk  29 Nov.  1776,
huwde te N’jkerk  17 Juli 1746 (0. 30 Juni) :
Ds. Eral&cus  Doude, wedt van Anun  &ria
12~s  en Helena Smit, zn. van Dr. 1Tiel-nzajlzbs
Doude en Ileaier  de Coup,  ged. te Leiden in
de Hoogl. kerk 16 Febr. 1690, ingeschr. als
student te Leiden 19 Mrt. lT03, predikant te
Schoor1 1716, te Nijkerk 1721, overluid te
Nijkerk 19 Dec. 1748.

20.  Steven Johan, ged. to Nijkerk 6 Oct. 1698,
jong ovorl.

3”. Gerrit Ca+, tot Berenctrmi  en der An, ged.
te Nijkerk 28 April 1700, beleend met Beren-
tamp 9 Sept’. 1721,  geadm. in de Ridderschap
van Veluwe 17 April 1723, ambtsjonker van
Nijkerk 5 Juni 1722,  gedeputeerde 1740-46,
overluid te  Nijkerk 14-18 xei 1749,  on-
gehuwd.

Vl bis. LamOert  Bentinck, geadm. in de Ridderschap van
Veluwe 6 April lG.LG, compareert tot 1646, -rent-
mees te r  van  Monnickhuijsen  1634,  on tvanger  t e
Barneveld tot  1648, ambtsjonker te Barneveld
1626 -48, huwde (0. te Barneveld 23 Oct. 162 1):
Geeitruid  Harafort,  vrouwe van Brieler,  dr.  van
Berent Ilat,fort  en Mechleld  van Trijffeler.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:
10. II’illem, d i e  v o l g t  VIL
20. Bereizt, te Utrecht door een Poolsch edelman

doodgestoken, overluid t6 Utrecht 16 Oct. 1646.
30. Johalrna.
40.  Sophia, ged. te Harneveld 28 Oct. 1 6 3 8 .

Willem Bentinck tot Brieler, substituut ontvanger
te Barneveld 1649,  geadm. in de Ridderschap van
Veluwe Dec. 1649, ambtcjonker  van Barneveld
1649-72 ,  huwde  (0. te Arnhem 3 Nov. 1660):
Catharina Bentinck, dr. van Cnrel Bentinck tot
Aller en Sophia van Larcick.

Uit dit huweliik 4 kinderen:

VIL

10.

20.

3”.

40.

G’eertruid  Sip?+  ged. te Barneveld 8 Aug.
16ti2, overl. 16 Mei 1736, ongehuwd.
Charlottn  Wilhelnai~aa, vrouwe tot Brieler, ged.
te Barneveld 29 Juni 1664, beleend met Lange-
ler 24 Mei 1736, overl. 26 Jan. 1743, ongehuwd.
Lambert  Jan Beren&  tot Brieler, ged. te Bar-
neveld 16 Juli 1666, moet 14 Mei 1687 aan-
toonen wettig af te stammen van W i l l e m
Bentinck en Sophia Teijssela,  waaraan hij vol-
doet, ambtsjonker van Barneveld 10 April 1688,
geadm.  in de Ridderschap van Veluwe 12 April
1690, r ichter en dijkgraaf te Wageningen
30 Sept. 1689, beleend met Langeler 31 Dec.
1703, overl. te Arnhem 11, uitgevoerd naar
Barneveld 16 Naart 1736, ongehuwd.
Sophia Aleida, ged. te Barneveld 16 Juni 1667.

(Vervolg van XLLV, 207).

2. Van Brederode.

1. Heer Dirc, broeder van heer Willem van Teylingen,
wordt door den procurator 6s) als eerste heer van Brede-
rode vermeld; hoewel geen oorkonde hem dien titel geeft,
is er geen reden om te twijfelen aan de verzekering van
dezen kroniekschrijver, dat reeds heer Dirc  het bij Velsen
gelegen goed bezat 64).

Hij komt van 1205 tot 1231 in de oorkonden voor,
als miles en nobilis homo, en een stuk van 1226 noemt
hem dapifer 65). Dit laatste woord, dat letterlijk spijs-
drager beteekent en in het middel-nederlandsch drossate
luidde, duidt een hofambt aan. Dezen dignitaris was de
lichamelijke zorg van de geheele  hofhouding (familia)
toevertrouwd, benevens het bestuur over alle voortbreng-
selen der grafelijke goederen, welke tot dit doel moesten
dienen s6). Zijn kring van bevoegdheid was dus zeer uit-
gebreid, zoodat drossate zelfs de naam werd van den
plaatsvervanger des landsheeren. Natuurlijk is het niet
meer na te gaan, welke in 12% de juiste bevoegdheden
van heer Dirc  aan het grafelijk hof waren e7), maar wij
mogen veilig tot het besluit komen, dat hij zelf een hoogst
aanzienlijk man was. Zijn zegel is niet tot ons gekomen.
De Procurator geeft hem tot echtgenoote  Alverade, doch-
ter des heeren  van Heusden, die hem minstens drie zoons
baarde (IT. 1-3); het is onzeker of zijn dochter den burg-
graaf van Keizersweerd huwde (zie: Pijnacker Hordijk
in zijn uitgave van den Procurator, bl. Xx111)

11. 1. Heer Willem, heer van Brederode, was, volgens
den Procurator, leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef,
den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoede-
ren. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als
ridder fi *), terwijl de Roomsch-Koning Willem van Hol-
land hem in 1248 cousanguineus en uobilis vir noemt. 6g)
Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de
rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals
een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen ‘io).

Hij overleed 3 Juni 1285 ‘1) en huwde Hildegonde,
weduwe van  Costijn van Renesse,  dochter van heer

63) Uitg. Pijnacker Hordijk, bl. 98.
64)  De naam wijst op een breede  ontginning. Voor soortgelijke

plaatsen op rode, zie vooral: Nomina Geogr. Neerl.  11, bl. 32 vlgg.
De rermakeliike  leeende over de _breede  roeden”. het eerst bii a
Leydis (MatthaeuqU2e  uitg.  1, bl. 610).

esj Oork. Hol].  1, No. 298.
68) Ik velg hier: Schröder, Lehrb. deutsch. Rechtsgescb. (4e uitg.

Leipz.  1902). bl. 142, in afwijking van Verwijs en Verdam,  Midd.
ned woordenb, 11, kul. 440. Eerstgenoemde wijst er op dat reeds
Qudtijds  de volksetymologie het eerste lid van het woord truhtsaece
(TruBhsesa)  verkeerdelijk overzette : truht = ciba, spijs, vanwaar
dapifer.

‘371 Van 1203 tot 1217 vindt men in de oorkonden een Theoderi-
cus dapifer (Oork. Hall. Nalez.  No. 5, 1, No. 247 en Nales.  No. 12).
Er is geen bewijs dat hij dezelfde persoon is als de dapifer van
1226. In 1233 heeft zekere Gisbertus dit hofambt  Ca. w. 1. No. 344).
In 1226 is zekere Otto dapifer Selandie (nld.  1. NO:  298). Reeds om&.
1150 wordt een Franco, comitis dnpifer, vermeld: Bijdr.  Med. Hist.
Gen. 35, bl. 31.

69) Oork. Holl. 1. No. 406. Dit is het stuk, waarop Snouckaert van
Spaen’s  aandacht vestigde; zie boven.

60)  A. w. 1. No. 483.
70) Zie hoofdst. Goederen.
71) A Leydis t. a. p. bl. 622.
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Tabei 111. Geslacht van Brederode.
N.N. heer van Teylingen

I I
1. heer Willem heer van Teylingen heer Dirn heer van Brederode

I nobilis homo
Hieruit: Van Teglingen. verm. 1205--1231

ridder sedert 1224
in 1226 dapifer van Holland

huwt Alveradis, dochter van den heer van Heusden.

I
I I I11. heer Willem heer vau Brederode, nobilis vir heer Dirc van Brederode heer Florens heer van de Doortoge

verm. 1244-i_ 3 Juni 1285 verm.  1251 en 1268 vorm. 1270-1293.
huwt Hildegonde, dochter van heer Hcnric, heer van Voorne en burg- Hieruit tak Doortoge.
graaf van Zeeland, weduwe van Costijn van Henesse. Zij t 5 April 1302.

I
I II I I I

111. heer Dirc Florentius de Stoten Theodnricus Willem
heer vau Brederode (v. Adrichem?) de Stoten verm.  1283-1317.

verm.  1288-t Reims verm. 1291 -i_ 1 Jan. 1327 verm.  1297. Zi jn
16 Dec. 1318 huwt Brechte (van Rol- nakomelingen

huwt Maria dochter van land?) i_ 11 Cet. 1335. te Dordrecht.
heer Henrio  beer van de Hieruit :
Leoke; zij t 1 Apr. 1307. van Adrichem (?)

I

vrouw A lberade Aleid ut’er  Wike
vrouw van Coudekerke i_ 25 Juli 1333

leeft nog 1323 als weduwe huwt Gerard heeren
van heer Dirc van Woutersz.,
P o e l g e e s t .  verm. 1297 i_ voor 1330.

Hieruit afstamming?

I I
IV. heer Willem heer Henric
van Brederode heer van Brederode

t voor zijn i_ (bij Stavoren?) 1345
vader 13 16. huwt 1321 Elisabeth,

Huwt voor 1311 dochter van denheer
Elsebee van Fontaines,

van Kleef. uit Henegouwen.

I
Zonder kinderen.

V. hee;  Dirc heer van Brederode
als erfgenaam van zijn oom Henrio

t 1377, huwt Beatrix van Valkenburg.
I

Hieruit: ver; Brederode.

I I
Diro vrouw Jutte

1_ kinderloos 1_ 6 Juni 1346
1346. huwt heer

Jan Pereijn
de jonge, heer v. Waterland

+ 20 Dec. 1353.

I
Katerina Persiju

vrouw v. Waterland
?_ 1372 huwt Willem van

Wesemael, maarschalk van
Bmbant.

Geen kinderen.

I I
vrouw’ Kalerine N.N. (Elisabet?)
i_ 28 Juni 1372, huwt Henric
huwt heer Jan heer  vsn

van Polanen Loenersloot
t 26 Sept. 1342. verm.  1308-1329.
Beiden begraven Hieruit

i e Monster. afstamming
Hieruit: zie: Gen.-Her.

van Polanen. bladen 111, 134.

Juite
werd 1307 non te Bedbur.

-
i

Tabel IV. Tak Doortoge. .

11. heer Florens heer van de Doortoge
verm. 1270-1293.

I

heer Dirc heer!  van de Doortoge. Jan van de Doortoge heer FloreAs  v. d. D. NIN.
Zegwas.rd  en Zevenhuizen sneuvelt 27 Mrt. 1297 verm. 1297-1310 huwt Florens

verm. J291--voor  1306. 28 Jan. huwt jovr.  Bestrys van v. Duvenvoorde,
huwt Ermegaerd, die met

‘bij Vronen
tegeu de Friezen. Rodenrise. in Mei 1301 te Veere

Willem van Leyden hertrouwde. gedood.
-__ !

Hieruit: van der Duyn(?)
Uit een dezer broeders de l&-eeuwsohe !

huwt Willem vanLeyden.
Hieruit afstamming?
Zie: Ned. Leeuw, Apr.

1922 en Blok, Holl. stad
in middeleeuwen,

2’ uitg. bl. 81, n. 6.IV. jcvr.  Beatrijs van der Doortoge’s.
in 1306 beleend met de goederen baars vaders Hi&uit :

huwt, Wouter 11 heer van Egmond. van Duvenvoorde,
Hij i_ 1321; zij t 11 Sept. 1323. later: van Wassenaer.

Hieruit: van Egmond.

I
Bsdeloge

Henric,  heer van Voorne en burggraaf. van Zeeland,
welke vrouw 6 April 1302 stieri ‘2). Heer Willem’s
kinderen volgen onder 111 A.
11. 2. Dirc van Brederode ridder, genoemd in stukken

van 1251 en 1268 7s); van hem is verder niets bekend.
11. 3. Heer .Florens  van Brederode 74) wordt van 1270

tot 1293 vermeld en werd de stamvader van den tak

74) Procurator, bl. 98 en Neer.  Egm. in van Wijn, Huisz. Leeven,
11, blz. 105. Vgl : dca Tombe, Geslacht van Renesse, bl. 23.

73) Muller, R. F. bl. 297: Oork. Holl. 1. No. 537, 11.  NOS. 174 en 175.
7il Zooals’  Koenen.  Wanonh. VII. bl. 23 reed>  oumerkte. houdt /

Muiler,  R. F. bl. 299, hem ten onrechte voor een zoon van IÍ. 2. Het
stuk hij de Fremery, Suppl. No. 158 heft allon  twijfel op.

van de Doortoge. Bij was nl. leenman van den graaf
van Holland voor het huis te Doortoge met 33 morgen
land, in hfonsterambacht  gelegen, en voor de ambachten
Zegwaard en Zevenhuizen 75).  Zijn kinderen (111 B)
volgen hier.

111 B. 1. Heer Dirc heer van de Doortoge, Zegwaard
en Zevenhnizen, wordt in 1291 met zijn vader ver-
meld TG), nog knape zijnde; hij werd later ridder en was
dood op 28 Januari 1306, wanneer zijn dochter, jcvr.
Beatrys, beleend werd. Zijn weduwe, ver Ermegaerd,

75)  Zie nader: R.F. bl. 181, No. 27, en bl. 220, No. 187; vgl. de
Frem. a.w. No. 309, s$ 17 en 23.

is) Oork. Holl. 11,  NOS. 798 en 799.
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hertrouwde met Willem van Leyden, een jongeren zoon
van heer Henric, burggraaf van Leiden 7’).._ ._

IV. B. Heer Dirc en vrouw Ermegaerd &onnen  jcvr.
.Z?eatr!/.~,  die iu 1306  door den graaf van Holland, na
doode  haars vaders, beleend  werd met diens leenen  7*),
en in datzelfde jaar door den abt van St. Paulus te
Utrecht met de t ienden van Zevenhuiien  79). Nog in
1309 stond zlj onder voogdij van haar stiefvader Willem
van Leyden en van baar oom Florene van der Doortoge s O),
doch kreeg in 1317 een lijftocht van 200 pond ‘sjaars
haar door h.tar echtgenoot op de visscherg  en de tienden
van Harenkarspel en Warmenhuizen gemaakt 81). Deze
echtgenoot was Wouter 11, heer vau Egmond als erf-
genaam zijns broeders in 1312, overleden in 1321. Zijn
vrouw stierf 11 September 1323 82) Zij zetten het ge-
slacht der hoeren van Egmond voort.

111. B. 2. Jala van de Doortop  sneuvelde 27 Maart 1297
bij Vronen tegen de Friezen 83).

111. B. 3. Beer Ftorens wm, de Doortoge, in 1297 ver-
meld als knape met zijn vrouw jcvr. Beatrys van Roden-
rise 64). Zij worden nog meermalen genoemd en zouden,
volgens het betoog van Mr .S. Muller Hzn., stamouders
van het tegenwoordige geslacht van der Duyn zijn *5).
Deze kwestie zou een nader onderzoek verdienen, waarbij
de 14”-eeuwsche  van der Doortoge’s,  die uit Jan of uit
Florens moeten  s tammen,  in het oog zullen moeten
worden gehouden.

111 B.  4.  Een doster gehuwd met  F lorens  van
Duveuvoorde, welke laatste in Mei 1301 te Veere werd
gedood * 6).

111 B. 6. Bndeloge  rau der Doorloge,  tweede(?) vrouw
van Willem van Leyden bovengenoemd si’).

in
111 A. 1. Heer Diw heer mz Brederode. Hij speelde
1288 een belangrijke rol bij den tocht tegen de West-

Friezen 8 *), was nog in datzelfde jaar, als ridder, baljuw
van Kennemerland-  en in 1289 bij de bezegeling der
vredesverdragen met de onderworpen Kennemers en
Friezen. Bij de bekende gebeurtenissen van 1290 sloot
hij zich onder invloed van zijn halfbroeder Jan van
Renesse bij den Zeeuwsohen  adel tegen den Hollandschtm
graaf aan, doch verzoende zich spoedig weer. Van Floris
V en Jan 1 bleef hij verder een getrouw aanhanger,
maar werd door den opvolger Jan van Avesnes voor ver-
dacht gehouden, totdat hij  bij  dezen en diens zoon
Willem in vertrouwen werd aangenomen. In 1316 maakte
h\j den krijgstocht naar Vlaanderen mede; hij was toen
waarschijnlijk  al een oud ridder. Hij stond bekend om
zijn vroomheid, deed een bedevaart naar een niet nader
bepaalde plaats en stierf op de #terugreis te Reims, 16
December  13 IS, alwaar hij in de kerk der Predikheeren

77). Zie nader: W. 8. Beelaerts van Blokland  in Maandbl. Ned.
Leeuw, April 1922.

78) Reg. Hann. bl. 19, met verkeerden dsg en jaar.
79) A.W. bl. 18, aldaar verkeerd herhaald bl. 164.
8”) A.W . bl. 30.
8’) A.W . bl. 69.
8qj Bijdr. Hist. Gen. 35, bl. 74 en 75; Neer.

11. bl. 125.
Egm. bij van Wijn,

-8))  Procurator, bl. 54.
84) Muller in R.F. bl. 299.
a5j Als voren bl. 300.
s6) Procurator, bl 170.
87)  Unger.  Regesten Rotterdam ‘en Schieland, No. 197.
“8) Procurator, bl. 41-43,

begraven werd 89). Hij schonk aan de kerk te Haarlem
een gouden kelk.

Zijn vrouw was Maria, een dochter van heer Henric
heer van de Lecke,  die hem op 1 April 1307 ontviel 90).
Zij wonnen zeven kinderen (IV).

111.  A.  2 .  Ftorentizrs  de S(*oteu,  waarschijnlik  e e n
bastaardzoon, vermeld 1291 als broeder van heer Dirc
van Brederode, met zijn echtgenooto Brechte (van Rol-
land?) 91). IIij is wellicht tevereenzelvigen met Floris van
Adrichem, in 1300 en 1306 door Alveradc (hierna no 6)
broeder en mombaer genoemd 92). Een naamgenoot wordt
op 1 Januari 1327 in het doodenregister der Egmondsche
abdij vermeld ;
1336 9s).

diens vrouw misschien op I 1 October

Uit voornoemd register bliikt dan deze afstamming:
Floris van Adrichem I_ 1 Jan. 1327

luwt Brechta  de Rollant f 11 Oct. 1335; haar broeder Pelegrinus

I

5 13 Febr. 1306.

I
I I I

Nicol&us  v. A . Florentius Wilhelmus Wilhelm& de
vermeld 1340 de Rollarrt dictus Stoten

Reg.Henn.  bl.270) $ 23 Jan. Rollant, -f 17 Dec. 1359,
huwt Gcertrudis 1363. de Haerlem, huwt Wolki

+ 13 Juli 1342 abt van + 19 Juli 1360.

I Egmond Hij is wellicht be-
Florentius de A. 1345--1351.  doeld: R. F. bl. 289

miles en v. Mieris  11,
rerm.  v. Mieris  111, bl. 211.

.bl. 138.

Gouthoeven (bl. 171) en van Leeuwen (bl. 827 v1gg.j
geven een geslachtreeks der Adrichem’s. De eerste gene-
raties zijn vervalscht op grond van Gozwinnus filius Lu-
dolfi de A. uit het midden der 12e eeuw 94).  Zij voeren
het wazen van Brederode, gebroken met een Iad. Voor-
loopig vond ik geen plaats voor Willem van Adrichem,
in 1332 met zijn kinderen, in 1342 als overleden gemeld95).

111 A 3. Theoderkus  de Schoteu,  een bastaard? Hij krijgt
in 1297 kleeding van den graaf 96).

111 A 4. Willem; hij was verwekt b\j Margareta, een
jochter  van heer Daniel van der Merwede. Hij kreeg 1283
van zyn vader een leenbezit te Houweningen en Baren-
Irechts ‘) en leefde nog in 1317  als Willen, ver Margrieten
jone. Zijn afstammelingen, te Dordrecht gevestigd, komen
meermalen in de rekeningen dier stad voor en hun stam-
reeks is waarschijnlijk wel op te stellen.

111 A 6. Vro~lcr  Alvel-ade,  vrouw van Coudekerke s*).
Over haar is een en ander bijeengebracht door Jhr. Dr.
W. A. Beelaerts van Blokland 99) Zij maakte haar testa-
ment in 1300 en voegde er 1300 een codicil aan toe 1 Oo);
in beide stukken worden velen harer magen genoemd.
Zij stichtte in 1306 in de kerk te Koudekerk een kapel-
lanie ter memorie van beer  Dirc van Poelgeest l O ‘), dien

OQ)

QO)
0’)
DPj

O’)
9’)
Q51
3)
Q”i

Als voren, hl. 94.
Als voren, bl. 98; Neer.  Egm. bij vs
Oolk. Holl. 11. No. 759.
Wapenh. 7e jaar, bl. 308, n. 3.
Van Wiin. a.w. bl. 90 en 129.

.n wijn, 11, bl. 105.

Cartul. Ëgm. in Bijdr. tlist..  Gen. 21,
Reg. Hann.  bl. 207 en v. Mieris,  11,
R.F. bl. 283.
De Fremery, Suppl. No. 218.
Over haar leenbezit: R.F. bl. 217.

bl. 177.
bl. 670.

QQj  Bijdr. Vad. Gesch. 4e reeks, X, bl. 255.
1 0) Matthaeus, Testamenta aliquot, bl. 342; ook: V. Heussen,  Hist.

episc.  Ultr. bl. 486.
1”‘)  v. Heussen.  Oudh. Rhijnland, bl. 342; vgl. Reg. Hann.  bl. 15.
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Jhr. Beelaerts  als haar echtgenoot heeft aangewezen. 29
leefde nog in 1333 1 0 “).

III. A 6. Aleid  uter l~;l~e. Voor  haar  kan  men  he t
evengeuoemd opstel van Jhr. Beelaerts raadplegen. Zg
wordt, in 1300 en 130ó in de testamentaire bepalingen
harer zuster Alverade vermeld en is wel bedoeld in het
Necrologium van Egmond op 25 Juli 1333, als Aleydis
domina de Wijcklcs ). Haar neef Henric (IV 2) was haar
erfgenaam, doch verkocht  zijn rechten aan heer Jan van
Polanen  is4). Jhr . Bec aerts houdt voor haar echtgenoot1
Gerard heeren Woutersz., vermeld in 1297, als wiens
weduwe zij in 1330 een jaarrente van den graaf ontvangt.

IV. 1. Heer \17illena  vnw  Brederode  overleed voor zijn
vader in 1316 i05). Hij was al in 1311 gehuwd met Else-
boe, een zuster van den bekenden Dirk Loef (van Kleef),
graaf van Hülchrath, heertot’l’ombergen  Kervenheim1e6),
aan wie 11,  een lijftocht maakte van 1600 pond ‘s jaars
op goederen te Voshol en elders 107). Hieruit een zoon: V.

IV. %. Heer Henric heer van Brederode, er fgenaam
zijns vaders. Zijn biographie, waarvoor vele gegevens
aanwezig zijn, is nog niet geschreven en zou een be-
langrijke bijdrage kunnen vormen tot de levensomstan-
dighen van een groot heer in de eerste helft der 14”
eeuw. Met name de oorzaken en gevolgen zijner finan-
ciëele  moeielijkheden  en de wi,jze, waarop hij zich daaruit
trachtte te redden, zouden het bestudeeren waard zijn.
Zijn echtgcnoote was Elisabet (Isabelle), dochter van
den heer van Fontaines, een Henegouwsche dame, waar-
m e d e  hij in 1321 huwde.  Hij overleed in 1346 los),
zonder kinderen na te laten log); zijn neef Dirc  (V)
werd zijn opvolger.

IV. 3. Dirc 1 ic), kinderloos gestorven in 1346.
IV. 4. *Jutte,  f 1346 6 Juni,  huwt Jan Persijn den

jonge, ridder, heer van Waterland, t 1353 20 Dec. 111).
IV. 5. Knler*imr, t 1372 28 Juni, huwt heer Jan van

Polanen,  j- 1342 26 Sept. Beiden begraven te Monster 1 12).
IV. 6. N.N. huwt Henric  heer van Loenersloot * 1”).
IV. 7. Jn2le werd 1307 non te Bedbur.

V. aecr Disc heer valz  Brederode 114).  In 1333 werd
hij door den graaf van Holland tot leenvolger  van zijn
oom Henric  (IV. 2.) aangewezen, voor het huis Brede-
rode met toebehooren, behalve Aelbrechtsberg en Tet-
rode 115) Hg was een vermaard ridder, wiens levenloop
nog niet beschreven werd, stierf in 1377 en werd bij
de Karmelieten te Haarlem begraven. Zijn echtgenoot0
was Beatrix, dochter van Reinout, heer van Valken-

le*) Reg. Hann.  bl. 114.
‘0s) Van Wijn, a.w. bl 120.
1”‘)  Reg. Hann. bl. 222, vgl. bl. 229.
“‘5) Procurator. bl. 93.
ieej Lacomblel,‘III,  bl. 77, n. i.
107)  Van Mieris,  11, bl. 179.
‘(8) Van Spaen  in van Wijn’* Huisz. Leeven, 11, bl. 58. Hij sneu-

velde wellicht te Stavoren. indien wii den bron van Reigersbercb,
Cbronyck van Zerlandt  (uitg.  1644), 11,”  bl. 141, mogen vertrouwen.

10s) Eeu  zoon  Willem was jong gestorven (Muller in R. F. bl. 299).
110) Voor Ilem en zQn zusters,  zie van Spa,en t. it. p. bl 57.
Il*j Bijdr.  Vad. Gesch. 4e reeks, 11, bl. 136. De sterfdata in het

Neer.  Enm.
1’3) Over  deze beiden: Nieuw Ned. biogr. Woordenb. 11, kol. 1112,

Wapenh. Vl, bl. 486.
11s)  Gen. lierald.  Bladen, 111,  bl. 134 vlgg,
11’) De nu volgende generaties vindt men vi;j nauwkeurig bij van

Goutboeven, bl. 121 vlgg.; op hem gaan alle latere genealogieën
terug. Hij maakt, ten onrechte, Dirc en Henric  broeders.

116) Van Nieris, 11, bl. 552.
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burg, Montjoie en Butgenbach, en van Maria van Bau-
tersem 116),  die hem o. m. een erfzoon schonk, die volgt.

VI. 117).  Reinout heer P’O~ Brederode; overleed 1390,
na gehuwd te zijn geweest & Jolanda, erfdochter van
den heer van Gennep  aan de hhs; haar moeder  WM
Bot van der Eem 118).  q stierf 1403 en liet na :

VII. 1. Jan heer van  Brederode en Gennep, die een
romantisch huwelijk 1 f 9) sloot met Johanna, erfdochter
van Abcoude en Wijk-b&Duurstede.  Hij sneuvelde aan
Fransche zijde in den slag bij Azincourt, 26 Oct. 1416,
zonder kinderen na te laten.

VII. 2. Walrarell,  na zijn broeder Jan heer van Bre-
derode en Gennep, welke laatste heerlijkheid door pand
aan Kleef voor zijn geslacht verloren ging liga). Hij
was in 1416 en ook in 1417, na het overlijden van
graaf Willem VI, stadhouder van Holland IsO), sneu-
velde 1 December 1417, als partijgenoot van Jacoba van
Beieren, voor Gorcum  en werd begraven te Vianen l21).
Hij huwde in 1414 1s 2) met Joanna  vrouw van Ameide,
later erfgename van haar vader Henric heer van Vianen.
Haar moeder was Hadewy van Herlaer, erfdochter van
Ameide. Door dit huwelgk  vestigden zich de Brederode’s
te Vianen op het huis Batestein 1 ss), hetgeen oorzaak
schijnt te z\jn geweest voor het langzame verval van
het kasteel Brederode. Zij wonnen:

VIII. 1. Reinout heer  van Brederode,  Vianen en
Ameide, was in 1459 raad van den bisschop van Utrecht,
David van Bourgondië, en voor dezen kerkvorst drost
van Hagestein 124); later geraakte hij met hem in onmin,
hetgeen tot een langdurigen strijd aanleiding gaf 125).
Hij was op het kapittel te Gent in 1446 ridder van
het Gulden Vlies gemaakt en overleed 1473, begraven
te Vianen. Z\jn vrouw was Jolande de Lalaing 12s),
dochter van Willem, heer van Lalaing, van 1440 tot
1444 stadhouder van Holland, en van Jeanne  de Crequy,
vrouw van Bignicourt. Hier&  1X 127).

VIII.  2. Gijsbrecht von Brederode, domproost teutrecht,
proost van St. Servaas te Maastricht en van St. Donaas
te Brugge, en als zoodanig erfkanselier van Vlaanderen.
Hij werd in 1466 tot bisschop van Utrecht gekozen,

11s) Uit dit huwelijk spruit de pretentie der Brederode’8  op Valken-
burg. waarmede aii hun wanen vierendeelden. Zie over Reinout:
Erns’t.  Hist.  du Limbourg,  deel V (Luik, 1840), bl. 292-309. Beatrix’
beide broeders huwden vrouwen uit het geslacht der beeren  van
Voorne ; zie de later door ons te behandelen genealogie van dit
geslacht.

1:7)  Van hier af vermeld ik alleen de voornaamste leden van het
geslacht en voeg daaraan enkele, minder algemeen bekende, bronnen
ën bijzonderheden toe.

11s) Over dit geslacht enkele aanteekeningen  in Wapenheraut VII,
b l .  453 vlne. -

1rQ) Zie zouth.  bl. 121.
iiaa) Teschenmacher. Cod. dipl. bl. 20.
r*e) Van Riemsdiik. Tresorie, bl. 216 en 233.

.

l’Ji\ Divisie-kroniek. XXVIII: cau. V.
i$ Voorwaarden in het Kuiienburgsch  archief, nu Rijksarch.

Arnhem (Bijdr. Vad. Gesch. le reeks, 1, bl. 13). Men vindt een be-
langrijke verzameling stukken over de Brederode’6  van Vianen in
Verslagen Rijksarcbieven 1924, 1. 176 vlgg.

ins)  Zie vooral* het Reoertorium van Petit on deze  namen. en voor
de munten door de he’eren  van Brederode *te  Vianen geslagen:
van der Cbijs,  Munten van Holland, ens. (Haarlem 1858). bl. 544 vlgg.
en Serrure  in Vaderlsndsch Museum, 11. bl. 65 vlgg. Men vindt in
het bandschr.  Goethals, NOS. 1510-1512 (Kon. Bibl. Brussel) belang-
rijke opgaven van glasramen met kwartieren van deze generaties.

i*a)  Enklaar. Landsheerlijk bestuur, bl. 168.
i*s)  Divisie-kroniek. XXX. can. 34: Gouthoeven.  bl. 473 en 488-491.
12s) Brassart. Histoire  des’ Cot&.ee  ‘de Lalaing  (Douai, 1854).
ls7) Over bastaarden van Reinout: Maandbl. Ned. Leeuw, 1925.
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doch het volgend jaar van zijn stoel verdreven door
David van Bourgondië 1 zs), bij wien hij aanvankelijk
in aanzien was l zg). La ert met zijn broeder in hevigen
twist met den bisschop, werd hij. gevangen gezet en ten
slotte, met verlies zijner waardigheden, verbannen. Hij
overleed te Breda 1u 147U en werd begraven in het
Karthuizerklooster buiten Geertruidenberg 130).

VIII.  3. IVuZravine, geborou  na doode  baars v a d e r s ,
iu 1418, huwde in 1434 heer Gerrit van Broeckhuysen,
hee r  van  Waardenburg  un Amersoyen;  een  hunner
kinderen was de bekende Reinout, die in 1481 Leiden
innam l 3 l).

1X. I . Wcclraven  heer van Brederode, Vianeu en Aweide,
wiens levensloop nog te schrijven is, ovorleed 1031, oud
76 jaren, en werd te Vianen begraven. Hij huwde twee
malen ; 1” tu Vianen in 1492 Margareta van Borselen,
vrouwe van Cloetinge en Ridderkerk, overl. te Brussel
in 1607, dochter van Wolfert, heer van Veere, Vlis-
singen, enz., graaf van Grandpré  en Bochan, r idder
van. het Gulden Vlies, uit diens 20 huwelijk met Char-
lotte de Bourbon-Montpensier;  20 met Anna van Nieuwe-
naar (Neuenahr),  dochter van graaf Willem 132). Zij
werd door haar voorzoon uit Batestein verdreven en
s’tierf 1636.

Uit beide huwelijken kinderen X.
1X. 2. Il’alrcrvine,  1476  hofdame van Maria van Bour-

gondië, t 1600, begr. Haarlem, huwde 1481 Jan van
GavPe,  ridder, heer  van St. Aechtenrode, een Brabantsch
edelman l 3 3).

1X. 3. Jr. Frans van Brederode, bekend  Hoeksch
krijgsoverste.

X. Uit het 1” huwelijk:
1. Heer Re&out heer van Brederode ,  Vianen  en

Ameide, werd 1531 te Doornik ridder van het Gulden
Vlies. Hij was een der bekendste personen tijdens de
regeering  van keizer Karel V en zijn levensbeschrijving,
waarvoor bronnen genoeg aanwezig zijn, zou een nadere
studie overwaard zijen.  Hij overleed te Brussel op 26
Sept. 1666,  oud 63 Jaren, en werd te Vianen begraven
onder een prachtige tombe 134). Hij huwde in 1621 Phi-
lippa  van der Marck, hofdame van Margareta van Oosten-
rijk, dochter van Robert, bijgenaamd ,de ever der Ar-
dennen”, heer van Sedan, bij Catherine de Croy. Robert’s
broeder was Everard, in 1558 als bisschop van Luik over-
leden 135). Philippa  was reeds dood in 1637 en werd later
in de tombe te Vianen bijgezet. Hun kinderen XI.

2. Wolfert heer van Cloetinge, wiens tak nader volgt.
3. Erançoise van  Brederode, vrouw van Ridderkerk

en IJselmonde,  huwde Hendrik van Merode,  heer van
Petershem, Duffel, Perwez en Westerloo l 3 6).

11s) Gosses  en Japikse. Handboek tot de staatkundige gesch., bl.
ocxli vlgg. en de literatuur aldaar.

I’J’J)  0. a. in 1459 raad, kastelein en rentmeester van Abcoude:
Enkiaar, bl. 169.

1801  Gouthoeven.  bl. 491.
18$ Zie iader  iver dit geslacht: Geld. Volksalm. 1881.
181)  Zie voor dit geslacht: A. J. Weidcnbach. Die Grsfen von Are,

Hoohst,adon,  Nurburg  nnd Neuenare.  Bonn, 1645.
IJY A.R.A.  Brussel, Conseil  fcodnl  Brab. rég. 127, fol. 240 vo.
1s‘)  Zie hierover: R. P. van den Bosch. Neêrlands  verleden in steen

en beeld. (Schied.  1901). bl. 202 en 359.
‘si) J. de Chestret  de Haneffe. Histoire de la maison de la Marck.

(Luik, 1898). De portretten van Reinout en zijne vrouw bestaan in
de verzameling te Atrecht; zie ook: E. W. Moes. Iconographia Batava.

lsa) E. Richardson. Gesch. der Familie Merode,  2 din.  (Praag,
1877-1881).

242

4. C’nrolu  (Charlotte) huwde 1609 Johan hebr  van
van Montfoort, raad en kamerheer van Philips 1, weduw-
naar van Willemina VELD Naaldwijk, zoon van Hendrik
bij Marguerite  de Croy; hij overleed in 1621 of 1622,
zij leefde nog in 1664 13 ‘).

Uit het tweede huwelijk:
6. Baltlznzar  van Brederode, overleden 1576, gehuwd

met Catheriua van Bronckhorst-Batenburg 13s).
6. Walburga van Brederode huwde Arnoldus graaf

van Steinfürt en (door zijn eerste huwelijk met de erf-
dochter Maria) van Bentheim, zoon van Erwinus en
Adelheid gravin van Hoya.

7. Jolnnda van Brederode huwde Jacques  de Bour-
gogne, heer van Fallais 1 J 9).

8. ildccria  urn Brederode huwde Govert van Milen-
donck, heer van Vronenbroek en Goor, een Limburgsch
edelman.

9. &fnrqareta,  abdis van Thorn t J O).

X1. 1. Philips van Brederode,  voor zijn vader over-
leden in 1654, in ‘s keizer dienst te Milaan, en aldaar
begraven in het Minderbroedersklooster.

2: Hendrik heer van Brederode, Vianen en Ameide.
Hoofd der verbonden edelen, week uit het land en over-
leed in Februari 1668 te Recklinghausen, zonder kin-
deren  na  t e  l a ten  bij zijn echtgenoot0  A m e l i a  v a n
Nieuwenaar 1 4 l), dochter van graaf Humbert van Nieu-
wenaar en Meurs. Zij hertrouwde Frederik,  keurvorst
van de Palts. Over zijn erfenis zie bij XI 7.

3. Lodewijk, heer van Ameide, sneuvelt 1657 bij
St. Quentin.

4. Hobert,  coadjutor van den aartsbisschop van Keulen,
oorloogde in Hongarije en stierf kinderloos  in Beieren
1666.

6. Helena, hofdame van Maria van Hongarije, huwde
een broeder van den kardinaal Granvelle, Thomas de
Perrenot, heer van Chantonnay. Hij stierf 1671, zij 1672,
beiden te Besançon begraven.

6. Margareta  huwde Peter Ernst graaf van Mansfelt,
stadhouder van Luxemburg l 4 “).

7. Johanna,  overleden 1573, na gehuwd te zijn ge-
weest met Joos van Bronckhorst van Batenburg, heer
v a n  Honnepel, broeder van de echtgenoote  van X. 6.
Haar broeder Hendrik had haar bij testament Vianen
en Ameide vermaakt,  doch bij haar dood lagen deze
goederen nog onder beslag. Na de Pacificatie van Gent
werden zij gedeeltelijk vrijgegeven en kwamen aan haar
dochter Geertruid, na wier ongehuwd overlijden in 1690
zij overgingen op den tak Cloetinge.

8. Antonia  Penelope  h u w d e  10 graaf  Anton  van
Isenburg,  doorschoten te Waelhem bij  Antwerpen in

157) Men vindt stukken over hen in: Fruin en de Bussy. Inren-
taris  van het archief der Heeren  van Montfoort.

‘$3) Over deze familie raadplege men Van Spaen.
119)  E. Poswick. Historie du comté de Fallais (Luik, 1890), bl.

94 vlgg.
140) Nieuw Ned. Biogr. Woordenb. 1.
1’1) Zie behalve het in noot 132 aangehaalde werk: H. Altgelt.

Geschichte der Grafen  und Herren  von Moers. (Dusseld. 1845) en
L. Henrichs. Gesch. der Grafschaft Moers  (Crefeld, 1924). Hunne
portretten te Atrecht en bij Moes.

14s) Over hem: Ons Hémecht, deel 11-IV,  en Publ .  Sec.  Hist.
Luxemb. deel LXI.
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1648 143),  2” c ornelis van Ghistelles heeren  Jansz.,  een
Vlaamsch edelman 1 44).

Tak Cloetinge. Voor dezen tak meen ik te mogen
verwijzen naar de genealogische werken van Van Gout-
hoeven en Van Leeuwen, benevens naar Kok’s Vader-
landsch woordenboek. Zij stierf uit in 1679.

Bastaarden.  De heeren  vermeld onder VIII,  1 en 2,
en X, 1 lieten veel natuurlijke kinderen na, waarvan
nog lang nakomelingen in leven waren; zie o.m. Van
Gouthoeven, v.  Leeuwen en vooral Kok, VIII,  bl.
1025-1039 en de tabellen aldaar, benevens Te Water.
Verbond der Edelen IV, Bijlage R. - Die van VIII,
1 vindt men behandeld door Kol.  Wagner in Ned.
Leeuw 1925.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.

Geslacht Verstege.
(XLIV, 197-189.)

In: ,, De Hervormer van Gelderland, Levensbeschrijving
van Johannes Fontanus”, door Dr.  L. H. Wagenaar
( K a m p e n ,  1898), vindt men op bl. 96: ,,De naam der
andere (dochter van Fontanus) bleef ons onbekend, doch
ze huwde blijkbaar met een neef, aangezien ze moeder
werd van Philips en Sumuel  Verstege, die later uit waar-
deering voor grootvaders diensten op ‘s Lands kosten
studeeren mochten te Harderwijk”.

De bron, waaruit Dr. L. H. Wagenaar deze mededeeling
putte, vindt men in het Kwartiersreces van Veluwe, 13
Mei 1616, Rijksarchief Gelderland.

Ook wordt deze bron genoemd door Mr. J. W. Staats
Evers in zijn boek : ,Johannes  Fontanus, Arnhem’s eerste
p red ikan t  [1677-17161  en zijn tijd” (Arnhem, 1%2).
De rijksarchivaris in Gelderland heeft mij echter mede-
gedeeld, dat Mr. J. W. Staats Evers daar ten onrechte
van een Landdagsreces
bl. 92, 93:

spreekt.  Men vindt daar op

,,Eene  tweede, waarschijnlijk vóór hem (Joh. Fontanus)
overleden dochter, mede uit het eerste huwelijk, was
blijkens Landdagsreces van 13 Mei 1616 getrouwd met
Verstegen (vermoedelijk haar neef), uit welken echt twee
zoons, P?&&s en Samzlel, schijnen gesproten te zijn. Wij
lezen toch daarin:

Op supplicatie van Philips und Samuel Verstegen nae-
gelatene Dogterkinderen Dni Johannis  Fontani zaliger,. . . .

Also die diensten zaliger Johannis  Fontani genoeg-
saem beken t  sijn, . . . ., sijn d’ordinairis Gedeputeerden
geauthoriseert om tot vollist derstudien van Philips unde
Samuel  Verstegen, van jaer tot jaer  nae hare disert ie
und ‘s quartiers staat te mogen continueeren alsulke
hondert daler, als den gedagten  D”Fontano  Zl. in sijnen
leven extra-ordinarie bij den quartiere jaarlix toegelegt
waren.. . ,”

H. M IJNSSEN.

14s)  Simon. Gesohichtc des Hauses  Tsenburg und Büdingoo, 3 dln.
(Frrtnkf  a. M. 1865).

144) Jongere tak uit het bekende huis, beschreven door Th. de
Limburg-Stirum. Le Chambellan  de Flandre et les sires de Ghistelles
(Gent, 1868); zie bovendien: Kon. Bibl.  Brussel, handschr.  Goethals,
NOS. 1294 en 1395.

_

_
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Vreede.  In het artikel Vreede  van ,,Ned.‘s  Praticiaat”
1924 wordt bij den bekenden patriot Pieter Vreede,  geb.
Leiden 8-10-1750,  i_ Heusden 21-9-1837 o.m. vermeld:
,Gehuwd 10 Leiden (stadhuis) 26-9-1773 AlPtta Markon,
geb. A’dam (dr. van Paulus en Aletta Voegen); 20 16-
9-177. Geertruy Aletla  ïUarkon,  zuster zijner eerste vrouw,
t Leiden 12-7-1798.”  Uit een gedrukt gedicht op het
huwelijk van Piet.er Vreede  en ,,jonkvrouwe”  Geer t ruy
Aletta Markon,  26-9-1773, blijkt evenwel, dat de z.g.
eerste echtgenoote  eveneens G e e r t r u y  Aletta  heette,
zoodat het tweede huwelijk waarschijnlijk nimmer ge-
sloten is en de beide zusters inderdaad één persoon zijn.

M. R. H. C A L M E Y E R .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.~_
Ablaing van eiessenburg  (d’). Aanvulling van onder-

staande gegevens wordt beleefd verzocht :
Charlotie  Cornetie Wilhelmine d’dblaing van Giessen-

burg tr. 10 Kerkhof zich noemende Vto de Kerckhoff van
d e r  Vurent;  tr. 20 (na 1807j Konrad Fr. Wilh.  (uon 13/3
1833) Gillhausen, geb. Rees 6 Sept. 1768, J- 11. Tiicking
bij Weeel  30 Juni 1833, zoon van den burgem. v. Rees
G. Goswin G. en Johanna Vethacke. Zij was ï Sept. 1773
geboren, waar? en 17 Sept .  1817 van Qilllbausen  ge-
scheiden; waar overleed zij, wie waren hare ouders en
wat is over den eersten man bekend?

L . BD.

Baerle (van). Ik bewerk de genealogie van het nog
bloeiende Protestantsche geslacht van Baerle  (wapen
met de drie eekhoorns), van het eveneens nog bloeiend
Roomsch-Katholieke geslacht van dien naam (wapen
met de drie lelies en het klaverblad) en van het uit-
gestorven geslacht van Baerle of Barlaeus  (wapen met
de zilveren lelie). Ieder die aanteekeningen  van dezo
vooral in vroegere eeuwen wijd vertakte geslachten be-
zit en deze mij wil mededeelen, zal mij ten zeerste aan
zich verplichten. Ook is mij elke aanwijzing wolkom
waar nopens deze geslachten iets te vinden is.

‘s-Gravenhage. Mr. H. DAN~~~LS.

Beylon,  (XLIV,  190). Huwde te Bergen-op-Zoom 8 Mei
1766 (ondertrouwdatum) Caspar  Beylon j. m. chirurgijn-
majoor in het regiment de Salve l), hier in garnizoen
en Susanna  Catharina Baud j.d. geb. te DGornick.

ITit dit huwelijk werden te B.-o.-Z.  protestant gedoopt:
29 Mei 1771 Janus Christiaan TheophrasttLs.
1.1 Mei 1773 Eielena  Johanna.
14 Aug. 1774 Henriette Narie.

13  Aug. 1793 deden ondertr. te B.-o.-Z.: (Waalsche
kerk). :

Frawois  l>an der Hoetien,  maj .  na t i f  de  Rot te rdam
et Henriette Mccrie  Be$on.

,,Certificat de lui sera don& à Tilbourg ou le fiancé
a demeuré depuis cinq ans.”

B.-o.-2. Ir. J.

Blaeuw-van  Broekhuyzen. Vermoedelijk is de vol-

1) In een stuk berustend in het  Archief der Weesk. te Rotterdam
wordt Gaspard BeyZon genoemd ,,Med.  Doctor, Chirurgtin-major  v. h.
le BaP vsn het Reg. van Lt.Gen.  baron v. Nyvenheim, 1783 te
Tholen,  1792 in garnieoen  te B, o. Z.” (&d. Doc. Bur.) RED.
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gende  afstammiug de juiste; gevrdagd  om aanvullingen
en eventueelo verbetcrinrren.

1.

11.

111.

Willem Jausz. Blaeuw  157 l- 1638, de bekende carto-
graaph (zie Elias) geh. met J!aritje  Cor~zelisdr.
Ca2harina  Blaeuzu  geh. met Duniel ‘rara Broehhuyxen,
een  zoon van Erançois  van Broehhuyzen  en van
Alida  Jansdr.  Hartmaiz.

heeft nagelaten”: A d r i a n a  Blom,  gehuwd met. . . . des
Eontaines, An.thony  Blom, ongehuwd overleden, en Cor-
nelia  Blom, gehuwd met Erasmus van der Hehke,  doch
kinderloos gest,orven.

Ik vond ook nog een Jan Ariense Blom, koopman van
de Hoppe te Dordrecht, die daar op 20 Juli 1648 over-
leed, na te zijn gehuwd met Marylcen  Leduwins,  d i e
hem al in Juli 1621 in den dood was voorafgegaan en
in de groote kerk te Dordrecht is begraven. Tenzij
later hertrouwd, kan deze natuurlijk niet de vader van
den in 1632 te Dordrecht geboren Dirk zijn geweest,

Newton Centre  MUS. W. J .  HOPFMAN. minder waarschijnlijk ook van A n t h o n y  in hoofde, of

Blom. Volgens eene familioaanteekeniug huwde An-
van Willem in Patriciaat 1920, wier kinderen eerst om-

thonjj  Blom,  koopman te Dordrecht. (?), Adriona Huygens
streeks 1700 werden geboren. Onderlinge verwantschap

uit . . . ., bi;j  wie hij  een zoon
aan te nemen, is echter verleidelijk. Ongelukkig moet

Sercaas Blom en t w e e

.Mr. Willem von Broekhu!jzen,  advocaat te Amster-
dam, st. ald. 27 Oct. 1680; huwt 13 Dec. 1672
Hillcgonda  van Wierangen, geb. 19 Nov. 1650, st.
18 Feb. 1736. 2s huwt 20 Da. Il’ilhelmus  Lomonnus,
Remoustr. Predikant te Frederikstadt a/dEider, waar
hij st. 6 Oct. 1724.

dochters i2larga~etha  Blom en Cornelin  Blom verwekte.
het wapen op de zerk in de groote kerk te Dordrecht

Kan men mij ook mededeelen, welk wapeu deze An-
weggehakt zijn.

‘s- Qr. C. S. B. B.
thony Blom, die zelfs burgemeester te Dordrecht (3) zou
zijn geweest, heeft gevoerd en wie zijne ouders waren? Boers-Velingius. Wie vu l t  he t  on tbrekende  aan?

Behalve de in Patriciaat 1914 bl. 2ö en in Patriciaat Willem Sebastiaan Boers, geb. . . . , f . . .,, beroep . . .,

1918 bl. 36 en 19% bl. 4ï vermelde leefden nog meer- z o o n  v a n  . . . en  van  . . ., tr. . . . Gernrdina  Folckelina
dere geslachten Blom in de Nederlanden, van welke Velingius,  geb.  . . ., + . . ., dr. van Isac Pieter 7elingius
Rietstap in zijn Armorial de wapens opgeeft. [geb . .  . ., t . . ., beroep. .  ., zoon van..  . en van,. .] en

Naar zijn voornaa,m  zou men Anthonll  .Blom geneigd van Johanna Christina Alting  [geb. . , ., f- . . ., dr. van. . .

zijn voor een familielid van Anton Bloem, met wien en van..  . 1
Patriciaat 1914 begint en die zich te Gorinchem schijnt Hun dochter: Petronella  Johanna Chrisfina Boers
te hebben gevestigd,  te houden; maar hij moest tot huwde met Gerrit Jan Sloet tot Diepenbroeck en Sinderen.
eene  oudere generatie behooren, daar zijn dochter Mar- 0. w. G. v. D. w.

garetha voormeld reeds in Juli 1698 zou zijn geboren
en in 1722 (18 Maart) te Zevenbergen in het huwelijk

Bollaert.  In een Bergen-op-Zoomsche akte van 1608

trad met Jttcobus Buys,  een zoon van Pieter uit diens
wordt David van Oosten genoemd een neef van Augustijn

2de huwelijk met Josina Meijers,  wedwe Pieter van der
Kennersly,  een zoon van Henry Kennersl,y. Daar David

Hoeven, dat 8 September 1697 te Klundert was vol-
van Oosten een Bergenaar was en zoon van M a r i n u s

trokken. Was hij misschien een zoon van den in 1632
van Oosten bij Dighe . . . . . en Diqne een naam is die

te Dordrecht geboren Dirk Blom, die in 1679 volgens
veelvuldig voorkomt bij de Bollaert’s,  wordt de veronder-

eene  aanteekening  Raad Ordinaris van Ned. Indië zou
stelling gemaakt dat zoowel de- moeder van David van

zijn geworden en met Geet$rxid  VC~Y~  Lufsen,  begraven
Oostet, als die van Augustijn  Kennersly dochters waren

te Amsterdam 20 Januari 1673, dochter van Jurriaan
van N. 3. Bollaert  en zusters van David Bollaert, d i e

en Dieuwertje van der Schelling, gehuwd zou zijn ge-
uit zijn huwelijk met Margriet  N. N. 23 Dec. 1698 te

weest? En was deze Dirk misschien ook vader van
Bergen-op-Zoom een zoon Abraham lieten doopen.

Willem  Blorn, met wien Patriciaat 1926 begint’? Een
Naar mijn opvatting is N. N. Bollaert onder de Ant-

zoon van Margaretha Blom, Anthony  Buys, werd ook
werpsche  vluchtelingen in Engeiand te zoeken. Het is

koopman te Rotterdam en huwde in 1782 te Delft met
niet onmogelijk dat op die wijze het vraagstuk van het

Anna van der Dorst en eenc  dochter Adrinna Buys
nog niet  bevestigde huwelijk van l)igne  Bollaert  met

huwde in 1764 te Rotterdam Anthonie van Egmond,
Abraham von Nispen met bovenstaande gegevens dichter

weduwnaar van Catharina hlanneken,  koopman aldaar
tot oplossing gebracht kan worden - zie Nederlandsche

en ouderling der Neder-Duitsche gemeente, regent van
Leeuw 1917, kol. 113.

het Gereformeerde burgerweeshuis (Ned. Leeuw XVI.
De kleinste inlichtingen zijn mij welkom.

kol. 21).
Bergen-opZoom. ir. A. J. L. JUTEN.

Margaretha,  wier zuster Cornelia volgens de aan- Bouman-Boellaard. Cornelis Yreede, geb. Tilburg 1791,
teekeningen  Daniël Verbrugge uit Zevenbergen zou heb- trouwt volgens Ned. Patr. 1924 te ‘s-Gravenhage 1 Oct.
ben gehuwd doch kinderloos zou zijn gebleven, beërfde 1816 Dorothea Beat& Diderilca Bouman, geb. Wynox-
met haar broeder Serraas, een Advocaat. . . . Becius t e
Dordrecht, een vollen neef hunner moeder Adriana Huy-

bergen 27 Juni 1786, + Maibit 25 Sept. 1851, dr. van Abra-
ham en Susanna  Petronella Boellrtard.

ge?1  s, wat wellicht op het spoor kan brengen van de Gevraagd worden de ouders, ev. grootouders van het
namen der ouders dezer Adriana, waaromtrent de gonealo-
gie Huygens in het L

echtpaar Bouman-Boellaard.
‘ do deel van Vorsterman van Oyen’s

stamboek, als Adriana daartoe althans heeft behoord,
[Volgens elders verkregen inlichtingen zou A b r a h a m

al evenmin licht geeft.
Bouman geb. z.ijn  te Middelburg in 1765 en de naam zijner

Van Servaas Blom bovengemeld zeggen de aanteeke-
vrouw zijn Phetronella  Joanna Boellaard,  en hun hu-
welijk gesloten zijn te Tuyl in 1792. Bij navraag bleek de
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geboorte van Abraham B. in 1766 niet te Middelburg ge-
registreerd te zijn, terwijl  de geboortedatum hunner
dochter niet klopt met het jaar van hun huwelijk.]

Wie kan hier licht verschaffen?
Haarlem. T. HALBERTSMA .

Het Stam- en Wapenboek geeft wel het huwelijk van
L e e n d e r t  B o u m a n m e t  P e t r o n e l l a  J o h a n n a
Boellaard (dr. van Mr. Dirk - gen. IV in Ned. Patr.
1917 - en Dorothea Beatrix Boellaard). RED.

Braam (van). Aanvullingen gevraagd betreffende dezen
uitgestorven tak der van Braam’s:

1. Gillis van Br. (zn. van Abraham Jacobs,  zie Ned.
Adelsb .  sn Ned. P.) tr. Helena.  de Wijn.

11. Johannia van Br., geb. ? tr. ?.
III. do. Cornelius  van Br., 5_ Vianen, tr. Clara  M a r i a

Bruin, dr. van ?
IV. Pieter van Br., geb. Vianen 22-12-1740,  i_ Dordt

28-9-1817,  t r .  Dordt  2-10-1768 Anna Christina
Lentfrink, dr. van ?

Arnhem. J. C. MARIS.

Brocx. Wie kan mij helpen aan gegevens omtrent
dit geslacht, speciaal omtrent de nakomelingen van J a n
Manuel Brocx, gehuwd met Arena Catharina ROSS,  die
12 Januari 1766 te Veldhoven geboren werd. Ik bezit
reeds talrijke gegevens, die echter nog te onvolledig
en te onsamenhangend zijn om hier te publiceeren.
Hetgeen vermeld is in het Gulden Boek van Schiedam
en Algemeen Ned. Familieblad 1893 ‘is mi,i bekend.

velp (G.). W. F. HARTMAN.

Bron. Dm. Johannes Bron, geb. Hadamar  (Nassau). . . .
1694, pred. te Sprang, t Sprang 21 Juni 1669. Ouders?
Hij huwde te . . . . 8 April 1627 Geertruy v. d. Werck,
geb. te .,.. ca 1604.

‘s-Gr. v. E .

Comans. Adrillen  Comn)ls,  president der vrijheid van
Oisterwi,jk, i_ 13-6-1696, tr. Alyda Geraeds de Bont.

Hadden zij een zoon J a n ?
Arnhem. J. C. MANS.

Cremer. Wanneer is begraven Thomas Theodorus
Cremer, gestorven na 1797 te Rotterdam?

Amsterdam. VAN SWIETEN.

Coetsvelt. Joharznes  C., geb. (ged.) te . . . . circa 1710,
procureur, -[- (begr.)  te . . . . den . . . ., ouders: . . . ., tr.
te . . . . den . . . . Maria Digna v. d. Wer&.

‘s-Gr. v. E .

Daamen. Gevraagd wordt een genealogie van of
losse aanteekeningen betreffende het geslacht .Daamen
(Tilburg, Haarlem, ‘s-Gravenhage), hetwelk tot wapen
voert: in rood drie lelies van goud (2, 1) met een hart-
schild van blauw beladen met een klimmenden leeuw van
goud. Helmteeken : de leeuw uitkomend.

‘s-Gravenhage. J. J. VüJxTaEIna  GZ N.

Dedem  (van). Cowad  van Dedem ca. 1620 ux. Ger-
berich  van Heyden, dochter van Ghisbert van  Heyden
en Joh,lnna  Grubbe  volgens het  Ned. Adelsboek. Uit
welke bronnen (oorkonden enz.) zijn deze gegevens ge-
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put? Ghisbert  run Heyden  was 1608-1616  Richter te
Ootmarsum.

Sindoe Agoeng. H. H. K. LANGENMAYER.

Drunen (van).  Awdr&s  Jansz. u. D., geb. te . . . .
den . . . ., ouders: . . . ., ambt. . . . ., f te . . . . den . . . .,
tr. 10 Sprang 12 Feb. 1664 Dilagejra  v. d. ll’erclc,  t Sprang
den . . . . , tr. 20 te . . . . 9 Feb. 1673 Dingella  de Ruyter.

‘s-Gr. v. E .

Evers-Bruyns. Wie kan mij inlichtingen verschaffen
over de volgende afstamming:

Anna Herminn !!!heodora  \I ilhelmina  Evers, geh. met
Anton Reinhardt von Römer, was geb. Arnhem 6 Oct.
1836 en was de dochter van Johan l’heodoor  Evers e n
\I’ilhelmina  Josepha Bruyns. Johan Theodoor Evers zou
geboren zijn te Dokkum, wanneer?, gest. waar?, wanneer?,
en de zoon zijn van P Eters  en van Altna Illuria  Toussaint,
dr. van den burgemeester van Harlingen Toussaint, geb.
waar. wanneer?, gest. waar? wanneer?, waar en wanneer?
gehuwd? Hoe waren zijne voornamen? Hoe waren de
voornamen van den burgemeester Toussaint? Wie was
diens echtgenoote,  de moeder van Anna Maria?

De laatst bedoelde Evers zou een zoon (of kleinzoon)
geweest zijn van eenen  Evers, die tot vrouw had een
Snra  ter Vile. Volgens het artikel Tervile en Theben
Tervile (N. L. VI, 1888, bl. 63) is ‘n Alida  Sara Teruile,
geb. Leeuwarden 16 Dec. 1724, getr. geweest met een
Horme?%  Evers, geb. Eampen, wanneer?, gest. waar? in
1717, juiste datum?

Kan deze filiatie kloppen, of ontbreken er een of meer
generaties? Zoo ja, welke dan? In ‘t aangehaalde Maand-
blad-nummer is in de 2e kolom blz. 63 vermeld een Johan-
nes !Zheodorus  Eoers als zoon van dien Harmet,, maar
diens twee vrouwen heeten  anders. Er is in die opgave
echter zeker minstens een fout, omdat daarin staat, dat
genoemde J. 2h. tr. met 10 N. N. Royanrts, Pred ikan t
t e  Rijnborg  (Rijnberk)!

W&!helmina Josepha Bruyns, ged. Leitomischel (Bohe-
men) 14 April 1812, was de dr. van Willem (Wilhelm
von) Bruyus en Anna von Dreyhauseja.

Willem Bruyn,s, geb. 6 April 1771, waar?, was de zoon
(of kleinzoon?) van Johannes BrUyqas,  geb. Breda 7 Oct.
1727, en van Elisabeth Maria (de) Zourton,  ge&. ‘s Gra-
venhage 19 Nov. 1796. Gevraagd hunne data en hunne
ascendentie.

boera7carta. L. s. A. M. v. RöxEiL.

Gratiaen. 3-1-1792 huwde te Lingen (Ems) Pietel
Siebert Gratiaen, Candidaat der Godgeleerdheid, met
Sophia Dorothea Callmeyer,  een lid mijner familie. Hij
was een zoon van Johan Eranciskus  Gratiaeta,  Opziener
der Provincie Gale op Ceylon, in dienst der 0. I. C.
(Zie n De Wapenheraut” 1898 blz. 94). Gevraagd : wapen
Gratzaen,  de echtgenoote  van Joh. Fr., benevens genea-
logische en biografische bijzonderheden omtrent Pieter
Siebert,  die waarsohijnltik p red ikan t  in  ons  l and  ge-
worden is.

‘s-Gravenhage. M. R. H. C A L M E Y E R.

Haack  (XLIII, 219; XLIV, 166). Destijds heb ik uit
genealogische aaoteekeningen buhoorende tot familie-
papieren Thomassen à Thuessink overgenomen, dat
Johanna  Haaclc (& 1700 geh. met Joost va?a Benthem)
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de dochter was van ,,advocaat  Hanck t e  G r o n i n g e n ” .
Wellicht kunnen navorschingen te Groningen verder
licht verspreiden omtrent de afstamming van J o h a n n a
Haack.

Zijn er gegevens. bekend omtrent Joost van Benthem’s
grootvader Joan v. B., alsmede omtrent diens afstamming?

Zwolle. J. F. VAN H A E R S O L T E.

Haussknecht. In J. G. Meusel ,,Das gelehrte Teutsch-
land” (Lemgo 1797) wordt vermeld : Balthasar Hauss-
ltnecht , n Keiserlich gekrönter  Poet, kandidat des Predigt-
amtes und Hofmeister zu Amsterdam”, geb. te Wallwitz
bei Freistadt (in Silezie)  11 Juni 1735.

Wie weet nadere details mede te deelen  betreffende
zijn verblijf te Amsterdam, alsmede over eventueel na-
geslacht?

Te Amsterdam ondertrouwden 7 April 1785 Laureatus
B a l t h a s a r  Hausknecld, geb. te Freistadt (in Neder-
Silezië)  in 1763,  en Illaria  Philippina Schott,  geb. te
Rorbach (in Waldeck) in 1764.

Laureatus Balthasar bovengenoemd zou nog juist een
zoon van bedoelden Balthasar kunnen zijn.

Het geslacht Hauszlcneckt  in Duitschland (0. a. Berlijn)
voert het (naar verluidt uit Nederland stammende) na-
volgende wapen : in ? een zestiende-eeuwsche trapgevel
van? Helmteeken: een uitkomende man met baard en
hoed, houdende een sleutel in de opgeheven linker hand.

‘s-Qracenhnge. J .  J .  VüRTHaIY  Gz,v.

Hertman (Hartman). 1. . . . . Hertman (ook Hartman),
geb. . . . . te . . . ., t te . . . ., . . . . 1662, poorter (? te
Brunswijk), vermoedelijk uit Vlaanderen gevlucht; tr. . . . .
N.fi.,  geb. . . . . , i_ . . . .

2. Penning  Hertman (ook H a r t m a n ) ,  geb.  . . . . . te
. . . ., t te Brunswik  . . . . 1692, koopman (groothandel
met Lübeck, Breslau, Praag enz.), poorter te Brunswijk;
tr. . . . . vóór 1667 Sophia Becllmnn[n],  geb. . . . . , begr.
Brunswijk (Andr.) 1 October 1614, dochter van Stephan
en Anna von Broistede.

Uit dit huwelijk o.a.
Dorothea,  geb. . . . . , -f . . . 1698, tr. Cferd ~012  Hor12, geb.

. . . . 1673, t 16 September 1626, ,,uus vornehmem Ge-
schlecht zu Braunschweig”, zoon van Qerd  vo?t  Horn e n
Lucia  ren Dam[me].  (Wapen v. D. : in zilver een uit-
komende zwarte hazenwindhond met gouden halsband.)

Aanvulling van het ontbrekende gevraagd.
Bestaat misschien verwantschap met de geslachten

Beckman, vara Dam en van Hoorn h t. 1. ?
Nijmegen. J. HE R D T M A N.

Himberg (van). Gevraagd het wapen van eene familie
van Himberg, ook HymOerg.

Sd. W. PH . Q.

Hoeven (van der). Roelof van .Z+Zl,  1686-1666,
schepen te Utrecht, was gehuwd met Stephania van der
Iloecen.  Hunne twee dochters Ayrais  en A n t h o n i a  vara
Zyll  waren gehuwd met 2 neven, beiden Qualtherus  vau
Nellesteyra  geheeten. Een van deze was de zoon van
Java vaja Xeltesteyn, 1599-1667, schepen en ontvanger
van het outschild  en consumptiegeld te Utrecht en ook
weder een Stephania van der Hoevela.  Gevraagd wie waren
de ouders van deze twee Stepharaia’s  en hoe was hun
onderlinge verwantschap.

Sd. W. Ph V.

.
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Hoffmann. Aanvullingen verzocht.
1. Adriaara  Hoffman,b  (zoon van Bernardus Hoffmann

en Anna Elisabeth‘Bruystens),  geb. 1776, st. Am-
sterdam 6 Febr. 1869; huwt Petrouelltr  Qeertruida
Bolteu  . . . .

Uit dit huwelijk:
1. Ceertruida Anna Elisabeth Hoffmann, geb. Am-

sterdam 26 Jul. 1799, st. Utrecht 7 Maart 1869;
huwt Amsterdam 29 Jun. 1826  II illem Gualtherus
van der Muelen, geb. Amsterdam 11 Maart 1797;
st. Zeist 11 Sept. 1873. Zn van . . . .

2. Nicolaas Jura Agatho Christiaara,  die volgt ITa.
Ha. Mr. Nicolaas Jau Agatho Christinan Hoffmann, geb.

Amsterdam 6 Jun. 1810, st. Maarssen 2 Febr. 1891,
huwt Amsterdam 23 Mei 1833 Cf~arlolte  Petronella
Anne van de Poll, geb. Amsterdam 18 Jul. 1804,
st. . . . . dochter van . . . .

Uit dit huwelijk:
1. Adriaan, die volgt IIIa.
2. Harmarina  Joham)«, geb. Amsterdam6 Jul. 1836,

st. ald. 28 Oct. 1906 ongeh.
3. Ceertruid Anne Wilhelmine,  geb. Amsterdam 13

Mei 1841.
4. Johanna Charlotte.

IIIa. Adriaata Hoffmann,  geb. Amsterdam 28 Oct. 1834,
huwt Reiraira  Jacoba  de Kruyff.

Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Jan Agatha  Christiaau.
2. Dirlc,  volgt IVa.
3. Qeertruid CjLarlotle Petronelln  Adriantr.

IVa. DirlG  Hoffmaun,  huwt  Geertruida  can L a a r .
Uit dit huwelijk:

1, Johanna Wilhelmina.
Newton Centre  Mass. W. J. HOFPMALN.

Keldunck. Omtrent 1500 was Margaretha (/yan)  Rel-
dunck g e h u w d  m e t  Herman  rara  Heyden (Heykinck-
Oldenzaal). Wie waren de ouders van _Margareta  Kel-
dunck. Bestaat er een genealogie of fragment-genealogie
dezer familie? Hoe is het wapen?

Hindoe  Agoeljg. H. H. K. LAN~ENMAYR.

Keysers. Sykelz  Claesdr. K, geb. (ged.) Geertruiden-
berg den . . . . , ouders: . . . ., -/- te . . . . den . . . ., tr.
Geertruidenberg 1 Mrt 1637 J a n  Cornelisz.  v. d. Werck,
j- te . . . . den . . . .

‘S-01‘. v .  E .

Kortte (Koertte). Marie Koertte  (Kortte, ook Drosfe
genoemd) was gehuwd met Wolter  van Heyden, Richter
te Oldenzaal 1547-1676.  Haar broeder was J o h a n
Kortte. Verder leefde omstreeks dien tijd Henrik Kortte,
Pastoor te Reede. Bestaat er een genealogie of fragment-
genealogie dezer familie? Hoe is het wapen van dit ge-
slacht? Was de familie van adel?

Siradoe  Agoeng. H. H. K. LANOENMAYH.

Kreeft. Blijkens het register van den B.S. te Rotterdam
is aldaar 27 Maart 1357 overl. Anna Catharina Jansen,
oud ruim 70 jaren, dochter van Pieter Joseph Jansen
en J o u n n a  Henrica.  Kreeft, volgens deze acte op ge-
noemden datum beiden reeds te R’dam overleden.

Noch in de registers van den B. S., noch op het
Gemeente-archief wordt het overli jden van Joanna
Henrica Kreeft gevonden.
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Kan een der lezers misschien nadere inlichtingen
verstrekken?

‘s-Cfravenhage. J. J. Vü&!cnEI~  GZ N.

Kuiper (Kuipéri). _411e  gegevens over deze van oor-
sprong Grooingsche predikanten-familie Kuiper ( een
tak noemde zich Kuipéri)  zQn mij van ha,rte welkom.
De familie Kuipéri  voert: In ro. e. zi. tournooihelm,
go. getralied m. helmt. e. go. eikel aan dito steeltje
tusschen  2 schuingepl. go. schietspanen  (dz. bakkers-
werktuigen, waarmede in het bakkersbedrijf de brood-
vormen in en 3 uit den oven worden gedaan ; deze fi-
guren zijn volgens den Hr. Steenkamp in de heraldiek
een unicum). Ht.: de figuren (eikel en schietspanen)
v.h. schild. Dit wapen komt o.m. voor in de kerk te
Molenaarsgraaf.

M aarsbergen  (Utr.). NIEUWENKAMP.

Malherbe. Nicolaas M., schoolmr. te Middelbeers,
geb. (ged.) te . . . . den . . . ., ouders: . . . ., $ Berlicum
10 Feb. 1747, tr. 1. H. v. d. Werck.

‘s- Or. v. E .

Maris.  (XLII, 2 3 ) .  D e  o o r s p r o n g  d e r  Bergen-op-
Zoomsche  fami l ie  Mafsis  blijkt te zijn: 7 Feb. 1639
Cornelis Maris, wedr van Hoboke, kuyter met Leunken
Jacobs, j. d. v. B. o. Z. (trouwboek Ned. Herv. Gem.).

B. o. 2. ir. A. J. L. JUTEN.

Maurits Aernoudt Diederik. Deze voornamen -werden
geschonken aan een van de 16 kinderen van het echtpaar
Hendrik Croockewit X Johanna Frederica Dólleman,  welk
kind 29 Sept. 1837 te Amsterdam geboren werd. Aangezien
deze voornamen geheel buiten het kader van de namen
der andere kinderen valt, zou ik het zeer op prijs stellen,
wanneer men mij een persoon kon opgeven, levend vóór
1837, die ook de voornamen Maurits Aernoudt Diederik
droeg.

Amft. w. CRT.

Neomagus. Ds. Johannes N., geb. (ged.) te . , . . circa
1713, pred. te Nunen 17 .., 5_ (begr.) te . . . . den.. ..,
ouders 9 , . . . Hij tr. te . . . . den . . . . lda Helena (qan
de Werck, t_ (begr.) te . . . . den . . . .

Willem Npomagus,  koster on schoolm.  te Stiphout, geb.
+ (begr.) te . . . . den . . . ., tr.

t~~~&~~  ‘iegh$n2Ö Jin. 1787) Judith van de Werck,
f (begr.) te . . . . den . . . . Zijne ouders?

‘s- Cfr. v. E.

Nieuwenhuis-Stapert. Wie vu l t  he t  on tbrekende
aan? Catharina Nieuwe,jhuis, geb. Harlingen 19 Nov.
1742, t . . ., dr. van Everd  Feddrich Nieuwenhuis  [geb

t. ..) ..‘, b e r o e p . .  ., zoon van..  en van..  . ] en vat]
Catharinn &qxrt  [geb. . . ., t . . ., dr. van . . . en van . . .]
tr. 10 Jacob de Wilde, Kapitein ter Zee, 20 Jacob vax
Nes van Meerkerk. EIoe  is het wapen NieuiEenhuis?

0 . W. G. v. n. W.

Nollides. Gevraagd het wapen van eene familie Nol.
lides,  waarvan in de 18”e  eeuw leden te Bergen-op-Zoorr:
(huwelijken met Lu,qlce,,  en Kip).

za. m;. PH. v.

’ 1
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Nysingh. (XLIV, 191). Jati N,qsz’ngh,  advocaat, raad
en landschrijver van Drenthe, ob. 9/11 1670, getrouwd
met Roelefieu  Altingh,  waarbij  Lucas, in 1707 lid van
gedeputeerde Staten van Drenthe (J. M. van Kuijk, ,,Graf-
schriften, wapens etc. in eenige kerkeu  van Drenthe”).

L. N+yi/,gh,  in 1695 Secretaris van Drenthe, C. S.
Nysingh, in 175 I gedeputeerde van Drenthe, C. Nysingh
in 1755 idem (lakafdrukken in het Rijksarchief te Assen).

L. Nysingh, 318 1773 te Wijk bij Duurstede (brieven
aan St. Pieter in het Rijksarohief  te Utrecht).

C. Nysingh, 23/10 1741 Secretaris van Nieuwe Sluijs
(brieven en requesten aan do Staten van Overijssel in
het Rijksarchief te Zwolle).

Rotterdam. R. T. MUSCHABT.

Nysingh. (XLIV, 191). Mevrouw van Vleuten- Nysingh,
de la Sablonièrekade 23 te Kampen bezit eene genealogie
van haar geslacht, bijgehouden tot dezen tijd en heeft zich
bereid verklaard, alle gewenschte inlichtingen te ver-
strekken.

Kampelt. c. J .  WELCKER.

Onna  (van). Hendrik 1). .O., geb. (ged.) te. . . . circa
1716 den. . ., commies conv. en lic. te ‘s Bosch, t (begr.)
te. . , den . . ., ouders?. , ., tr. te. . . den. . . Christina
van de Wel’&,  t (begr.) te . . . den . . .

‘s- Qr. v. E .

Over_tnans.  Jaa,l O., geb. (ged.) te. . . circa 1717, be-
roep: .  . ., j- (begr.) te . . . den . . ., ouders : . . ., tr. te . . .
den . . . Cath.  van de Werck.

'S-GT. v. E.

Ren(c)ki  Gegevens gevraagd, zoowel genealo-
gische als heraldische, over de familie Ren(c(kin(c)k,  omstr.
het midden der 178 eeuw te Eibergen (Geld ) gevestigd
tot & 1680, daarna te Utrecht (stad) en nog later te
Amsterdam en Wijk bij Duurstede.

Maarsbergen  (Utr.). NIEUWENKAMP.

Rhemen  (van). Wanneer werd geboren ,JoJzanna  He-
lena von  Rheme~a,  vrouwe van Sinderen, t h Sinderen
24 Febr. 1793, dr. van Gerrit Jan,, Heer van Rhemens-
huizen, de Geldersche toren en Sinderen, en van J o -
hanna Catharina  Sloet tot Lindenhorst?

0. w. G. v. D. w.

Rhoer (de)-van Diepenbruch. (X.LIV,  191). Jacobus
de Rhoer  (Rhur) is 1.3.1690 geboren te Mulheitn aan
de Rhur. ,Yij studeerde te Duisburg en was 1710/1  in
Utrecht, zijn naam komt echter in het Album Studio-
sorum daar ter plaatse niet voor, wel een afstammeling
in 1743. In 1712 werd hij predikant te Angeren  (Gelder-
land) en in 1728 te Herwen,  waar hij 22.2.1732  overleed.
In 1712 huwde hij met Anna E’li.wbetJz.  van Diepenbruch,
dr. van WiiJreZm,  Zijn Koninklijke Majesteit’s rentmeester
der stad en omliggende landstreek Huisen.

Uit zijn huwelijk waren de volgende kinderen:
1.. _Uatthias  U’ilhelmus Adam, geb. 1 7 1 3 .
2 .  Cntlzarilaa Cfeertruid,  geb .  1715.
3. Rheinhardus IC’ernerus Lelius, geb. 1717.
4. Jacobus, geb . 1722, waarschijnlijk de in 1743 te

Utrecht ingeschreven student. .
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6. Anna Aletta, geb. 1727.
De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de Boek-

zaal der geleerde wereld 1732 Januari p. 481 en eenige
volgende.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Uhlenbruch (XLIV, 31). Tiebetha Henriette CZaussen
was dr. van Heinrich Clauhsen en Anna Maria Janshen
van Hilteh.

Het huwelijk van Friedrich  Arnold Barlhold Uhlen-
bruch  en Elisabeth Dan&  werd 22 Sept, l’ï64 te Kleef
gesloten en bleef kinderloos.

Johanna Sara Geertrud Christ werd te Kleef geboren.
Nijmegen. J. H E R D T M A N.

Veeris-Lix Raaven. In kol. 430 van den XXXVIIsten
jaargang van dit maandblad zegt de heer Calmeyer, dat
er reeds vóor 1762 (1758?),  toen de daar, en in kol. 389
te voren besproken Johannes de Veer Abrahanaszooll  te
Curaoao  aankwam, zich een familie de Veer in W.-I.
ophield. Bij kennisname van de belangrijke opgaven
omtrent de te Curaçao voltrokken huwelijken van ver-
schillende leden van het geslacht Vee&  in kol. 169 van
jaargang XLIV rijst nu bij mij de vraag of die bedoelde
familie de Veer zich niet ,, veeris”  kan hebben genoemd
en de door den heer van Romondt opgegeven Veeris’sen
dus eigenlijk niet leden van het geslacht ,de Vee r”
waren, zoodat een onderzoek naar de ascendenten van
Abraham beeris wellicht zou moeten worden uitgestrekt
naar dat van die reeds vóór 1762 (1758  ?) voorkomende
de Veer’s.

Omtrent Abraham Veeris  weten we nu in elk geval
dat hij op 8 April 1753, toen Cor,ielis  Veeris  in een eerste
huwel’ijk  trad, reeds dood was, doch zijne vrouw Annu
Maria run der Nieuwba~rgh  nog leefde. Als zijne dochter
Anna Aletta reeds in 1740 in het huwelijk trad (kol. 126)
kan hij, zou ik zeggen, moeilijk een broeder van Cornelis
zijn geweest evenals dit,, althans hoogstwaarschijnlijk,
Barend, die in 1754 en Jan, die in 176. (tusschen 17tiO
en 1764) huwden, waren, terwijl Sara Gijsbertha, wier
man Hermanus Rojer nog in 1703 leefde, doch in 1759
dood was, Anna nltrria, in 1769 gehuwd met A b r a h a m ”
Staats, en Araua  Aleíta,  in 1765 gehuwd met Nicolaas
Hendrik ?reerenberg,  waarschijnlijk  wel zijne (Cornelis’)
zusters waren.

Wellicht is Abraham Veeris  de vader ook van deze
Veeris’sen geweest.

Omtrent deze vernam ik nu met groote belangs’eliing
dat Jan ,  a l s  weduwnaar  van  Al t j e  Koek,  den 27eten
Sept. 176. i s  he r t rouwd met  Wiltemina  Lix Rauzen,
weduwe van Arnoldus genenbergh  (getuigen Cornelis V.
en Sara Gijsbertha  V., wed. Hermanus Kojer). Volgens
mijne aanteekeningen batreffende het geslacht Lix Ranven
huwde deze Willemina, die den 7den Februnri 1799 zou
zijn overleden, .lohanues  de Vee r, in hoofde vermeld,
(cfr. jaargang XXXVIT kol. 389) en baarde zij hem den
8eto* Juli 1763 een zoon Qabriel. In kol. 430 werd dit
door den. heer Calmeyer op afdoenden grond wederlegd
en ik moet nu zeggen dat hier in plaats van Johannes
de Veer, Jan Yeeris zal moeten worden gesteld.

Zooals  ik in de Wapenheraut XII van 1908 bl. 67
opgaf, was deze \I’illemiran  Lix Raaven eene dochter van
Gabriel  en Cathariraa  de wit. Was haar  zoon  Gabr ie l
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die GaOriel Yeeris, welke den 19 Apri l  1782 A n n a
Catharina Veeris huwde? en haar 2de man die Jan Veeris
welke den 10Uen  December 1769 overleed?

Zij was het dus in elk geval en niet hare gelijknamige
tante, die volgens mijne aanteekeningen in de Wapen-
heraut vermeld (1”) Arnoldus Sennenbergh had gehuwd,
en daar zij den 1 @ten  December 1733 zou zijn geboren,
is blijkbaar ook foutief dat zij in December 1730 dezen
eene dochter Cathnrina Senraellbergh  zou hebben gebaard,
wat veel later moet hebben plaats gehad, ook omdat
haar zoon Gabriet  Veeris  eerst in 1763 ter wereld kwam.

Weet men wellicht ook, wanneer dit eerste huwelijk
met Arnoldus Seranenbergh  (waarschijnlijk ook te Curaçao)
is voltrokken?

Eerst van af haar broeder Jan, den voorganger van
Johannes de V-eer  als Luitenant-Gouverneur van Curaçao,
sub II in de Wapenheraut X van 190ti,  bl. 225 vermeld,
worden mijne van den daar op bl. 228 g e n o e m d e n
Georgius Ludouicus  Lilr: Raauen  herroerende aanteeke-
ningen meer betrouwbaar.

Van diens, Jan’s,  zonen huwden er twee, Gabriel  en
Simon Quirijn, te Amsterdam dochters van Lambcrtus
Rink  en Christirra van Ommeren.  Hoe die Lambertus Rink
aansluit aan de leden van dat geslacht in de Patriciaten
1914 bl. 339 sqq.  en 1917 bl. 368 vermeld, heb ik niet
kunnen vinden.

Elke mededeeling omtrent huwelijken, geboorten en
overlijden van leden van het geslacht Lix Raatjela, toen dit
nog in Curaçao verwijlde, zoude  mij uiterst welkom zijn.

‘s- Gr. C. S. i3. B.

Vogel (de), Behoorde Leonardus de 7. te Amsterdam
(tr. _4 1696 Johanna van Hoek)  tot het nog bestaande
geslacht, voorkomende in het Stam- en Wapenboek en
Ned. Patriciaat? Welk wapen voerde hij?

‘s-Gr. v. D. H.

Vos. Wie verschaft  mij  nadere gegevens omtrent
Floris Vos, burgemeester van een der kleinere gemeenten
om Amsterdam, _C 18307

‘siGravenhage. J .  J .  VÜRTHEIM  GZN.

Weidenbach-Reichmann. Wie vult het ontbrekende
aan?  Georg 1C’ilhelnz  Gonrad W e i d e n b a c h ,  geb .  . . ., f
Kampen 6 Nov. 1868,  1” Luit. der Cavalerie, zn. van
. . . e n  v a n . .  ., tr.. . . Johanuette Loacise Reichmann,
geb.. ,, f . . ., dr. van. . . en van.. .

Hun dochter Sophie Henriette ll’iZhelnli?ze Weide,lbach
t r .  Mr.  ,Toan  Westeraberg.

Welke zijn de wapens Weidenbach en Reichmann?
0. w. G. v. D. w.

Wentholt. (XLIV, 192). Ludolph Reynier  Il’entholt,
gedoopt te Zutphen 14 December 1761, gehuwd. . . Oct.
1572 met Lucia Petronelïa  Bergsma, geb. 13 Febr. 1760,
overl. 1G Dec. 1782 (dochter van Willem  B. en Riemhe
Schik). Zij is, blijkens haar wapenbord aldaar aanwezig,
begraven in de kerk te Jouswier bij Dokkum. L. R. 11’.
hertrouwde 19 Oct. 1788 met Mogdatena  Zeper, geb. aldaar
19 Dec. 1789, overl. aldaar 1 Aug. 1831 (dochter van
den vroedschap ,Jaa  2. en Nieske  Tichelaar).

L. R. W. is 18 Febr. 1816 overleden op Groot-Lankum,
bij Franeker. Hij was een zoon van Mr. Pieter W. to
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Zutphen, gecommitteerde Raad ter Admirali teit  van
West-Friesland en het Noorderkwartier, oud- burgemees-
ter van Groenlo, en van Helena Cornelia  Verspyrk.

L. R. W. werd 12 Febr. 1770 door den Prins van
Oranje benoemd tot cornet bij de cavalerie. In 1776 en
177C was hij gecommitteerde ter Friesche Statenverga-
dering, in 1777 collecteur-generaal der laken-kramerg,
zout en klein-zegel. In 1796 wilde hij niet den eed af-
leggen aan ‘t nieuwe patriottische bewind en werd ontzet
waarbij zijn aanzienlijke borgtocht prijs werd verklaard.
In 1814, bb ‘t herstel der Oranjes, werd hij burgemeester
van Franeker en ontvanger der Rijksbelastingen te Har-
lingen.

Ten onrechte werd in de gestelde vraag aan L. R. II’.
de titel Mr. toegekend.

H. A. S. M.

Werff (van der). De Rotterdamsche schilder Adriaen
von der W e r f f  werd  in  1704  door  Johann Wilhelm,
Keurvorst van de Paltz, in den adelstand verheven. Een
adelsdiploma in boekvorm met het keurvorstelijke zegel
in een zilveren doos werd hem to-n ter hand gesteld.

Kan iemand mij zeggen, waar dit adelsdiploma zich
thans bevindt ?

Rollerdam. Dr. E. W I E R S U M .

Weyers. (XIV,  223). Disuoort  (Disfort), ook Diersfort
genaamd, ligt in Kleefschland en behoorde lang a a n
het ges lach t  val2  íl’ylich.

'S-Gr. v. D. H.

Willigen (van der). (XLIV, 192). ,7acob Lucasz,  geel-
gieter, geb. te Rotterdam, begraven aldaar 4 Dec. 1679
in de straet om de kerk, wonende Korte Wagenstraat,
nalatende 1 minderj. en 4 meerderj. kinderen, werd
10 Juli 1662 door burgemeesteren van Rotterdam aan-
gesteld tot noodhulp-klapwaker, 12 Aug. 1664 tot buis-
bewaarder en 11 Juni 1665 bevorderd tot klapwaker 1);
hij tr. te Rotterdam op den Ze*1 Christdach (26 Dec.)
1640 als j. g. toen wonende op den Schiedamschedìjk,
Marritje Teunis, j.d. geb. teDelft,  toen wonende in het
Hang te Rotterdam.

Uit dit huwelijk o. a. :
Lucas Jacobsz.,  hervd gedt  Rotterdam 22 Sept. 1641,

droogscheerdersknecht-lakenbereider , begraven Rotter-
dam 6 Juli 1702 in de straat om de kerk, wonende
Lombardstraat, nalatende 2 mondige kinderen, tr. te
Overschie  29 Dec. 1666 (aanget. té Rotterdam F> Dec.
1666) als j.m. Aeghjen Abrahams Coninxvelt, wed. van
Ary Cornelisz  van V e l s e n ,  geb .  t e  Rot te rdam,  toen
wonende in den Oppert.

Uit dit huwelijk :
1. Susanna,  gedt Rotterdam 29 Sept. 1669, begraven

Rotterdam 22 Jan. I 716 Zuiderkerkhof,  wonende
St. Jacobstr., nalatende 6 onmondige kinderen, tr.
Rotterdam 2 Feb. 1694 als j.d. won. Delftschevaart
Dirck Valckenier  , geb .  Ro t te rdam,  zakkendrager ,
toen won. Schied.  dijk, begraven 17 Dec. 1731, Prinse-
kerk huurwraf no 24, won Lombardstr . ,  nalatende
4 meerder:. kinderen. Hij hertr.  Rotterdam 10 Mei
1718 Emmetje Bongaerts j.d. geb. te Varik, begr.

-~~
1) 5 Dec. 1679  worden door burgemeesteren aangesteld een deg-

wachter van de Coolsche weghpoort, een clapwaker cm een buis-
bewaarder allen in plaats van Jacob Lucasz ,,deser  werelt  overleden”.

2.
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Rotterdam 23 Maart 1724 Zuiderkerkhof; Ir. 30 Rot-
terdam 4 Aug. 1726 Josyntje van Doorn, bej. dochter,
geb. te Rotterdam, won. in den Oppert.
Volckert Bant, gedt te  Rotterdam 4 Sept .  1672,
begraven Rotterdam 31 Juli 1703, Groote Kerk Zuid-
pand no 336, nalatende 3 minderj. kinderen, wonende
Oppert, naast Van de Wercke,  tr. te Rotterdam 28
April 1693 Aegie  van der Linden, geb. te Alblas,
begr. Rotterdam 3 Maart 1728 Groote Kerk Zuid-
pand nr 336, oud 66 j. wonende Oppert, nalatende
3 meerderj. k.

Rotterdam. w. J.  L. POELMANS.

Wolfsen.  Waar zijn gegevens over dit  Elburgsch
geslacht te vinden?

Zwolle. J .  WARNER.

Onbekend wapen. Een cachet afkomstig van de
fami l ie  Raedt,  vertoont het volgende wa,pen,  gedekt
door een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.

Gevierendeeld: 1 en IV in ? 3 rechter schuinbalken
van (? purper);  11 in ? een springend hert van ?; 111
in ? een verkort smal kruis van ?; hartschild: in ? 6
wassenaars van ? geplaatst 2, 1, 2.

Welk geslacht voerde dit wapen en hoe zijc de kleuren?
Zwolle. J .  WARNER.

Onbekend wapen. Welk geslacht voerde het hier
volgend wapen, waarvan ik een lakafdruk in mijn bezit
heb: Vijt boomen  naast elkaar op een grondje met een
rennend haasje voor den tweeden stam. Aan den linker
schildrand zijn even kop en voorpooten van een vervol-
genden hond (2) zichtbaar. Kleuren niet aangegeven.

Amersfoort. W. CROOCKEWIT  W.A.  BN.

Onbekend wapen. Op de boerdelij  Wellom  onder
Leusden bij huize ,, Den Treek” staat het volgende wapen
anno 1614. Gedeeld: 1 een omgewende leeuw, 11 een roos,
vergezeld van 3 lelies. Helmteeken  een uitkomende leeuw.

Sd. w. PH. v.

Wapenbord. Op een wapenbord (paneel), vertoonende
het wapen der Amsterdamsche familie Huift, komen in
plaats van kwartieren in de vier hoeken de volgende
emblemen voor :  10 een witte dubele adelaar, 2” een
laars, 3” een dorre boom en 40 twee gekruiste palm-
takken. Wat kan hiervan de betoekenis  zijn?

‘s- Cfr. v. D. H .
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De Heeren  van Teylingen en van Brederode.
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GoederenbezIt  en rechten.
1 Van Teylingen.

Aanwinsten der Bibliotheek.
Sc h e 1 te m a, J. Staatkundig Nederland; een woorde;l-

De kern vau het  bezit  der heeren  van  Teyl ingen
werd ongetwijfeld gevormd door het goed van dien
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naam, waarnaar het geslacht zich noemde’). Het wordt
evenwel betwist waar de juiste ligging van het stamhuis
t e zoeken zou zijn. De bekende bouwval bij Sassenheim
werd daarvoor aangezien, tot Fruin deze meening aanviel;
volgens hem was het slot Oud-Teylingen  onder Warmond
dit oorspronkelijke stamhuis, Teylingen onder Sassenheim
daarentegen eerst door den in 1282 overleden heer Dirc
beer van Teylingon gebouwd. Deze meening, waarbg
prof. Blok zich aansloot, werd nadien door Koenen,  met
handhaving der oude traditie, aangevallen. In het vierde
hoofdstuk van dit opstel vindt men de redenen ontvouwd,
waarom ik met Koenen in het huis bij Sassenheim den
oorspronkelijken burcht blijf zien.

De ,,curia  de Teylinghe” werd nu het middenpunt van
een uitgebreid complex rechten en bezittingen, dat weldra
een belangrijke leenverkaveling van het graafschap Hol-
land zou vormen. Wij zullen dit goederenbezit, zooals het
bij het uitsterven van den hoofdstam der Teylingen’s (1283)
was samengesteld, aan de hand der beide lijsten van
Teylingsche achterleenen -- van omstr. 1282 e2 1328
dagteekenende 2, - trachten te reconstrueeren en daar-
bij tevens het oog houden op alle bezittingen, welke
voor dien tijd vervreemd of verkregen werden.

Het huis Teylingen was gelegen in het ambacht Voor-
hout; daar3) eu in de aangrenzende ambachten Lisse
(met de Vennip),  Noordwijk, Katwijk, Rijnsburg, Oegst-
geest, Leiderdorp en Warmond, allen ten noorden van
den Rijn gelegen, hadden de hoeren van Teylingen een
uitgebreid bezit, dat zich langs de oevers van deze rivier
over de ambachten Zoeterwoude, Koudekerk, Alphen,
Waddinxveen, Voshol, Aarlanderveen en Ter Aar, ten
deele door ontginning, verder uitstrekte. Nog meer naar
het zuiden hadden de Teylingen’s goederen en rechten
in Voorburg, Rijswijk, Poeldijk, Monster, ‘s Gravenzande,
Naaldwijk, Maasland, De Lier, Dorp en Nootdorp. Ten
zuiden der groote rivieren bezaten zij, wel door bedijking,
een enkel goed onder Riede (nu Ridderkerk, op het
tegenwoordige eiland IJselmonde4)  en te Alblas,  in de
Alblasserwaard, maar juist hier bevond zich in hoofd-
zaiik het goederenbezit der Brederode’s.

Ten noorden van het huis Teylingen, in Kennemer-
land reeds, strekten de rechten zich uit over Heemstede,
Rietwijk, Nieuwerkerk, Tetrode, Aelbrechtsberg, Haar-
lem,  &choten, Velsen, in welk ambacht het huis te
Brederode gelegen was, en heel noordwaarts onder
Callantsoog.

Wij zullen nu deze bezittingen wat nader bezien,
om er, voor zooveel mogelijk, aard en uitgestrektheid
van te loeren kennen.

Yoorhoz& Het huis Teylingen, waartoe, in 1339 al-
thans, 6 morgen lands behoorden 5). Koenen schijnt er
eenigzins verlegen mede”), dat aan het centrum van
een zoo uitgestrekt bezit een slechts zoo geringe opper-
vlakte gronds als erf grensde, m. i. ten onrechte. Af-
gescheiden van geographische vragen en kwesties van

1) Zoo ook Fruin  in Bij&. Vad. Gesch.  3” reeks, X, 2” pag.,  bl. 8 4 ,
noot 3, en Koenen  in De Wapenheraut, 10” jaarg., bl. 17.

*) Beiden uitgegeven door Muller, Register Graaf Florens, bl. 254
vlgg. cu 289 vlgg.; verder aangehaald als B. F.

31 00 te Inerken  is dat van bezit in Sassenheim niet bliikt;  daar
IIR~ e&nwel  de borggraaf van Leiden oude rechten. ” ’

4) Op dit eiland vinden wij de Brederode’s te Barendrecht gegoed.
“) R. F. bl. 135.
s) T.a.p. bl. 8.

belendingen,  die hier hun invloed kunnen hebben doen
gelden, moet men zich toch geen te groote voorstelling
maken van het terrein, dikt in de 130 eeuw onmiddellijk
bij steenhuizen aansloot. Zes morgen waren zeker niet
veel, doch Rodenrijs en Tol, elk met vier ‘), hadden er nog
minder. Een tiental morgens blijkt een gemiddelde te
zijn: dit hadden b. v. de huizen te Lier en Burgerdiic
(14 m.), dat van Gerart Diere  en dat van Dideric Bokel
(12  m.), dat te Warmond (10 m.), dat van Florens Nan-
nensone te Valkenburg (9 m.), Zanthorst en het huis te
Scie (12 m.) “), terwijl Doortoge met 33 morgen “) en
het huis van den burggraaf van Leiden te Oegstgeest
met 36 morgen ware uitzonderingen blijken.

Sedert 1276 vindt men op het slot een kapellaan 10)
en omstreeks dienzelfden tijd een ,,sluter” (d. i. portier,
cipier, gevangenbewaarder), die grafelijk ambtenaar was
en als zoodanig een jaargeld van 12 scell. uit de renten
van Voorhout  trok ll). Dit geeft mij aanleiding te ver-
moeden, dat het huis tweeledig zal zijn geweest en
bestaan zal hebben uit een grafelijke versterking met,
daarnaast, het woonhuis der heeren van Teylingen 12).

Of de ambachtsheerli jkheid van Voorhout  aan de
Teylingen’s behoorde valt niet rechtstreeks te bewijzen,
doch een sterke aanwgzing  hiertoe levert een beleeoings-
br i e f  van  1339 ,  waarb i j  hee r  S imon  van  Benthem
en zijn echtgenoote  van den graaf ontvangen, behalve
het huis te Teylingen, ,die ambochte van Voirhoute
ende van Lisse mid alsulken  dienst, als die lude van
den voirseyden ambachten  sculdich sien den huyze te
Teylinghe, ende  die gherechten  van den twien (= twee)
ambachten  voiraeyt. alse anders ambochtsheren hebben in
Noirthollant” 1 s). Z ien wij nu dat vanouds de lieden
van Lisse en Voorhout reeds tot bepaalde diensten ver-
plicht waren aan het huis Teylingen, en dat in 1281
heer Dirc  van Teylingen van den graaf zoo belangrijke
rechten als bede en botting van Voorhout  had gekocht 14),
dan mogen wij daar wel uit besluiten, dat ook hij in
laatstgenoemde plaats de ambaohtsheerlijkheid al bezat.

Uit de bede van Voorhout kon de heer van Teylingen
dan ook leenen geven: zin broeder Florens kreeg uit
de herfst- of winterbede 40 sc. per jaar 15). Uit den
pacht (tyns, tributum) der landerijen aldaar werden als
leenen jaargelden gegeven, b. v. aan Willem van Oest-
geestl6)  6 pond, aan zekeren Arnoldus Ghibonis 13
sc. 4 den. 1 ‘), terwijl anderzijds stukken land in onder-
leen werden uitgegeven ; bij het overlijden van heer
Dirc  waren omstr. 37 morgen aldus verleend 1s).

7) R.F. bl. 183 en 206.
s) Als voren, bl. 199, 209, 220, 223, 231.
8) Als voren, bl. 181. Het is evenwel niet zeker of deze als complex

sau het huis vastlagen.
10) de Fremery, Suppl.  Oork. 1~0. 209, passim.
11) R.F. bl. 218, no. 174.
13) Vgl. ‘s-Gravensteen te Leiden; zie: Blok. Een Hall. stnd in de

middeleeuwen (2e.  uitg.), ‘s-Grav. 1910. bl. 52-54.
:8) R.F. bl. 135. De hooge rechtspraak en twee derden der boeten,

daaruit vervullende,  reserveerde de graaf in de door hem in leen
uitgegeven ambachten steeds aan zich: Oork.  Holl. 11. no. 416.

14) Oork. Hall. 11. no. 416.
1%) R. F. bl. 264, no. 302. Zje iroor  latere bezitters: Rekeningen

Holland (uitg.  Hamaker)  1, bl. 67,225; 11, bl. 41. De jaarbeden werden
in de lente en in don herfst geïnd.

1s) Over hem: Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland in Maandbl.
Ned. Leeuw, 1922.

17) R. F. bl. 255, no. 261 en bl. 260, no. 284.
18)  Als voren. bl. 259, no. 275, vgl. bl. 293, no. 26; bl. 260, na’. 281-283;

bl. 264, no. 303, vgl. bl. 291, no. 16; bl. 266,~. 310, vgl. bl. 292, no. 21;
bl. 291, no. 16.
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Enkele dezer landen lagen reeds op de grens der
ambachten Voorhout  en Noordwijk, tusschsn welke dorpen
heer Dirc in 1269 door ruil met de abdis van Rijnsburg
een vronegers (d. i. een weide, waaraan zekere heeren-
diensten verbonden waren) van overigens onbekende
grootte verworven had lg).

Noordu@%.  In dit ambacht, waarvan de heerlijkheid
den Teylingen’s niet toebehoorde, verkreeg heer l.&rc bij
evengenoemde tratxsactie met de Rijnsburgsche abdis
98_ morgen lands (infra  Sitwende; waar?), benevens zekere
landerijen, werft (d. i. hooggelegen land) genaamd 20);
voor dit alles werd hij grafelijk leenman. Onder deze
perceelen  was er een genaamd Ouden Rijn, waarvan
heer Dirc het tiendrecht bezata r) en dat later voor een
zesde deel in achterleen was uitgegeven 28). Ten slotte
bezat heer Dirc hier tienden te Langeveld, waaruit een
leenman een jaargeld van 10 sc. genoot *s).

L&se.  Bij den meermalen genoemden ruil met Rijus-
burg verwierf heer Dirc hier landerijen, waarvan de
uitgestrektheid niet wordt opgegeven g 4); hij was er ook
eigenaar van den halven cijns en den windss).  Bij de
bespreking der bezittingen onder Voorhout  gelegen, heb
ik uiteengezet waarom ik meen dat de Teylingen’s am-
bachtsheeren van Lisse warun.

De l’enn$. Het is niet waarschijnlijk dat dit kleine
ambacht omstr. 1280 reeds als eoodauig bestond; in 1327
eerst vernemen wij er van, als het aan den burggraaf
van Leiden toebehoort as), doch onkele jaren later (1339)
was het al met het ambacht Hillegom vereenigd 87).
Het ontleende zijn naam aan een water 2 a), dat de Haar-
lems&- en Leidsche  meren verbond; heer Dirc van
Teylingen bezat hier een veer (vehiculum, verscip, veer-
stal, veerstat), destijds een profijtelijk bezitag), dat hij
in leen had uitgegeven aan Willem de Veer (d.i. veer-
man), die het verkocht aan Dirc van Hillegom, wiens
kinderen het in 1328 als Teylingsch leen hieldensO).

In Katwijk lijkt het niet nader te bepalen landbezit
weinig belangtiijk s*), terwijl dat in Rijnsburg  te niet
ging, doordat in 1269 heer Dirc bij een ruiling met de
ab$is dier plaats de groote en kleine tienden a.ldaar, die
hg van den graaf in leen hield, aan de abdg afstondst).
‘Tusschen  deze tienden, de tienden der abdis van Rijns-
burg geheeten, en den Rijn, in het ambacht Oegstgeest,
hield de heer van Teylingen de groote (koren) en kleine
tienden van Geesterwaard (tusschen Rijnsburg en den
Riin)ss);  in Oegstgeesterbroek (ten o. van de Mare, de_

is)-Oork.  Holl. 11,  no.  51.
‘0) Een dezer stukken is bedoeld bij de belending  van de Boekhorst,

als terra Theodeviri  pocomitis, mititis,  in 1273: Oork. Hall. IJ, no. 245.
*‘) R. F. bl. 254, n”. 262.
slj Ald. bl. 290, no.‘7.
‘8) Ald. bl. 259, no. 279.
‘JO Misschien lag hier een huis bij Daerrode, dat Teylingsoh leen

was: R.F. bl. 259, no. 276, vgl. bl. 220, no. 188 en noot 12 aldaar.
3s) R. F. bl. 268, no.  318, vgl. bl. 289. no.  1.
9s).  v. Mieris,  Charterb. 11,  bl. 447.
sr) Ald. bl. 617; vgl. Oork. Holl.  11,  no.  168.
**) Beekman,  Toelichting op de kaart van Holland, enz. in 1300

fs-Grav.  1920),  IJ, bl. 63. Een alveus Venepe  bij den Yzor in Vlaau
deren wordt 1218 genoomd: Cron. et. Cartul. monast. de Dunis.  no. 266.

s@)  De Wasaenaer’s hadden dit recht te Leiden en ean de Iiaagache
Sahouw (Doedinsvere): It. F. bl. 174, no.  3. Vgl.: W. Moll.  De rechten
van den heer van Bergen-op-Zoom (Gron. 1915),  bl. 63 vlgg.

s+E. F. bl. 290, uo.  11.
sr) Ald. bl. 259. no. 278.
89). Oork. Hall.  ÍI, no.  51.
ss) R. F. bl. 261, no. 287, vgl. bl. 292, no,  22.

,atere Broekpolder) gaf hij de korentienden in leen uit * *),
“erwijl  in Eerkwerverbroek  (ten w. van de Mare) de halve
tienden, die per jaar ongeveer drie pond opbrachten,
hem toebehoorden a 5). Aan evengenoemde tienden van
aegstgeesterbroek grensden, reeds in het ambacht Lei-
derdorp, enkele tienden, welke heer Dirc als grafelijk
leen hield s 6).

In \I’armond,  waarvan de ambachtsheerlekheid  aan
het geslacht van den Woude  behoorde s 7), was het huis
gelegen, door heer Diro van Teylingen gebouwd. Zijn
tweede zoon Jan had hier, volgens het Register van
graaf Floris V, verschillende Teylingsche leenen ; voor
dit alles zQ naar ons vierde hoofdstuk verwezen.
Voorts had dezelfde Jan, als leenen  van Teylingen : in
Zoeterwoude  land te Boschusen as), te Hazerswoude in-
komsten uit een tiende, te Koudekerke een tiende 3 “),
terwijl eveneens onder Zoeterwoude bij Rodenborgher-
Ianeeen Teylingsch leen van vier morgen lands bestond 4 0)
cn onder Koudekerke een van twee weer (d.i. stukken)
lands 4 1).

Stroomopwaarts, ten noorden en ten zuiden van den
Rijn, hadden zoowel de Teylingen’s als de Brederode’s
uitgostrekt bezit. Onder Alphen, waarvan de heeren  van
Brederode ambachtsheeren waren d2),  hadden de Tey-
lingen’s de halve tienden van Alfenerhoorn 4s) en beide
geslaohten  namen deel aan het ontginnen der veenen,
die zich op de beide oevers der Gouwe bevonden. Ten
westen dezer rivier verkreeg heer Symon, heer Dirc’s
broeder van Teylingen, aldus het ambacht Oroerrswaaïd  d4),
heer Dirc zelf de ambachten Poel&  en Waddinxveen 46),
terwijl de Brederode’6 ten oosten van de Gouwe Ran-
denborch en Voshol  verwierven 46). Ten noorden van
den Rijn hadden de Teylingen’s de bede van Aarlander-
veeia en van Ter Aar, waaruit de Brederode’s met jaar-
gelden begiftigd werden 47),  in beide plaatsen nog eenig
klein bezit 4s) en tienden en kerkgift  van Esselikerwoude,
waarvoor heer Jacob van den Woude hun leenman wasdg).

In de omgeving van het nieuwe grafelijk hof, waar
het spoedig gebruik werd dat ‘s graven edelen zich
vestigden, vinden wij het geslacht van Teylingen gegoed
te Voorburg en te R+swijk;  in de eerstgenoemde plaats
de tienden, of althans een deel daarvan ba),  te Ruswik
een zeer belangrijk bezit aan tienden, waaruit o.m.
beleend waren heer Symon van Teylingen, de vader
van Willem van Oegstgeest en heer Florens van der
Tolne 5 1).

In de ambachten Monster en Naaldwijk  bezaten de

sdj  Ald. bl: 262. no. 292, vgl. bl. 293, no. 27.
ss) Ald. bl. 261, no. 289, vgl. bl. 293, no. 27.
3s) Ald. bl. 256, no. 267, vgl. bl. 290, no. 8.
*+Ald. bl. 189, no. 48.
**) Dit (9) kwam in 1343 aan deabdij Leeuwenhorst(Eeg.  Barm.  bl.287).
*98) R. F. bl. 264. no. 305. vnl. v. Mieris. 11.  bl. 168.
44 R.F. bl. 290; no. 8. . ”

. .

41)  Oork. Hall.  Ir, no. 303, vgl. de Fremery, Suppl. no.  178.
4s) de Fremery, no. 226.

’

4s) R.F. bl. 258, no.  274. Het lag tegenover Oudshoorn (ald.  bl.
217, noot 20).

44) de Fremery, no. 156; Oork. Hol]. IT, no.  191.
4’) Oork. Hall. II, no.  416, vgl. no.  181.
4s) Over deze speculatie: Gosses in Bijdr. Vad. Gesch. 5e reeks,

11. bl. 290-292.
--i7)I1~IË’~ bl. 256, no. 266.

‘8) Ald. bl. 264, no. 301 en bl. 163, no. 360.
(sj Ald. bl. 163; no. 360 en bl. 190, no. 48.
6”) Ald. bl. 292, no. 20.
61) Ald. passim.
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Tuylingen’s 200 morgen, waarvoor het geslacht van
Raephorst leenman was 5 2); in PoeEdQX een tiende 5 a),
.te ‘6 Gmvenzaude 38 m o r g e n  54),  te Maasland e e n
tiende,sb),  te Liere  de helft der tienden 5s),  te Dorp 30
morgen 5 7), onder Delft in Hernesse 16 morgen 58) en
te Nootdorp  eeo wildernis, later door heer Simon van
Teylingeu  aan de buren verkochtss).

Op de eilanden en in de Alblasserwaard was het voor-
naamste bezit aan de Brederode’s; de Teylingen’s hadden
er: in Riederwawd  (te Niwe Ryde) tienden s”) en het
ambacht AMas, in 1280 door heer Dirc verkocht si).

Het is niet uit te maken of de 28 gemeten in Elkerzee
op Schouwen, die de vrouw van Teylingen vóór 1328
in leen had uitgegeven es), oorspronkelijk Teylingsch bezit
waren, doch ik vermoed van niet; waarschijnlijk bezat
vrouw Katerina deze als weduwe van Voorne, want
dit geslacht was van ouds op Schouwen gegoed 6s).

In Kennemerland ten slotte, ten noorden van het
stamhuis, bezaten de heeren de later verdronken am-
bachten Rietuxjk  en Nieuwerkerk  met tienden s4), te
Heemstede een derde der koren- en vlastienden s5), te
A elirrechtsberg,  Yetrode,  Ha-arlem  en Schoten aandeelen
in de tienden, die in het eerste kwart der 148 eeuw
grootendeels  aan de Brederode’s overgingen 66).
Tc Vetsen, waaronder het huis Brederode gelegen

was en waarvan het ambacht door koop aan het ge-
slacht Brederode gekomen was, hadden de Teylingen’s
eveneens landbezit si’), waaruit zij jaargelden in leen
gaven tot een bedrag van 16 pond s*). Heel in het
noorden hielden de Brederode’s als Teylingsch leen
Callantsoog met gerecht, land en tienden 69).

3E **
Na het kinderloos overlijden van heer Dirc’s oudsten

zoon Willem (1 Jan 1283) verviel dit geheele complex
rechten en bezittingen aan graaf Floris V, met dien
verstande dat zij, die achterleenen van den huize van
Teylingen hielden, in het bezit hiervan bleven; dit was
met name het geval voor heer Dirc’s tweeden zoon
Jan en voor zijn oomzegger, Dirc heeren Symonszoon
van Teylingdn. Enkele jaren nadien gingen de Tey-
lingsche goederen evenwel weer uit ‘s graven hand,
doordat hij er mede beleende Katerina de Durbuy, de

62) Ald. bl. 265, no. 309, vgl. bl. 291, no. 17. Over kleiner leen aldaar:
a. w. bl. 260, no. 280, vgl. bl. 191, noot 1.

lis)  Ald. bl. 258, no. 274.
84) Ald. bl. 254, no. 261, vgl. bl. 293, no. 30.
06) Ald. bl. 268, no. 318, vgl. bl. 289, no. 1.
60) Ald. bl. 255, no. 263, vgl. bl. 293, no. 28.
67) Ald. bl. 263, no. 300.
as) Ald. bl. 258, no. 272, vgl. bl. 173, noot 20.
09) de Fremery, no. 309, (s 21.
60) R.F. bl. 258, no. 273, bl. 263, no. 295. Er lag ook een visscherij:

ald. bl. 257, no. 27 1; vgl. Ramaer,  bl. 37 en 254.
6’) Oork. Holl. It. no. 407. De Tevlingens  behielden er land en

fien’den op de Oosternesse; zie: R. F. bl. 293, no. 29, vgl. Reg. Hann.
bl. 70 en 154.

62) R. F. bl. 292, no. 24.
e$Y Oork. Holl. 1, non. 133, 134. 141, 11, n”. 972.
64) R. F. bl. 162,. no. 358, -vgl. ‘bl. 289,

971,
no. 2; en bl. 262, no. 290.

65) R.F. bl. 257, no. 269, vgl. bl. 290, no. 10.
66)  R.F. bl. 261, no. 288, vgl. bl. 291, no. 14; bl. 257, no. 270; bl.

255, n”. 266; bl. 285, no. 260, vgl. bl. 289, no. 4; bl. 289, no. 3. Dat
al deze tienden voormaals Teglingsoh bezit waren, is af te leiden
uit v. Mieris,  11, bl. 371, waar de Vrouw van Voorne den ldftooht
van de eohtgenoote van. Henric  ven Brederode komt bevestigen (1325).

67) R. F. bl. 289, no. 5 en bl. 292, no. 19.
69) R. F. blz. 262, no. 294, bl. 263, no. 297 en 298, vgl. bl. 291, no. 12.
60) R. F. bl. 255, no. 266; blz. 289, no 3.

weduwe van den heer van Voorne. Dit moet geschied
zijn na het overhjden’van dien echtgenoot (Dec. 1288) ‘0)
en vóór Juli 1293 ‘O’), wanneer zij beloofde het goed,
dat zij van den graaf’ had ontvangen, weder te zullen
geven in het geval zij hertrouwde. Haar tweede huwelijk
met heer Wolfert van Borselen,  in 1297 gesloten 7s),
had echter niet dit voorziene gevolg, want Floris V
behoorde toen niet meer tot de levenden en haar nieuwe
echtgenoot was op dat oogenblik oppermachtig in het
graafschap. Na den dood van dezen tweeden man (1 Aug.
1299) T3)  hebben de opvolgende. graven haar dan ook
in het gerust bezit der goederen gelaten tot haar over-
lijden, dat op 2(i Sept. 1338  voorviel  74). Terecht kon
de Procurator 76) bij het. overlijden van den heer van
Voorne aanteekenen : cuius vidue curia in Teylinghe,
ad Florentium comitem devolute, (ab)eodem comite  cum
omnibus illi attinentibus tribuitur,  sicut per eandem
hactenus possidetur, scilicet anno 1322.

Na Katerina’s dood was er geen reden om het complex
voor goed aan de grafelijkheid te hechten, zooals b.v.
met Putten en Voorne bij het uitsterven dier geslachten
het geval was; de Teylingsche goederen toch waren
oorspronkelijk afkomstig uit grafelijk bezit, de graven
konden er vrijgevig mede omspringen en gaven er weder
vele leenen uit weg. Het is hier echter de plaats niet om
de verdere geschiedenis van al die leenen in bijzonder-
heden na te gaan.

2. Van Brederode.

Het huis te Brederode, waarnaar de heeren zich noem-
den, was een grafelijk leen; dit blijkt ten overvloede  uit
de oorkonde van 1321, waarbij Hendrik van Brederode
den lijftocht zijner gemalin bepaalde’s),  alsmede uit een
stuk van 1333, waarin graaf Willem 111 verklaart dat
b[j kinderloos overlijden van Hendrik diens oom Dirk
zijn leenvolger voor het huis zou zijn 77). Dit huis .lag
in het ambacht Velsen,  waar reeds heer Dirc van Tey;
lingen rechten had, doch dat, als grafelijk leen, aan de
heeren van Brederode was gekomen, doordat heer Willem
het in 1266 van den heer van Naaldwijk gekocht hadIs).

Het destijds nog niet met het vasteland verbonden
eiland Callantsoog  (het Ogbe)  hielden de Brederode’s
van de Teylingen’s in leen, met ambacht, land en tien-
denTg), en nog in 13% hield Hendrik van- Brederode
,,dat eyland dat ghehieten is ‘t Oghe ofte Calense, met
dien gherechte ende tienden” van de vrouwe van Voorne
in leen 13 O); men heeft bij dit bezit wel aan een geld-
.belegging te denken.

70) Zie zijn grafsohrift:  de Fremery, Suppl.  po. 248, noot.’ ..
71)  Oork. Holl. 11, no. 851.
72)  Stoke, Rijmkroniek, V, vs. 1196-1201.
73)  A. w. VI, ~8. 705-913.
74)  Procurator, bl. 228 eu de noot 3 ald. Zie de lijst  der leengoederen

na haar. dood opgesteld: R.F. bl. 289,vlgg.
761 Bl. 42.
76)  v. Mieris,  11, bl. 251, vgl. bl. 230.
7rj A. w. blz. 552.
78) Oork. HOL 1, no. 607; zie ook: Bijdr.  Vad. Gesoh.  40 reeks, TI,

bl. 106. Men veronderstelt nauwe familieverwantsohap. tuasohen dit
laatste geslacht en de Voorne’s, waaruit heer Willems  echtgenoote
was geeproten; vgl. Oork. HOU.  1, no 501.

79)  R. F. bl. 255, uo. 266; bl. 289, no.’  3.
*O)  v. Mieris,  11, bl. 372. De zeevond behoorde er den graaf, ald.

bl. 165. Henrio  gaf de plaats in 1326 keuren: Reg. Hann. blz. 168;
vgl. de Vries, De kaart van Holland’e  Noorderkwartier in 1288 (Am&.
1864),  bl. 29. De Egmond% hadden hier Huisduinen.
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Dit laatste was ook het geval,  wij  zagen het reeds
bij de bespreking der Teylingsche goederen, met de
bezittingen in het nieuw-ontgonnen veengebied l a n g s
den Rijn. In 1264 kocht heer Willem van Brederode
van Diro van Wassenaer alle vruchttienden, welke deze
tusschen Alphen en Woerden bezat al), terwijl de am-
bachten Alphen en Randenborch (op den oostoever der
Gouwej  hem in 1284 al behoorden *2). Vlak bij dit laatste
ambacht had hij in 1268 van zijn Teylingsche verwanten
het land ‘s Qravenbroec onder Voshol verworven s “) ;
terwijl hij van dezelfden Voshol,  dat in 1316 nog aan
zijn kleinzoon behoorde ssa), en Reewijk  hields’).  Verder
v inden  wij hier de Brederode’s gegoed te ‘s Graven-
sloots”),  te Rees velt 86) en onder Poeliën KT).

In Riederwaard, waar ook de Teylingen’s gegoed
waren, kon heer Willem van Bruderode  in 1284 vrijelijk
over een hoeve lands te Barendrecht beschikken*e).

Het leeuwendeel hunner bezittingen ten zuiden van
de Maas lag evenwel in het land tusschen Lek en
Merwede. Koenen heeft er vroeger op gewezen 89) tot
welke genealogisch0 fantazien en verwarringen deze
z o o g e n a a m d e  ,heerlijkheid  van de Leek” aan le id ing
heeft gegeven ; in een later opstel 90)  kwam hij hierop
terug. Er blijkt uit deze studies van Koenen dat het
ons, ondanks allerlei min of meer vernuftige veronder-
stellingen, volkomen onbekend blijft op welke wijze de
Brederode’s aan hun zeer uitgebreid bezit in de tegen-
woordige Alblasserwaard kwamen. Van aard en omvang
van dit bezit zijn wij voornamelijk op de hoogte door
een verklaring van graaf Floris V uit het jaar 1282,
waarbij  duze vorst, na onderzoek, het recht van heer
Willem van Brederode erkende op: het hoog gerecht
in Papendrecht, Matena, Wijngaarden, Wervelkamp,
Kortegrave, Goudriaan, Sliugeland,  Poedersynsambacht,
Nieuw-Hardingsveld en Oud-Hardingsveld, benevens het
ambacht van heeren-Heyen-land  91). De bewijzen ran

:.ouder‘ bezit  loopen niet ver op; wij vinden ze alleen
voor Papendrecht, Goudriaan en Kortegrave, en ‘wel in
de volgende stukken: 1261, heer Willem van Brederode
‘neemt van het kapittel van St. Maria te Ut,recht  de
,helft der tienden van Papendrecht in pacht 92)  ; 1260,
de bisschop van Utrecht vergunt denzelfde  een kerk te
bouwen op zijn eigen grond ,infra terram suam dictam
Goudriaen”  9s) ; 1‘164, Jan heer van Arkel en Willem
heer van Brederode vergunnen heer Hendrik van Alblas
in het land Kortegrave, dat hij van laatstgenoemden heer
in leen houdt, een watergang te maken 94); en in 1277,
als Floris V den dijkschouw van de Alblasserwaard

8’) Oork.  Holl. 11, no. 119.
sa) de Fremery, Suppl. no. 226.
8s) Oork. Holl. 11, no. 181.  Tienden en ambacht bleven aan Teylingen.
ssa)  v. Mieris,  11, bl. 179.

8’) It. F. bl. 256, no. 266; vgl. bl. 203 en 230.
81)  Oork. Holl. 11, no. 182.

sa) Oork.  Holl. 1, nes.  483 en 525.
87) A. w. 1, no. 406.
8s) de Fremery, na. 218.
89) Teylingen,  Brederode en de Leek  in Wapenheraut 6e en 7e jaarg.

Vgl. Bamaer,  bl. 257 vlgg.
80) Wapenh. 9e jaar, blz. 469 vlgg. De Alblasserwaard kwam eerst

In he midden der 12’ eeuw aan de Hollandsche graven. (Gosses en
Japikse,  Handboek, bl. LXIV.)
91)  Oork. Holl. 11, no. 458, vgl. no. 477. Men vindt de meeste der
genoemde plaatsen op do kaart van Beekman.

0’) Oork. Holl. 1, no. 540.
@I) A.W . 11, no. 63.
9’) A. w. Nalezing, nO, 37.

regelt, wordt daar onder de ingelanden ook de heer van
Brederode vermeld 9 5).

Een volledige opgave der Teylingsche leenen van heer
Willem van Brederode komt in het Register van Floris V
voor en luidt als volgt Os): Dit helt die here van Bre-
derode te lene van den her0 van Thelinghen.  Dat goet
dat int  Oghe leghet,  end0 dat goet te Stoten,  ende dat
recht dat daertho belloert,  ende  x pd. jaerlics  toter  Are,
ende v pd. jaerlics thoet Arlendervene in die bede. Ende
o u d e  Voshole,  ende  die Wiic, e n d 0  Sclavenbroec.  N a
den dood van Katerinn van Voorne (13%) hield Hendrik
van Brederode van deze leenen  nog do volgende 97):
d a t  ambacht  int Ooghe, ende d e n  t i e n d e  i n t  O e g h e ,
sonder dat Jan ende Wouter uter Wiic dair toe hadden.
Item de twiedeel van den tiend0 te Hairlem,  te Stoten,
toit Aelbrechtsberghe  end0 te Tetrode.

De grafelijkheideleenen  van heer Florens  van Brede-
rode, stamvader van den tak van de Doortoge (11. 3.),
vindt men opgesomd in het Register van graaf Floris V,
blz. 181,  No.  27, en bl. 220, No. 187.

(!Vordt  v e r v o l g d ) .

Aanteekeningen Maillette de Buy,
medegedeeld door hl. G. W I L D E M A N.

De naam van het hierboven vermeld geslacht leeft
voort in verbinding met dien van de familie Wenniger,
tengevolge eener allinntio uit het laatst der 18do eeuw.
Leden der familia M. de B. waren in de tweede helft
der 17”e  eeuw gevestigd te Metz 1). In het archief al-
daar berust o.a. een ,aveu  en d&ombrement  de Louis
Maillette, sieur de Buy, encien capitaine-lieutenant au
Régiment de Cavalerie de la Ferté Sénecterre,  conseil-
ler échevin de Metz pour part ie de la terre  et seig-
neurie de Landonvillers” gedateerd 9 Sept. 1681.

Het is met dezen, dat wij deze aanteekeningen  aan-
vangen :

1. Louis Maillette,  Sieur de Buy, oud-kapt.-luit. in
‘t cav. reg. de Ia Ferté - SAnecterre,  raad en schepen
te I\iIetz,  tr. Netz 13.2.1656 Elisabeth le Qozcllon.

Waaru i t :
1. Jean Louis Maillette  de Buy, geb. Metz 19.1.

1657.
2. Armalad,  volgt 11.

11. Armand 2Claillette  de Buy.  g e b .  M e t z  *1.3.1.1668,
t Berlijn 5.7.171ti, geheimraad van den Koning
vanPruisen,  tr. Elisabeth de Vigneulle  (de Vignolles?).

Waaruit:
a .  C h a r l e s  Gustave Maillette  de Buy, -f B e r l i j n

29.6.1691.
b. Louis Antoine, volgt 111.
c. Marthe iuarie  E m i l i e  ÄUailletle  de Buy,  g e b .

Berlijn 30.8. en ald. ged. 31.8.1698, begraven

Qa) A. w. 11, no. 331. Dit stuk nader besproken: Ramaer, bl. 2.50.
86) Bl. 255, no. 266.
8;) R.F. bl. 289, no. 3.
1) Een Jean Maillette, noble seigneur d’Arry et de Villé, geb. te

Pont-&-Mousson,  t 14.2. 1677 te Metz, parochie St. Marcel, kapitein
in ‘t reg. Anjou, huwde 7.5. 1665 Marguérite Thouvenin, t Metz 16-6.
1716, waaruit te Metz geboren: 1. Marie Marguérite  2.7. 1672, t
16-8. 1676. - 2. Bertrand  Franpois  geb. 20 7. 1673. - Gabriel, geb.
14.1. 1675.
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Minden 23.2.1741, tr. Berlijn 9.81718 Alexader
~011  Beaufort, ged. Roucy 12.12.1683, begraven
Minden 27.4.1743, laatst generaal-majoor in Prui-
sischen dienst, gouverneur van Minden, zn. van
Franqois en Louise Marie Brazi.

d. Louzse Elisabeth Maillette de Buy, geb. Frank-
furt a/M, j- Berl i jn 25.61734,  t r .  een op het
tijdstip van haar dood nog levenden kolonel de
Persode  (T).

e. Mariamze  Maillette de Be~y, tr. een kolonel de
Scdnt-Lnurent,  die t_ vóór 1.4.1768.2)

Louis  Arttoine  Maillette de Buy 3), geb.  Berli jn
12.1 en ald.  ged. 16.1.1694, begraven Madrid
20.2.1744, laatst gezant van Spanje te Turijn, tr.
Berlijn 11.10.1718 Louise  Dorothée Bernnrd 4), dr.
van Gabriel  en Anna Charlotte Clergeaux.

Waaruit:
1. Louise Elisabeth  Maillette de Bu,y, geb. Frank-

furt a/M 24 en ald. ged. 31.7.1719.
2. Charlotte Sophie  Maillette de Buy, geb. Berlijn

12 en ald. ged. 29.81720, tr. (ondertr. den Haag
16.9.1743)  Scheveningen 10.10.1743 Francois
de Rochefort.

Zij werd lidmaat der Walekerk te Leiden
23.7.1741.

3. François, volgt IV.

François Maillette de Buy 5), geb. Amsterdam 22
_

‘) In de hierachter volgende verklaring van Franpois  M. de B.
wordt bij de Saaint-Sauveur  genoemd. Vgl. evenwel doopinsohriivine:
van de dochter van dezen Frangois,  i.d.-Vianen  4-4.1768. - (NGot  8y

8) Als gemachtigde der weduwe en erfgenamen van Louis de Buy
werd door Franoesco de la Fuente in den naam van Juan Treibe
id. Madrid 27-3. 17-18 een request gepresenteerd, waarbij wordt te
kennen gegeven, dat door Koning Philippus V bij resolutie van
155. 1735 was geordonneerd, dat de 600 doublons welke jaarlijks
waren betaald tot eind December 1734 aan Louis de Buy in het
Hof van Turin en zulks .uyt reserve by de Secretary van het Staats-
comptoir onder den titul van onkosten en geheym salaris” verder
door de Generale Thesaurie zouden worden geoontinueerd,  te betalen
van primo Januari 1735 af en vervolgens;

dat gemelde Heer de Buy daarvan een gedeelte had ontvangen,
doch in het laatst vau Februari 1744 overleden zijnde, de supplian-
ten niet kunnen nagaan hoeveel alsnog te ontvangen zou zijn en
dat zij dus verzoeken, dat aan de Rekenkamer mooht worden ge-
ordonneerd een certificaat te formeeren van ‘tgeene sedert 1735 tot
1744 is betaald.

Op dit reqnest werd gunstig beschikt en door de Rekenkamer ge-
meld, dat aan Louis de Buy was betaald al het hem competeerende
van af 1.1. 1735 tot eind Aug. 1739 van de jaarlijksche 600 doublons;
dat bij eene volgende rekening was bevonden aan hem te zijn be-
taald 90353 realen en 30 maravedia de vellon op rekening van het
hem competeerende van af 1.9. 1739 en vervolgens, terwijl van 1.1.
1744 tot eind Oct 1747 niets was betaald, welk oertifioaat te Madrid
was afgegeven 7 5. 1748.

Dientengevolge werd in 1753 op nieuw gerequestreerd met ver.
wijzing naar zooeven  genoemd certificaat en verzocht, dat de Reken-
kamer geordonneerd mocht worden op te geven hoeveel den over-
ledene of zijne erfgenamen nog competeerde, waarop een certificaat
i.d. Madrid 9.3. 1753 bevestigde, dat alsnog 70610 realen 17 mara-
vedis de vellen  schuldig waren gebleven.

4) Een Antoine Maillette  en zijne echtgenoote Dorothée Frangoise
Bernard waren lid der Waalsche gemeente te ‘s-Gravenhage in 1733,
terwijl deze Antoine in October 1736 overleed.

8) Doopreg. Walekerk Amsterdam. 1724. Frangois,  fils d’Anthoine
Louis Maillette de Buy et Louise Dorothee  Bernard, né le 22 Avril,
bapt. le 30 pac Mr. Boddens a la Ne Eglise, tém. Zacharie Madras
pour François van der Meer et Marie Janssen pour Johanna Sara
van der Meer  née van Craling.

Hij o,ir\-iua  riiteat. naar Kopenhagen door de Waalsche kerk te
‘s Gravenhage 4.4. 1745, werd weder lidmaat dier kerk in den Haag
in 1748 op att. van Kopenhagen van 21.6. 1746. Vervolgens werd
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en ald. ged. in de Walekerk 30.4.1764, officier
der Dragonders onder den generaal-majoor van
Massow 6).

Hij huwt 10 ?; 20 ‘s-Glravenhage  22.4.1763 Marie
Madeleine  Arnoux; 30’s~Uravenhage(N.K.)8.9.1.761
Clara Cornelia van Kervel.

Uit het laatste huwelijk:
1. Petrorlelle  Marie Louise Marianne _.Maillette  de

Buy  7), geb. Vianen 1 en ald. ged. 4.4.1768,

:z.* * * 23 8.1822. Tr. Frederik Theodoor  Il’eraniger.
le op Maillette de Buy Wenniger). ” ,h’,

2. Clara Christivm Maillette de Buy 7).

Volgt stamreeks rechte lijn Maillette de Buy
Wenniger.

hij lidmaat der Wale-kerk te Vianen 30.11. 1767 op att. dier kerk
te Utrecht

6, De volgende verklaring van hem ligt in originali voor mij:
Le soussigne ayant &é instruits que sertaines personnes  mals in-

ientionée avois débité plusieurs mensonges a son désavantage, tan-
ians a dégrader sa naissance et ses diférens postes  qu’il a ocoupé
?t remplis enoorc  avec honneur,  a jugé  convenable de oonfondre la
midisanoe et sans faire une gfnealogie  d’une  noblesse trop connues
lans le monde et qui serois trop emplo pour d’étailler  oe contante
le dire que du cotté paternel  il es Lorrain ou de la Maison des
Maillette et des De Buy est aonnue  avec honneur, tant par leur8
ooblesses  que par leurs éorite. [Benoit Maillette, gentilhomme lor-
rain,  oonsul géuéral du Roy en Egipte et en Toscane, depuis vi-
,iteur  général des éohelles  du Levant et de Barbarie et nommé par
3. M. en callité de Son EnvoyB  vers le Roy d’Ethiopie  et auteur
Ies memoires sur 1’Egypte  et SUP  l’Ethiopie.1  Son père Don Louis
Anthoine Maillette de Buy, a ooaupe  pendant sa vie, le poste  deoon-
seiller  privé de guerre de Sa Majeaté  le Roy de Prusse et ensuite
a été nommé  par Sa Majesté Catholique sen ministre dans diffé-
rentes coups  étrangères. 11 a eu trois soeurs  dont l’une a épousée le
sénéral  de Beauforr,  la seconde le gé&ral  do Persaudo et la troisi-
ime le collonel de St. Sauveur.  Tous trois au servise du Roy de
Prusae.  Sa mère du nom et de la maison des chevalliera Bernard
:omtes de Coubert aux qu’els sont allies  les duas de Mirepoix-et
klarquis  d’Entragues, Etc. le premier pris en seconde nopte une prin.
:esse  de C!himi. Le soussigné as né B Amsterdam le 22” Avril 1724
at a eu l’honneur d’avoir pour parain et mareine  feu Monsieur van
ier Meer et Madame  son épouse. embassadeur et ambassadtisse de
L.L. H.H. Puissances & la Cour d’lspagne; il est actuellement of-
ficier du regiment dragons  du géneral  major baron de Massau  au
servise d’hollande;  il offre  une prime de deux eens ducats à qui
:onque pouras le convainore d’avoir oocupé un poste  ou emplois qui
le di?roge  de sa naissance re qu’il aertifie par sa propre  signature,
8. la Haye ce 7” janvier  1756.

(get.) Don Frangoib  Maillette de Buy.
7) De twee zusters wendden ziah in 1798 opnieuw tot de Spaansohe

regeering teneinde de vordering te doen gelden, ‘t geen blijkt uit het
volgend extract:

,,Extrait  de la traduotion de la lettre  en marge de Mr. Don Ma-
riano Luis de Urqujo, oharge  ad interim du Departement des Affaires
Etrangères au oitoyen Valckenaer, Miniatre  plénipotentiaire de la
Republique Batave en date St. Ildefonse 9 septembre 1798. - ,,En
vertu des représentations que vous avez  faites sur la prétention des
oitoyennes  Hollandaises Petronille Louise Mariane Maillet  du Buy
et sa soeur  Claire  Christine, hériti&ree  de Don Louis Maillet du Buy,
qui fut Ministre Plenipot” a Turin du Seigneur Philippe IV les-
quelles  sollicitent le payement.  d’une arearme  sur les finanoes  Roya-
les de 70610 réaux et 80 maravedio de vellon pour les traitemens
qui restèrent être dus au dit Don Louis, j’ai l’honneur de vous dire,
que j’ai passé en dato du 7 de oe mois au Departement des Finan-
ces Royales, les oertifiaats de la Chambre des Comptes, qui justi-
fient la dite Créanae, afin quelle soit payée par ae Departement, ou
dans le aas que ceta ne se puisee en une fois, pour fixer une somme
annuelle ou bien pour transiger sur la dite créance de la manière qui
paraîtra la plus équitabte”.

Ook deze poging schijnt geen resultaat te hebben gehad, daar de
oudste zuster van uit Bergen op Zoom den 9 9. 1802 aan een ,,Ex-
cellence” opnieuw eene reclamatie toezond, in het begeleidend sohrij-
ven aanvoerende. dat zii als moeder van een groot huisgezin de ver-
schuldigde
bruiken.

som ‘voor e’en  rustig bestaan zoo goed zou kunnen ge-
Zii onderteekent:  Pieternella Louwise Mariana  Wenniger,

née Mailletce  De Buy.
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Frederik Theodoor Wenniger  tr. Petronelle U wie
Louise A!larianne  Illailletle  de Buy, geb. Vianen
1 en ald. ged. 4.4.1768 s), i_ 23.8.1833 (dr. van
Fraqois en Clara Cornelia van Kervel.

Lucas Mailletle de Buq Wenniger  g), geb. Bergen-
op-Zoom 83.1806,  1_ Buiksloot 8.3.1886, oud-kust-
lichtwachter,  tr .  Westkapelle 17.6.1843  Jannetje
Verhrcge,  geb. a ld .  11.3.1817,  +? (dr. van Pieter
en Neeltje Hrasse).

II’illenz  Frederik Maillette  de Buy Wenniger, geb.
West-Kappelle 13.7.1847, industrieel, tr. 10 Am-
sterdam 18 6.1874 Engelina Augustina  Blom,  geb.
Amsterdam 28.6.1861, t ald. 3.7.1892 (dr. van Jan
Willem en Margaretha Maria Berkhemer).  Hij tr.
20 7.2.1897  Marict  Hendrilra  Aleida Verr,er.

Uit 10 huw.:

Dr. Lucas Matllelte  de BIL!/  Wenniger, geb. Amster-
dam 6.6.1875,  arts (1901), tr. Ambterdam 12.11.1903
Dr. Louise Christine &nrianne Hulsebos,  geb. Oud-
C h a r l o i s  26.%.18ï6,  ar ts  (1901), van  1.8.1901-
1.11.1903 adsistente op de afd. inwendige ziekten
in het Gemeente-Ziekenhuis te Rotterdam; na haar
huwelijk vrouwen- en kinderen-arts; lid der Pro-
vinciale Staten van Zuid-Holland (1963) l”), (dr.

s, Doopreg. Walc-kerk  Vianen, 1768. - Petronelle Mnrie  &ouise
Marianne f. du Sr. Franqois  MalIlette  de Boy et de Clara Cornelia
van Kervel sen Qpouse  est nbe le 1 avril 1768 et préj. au hapt. par
Pierre Sooquet  et Marie Louise de Beaujeu sen épouse pour père
et. mère et oomme  représentsnt de Mariane Maillette de Buy dou-
airiere de Mr. le Colonel  de St. Laurent et de demoiselles Mariane,
Amélie, Charlotte, Louise, Wilhelmine, Justine, Philippine de Beau-
fort, toutes sept fillcs  de -UIons.  le lieut.général de Benufort. Baptisde
le 4 avril 1768 par F. C. J. du Houx de Cramant, past.

@) Deze heeft in Januari 1857 nog eens beproefd de achterstallige
gelden van de Spaanuche  Kroon te verkrijgen, evenwel zonder succes,
zooels  blijkt uit het volgend schrijven van den Minister van Buiten-
landsohe  Zaken: ,,De Minister vau Buitenlandsahe*Zaken  brengt bij
deze ter kennis van Lucas Maillette de Buy Wenniger  te Rotter-
dam, dat ter voldoening van zijn verzoek van den 28 January j.l.
aan Zijner Majesteitra  Gezant in Madrid is opgedragen geworden om
eenige berigten intewinnen nopens de al of niet bestaande mogelijk-
heid tot invordering van zekere breeder  ten requeste  vermelde gel-
den welke alsnog door de Spaansche Kroon aan de familie van den
adressant zouden zijn schuldig gebleven.

Overeenkomstig het deswege bekomen antwoord, wordt aan den
belanghebbende medegedeeld, dat na eene vroeger plaats gehad
hebbende verevening van schulden, waartoe een bepaalde termijn
was gesteld, vervolgens door de Spnansche Regeering eene  com-
missie is benoemd tot onderzoek der schulden welke gedurende den
vriheidsoorlog  waren aangegaan en later eene dergelijke commissie
tot regeling der achterstallige betalingen van den burgeroorlog, ten-
gevolge waarvan de belanghebbenden schuldbekentenissen hebben
ontvangen ter waarde van 6 it 12 peroent,  naar mate der klasse
waartoe zij behoorden.

Daar nu de schuld waarvan de adrcsdant  de betaling vordert reeds
dagteekent van den tijd van Koning Philippus IV, zoo  kan de ver-
evening daarvan niet meer geschieden, terwijl het overigens niet
mogelijk eoude  wezen te dier zake cenige  schadeloosstelling uit de
particuliere kas van Hare Majesteit de Koningin van Spanje te
verkrijgon.

De bescheiden bij het bovenaangehaald adres overgelegd gaan
hiernevens terug.

‘~Gravenhagc,  den 16 Maart 1857.
De Minister voornoemd

(get:) Gevers van Endegeest.
‘0) Ook op sociaal gebied heeft zij zich niet onbetuigd gelaten. Zoo

was zij bestuurslid en later presidente van Onderlinge Vrouwenbe-
scberming, presidente der vereeniging tot verbetering van vrouwen-
en kinderkleeding, gedurende een tijdvak van ongeveer 10 jaar,
leerares  in hygiëne aan de Vormschool voor bewaarschoolonder-
wijzeressen, oprichtster en presidente der Rotterdamsahe Meisjes
Padvinders, tevens presidente van het Nederl. Meisjes Gilde. Vaak
hield zq lezingen over paedagogische en paedalogische onderwerpen.
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van Hermanus Engbertus en Maria Xargaretha
Elisabeth Ryerkerk.

Waaruit:
1. Jan Lucas Maillette  de Bu_q \I-enGge/.,  geb. Rot-

terdam 1903, overl. Rotterdam 9 6.1918.
2. Willem  Frederik M~lilleite  de Buy Wenniger,  geb.

Rotterdam 25.6.1914.

Mededeelingen over den Nederlandschen Adel,

door W. W IJNAENDTS VAN R E S A N D T.

Tot den sedert 1816 bestaanden grondwettigen adel
hebben tot op heden 644 geslachten behoord, bovendien
werd één persoon (Richard Trench le Poer ‘La earl of
Clancarty) in 1816 verheven tot markies van Heusden
allee?a met recht r*ari  overgang bzj eerstgeboorte, terwijl
aan één dame (de med. van der Oudermeulen gob. van
Wickevoort Crommelin) in 1877 voor haar persoon nlleen
de titel van barones werd verleend.

In het bovengenoemde getal van 644 + 2 zijn n i e t
begrepen de Belgische geslachten, die van 1816 tot 1830
tot den adel van het toenmalige Koninkrijk der Neder-
landen behoorden, doch welke dadelijk na de afscheiding
tot den Belgischen adel zijn gaan behooren. ‘)

Van de 644 geslachten, welke derhalve in de adels-
registers van ons land zijn ingeschreven, zijn er op het
oogenblik nog slechts 388 over.

Er stierven n.1. van 1816 tot 1926 reeds 145 dezer
geslachten uit, 1 werd geroyeerd op grond van een
onteerend vonnis, 9 geslachten gingen later over naar
den Belgischen adel, 2 naar den Duitschru  adel en 1
tot den Oostenrijkschen adel, zoodat totaal 1-16  geslachten
op het oogenbl’ik  qziet  meer tot den bestaanden adel van
ons land behooren.

Van deze resteerende 388 adellijke  families zijn er
echter momenteel 35 reeds in manneiij  ke lijn uitgestorven,
zooclat ook deze 35 binnen afzienbaren ‘tijd uit den rij
zullen treden van de adellijke geslachten van Nederland.

Om een inzicht te krijgen over de opneming van
nieuwe families in onzen adelstand, kunnen wij mede-
deelen,  dat van af 1900 tot en met 1925, er 46’families
in den adel werden opgenomen.

Van deze 46 nieuwe adellijke families behoorden
echter reeds iu 26 gevallen nog levende of reeds uit-
gestorven takken dier families tot den Nederlandschen
adel, zoodat in deze 26 gevallen er geen nieuwe ~aun~e?a
aan de lijst der adellijke geslachten werden toegevoegd.
Er zijn dus in de laatste 26 jaar slechts 20 families in
den Nederlandschen adel opgenomen, wíer naam nog
niet daarbij was voorgekomen.

Van bovenbedoelde 46 adelsgunsten in het tijdvak
1900-1926, waren er: 34 verheffingen, 10 inlijviugen
(buitenlandsche adel) en 2 erkenningen (oorspronkelgke
Nederlandsche adel).

Van de 644 + 2 hierboven bedoelde sedert 1815 bestaan

1) Dat voor deze geslachten - voorzoover zij zich althans hier te
lande niet officieel vn,n de adelslijsten lieten schrappen - de Neder-
landsche adel niettemin behouden bleef, blijkt wel uit het feit, dat
leden dier families bij het herkrijgen der Nederlandsche nationaliteit
zonder eenige  formaliteit tot het voeren van hunne oude titels en
praedioaten overgaan (van Aefferden, Le Grelle).
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hebbende adellijke families, resp. van de thans nog be-
staande 388 dezer families, zijn er:
2’7Osinds1815enthans  nog201 vanNederlandscheafkomst
121 ,, 1815 ,, ,, ,, 78 ,, Duitsohe n

74 1) 18’5n 48 ,, Belgische
n 1815 n : n 22 n Fransche

n
36 n
16 n 1816 n n n 14 ,, Zwitsersche n
10 n 1816 n n n 8 ,, Britsche n

3 n 1815 ,, ,, ,, 3 n Italiaansche
2 n 1816 n ,, ,, 1 ,, Luxemburgsche i
6 n 1815 n n ,, 6 n voormalig Russi-

sche afkomst (Est-
land, Finland, Polen),

2 . n 1815 ,, n n 2 n Oost’enrijksche  ,,
2 n 1.815 n n n 2 n Spaansche ,,
2 n 1815 n n ,, 1 ,, Deensche n
1 n 1816 n ,, n 1 n Zweedsche

en1 ,, 1816 ,, n ,, 1 ,, Portugeesche :

totaal 546 geslachten, thans verminderd tot 388 geslachten.

Wanneer wij nu alleen deze laatste 388 geslachten,
dat zijn de thans nog tot den Ned. adel behoorende,
beschouwen, dan zijn er daarvan:

11 -waarin alle leden den titel van g r a a f voeren,

74 n n n 71 n n baron n

3 n n
n het iraeditaat z

tGhier 1,
232 jonkheer

Bij 8 keslacnhten  dragen de leden den titel of nvan
graaf of van baron,

bij  3 dragen de leden den ti tel  van graaf of he t
praedicaat van jonkheer,

in I geslacht komt zoowel de t i tel  van graaf, die
van baron en het praedicaat van jonkheer voor,

bij 49 geslachten komt zoowel de titel van baron als
het praedicaat van jonkheer voor,

bij 6 de titel van ridder en het praedicaat van jonk-
heer, en bij 1 de titels van baron en ridder.

Bij een geslacht wordt, zooals ik reeds mededeelde,
de titel van markies bij eerstgeboorte gevoerd.

Van de thans nog leuende  adell i jke geslachten van
zuiverNederla/rdschen  oorsprong, zijn er slechts enkele wier
geregelde bemijsbare  stamreeks Teeds vóór 1300 aanvangt.
Het zijn (in alphabetische volgorde) van Coeverdon,
van Keppel,  Lewe, van Rechteren, Sickinghe, van Voorst
tot Voorst en van Wassenaer. Ook zou daarbij het nog
bestaande geslacht van Hoensbroeck  behooren, doch dit
behoort thans tot den Duitschen adel.

Zeer kort na 1300 komen bovendien nog voor onder
de zuiver inheemsche geslachten : van Tengnagell (1309),
van Dorth (1311), van Lynden (1312) en van Oldeneel
(1316).

Enkele der oudste inheemsche geslachten worden wel
is waar reeds vóór 1300  vermeld, doch hun geregelde
bewijsbare stamreeks begint later, wij noemen b.v. van
Boecop, van Eek,  van Haersolte, van Heeckeren, van
Ittersum.

Van de nog lerìerrde  Nederlandsche adellijke geslachten,
die van uitheemschen oorsprong zi_n en wier stamreeksen
u i t  den  aa rd  de r  zaak  moeilgker  t e  c o n t r o l e e r e n
zijn, zijn er veel meer, wier geregelde stamreeks be-
w’ijsbaar  vóór  1300 heet aan te vangen. Wij noemen:
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van Asbeck, van Boetaelaer,  von Bülow, van Bylsndt,
v a n  Dedem! v a n  Hang& d’Yvoy,  v a n  I m h o f f ,  v a n
Limburg Strrum, Mackay, Melvill  van Carnbee, de Mu-
ralt, de Perponcher, v o n  Ranzow, v a n  Reede, v a n
Rhemen, de Villeneuve en van Zuylen van Nievelt.

Tot de alleroudste geslachten behooren  van Limburg
Stirum (1060) en von Ranzow (1083). Tot de geslachten
wier stamreeks voorloopig niet hooger kon worden op-
gevoerd dan tot het midden der 180 eeuw behooren van
Geen (1750) en Goldman  (1765).

Familie-aanteekeningen Mounier. 1)
G e s l a g t  B o o m  d e r  Familje van M i c h i e l

M o u n i e r  en Jacomina  I m a n s .

Michiel Mounìer  en Judith Combiaud beiden geboren
en woonachtig te Moyze,  tusschen Brouage en Roche-
fort 5 uren van Rochelle,  in de provincie van St. Finge
in Frankrijk.

Judath  Combinud had in tweede huwelijk Pieter Chaig-
WOU,  geb. van St. Trond waar van een dochter J u d i t h
Chaigrlou  in Middelburg is overleden ten jare  17 , . welke
de laatste van die familie waren, hoewel er nog diverse
familien  v a n  d e n  zelfden naem zijn.

Uit het eerstgemelde huwelijk 1s alzoo:
M i c h i e l  Mounier  gebooren te Moyse  bij Rochelle  den

17 Mey 1662. In deze Landen gekomen als refugé in
de  maand AugE. 1686 te Rotterdam. Getrouwt  den
1 le October  1691 te Middelbirg in de Waalsche kerk
met Jeanne  de DOUW van Calais geboortig waar uit ge-
sproten zijn zes kinderen.

‘Michel,
Pieter geb. 10 Aug. 1696 obiit 6 Septbr. 1697,
Jacob,
Jeanne,  geb. 18 Julij 1698, Ob.7  Septbr. 1698,
Jennne geb. 6 Febr. 1700, ob. . , .
Jeanne,  geb. 7 Septbr. 1703, ob. . . ,

waar van Michiel Nouuier  geboren 17 Novbr. 1692 is over-
leden te Gamron in Persien  den . . . 1714.

Jeanne  de Douer dochter van Jacob de Douer en Mnria
de Clage  is overleden den 11 Septbr. 1703, waar o p
M i c h i e l  Mounier de Oude in tweede Huwelick  is ver-
verbonden Den . . . 17.. aan Jeanne  de Fresne geb. den
11 October 1662, daar bij geene  Kinderen geprocreëert
hebbende is Michiel Mounier de Oude overleden den
70 Mey 1732,  en Jeanne  de Fresne  i s  o v e r l e d e n  d e n
(Zaturdag) 30 October 1746, oud 83 Jaren 19 dagen.

Van de Kinderen van Michiel Mounier de Oude is
alleen in Leven Gebleven Jacob Mounier geboren den
4 Augustus 1694, die in Huwelijk getreden is met S a r a
Vermouw  geboren den . . October I ti94. Welke Eerste
Vrouwe zonder kinderen na te laten is overleden Woens-
dag den 29 November 1718 des morgens omtrent 9 ure?
waar op Jacob Mounier ten tweeden maele is gehuwt
aan Klasina Rips, den 12 Januarij  1723. Deze Vrouwe
mede zonder kinderen na te Laten was geboren den
30 Augustus 1697 en is overleden den 18 Junij 17’14,
waar op Jacob Mounier tot zijne derde Vrouwe heeft
genomen Susanna  Plevier van Zierikzee. Daar mede
getrouwt den 23 September 1726. Susanna Plevier i s
geboren Den 30 Maart 1700, Zijnde Jacob Moker
~___

‘) M.  S. in het ardief van het Qenootsohap.
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overleden den 10 Januarij 1735, begraven in d’Oude
Kerk 17 dito en Susanna  Plevier overleden den 5 May
1763 en in d’Oude kerk begraven.

Uit dit Huwelijk zijn geprocreëert Thien Kinderen.
10 Michiel Mounier geboren den . . October 1727,  over-

leden den 7 Novbr. 1727.
20 Michiel Mozrnier  Geboren den 10 Juny 1729.
30 Elisabeth geboren 8 Jan 1731, overleden 78 Maart

1732.
40 Johanna Sara Mozcnier,  geboren den 20Fob. 1732.
50  Charel Mounier, geboren 25 Novbr. 1733, over-

leden 3 Dec. 1734.
60 Elisabeth Adrianu  M. geboren 1 July 1735, over-

leden 30 Mt 1736.
70 Elisabeth Adriaua Dd. geboren 24 April 1737, over-

leden 1 Maart 1742.
80  Paulina Conlelia  Mounier, geboren 16 October 1739.
90 Charel  Mooier,  geb. 29 Mrt. 1740, overl. 19 Junij

1740.
10” Ester Maria M. geboren 20 Febr. 1742, over-

leden 15 Mrt. 1743;
Michiel Mounier, zoon van Jacob  Mowier  en Susanna

Plevier, Geboren den 10 Junij 1729. In Huwelijk ge-
t reden met  ,Jacomina Imans dogter van Jwob Imajls
en CorneEia  can Perre, geboren 20 Maart 1740.(?)  Onder-
trouw gedaan den Vrijdag 2 Junij 1752 en Getrouwd
in de Vismart  Kerk binnen Middelburg op dingsdag
20 Junij 1762.

Oom Johannes Plevier heeft ons ondertrouw gedaan
en getrouwt.

Jacomirra Imans is overleden op Zondag 17 Januarij
1765, begraven in de Oudekerk Zaturdag 22 dito.

Michiel Nounier is op den 3 July 1769 hertrouwt
aan Susanna  Henrietta van der Poest geboren den 24
November 1748, dogter van Andries van der Poest en
Susnnna Il’ijbo  door do L. Appelius ondertrouw gedaan
16 Junij, ten huysen van haren Vader, en den 3 July
door Broeder 1. W. Te Water in de Oosterschekerk te
Middelburg Getrouwt.

Uit dit (eerste) Huwelijk is geprocreëert Susanna
Elisabeth Mounier geboren Vrijdag avond om 9 Uuren
den 13 April 1753. Gedoopt in de Nieuwe Kerk door
Proff. Jac. Willemsen, dingsdag avond 17 April 1753.
Tot Peter gehad haar Oom lman Imalu en tot Meter
haare grootmoeder Susn~l~ln  Plevier vrouw van .7acob

. Bfounisr.  Overleden te Oost Souburg  den 1 Jan. 1781,
oud 28 jaren.

Jacob Mounier geboren donderdag morgen om half
Twaalf Uuren  den 18 April 1754. Gedoopt in de Nieuwe
Kerk door do Nic. Barkey, dingsdag avond den 23 April
1754. Tot Peter gehad zijn grootvader Jacob Mounie,
en tot Meter zijne Moey  Xaria  Imans, vrouw van Irnajl
de Groote. In huwelijk getreden den 25 October 1775
met &aria Qeertruyda de Monchij  dogter van Salomon
de Monchij en Maria Petronella van Hoecke. Uit dit
Huwelijk is geprocreeert een zoontje dog dat kort na
de geboorte overleden is, en den 16 Maart 1778 in de
Duwe kerk is begraven.

.lacob Mounier is overleden den 26 November 1784
en begraven in de Ouwe kerk.

Cornelia Johanna Mounier geboren Woensdag morgen
om Vier Uuren  den 13 Augustus 1755. Gedoopt in de
Nieuwe Kerk door do An S’Gravezande Sondag namiddag
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den 17 Augustus 1755. Proff Willemsen preekte. Tot
peter gehad Haaren Oom Marin.us  Imans en tot Meter
hare Moey  Johanna Sara Mounier Huysvrouw van Iman
lmans. Overleden den 22 May 1769 maandag s’morgens
om 5g Uur, begraven in de Oudekerk  vrijdag den 26
Maij 1769.

Jean Paul Mounier geboren dingsdag morgen om 9 Uur
den 24 July 1764, gedoopt den 26 dito in de Fransche
kerk door do Delo. Tot Peter gehad zijn Oom Mr. J a n
de Timmerman tot Meter zijne Tante PaulMla  Cornelìa
Mounier.

Jean Paul Mounier is overleden donderdag morgen
om 5 Uuren  den 26 July 1764.

Paul Mounier geboren donderdag morgen om half
vier uur den 1 Augustus 1765 gedoopt den 4 dito in
de Fransche kerk door Do Appelius. Tot Peter gehad
h’eef Do Jacobus de Schoeaetter,  Predikant te Veere, tot
Meter zijne Tante Helerla  Imans, Weduwe Mr. J. de
Timmerman. Den 27 November 1791 is van Middelburg
vertrokken Paul ìkfounier  met het schip de Pollux,
Gapt.  Buischine na Batavia. Den 33 Augustus 1794 is
Paul Mounier  op Batavia getrouwd met Johawta Wil-
helmina Bark!].  Den 16 December 1796 is Paul Mounie,
te Batavia overleden.

Johanna Sara 3tounier dogter van Jacob Mounier__en
Susanrra Plevier, geboren 20 Febr. 1732, in Huwellok
getreden met Iman Imams,  zoon van Jacob Imans en
Cornetia  van Perre. Ondertrouw gedaan aan t’huis van
Oom Johan Pletier  woonsdag 19 Septem. 1763, Ge-
trouwt in de Vismartkerk wonsdag den 10 October 1753.

Uit dit huwelijk is geprocreert:
1”. Jacob Imans geboren Maandag morgen om Elf

Uuren  den 22 Jnly 1754, tot Zzee gedoopt, tot Peter
gehad zijn grootvader Jacob Mounier en tot Meter zijne
Moey  Maria Imans, vrouw van Imc.n de Broote.  Over-
leden den 21 April 1766 s’ morgens om vijf uuren.

20. Susanna  Elisabeth Imans geboren Zaturdag morgen
om Elf Uuren den 18”  October 1766, tot Zzee gedoopt.
Tot Peter gehad haren oom Marinus Imans en tot
Meter haare Grootmoeder Susanna  Plevier weduwe
Jacob Nounier. Overleden den 5 Dec. 1807.

3’ Jacob lmans geboren Vrijdag morgen ten zes Uren
3 Febr. 1758. Den se do gedoopt te Zzee. Meter Jufvr.
Jacomina van Verre weduwe Pieter Rabbe. Overleden
den 68 November 1758 s’nachts voor 12 Uren.

40 Jacob Imans geboren op Zaturdag den 7 Juny
1760 s’morgens ten half een uren, gedoopt Woensdag
den lldn. Meter Maria de Qroole  en Zuster Helena de
Timmerman. Den 38 Mey 1785 gehuwd met Jacoba
Antonia van Borrendamme.

50 Paulirla  Cornelia lmans geboren Zondag s’morgens
ten drie uren te -Zzee 15 January 1764, gedoopt 18 do.
Peter Michiel Mounier, Meter Paulina Cornelia aounier.
Den 15 Maart 1765 s’morgens te half zeven overleden.

60 Marinus Imans geboren donderdag morgen den
21 Mey 1767 te Zierikzee. Aldaar gedoopt den 278
Mey 1767, tot Peter zijnen oom Mr. Marinus Imans,
Schepen & Raad dezer stad etc. etc. etc. & tot Meter
zijne Tante Jnfvr. Pieternella Imans. Den 25 Aug8 1790
gehuwd met Anna Maria de Moraaz,  te Gouda den
22 Septbr. geboren. M. I. overleden te Gouda den 23
July 1835  en A. M. de Moraaz  den 31 Mei 1837.

Michiel Mounier vader van Susanna,  van Jacob &
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van Paul Mounier, man van S. H. van der Poest i s
gestorv0n  binnen Middelburg den 14 Mey 1773, is be-
graven op Vrijdag den 21 Mey 1773 in de Oude Kerk
dezer stad.

Lo 4 Aout 1694 a été Batisé Jacob Mounier Fils de
Michel et de Jeanne cZe Douer. Temoins Abraham Scheper
et Marie Clinguemeur.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen- West.

(Vervolg van XLIV, 187).

1696, 25 Sept. Walraven  \I’ijnen  Lobitho-Clivensis.
1696, 19 Oct. Petrus Vesterman Doesburgo G01rus,

ex Academia Ultrajectina aocessit.
[I 700, 26 Mei: ,,Petrus  Vesterman, Enckhusa-West-

frisius. J. Cand.” te Harderwijk.]
1696, 16 Nov. Balduinus van Reiswigh Sylva-duoensis.
1696, 19 Nov. Georgius Carolus Halberschmit  Mos&

Trajeotinus.
[1706,  lö Maart, als ,Culenburgens.  M. Cand.” te

Harderwijk ingeschreven.]
1697,.  9 Juli. Hector Livius  a Winstra Frisius;  a d

Exercltla  Heroica excolenda potissimum accessit.
1698, 16 Sept. Adamus Wijnen Lobitho Clivensis.
1698, 16 Sept Wijerus Vermeer Herven&  Batavus.
1698, 29 Sept. Cornelius a BZotenburgh  Silva-Ducensis.
1698, 30 Sept. Josephus Arnoldus Dyonisius Guisterej?)

Sittardiensis.
1698, 12 Oct. Henricus Joannes a Basten Grollensis.
1699, 6 Mei. Lambertus cc Loo Arnhemii natus.
1699, 11 Sept. Godefridus Henriws Schommartz  Ul-

trajecto Brabantus. Ex classibus Duisburgensibus dimis-
sus est.

1699, 11 Nov. Henricus  a Meeghen  Zutphaniensis.
1700, 6 Sept. Hermannus aan Pocht  J. studiosus,

Amstelodamensis.
1700, 23 Sept. Martinus Joachimus E6Oen Genne-

pensis.
1701, 10 Febr. Christianus Schoonhaaven  Delfensis

Batavus.
1701, 4 April. J. Wolff de Cotzhausen  Trajectensis.
1701, 4 A ril. Johannes Georgius Becker Trajectensis.
[1707  te 4trecht ingeschreven.]
1701, 6 Mei. Antonius Heyster Ruremundensis.
17O1,  29 Aug. Joannes fhv6hOUer  Trajectinus ad

Mosam.
[1711 te Utrecht ingeschreven, werd ,Justizrat”  0n

burgemeester te Xanten.]
1701, 19 Sept. Andreas Loderus Zelvordio Gelrus.
1702,  27 Jan. Jacobus Henricus Heilersieg Brede-

fordia Gelrus.
1702,  16 Sept. Johannes Valentinus Quast Bntavo

Gelrus.
1706, 28 Oct. Joh. Herman. De laet Venlonensis.
1703, 26 Oct. Franciscus ThebeN Gelrus, venit ex Aca-

demia Leydensi Batava.
1704, 12 Sept. Everard Henrich Cramer  Amsteloda-

mensis.
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1704, 22 Sept. Johannes Boeseken de Graafschap
Zutphen.

1704,29 Oct. Theodorus Henricus De Raet Neomagensis.
1706,14 Mei. Gerardus Franciscus .&lartiniNeomagensis.
1706, 7 Sept. Henricus Kloellhoff,  Culenburgensis.
1706, 27 Jan, Philippus Franciscus WoZff Leodiensis,

jur. stud.
1706, 19 April. Johannes Kloekhoff Culenburgensis.
[1710  te Utrecht ingeschreven.]
1706, 22 Sept. Leopoldus Oswaldus Verhe$en  ex

Millingen, Jur. stud.
1707, 20 Mei. Wilhelmus Stephanus Haefkens ex

Gendringen.
1708. 18 Se&. Henricus  Welters, Venlonensis.
1708;  3 Oct: Johannes Antonius’à  Sonsuell  Bredevor-

diensis.
1709, 6 Sept. Leonardus Bustin  Fris :
1709, 19 Sept. Fraucisous  Gerardns  Ruys Venlonensis.
1710, 6 Juli. Gerhardus Nicolaus  Brouwer Middel-

burgo-Zelandus.
1710, 13 Dec. Coenradus Keisser Zutphaniensis, Juris

studiosus.
17 I 1, 28 Jan. Henricus Imminck  Gendringensis. Theol.

studiosus.
1712, 3 Dec. Gerhardus Jansen von Mastricht geburtig

und Universiteyts Dans-Meister.
1723, 19 Mei. Ernestus Wolfgangus Co?zradi  Ultrajecto

ad Mosam.
1713, 16 Juli Theodorus Everwijnus IVassenbergh  van

Winterswijk Gelrus.
[1709,  6 Oct. te Groningen; 1714 te Utrecht; 1716,

27 Jan. tt, Harderwijk als ,,Jur”.]
1713, 7 Sept. Johannes Ter Beeck  van Zutphen Gelrus.
[Werd 1721 pred. te Zevenaar, t 1763, 64 j. oud.

(Monatshsfte  f. Rhein.  Kirchengeschichte 19 13,  bl. 82. -
Generalsynodalbuch, bl. 34.)

1713, 21 Oct. Syb: Andreas Sbbema  Ultrajectensis.
1714, 8 Maart. Jacobus Josephus Brilden Gelria- . . .

virsensis Candidatus Juris.
1716, 31 Jan. P. G. Kerkraedt Venlonensis.
17 16, 18 Mei. Johann  can der Becht  Graviâ  Brabantus.
1716, 12 Sept. Fredericus Henricus Maurne  Mosa

Trajectensis.
1715, 20 Sept. Frederik Visscher  ex Hummelo  Gelrus.
1716, 16 Sept. Tilmannus De Haes  Ruraemundensis.
1716, 13 Oct. Franciscus Josephus Buchels  Leodiensis.
1717, 2 Maart. Antonius Franciscus ab gefferden

Gelriensis, Candidatus Juris.
1717, 2 Maart. Johannes Josephus air Aefferden Gel-

riensis, Candidatus Juris.
1717, 10 Sept. Guillielmus Adrianus De Freneau

Gelriensis, Candidatus Juris.
1717, I 8Sept.  Oswaldus Petrus Hoeve1  S’Herenbergensis.

Juris studiosus.
[1720  te Utrecht ingeschreven.]
1728, 30 Oot. Joannes Anthoin van der Vichte  Venlo-

nensis. Med. Stud.
1720, 22 April. Conradus Joannes Ruisinck Grollensis.

Institutiones  Juris Monasterii jam turn audiverat.
[1722,  6 Sept. te Harderwijk als ,,Jur. Cand”.]
1720, lb Juni. Samuel Neomagus Mirda Sylvaducensis.
[Zoon van den Pred. Johann N., werd Pred. te Budberg,



277

1748 te Baerl, t 1766 (von Recklinghausen, Reforma-
tionsgesch. III, bl. 326; 329.)]

1730, 26 Juni. Joannes Reinerus Rasoir Gelriensis.
Accessit ex Universitate Coloniensi gradum sumpturus
J. Candidatus.
1720, 17 Juli. Leonardus Cforis  Bom : Gelrus, promotus
proxime ex Classibus Bomeliensibus.

1720, 21 Sept. Johannes Casparus Janssen Trajectensis.
Classes Trajecti ad Mosam absolvit.

1720, 20 Nov. Goedefridus Albertus Haerten patria
Qeldriensis,  juris Candidatus.

1721, 6 Cet. Lambertus Matthias LuGnck  Millinga
Clivius (?) Theologiae studiosus.

1722, 7 April. Cornelius Justinus De Beyer  Novio-
magensis, studio juris operam daturus.

1722, 8 Mei. Johannes Godofridus Peil1 Theologiae
studiosus, Sittardiae natus, Trajecti ad Mosam educatus.

1722, 2 Juni. Johannes Bucken  Venlonensis, Candi-
datus Juris.

1724, 26 Jan. Petrus Antonius Richard1  Gelriensis,
stud. Juris.

1724, 6 April. Johannes Christophorus Ftrbritius  Mosa
Trajectinus, Philosophiae studiosus.

1764, 22 Mei. Petrus Franciscus Rasoir Geldriensis,
Medioinae Candidatus.

[Oefende de artspraktijk uit te Geldern.]
1726,  11 April. Gerardus a Brinkhorst Haga Batavus.

Juris studiosus.
1720, 12 April. Bernardus Albertus 7’euoir Geldriensis,

juris studiosus.
1725, 12 Sept. Wolterus unn der Auel/  (?) Noviomago

Gelrus.
1726, 10 Oct. Wijnandus Casimirus Euers Gelriensis,

Medicinae  Candidatus.
1726,26 Febr. Johannes Nicolaus Richardt  Geldriensis,

Juris stud.
1726, ti9 Maart. Petrus van Besel  Venlonensis, Me-

dicinae studiosus.
1726, 12 April. Fr&nciscus  Christianus Chombart  Busco-

ducensis, Juris stud.
1726,  1 Aug. W. Il’icherts  Wageningensis in Geldria.
1726,3 Oct. Wilhelmus van Rees Neomago-Gelrus, S. S.

Th. stud.
1727, 13 Oct. J. H. Sieuerts  Druta Gelrus.
1’427,31  Oct. Carolus Jahaunes  Sudeck Culemburgensis.

Medicinae  operam daturus.
1728, 14 April. Petrus Ferdinandus Crahe  Ruremunda

Gellerus. Mudicinae studiosus.
1728, 30 Juni. Joannes Michael von Aefferden Gel-

driensis.
1728, 8 Juli. Hendricus Adolphus Fabricius  Virschena

Gelrus.
[Hield 1733, Nov. 7, eene ,,Disputatio  inaug. de As-

caridibus et Lumbricis Latis”  en eene ,,Lectio cursoria
de Salivae ortu, natura et usu” te Duisburg.]

1728,4  Oct. H. D. Cruyff, S. S. Th.: studiosus, Neomag.
Gelrus.

1728, 4 Oct. D. Buyt S. S. Th. st., Neomago-Gelrus.
1728, 4 Oct. J. H. de dlist S. S. Th. st., Neomago-

Gelrus.
1729,  19 Mei. Martinus Joannes In de Betouw Venlo-

nensis, Juri operam daturus. Ooloniensi Academia  ad
hoc aocessit.
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1729, 23 Oct. Garredt Staering  Gendringa-Geldrus,
18 aetate.

1730, 1 Febr. Jo Innes vnn Ommeren  Zutphaniensis,
trti salutari operam daturus.

1730, 30 Maart. Hermannus Daniel Fabritius Mosa
prajectinus.

1730, 6 April. Jan Engelbert can Megen van Gronloe
lyt de provincie van Gelderland.

1730, 21 April. Arnold ter Croose  Eyndhovio Bra-
oantus,  medicinae Candidatus.

1730, 19 Oct. Fridericus Christianus Brockhausen
Geldriensis, Juris st.

1730, 6 Nov. Jacobus Gijsbertus Wichmans  Cuicensis.
Theologiae operam dabit.

1731, 11 Mei. Johannes Bernhardus Christianus ctb
Recki/jg  Sevenaria Clivus.

1731, 14 Sept. Albertus ‘Vulder Bomelia Gelrus.
[Disputeerde 1734, Febr. 19, te Duisburg over Gen.

46, 27; Hebr. I 1, 21; 1 Kron. 7,21-23;  Hebr. lI,22.]
1731, 18 Nov. Joannes Henricus n Basten Grollensis.

Jurisprudentiae studio operam dabit.
1736,23 Maart. Mattheus Wilhelmus Adamus  de Rhoer

geboortig van Angeren in Gelderlant.
[Respondeerde 1736, Mei 20, te Duisburg bij het dis-

puut van Professor Gerdes over den 22 Psalm.]
1732, 30 April. Cornelius Johannes van der Licht

Leovardiensis, juri operam daturus.
1732, 30 April. Samuel Steffens  Dordraco Batavus.

Studium Theologicum amplectetur.
[Werd 1739 Pred. te Rees, + 3 Sept. 1768 (v. Reck-

linghausen, Reformationsgesch. 111,  212).]
1732, 9 Sept. Joannes Baptista Lambertus Coninx

Ruremondanus, ut in utroque jure honores consequeretur.
1732, 13 Sept. Wilhelmus Qraadt Neomago-Gelrus.

Theologiae operam daturus.
1732, 22 Sept. Antonius Wilhelmus Schaaf Car. Fil.,

Lug. Bat., arti salutari operam daturus.
1732, 3 Oct. Joannes Mart. van Dnrth Venlonensis,

jurisprudentiae operam daturus.
1733, 9 Sept. Philippus Fridericus Schultze  Gelriensis,

Juris studio se addicturus.
1733, 19 Sept. Engelbertus de Man Neomago Gelrus,

Juris studio operam daturus.
1734, 24 Febr. Gerardus Joannes Herckenrafh Mier10

Geldriensis. Medicinae stud.
1734, 26 Sept. Johannes Moorrees  Neomago Gelrus.

Jurisprudentiae  operam daturus.
1734, 6 Oct. Johannes Henricus Schaaf Caroli Filius,

Lugduno Batavus. Medicinae Candidatus, Vir in Orientali
Litteratura, praesertim Syriaca versatissimus.

[Disputeerde 1734, Nov. 20 te Duisburg over ,,deOrgano
Tactus”  en promoveerde aldaar 24 Nov. tot Dr. med.
op ,,Antiquissima  Artium Botanica Amoenitate, Utilitate,
Cultura Principum”.]

1731, 9 Oct. Jan van Leeuwen Neomago Gelrus, Juris-
prudentiae operam dabit.

1736, 4 Maart. Josephus van Odenkoven  Boxmeranus,
aet. 26, Summos in Medicina honores petiturus.

[Disputeerde 1736, Ma.art, te Duisburg rover ,de
Pleuritide.“]

1736, 23 Sept. Arnoldus Lambertus de .%sl Neomago
Gelrus, aetatis A. 21, Theologiae stud.

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

Nederlandsche wapens te Parijs.
In het Musée de Cluny  te Parijs bevinden zich een

groot aantal gehandschilderde glazen met wapens, hoofd-
zakelijk van Zwitsersche origine en ook een paar Vlaam-
sche en Hollandsche.

Onder No. 2127 op de eerste verdieping trof ik daar
de volgende aan.

Irtcop  Dingens en .Lee,l sijn huijsvrou  An. 1619. Een
huismerk tussohen de letters 1 en D zwart op goud.
* Daaronder een elkaar omhelzend paar en de volgende
woorden :

Gomende  wieder thuys met blijdschap en gesontheyt
Sijn de ouders verlicht van veel druckx en swaerheyt.

Hieronder een wapen zijnde een huismerk rood op
goud, bestaande uit een H en een M, verbonden door
een vertikale streep tusschen twee schuinkruisjes, en
op een bordje: Michiel van Heithusen en Agneet sijn
huijsvrou Ao 1619.’

Daaronder eene  afbeelding van een rustende man in
een luierstoel in een tuin en de woorden:

Tobias vermoyt sijnde  een rustplaetse vint
Is van de swalue dreck geworde  blint.

Het raam er naast heeft als wapen een huismerk rood
op goud tusschen de letters 1 en D. No. 2128.

lacob Dingens de Jonge ende Marike sijn huysvrou.
Ao. 1619.

Boven een elkaar omhelzende man en vrouw en eenige
familieleden op den achtergrond en de woorden:

Raguel en Anna comen  herlyde ontfanghe
Met Sara wordt het houlijk beganghe.

Dan een wapen zijnde een huismerk tusschen de letters
1 en P, bestaande uit een P en een M, verbonden door
een vert icale streep met dwarsarm, zwart  op goud.

E n : Jan Petermans en Merike ran Cfoch sìjn huysvrou.
Ao. 1619.

Daaronder een zittende man met een engel en drie
vrouwen en de woorden:

De oude Tobias sijnde met blintheyt  beuanghe
Heeft oock wederom sijn gesicht  ontfanghe.

’ No. 2037 vertoont een biddende man en vrouw met:
Jan Herbert (gebroken). . . ken sijn huïjsvrou.. . . . en
de woorden (zonder wapen):

Sij doen haer gebeth tot Godt met groot ootmoet
Ende  worde vande  duuel Asmodeus behoet.
Alle drie blijkbaar door denzelfden schilder.

STEENKAMP.

Geslacht Wintgens.
Omtrent een tak dezer familie kan ik het volgende

mededeelen.
Henrich Wintgens, burgemeester te Duisburg, was
gehuwd met Anna Maria Fellirtger  en had tot zoon :
Johann Peter Wintgens, geb. te Duisburg 28 Maart
1699, predikant te Buderich, Xanten en Rees, over-
leden 2 Sept. 1768 Hij was te Wesel 20 Januari
1729  gehuwd met  Julzana von de Wal/,  geb. te

111.
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Wesel 14 Juni 1700, overleden te Rees ? 19 April
1768; dochter van Henrich,  koopman in hout te
Wesel, en van diens 20 vrouw Stisanna  B r a h m .
Zij wonnen 0.8.
J o h n n n  Herlrich  Wintgens,  geb.  1  Januari  1730,
predikant te Rees en te Wesel,  overl .  te’?  den?
huwt 10 October 1763 te Zutphen? met F r a n c i n a
Charlotta  Schluiter,  geb. te Zutphen 26 Febr. 1732,
overl. te Wesel? 7 Mei 1777;  dochter  van Ds.
Abraham Jacob Schl.,  predikant te Zutphen, en van
Catharina Beertruid  d’outrein  (Ned. Patricaat  1X,
352).

Zij wonen:
1. Johann Peter Ab’raham  W., geb. 26 Oct. 1766, t

10 Mei 1769.
2. Johann Henrich Qoswijn  W.,,  geb. 21 Mrt: 1766,

t 3 Mei 1766.
3. Johann Peter Abraham W., geb. 18 Januari 1770,

predikant te Oldenzaal 6 Mei 1792, Vianen 29
April 1798, Groningen 16 April 1816. Emeritus
1843. Einderloos overleden te Groningen 18 Sept.
1847.

Hij huwde 10 (ondertr.r21  Sept. 1796 op ,,Ber-
genpas” bij Zutphen) met Bernarda  Antonia  Val-
ckenier,  j- Oldenzaal 7 Aug: 1797; daarna ‘LO in
1806 met Barbara Elisabeth can Doorninck(Stam-
en Wapenb. 1, 204).

4. Juliana Cathnrina  Qertruid  IV., geb. 14 October
1771. Zij moet te Oldenzaal gehuwd zijn geweest.

Waarschijnhjk  is deze familie, althans deze tak, ge-
heel uitgestorven. De herinnering er aan blGft  tot heden
in wezen door een fraai, doch jammerlijk vervallen,
geschilderd portret in ovaal (78 X 64 CM.)  voorstellende
Johann Peter, hierboven vermeld. Het hangt bij een
Alphensche familie en draagt op de achterzijde het
opschrift : ,Johann  Peter Wintyens,  aet. 30, 1729.”

Den naam van den schilder kon ik bij slecht licht
niet ontdekken.

Bij dezelfde familie hangt nog een geschilderd portret
van C. plat2  Wochendorff, uit 1660. Stelt iemand daar-
in belang dan kan ik wel nadere inlichtingen verstrekken.

W. M. C. RECIT.

Gemeentewapens.
Bij Koninklijk besluit van 27 Maart 1926, No. 67, is

aan de gemeente Emmen (provincie Drenthe) het na-
volgende wapen verleend, zijnde :

Schuin gevierendeeld van zilver en sinopel, het eerste
kwartier beladen met een ploeg, het  derde met een
turfsteker, beide van natuurlijke kleur.

Bij Koninklijk besluit van 16 Juni 1926, No. 89, is
aan de gemeente Herwen  en Aerdt (provincie Gelder-
land) het navolgende wapen verleend, zijnde:

Gedeeld : 1 in goud een geopende, gekanteelde burcht
van keel met twee ronde vensters en een vierkant venster
van zilver (2 : l), voor de deuropening een slagboom,
eveneens van zilver; II doorsneden: a. in zilver drie
papegaaien van keel (2 : l), b. gedwarsbalkt van zilver
en azuur van 10 stukken met een goudgekroonden leeuw
van keel over alles heen. Het schild gedekt met eene
gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten.
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-4. Bij Koninklijk besluit van 28 Juli 1926, No.  49, is
aan de gemeente Vuren (provincie Gelderland) het na-
volgende wapen verleend, zijnde :

Gedeeld: 1 in zilver twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken van keel en een merlet van sabel in den
rechter bovenhoek; 11 in keel twee beurtelings ‘gekaxi-
teelde dwarsbalken van zilver.

Wapensnijder. Octroy voor Bedion d’rlssigny,  gout-
smidt  ende wapeusngder  inden Elage  om bij  hem ofte
sijuen soon alleen ende bu nijemaut  anders inden Landen
van Hollant ende West-vrieslant ,  eenige  zegels ofte
stempels tot behouff vande  voorsch: Landen daer op
slax@ wapen  su l  staen, mogen naemaecken. 19 Aug.
lti24. (Octroyen Holland no. 7).

(Zijn zoon heet,te ook Uedion  en was toen 26 jaar oud.)
P H . V A N  ROMONDT.

De Mey.  ,Nederland’s  Adelsboek,  j rg.  1926:  Anna
Wgntgens  werd gedoopt te Hoorn 31 Juli 1688.

P H . VAN R O M O N D T .

_.~~__
VRAGEN EN ANTWOORDEN..~~ ~~

Baerle (van). (XLIV, 244). Zie de bronnen in Petit’s
Repertorium 1 bl. 1129; verder de Alba StudiosoPum,
de klappers op de genealogische t i jdschriften; Oud-
Hol-land 1886,  jaargang IIL (afl. 4) en vlg.; Beschr.
van Bommel door een Gelderach Rechtsgeleerde bl. 133;
Nadere bijzonderheden betreffende Const. Huygens en
zijne familie, medegedeeld door A. D. Schinkel (niet in
,den handel) 1801, id. tweede stuk 1866. - Over Lamb.
Barlueus  vind ik nog aangehaald: Saxii Onom. P. IV
p. 374,  de Chalmot Woordenb. 11. D. bl. 100 v. en
Siegenbeek  Gesch. der Leydsche Hoogeschciol  1 D. bl.
163. 176. 11 D. 124.

H. v. D. v. H.

Baerle (van). (XLIV, 244). 12 April 1665, doapge-
tuige te Scherpenisse Elisabeth L:an  Baerle.

Regeering van Breda :
1660 Peter van Baerle, Schepen.
1661 Hendrik vaia Baerle Pelersr.
1674 Jan van Baerle.
1689 Mr. Hugo van Baerle, burgemeester.
Breda. P. BINKEORST  VAN O U D C A R S P E L .

Baerle (van). (XLIV, 244). In huwelijksboeken te Gro-
ningen vond ik onder proclamatien: Juhallnis  Ernnciscus
Xauerius  1’. Baerle van Utrecht en Tecla Johanna Droper
pro qua de Heer en lMp. W. Cremers en de Heer en LM’.
J. Pathuis als testamentaire curatoren 29 Mei 1784.

Ede. I(UYCK.

Boelhouwer-Smit. Biographische gegevens gevraagd
en het voorgeslacht gezocht van Jan Boelhouwer e n
Jansje  Smit, die te Utrecht huwden 20 Mei 1773. Mogelijk
zijn beiden van Breukele,l  afkomstig 2 Hun wapens ?

Maarsbergen  (Utr.): NIEUWENKAMP.

Brocx.  (XLIV, 247). Uit het echtpaar Jan Manuel Br.
en Anna Catharina Ross, werd o.a. te Waalre in 1791
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geboren Paulus Henricus Br., j- ‘s-Gravenhage 29.3.1863,
ridder Ned. Leeuw, raad-adviseur Dept  van Justitie, die
te Nuenen 1) 14.3.1819 huwde met Clara Catharina van
Renesse, geb. Bergeick 1790, t ‘s-Gravenhage 14.11.1871
(dr. van Lodewijk  Gerard en Johanna Chisliana  Kass).
Uit dit huw. werden 31.12.1819 en 17.1.1821  te’s-Graven-
hage een zoon en 28.12.1826 te Brussel eene  dochter
geboren.

De op 31.12.1829 geboren zoon is Lodewijk Gerard
Brocz,  -f ‘s-Gravenhage 2.12.1880, adelborst 1834, adel-
borst le kl. 1838, luit. t/z. 2de kl. 1846, luit. t/z. lsto kl.
1853, leeraar  Marine-Instituut (18&7-1868),  kapt.-luit.
t/z. 1861, minister van Marine (achtereenvolgens in de
kab ine t t en  Fock, Thorbecke,  Fransen van de Putte)
1868-1873,  gep.  a ls  kapt . - lui t . 1870, minister van

17.16.1873 wegens .verwerping zijner begrooting voor
1874. - Ridder Nederl.  Leeuw, ridder-grootkruis Eiken-
kroon en Medjidié (‘l’urkijej.  Hij tr. 1” ‘ s -Gravenhage
28.11.1866 Qeertruida Helena Mathildn Pudlberg, geb.
‘s-Gravenhage 1832, t Helder 17.8.1864  (dr. van J o h a n
Hendrik en Alida Maria van Neck). Hij tr. 2” Nieuwe-
diep 13.12.1866 Andijra  Maria Haremaker, geb Helder
6.8.1843, t Nieuwediep 1866 (dr. van Jan  en Aizna
PetroneZla Feitz). - Hieruit, d.w.z. uit lste huw., minstens
4 k., waarvan Jan Hendrik,  geb. Willemsoord 6.9.1867,
reeds 29.10. d.a.v. overleed, en Johanna Christinu,  geb.
Nieuwediep 10.G. 1862,  den 7.2.1863 ald. overleed. - Uit
het 2de huw. eene  dochter, geb. Nieuwediep 22.10.1866.

‘s-Qravenhage. M. G. W I L D E M A N .

Bron. (XLTV,  247). Qcertruyt  l’a?z de Werck  huwt te
Oeertruydenberg  1 8  A p r i l  1627 als j .d.  v.  Geertr.bg
Ds Johannes Bron j.m. van Hadamnr Nassou, predikant
te Sprang.

Breda. P. B INKHORST VAN O U D C A R S P E L .

Bruyns. (XLLV, 248). Gehuwd te Breda 13 Juli 1727,
Jan Bruins, canonnier en Willemina  Borrest, waaruit
gedoopt 9 Oct. 1727: Jall.

Breda. P. B INKHORST VAN O U D C A R S P E L .

Cloppenburg. Pieter Cloppenburg,  volgens ecne  acte
voor not. Van der Ven, dd. 7 Dec. 1666, makelaar, oud
38 jaar, dus geboren circa 1618 en i_ Amsterdam 16 Oct.
1680. Hij werd G Nov. 1666 tot makelaar aangesteld
en woonde N. Z. Achterburgwal.

Tr. 1) Amsterdam (?) den.. . . Cornelia de Kop (Cockz);
tr. 2) ondertr. Amsterdam 19 Febr. 1667 Margaretha

Perharen  van Rotterdam, oud 43 jaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes CI. Testeert voor not. Pieter Schabsalje

6 Maart 1708; erfgename: zijn zuster Evaen  broer Dirk C 1.
2. Eva Cl.
3. Dirk Ct., ged. Amsterdam (Oude kerk) 16 Nov. 1660;

moeder Cornelia Cockx; getuigen: Wilhelm  Cl., Harmen
Verwou,  Cornelia en Maria Cl.

[Voor not. Laurens Lamberti (deel 670) werd 1649

1) Blijkens een mij indertijd door den ambt,. ran den,,B  S.,te
Nuenen  verstrekte inlichting is deze  acte “bijna uitgt=gaan  en lqrla niet
meer te lezen”! Het zou dus niet onmogelik  ziju,  dat vour Iiaus
moet worden gelezen Kassa.
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opgemaakt: Inventaris van de nagelaten goederen van
zal. Jan Evertssen Kloppenboch, boekverkooper te A.
Hierbij wordt o. a. vermeld een Specificatieboek van de
meubelen en huisraad van J. E. Cl., onder zijne kinderen
verkocht, gedateerd 2 Juni 1649; als zijn erfgenamen
worden opgegeven: Evert Cl. (reeds overl.), Trijn  Jans
Cl., Herman  PerKouw? Cornelia en Maria Cl.]

Hij tr. Abcoude (ondertr. Amsterdam 16 Mei 1697) Quiri-
na van Swoll,  ged . . . ., dr. van Isaac v. S. en. . . . eerder
gehuwd met Cornelis Coop a Qroerq  wonende 0. Z. Achter-
burgwal. Huw. voorwaarden voor not. Adriaen van Santen
(no. 3867-fol. 201) 13 Mei 1697; hij was koopman en
woonde Fluweelenburgwal. Uit dit huw.: Cornelia  Marga-
retha, gedoopt Amsterdam (0. K.) 6 Juli 1704.

4. Pieter Cl., tweelingbroeder van Dirk.
Grafboek Zuiderkerk: 29 Nov. 1702 begraven Pieler

Cl. int. Leprozenhuis.
Alle gegevens betr. Pieter Cl., zijn zoon Dirk e n

hunne echtgenooten Cornelia de Kop (Cockx) en Quirina
van Suoll zijn zeer welkom.

‘s-Crarenhage. P H . V A N  ROMONDT.

Cremer. (XLIV, 247). Thomus Z’heodorus  Cremer, zn.
van ? geb. te ? 8 Maart 1743, overl. Rotterdam 21 Ja-
nuari 1816, tr. 10. te ? den ? Adriana vau Stieten,  dr.
van ? geb. te ? den 10 Dec. 1738, overl. te ? 19 Maart
179,7,  tr. 20. Zalt Bommel 21 October  1799 Theodora
Hendrica  Verploegh, dr. van Mr. Govert  eu Anna Pe-
tronella  de Roock,  geb. Zalt Bommel  27  Oc t .  1762 ,
overl .  to ? den ?

Vl. J. H. v. L. v. D. H.

Evers. (XLIII,  248).  Jan Casper Buers ondertrouwde
te Harlingen 7 Mei 1797 en huwde 21 Mei d.a.v. met
Anna aaria  1 ouosailzt.

Hij was geboren te Leer in Oost-Friesland, was laat-
stelijk kapitein-plaatselijk commandant te Arnhem en
had uit zijn huwelijk 6 zoons en 4 dochters. Uit de
oude officiersboekjes en uit de acten van den Burg. Stand
te Arnhem, waar hij vermoedelijk overleed, zullen zijn
sterfdatum; resp. zijn ouders en zijn ouderdom gevonden
kunnen worden.

Zijn vrouw was geboren te Harlingen 12 Sept. 1768
en overleed te Arnhem 24 Maart 1840; zij was een
dochter van Meile Toussaint,  J. U. D., advocaat bij het
Hof van Friesland, wonende te Harlingen en te Dokkum,
en van diens eerste echtgenoote  Attica Haitsma.

Gelet op zijn voornamen zal *Jan Casper Euers e e n
afstammeling zijn van Dr. ,Johan  Casper Euers, advocaat
te Aalten en Bredevoort,  als zoodanig voorkomende in
1704 en 1712.

d. SI. W. W. v. R.

Oratiaen.  (XLIV, 248).  P e t r u s  Liber2  Qratiaen  in
1793 als predikant naar Indië, 1796 als predikant te
Trinconomale op Ceylon, 1797 krijgsgevangene der Engel-
schen  te Negapatnam, gestorven ongeveer 1806. Zie:
v. Troostenburg de Bruyn, Biogr. W.boek Oost-Indische
Predikanten 1893.

Amsterdam. A.B. VAN DER VIES.

Haeck. (XLIV, 248). 1 n afschriften van Groninger
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doopboeken vind ik 16 Nov. 1694, Vrijdag, Harmen,
z. van Jan Baeck en Anneye  Crans. Volt (3).

8 Juny 1703, Vrijdag, Hendrik z. v. Albert Baeck
en Hilligen Albe&.

Ede. KUYOrC.

Hoffmann. (XLIV, 260). Aanvulling :
Ad I. Adriaan Hoffmann:  koopman te A’dam.
Ad. I. 1. Willem Cfuallherus  v. d. Muelen:  zn. van Mr.

Samuel en Sophia Illaria  Boudaen.
Ad. 11”.  Charlotte Petronella Anne van de Poll: dr. v.

HarmenenJeanneCharlotteEntropMuller.  Zij tMaarsen
17. X11.  1878.

Ad. 111”. Adrinau  H o f f m a n n :  Secretaris  van Jut-
f a a s .

A. S.

Lix Raaven. (XLIV, 263). Over deze en aanverwante
families v indt  men aanteekeningen  in de ,Jaarlijksche
Verslagen van het Geschied-, Taal-, Land- en Volken-
kundig Genootschap, gevestigd te Willemstad op Curaçao”
en in ,De Nederlanders op de West-Iudischo eilanden”
door J. H. J. Hamelberg.

Zoo o.a. veroverde in 1726 de Curaçaosche kapitein
Balthtrzar Lixraaven  het schip van den beruchten piraat
J u a n Antonio Dias de la Rabbia.

J a n  Lixraacen  werd 12 Sept .  1764 aangesteld tot
commissaris van den train en de vivres; in Juni 1781
volgde hij den gouverneur Jean lsai Claris Rodier de
la Brugière op, met den titel van Luitenant-gouverneur.

Bovendien berusten op het Algemeen Rijksarchief,
behalve de kerkelijke registers van onze West, ook nog
de rechterlijke, administratieve en andere archieven,
welke gemakkelijk te raadplegen zijn, door gebruik te
maken van de zeer uitvoerige, gedrukte inventaris.

‘s- Gracenhage. P H . VAN R O M O N D T.

Malherbe. (XLIV, 2öl). Ida Helena van de Werck,
ged. Baardwijk 6.4.1682, vertrekt van Sprang 17.1.1726
naar Berlicum en van daar 9.7.1768 naar Geffen (blijkens
de l i d m .  r e g . )  - Zij tr. Nicolaes  lWherbe, schoolmr.
te Mi d d e 1 r o d e, die 17.1.1726 van Sprang naar Berli-
cum vertrekt en ald. + 16.2.1747.

‘s- Qr. M. G. W.

Maris (XLIV, 261). Aldaar vermeldt ir. A. J. L. Juten
den oorsprong der ,Bergen-op-Zoomsche  familie Maris”  i).
De lezer van mijn vraag in XL11 kol. 23 weet, dat de
chirurg@ Maris  geboortig was uit lI.aalwijk;  zijn voor-
noch nageslacht is bekend. Evenmin kan bedoeld z@
de familie Maris, die sinds 1-74  in de omstreken van
Willemstad bloeit, daar deze uit Vlaanderen afkomstig
en  alda.ar  te volgen is; op haar genealogie hoop ik
nader terug te komen.

Arnhem. J.  C.  MARIS.

Neomagus. (XLIV, 261). Johannes Neomagus,  zn. v.
Ds Johannes en Susanna  Samuelina Walerbeek,  geb. Mei
1696 te Vessem,  stud.  Leiden 4.10.1713,  pred. Bakel
1723, Nunen 1728, t 26.11.1761.
--~-

1) Het bestaan dezer familie ia nog uit niets  gebleken.
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Hij was gehuwd 10 met Johanna van Bemmel van
Eindhoven, 2’ 14.2.1740  met lda Helena van  der Werken
v;tn Vechel.  In beide huwelijken had hij 7 kinderen.

Zie: Boekzaal  1’762  Januari p. 76.

Amsterdam. A. B. VAN DEH. VIES.

Rhoer (de). G evraagd worden nadere gegevens be-
treffende A/l?za  Alida  de Rhoer, die 9 Januari 1732 te
Huissen huwde met Joala ,Jo92us  ran den Reuvel, ged.
Schiedam 6 Febr.  1724, overl. te ? den ‘r, zn. van Jan
en Luytje LMaatleen.

Vl. J. H. v. L. v. D. H.

Zeer  waurschijul~jk  was zij de in k. 263, r. 1 v. b.
genoemde Anna Alrttn  de Rhoer.

RE D.

Stockum (van). De CommissarisGeneraal  voor O.-
Indië Hendrik vari Stoc,kum werd te Amsterdam (O.K.)
gedoopt 16 Nov. 1739 als zoon van Jn~a  van Stockum
en Willemijntje Deunk.  Do Indische testamentenboeken
leeren,  dat zijn vader later hertrouwde met Eemmetje
Heerdinck  (Heerding); uit dat tweede huwelijk werden
twee dochters geboren: Dirkje 1’. S., gehuwd met Jacobus
Coenradus Felix Cox,  die in 1792 stierf als onderkoop-
man der C.I. Compagnie en Ye administrateur van den
medecinalen winkel des kasteels  van Batavia, en Aren-
dina \l’iZheZvninn  v. S., die achtereenvolgens huwde: 10.
Anrt Brouwer, koopman te Amsterdam, en 20. Johan
Samuel Frederik Schiffeler, die in 1798 te Batavia orer-
-leed als koopman derzelfde Compagnie en 10 admini-
strateur van dien medicinalen  winkel, enz.

G e n o e m d e  Jan v. S. had een broeder Wouter*  21. S.
Verder was er in 1793 eene  nicht Hendrina v. S., we-
duwe van Willem ter Meulen.

Gaarne zag men de vraag beantwoord of voormelde
Commissaris-Generaal, die o. a. een molenijzer in zijn
wapen voerde, behoorde tot het geslacht van molen-
eigenaars van denzelfden  naam, dat omstreeks 1680-
1740 gebloeid heeft te Utrecht, Delft, den Haag en
Haarlem. Aangaande dit laatste geslacht bezit ik tal
van gegevens.

Nice. J. DE G R O O T.

Ver Huell. In de ,,Genealogie  van het Geslacht Ver
Huell” vau Vorsterman van Oyen en Honig en in Ned.
Adelsboek  1918 vangt de genealogie van dit geslacht aan
met &uirin,  die in 1680 te Zutphen woonde en daar huwde
met Ludgert van S~hoolwyck.  Van de herkomst van dezen
Quirin is niets bekend. Daar de gchoolwick’s  een aan-
zienlijk geslacht waren, is het niet waarschijnlijk dat de
echtgenoot van Ludgert een homo novus was. Intusschen
blijkt uit de ,,Genealogie van het geslacht Sels-van Löben
Sels” van Wijnaendts van Resandt, dat in 1604 van ge-
noemden Quirin nog twee broeders en zijne moeder in
leven waren. Die broeders heetten Derrick en J o h a n
welke laatste misschien dezelfde is als de proost en
kanunnik van St.  Marie Jokannes,  die 2917,  1619 te
Utrecht overluid werd. In dat geval zullen ook wel de
andere Verhuell’s die te Utrecht in het einde der 16de
en het  begin der 17de eeuw voorkomen en  in  den
zNavorscher”  van 1886, 1888 en 1889 vermeld worden,

en waarvan de echtgen., van schepen Arent van der
Sande ook drie weerhaken voerde, tot hetzelfde geslacht
behooren, evenals de kanunnik ten Dom Jan, die op een
van Scorel’s groepen van de Confrerie van het Heilige
Land in het Centraal Museum te Utrecht voorkomt en in
1630 het Heilige Land bezocht. Wie over deze Utrecht-
sche Verhuell’s of over de eerste generaties der Geldersche
Verhuell’s aanteekeningen  bezit, zoude daarmede  onder-
get. een groot genoegen doen. In ,, Het Leven en Karakter
van Carel Hendrik graaf Ver Huell” door Q. M. R. Ver
Huell worden twee officieren Ver Huell vermeld, die onder
Prins Maurits bij het beleg van Groen10 tegenwoordig
waren; een hunner zoude  later gesneuveld zijn. Zijn deze
beide officieren wellicht de gebroeders Qijsbert  en Qerhard,
die de tweede generatie van bovengenoemde genealogie
van hun geslacht vormen?

Dordrecht. A. STARINCI.

Walen-Pool. Lambertus lIVaZen,  geb. . . . ., Bailliuw
van Middelharnis ,  begraven aldaar ï  October 1706;
huwt te . . . . den . . . . Marin  Pool, geb. . . . ., begr. te
Schiedam 19 April 1’736.

Wie waren de ouders en grootouders van dit echt-
paar; wat voor betrekkiugen  hebben zij bekleed?

‘s-Cfraverrhage. G. H. J. GIJSBERTI  HO D R N P I J L.

Water (van de). Qerardus van de Waler,  chirurgijn,
ged. ?, t 9, zoon van ? en ?, trouwt te ? den ? CornelicL
Climmeras, ged. te ? den ‘r’,  t te ? den T, dr. van ? en
?. Hieruit :  Cferarda  Kornelia  van de Il’ater, ged. Beu-
sichem  13 Jan. 1701, begr. Tiel 31 Dec. 1767, tr. Tiel
24 Jan. 1723 Johan Simon Tielenius Kruijthoff,  ge-
boren Hees 30 Sept. 1694 (wanneer gedoopt?).

‘s-Gravenhage. P H . VAN R O M O N D T.

Weidenbach. (XLIV, 264). Volgens Wilbrenninck is
0. W. C. \I.eydenbach  geb. in 1766, trad in dienst 1787,
2de luit. cav. 4 9.1796; le lui t .  23.1.1814;  op n. a.
2 0 . 1 . 1 8 2 4 ;  t 6. Nov. 1828. In Krijgsgeschk.  archief
te ‘s-Gravenhage, waar collectie Wilbrenninck berust,
is meer aangaande hem te vinden.

‘S-01’. M. G. W.

Weyden (van der). (XLIV, 31). Een ingesteld onder-
zoek bracht het volgende aangaande dezen familienaam
aan het licht. Mede werden de beide deelen  van het
Poorterboek geraadpleegd, een en ander opgelegd ten
Gemeente-archieve. De diverse acts laat ik hieronder
volgen in chronologische volgorde. De huwelijken op
dezen naam werden stelselmatig vanaf 1690 tot 1811
door mij nagegaan. Als eerste acte trof ik aan:

1. Geh. 10 Oct. 1613:
Franchois de Uarcotieres L’Anglois  en
Maria Cornelis van der Weyde, ,van Nieumegen
wonende aan ‘t Bagijnhof.”

2. Ondertr. tusschen 8 Febr. en 3 Mei 16 18 to Utrecht :
Cornelis  Cornelisz.  van  der  Wey j.g. van U t r .
wonende in de Watersteeg en
Cuyntje  Jans ,j.d. van Culenborgh wou. aan de
Voorstraat”. [Zie no. 31.

3. Geh. 12 Sept. 1619:
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Cornelis van der Il’ey, wedr. van Cuyntgen Jansen
Janneken Huygen j.d. ,wonende  in de Voorstraet.”

4 . Qeh ‘?l l:i 2&19
‘Dirck Wardeli ,adelborst  van d e n  C o l o n e l
Ogle”  en

t Qeertruyt Cornelis van der Weyde, ,j.d. van
Uytrecht”.

5. Geh. 9 Juni 1639 :
Hans Bram van de Weyde, ,j.g. uyt de Paltz” en
Ccctharijn  Visser, wede. van Renert Schrick (n beyde
woon. ontrendt de madelenebrug”,  te Utrecht).

6. Geh. 1 Febr. 1646:
G e r r i t  Willemse  van Cleef,  ,j.g. van Utr. i/d.
preedickersstr.” en
Lijsbet II’illemse  van der Il.yden,  ,j.d van Utr.
i/d. backerssteeg”.

7. Geh. 4 Mrt. 1661 (i/h. ,,Antoniegasthuis”  getr.):
Jan van der Weyde j g. van Dordrecht en
Johanna Wa?ltenaer  j.d. van Utrecht.

8. Geh. 20 Aug. 1672 (i/h. ,, Antonigasthuis")  :
Johannes Peter N’eyerstraes  en
OGen van der Weyden.

9. Ondertr. Schoonhoven 9 Febr. 1674:
Volkert Barentssen t*an  der Weyde, ,soldaet
onder den Lieutenaht Colonel Faust” en
Johanna Hoogelund wede.

Getuige : Petrus Langereis.
10. Geh. 29 Apr. 1674 (proclam. te Schoonhoven) :

Willem Jansen wn der Velde, j.m. van Schoon-
hoven en
Cataryne van der Weyde, j.d. van Doesburg.

ll. Qeh. 27 Mrt. 1689:
Cornelis van aer Weyden ,buyten Tollsteeg” en
Marie van Sunderen ,buyten de Weerd”.

12. Geh. 24 Juli 1711:
fiicolaas van Langerack  en
Qeertruyd van der IVeyde, wetje. van Fredrilt
Timmerman.

13. Geh. 16 Febr. 1720:
Hubert vat& der Weyde, ,in de Sloresteeg” en
Jannetje va%  Rees, wede. van Johannes Wi’s-
man, n in de Bergstraat.”

14. Geh. 28 Juni 1740 (geboden te Blauwkapel):
Reyttier  Ket(h). ,J.M. op de Niewe gracht” en
Helena  van  der  ll‘eyden,  ,J. D. in de geerte
steegh”.  [Zie no. 161.

16. Geh. 17 Aug. 1757 :
Casper Spoor en
Helena van der Il’ijde wede. Ket(h).  [Zie no. 141.

(Casper  Spqor,  ge.b. van Amersfoort, een herbergier;
aldus het Poorterboek, ingeschreven 8 Sept. 1731).

16. Geh. 23 Mrt. 1761:
Johannes Barbas  en
Antonia  van der Weydelo.

17. Geh. 3 Mei 1763 (geboden te’ Zuilen):
Ja,i run der Weyden,  wed’.  .7annigie  Runnen-
bztrg en
A,rtonla  van der Ploeg.

18. Ondertr. Utrecht 20 Nov. 1766
Gerrit van der Vlier, wed?
te A’foort en
Helena vata  der Weyde te T.

van  Eoertie Lagerij

Jtrecht.
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Getr. te Amersfoort.
19. Geh. 4 Mei 1779:

Thomas de Vilik
Marrigje  van der Il’eqden.

[Een Thomas de Vink werd’23 Oct. 1709 ingeschreven
als poorter van Utrecht, waarbij als beroep opgegeven:
,Een glazemaker en verver.“]

Ongetwijfeld hebben we hier met méér dan een
familie van der ll’(e)yde(la)  te doen! Wanneer de vrager
nader preciseert, wil ik dan tevens met genoegen de
doopregisters nagaan-en het resultaat daarvan eventueel
in een der volgende afleveringen van het Maandblad
kenbaar maken.

V o o r t s  zijn mij 2 geheel verschillende Utrechtsche
wapens valt  der \I’eydert  bekend.

Ten  slotte  vond ik nog de volgende twee tma der
Ipeydela’s in het  le Dl.  van het  Utrechtsch poorter-
boek vermeld :

1. Floris van der Weyden werd tusschen  I 683/‘84 poorter.
2. Daem run (der) IVeyde ,, 1696/‘97
De namen van Il’(e)yden  en F(e)yden  komen óók :oor.

Maarsbergen. NIEUWENKAMP.

Onbekend wapen. Een cachet in het bezit van de
familie Sickinghe vertoont de navolgende wapens :

Het her. rechter schild: een pronkende pauw van?
ep een groen terras in een veld van blauw.

Het l inker sohild is  gevierendeeld.  le kwartier  in
zilver een hoorn met snoer van? 2e en 30 kwartier in
rood een halve lelie van? 4e kwartier effen rood (zonder
wapenfiguur).

Welke geslachten voerden deze wapens en hoe zijn
de kleuren?

Hilversum. Gt. 8. A. V A N  DE WAU.

Wasteeken nemen. Wat beteekende  (einde 14. eeuw) :
Wasteeken nemen tegen iemand?

S i n d o e  A g o e n g .  ’ H. H. E. LA N O E N M A Y R .
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Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten
van Holland en Zeeland;

door Dr. HENRI O B R E E N.

(Vervolg van XLIV, 266).

De Heeren van Teylingen en van Brederode.
H OOFDSTUK IV.

Over het stamhuis der heeren  van Teylingen
en hun huis te Warmond.

Algemeen werd de bekende ruïne van Teylingen bij
Sassenheim aangezien voor het stamslot en de baker-
mat der oude heeren  van dien naam, tot nu omstreeks
vif en twintig jaar geleden, in een opstel in de Bij-
dragen voor Vaderlandsche geschiedenis verschenen l),
wijlen prof. Fruin die meening  aanviel. Het huis, ,dat
tegenwoordig als het eenige  bij ons bekend staat”, -
zoo schreef hij 2) - is niet het oude stamslot, ,,dio
eer komt buiten kijf aan het Warmondsche steenhuis
toe”. Prof. Blok die in het Leidsch Jaarboekje van 1906  3,
een voordraoht over het slot Teylingen, gehouden voor
de leden der vereeniging ,,Oud-Leiden”, door den druk
gemeen maakte, viel aldaar Fruin’s zienswijze onvoor-
waardelijk bij. Evenwel traden kort daarna Mr. H. J.
Koenen  “) en Mr. J. M. Gülcher “) in het krijt om de
oude traditie te handhaven. Op mijn beurt zij het mij
vergund de aandacht voor dit twistpunt, waarover,
naar mijn oordeel, het laatste woord nog niet gezegd
werd, in te roepen.

Wi,i weten dat de bewijsbare stamvader van het
geslacht, heer Willem, wiens levensloop wij van het

1) Derde reeks, X, 2” paginatuur, bl. 78 vlgg., herdrukt: Verspreide
Gesobriften,  VIII, bl. 157 vlgg.

9) Verspr. Geschr. t.a.p. bl. 163-164. In het vervolg van dit op.
stel worden de Verspr. Geschr. aangehaald.

8) Bl. 103 vlgg.
4) De Wapenheraut, 10”  jaarg., bl. 7 vlgg.
6) Bijdr.  Vad. Gesch. 4” reeks, VII, bl. 191 vlgg.
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jaar 1198 tot zijn dood, op 6 Maart 1244, kunnen vol-
gen, heer van Teylingen was; dit blijkt uit een oor-
konde van 1236 s), welke ons wel is waar alleen bekend
is uit een afschrift van Corn. van Alkemade, doch aan
wiens nauwkeurigheid niet getwijfeld behoeft te worden,
daar de Procurator deze titulatuur volkomen bevestigt 7).
Heer Willem’s zoon en leenvolger,  heer Dirc (i_  19
N o v .  1282), wordt herhaaldeltik  heer  van  Teyl ingen
genoemd, maar bovendien komt bLj diens leven de naam
verschillende malen als plaatsaanduiding voor, en wel:

1’166, Aug. in een oorkonde van Graaf Floris V ,datum
et actum apud Telynge”, s)

1266, Dec. in twee oorkonden van denzelfden  vorst
,,aota sunt het apud Teylingen”, 9)

1271, in een oorkonde eveneens door Floris V ge-
geven ,,datum apud Thelinge”  l”) en

1270, in een open brief van heer Dirc h e e r  v a n
Teylingen, gegeven ,,tote Teylingen”, 1’) terwijl sedert
1270 een ,,capellanus de Thelingen” vermeld wordt 1s).

Het kan op geen redelijken grond betwijfeld worden, dat
met de in voorgaande teksten aangeduide plaatsbepaling
een woonhuis bedoeld wordt 1 s) ; te meer, waar in een aan-
teekening, nog bij heer Dirc’s leven opgesteld, gesproken
wordt van zekeren Hughe, ,sluter”,  d.i. portier, cipier, ge-
vangenbewaarder, van Teylingen. 14) Het is de woonplaats
van heer Dirc, den heer van Teylingen, machtig en invloed-
rijk ridder tgdens  de minderjarigheid van graaf Floris V,
die, wij zien het boven, in 1266 en 1271 bij hem vertoef-
de. ’ 5,

Dit huis, volgens de heerschende meening identiek met
de nu bij Sassenheim bekende ruïne, werd echter, zooals
gezegd, door Fruin naar Warmond verplaatst, en wel op
dezen grond: in November 1276 droeg heer Dirc  aan ‘s
Graven neef, Floris van Henegouwen, op ,in vrien eyghen
onse stienhuys ende ons8  woninghe tote Warmonde, die
wi daer hebben ende houdende sien, met thien morghen
lands, die an dat huys legghen  bi der oistzide”; beer Dirc
werd hiervoor leenman van den Henegouwer met de be-
paling, dat deze er na heer Dirc’s dood diens oudsten zoon
Willem mee zou beleenen, welke er op zijn beurt zijn
broeder Jan mee zou verleien. 1s)

Fruin nu ,, komt het waarschgnlijk  voor, dat heer Dirc
. . . , niet tevreden met zijn oude en misschien verouderde
woning, zich een prachtig steenhuis heeft gesticht in de
duinstrcek, waar ook de graaf bij voorkeur zijn verblijf
hield en zich meer dan éBn lusthuis  had gesticht, in de na-
bijheid der voornaamste steden van Holland” . . . . ,Op dat
slot, als ik mij niet bedrieg”, gaat Fruin voort, ,bedoelde
de rijke vader zijn oudsten zoon en diens nakomelingen te
vestigen, terwijl de tweede en zijn geslacht het oude, in

6) Oork. Hall. 1. no. 353.
7) Uitg. Pijnacker Hordijk,  bl. 98.
s) Oork. Hall. 11 No. 139.
Q) ald. N”.  151 en Nalezing N”. 41.
‘0) alb. No. 212.
‘1)  ald. No. 3 0 3 .
11) de Fremery. Suppl. oork. No. 209; aldaar ook een capellanus

van Sassenheim.
1s) Hiertegen: Koenen,  t. a.p. bl. íi’.
14) Beg. Flor. in Bijdr. Hist. Gen. XXII, bl. 218, N’. 174. De be-

teekenis sluter, rentmeester, is meer oost-middelnederl., zie: Verwijs
en Verdam.  Mnl. moordenb. VII, kol. 1322.

151 Zie: H. Obreen. Floris V, bl. 19 vlgg. en vooral bl. 20, n. 2.
1sj Oork.  Hall.  11.  N”. 322. Ce onjuiste%terpunctie is reéds  h e r -

steld door Fruin, bl. 162.
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vergelijking onaanzienlijke, huie
blijven bewonen.” 1’)

te Warmond zouden

Zou op zichzelf het verlaten van den stamzetel door den
hoofdtak van een geslacht en het overlaten van dit voor-
vaderlijk huis aan een jongeren zoon eenige  bevreemding
kunnen wekken, waar het zoo weinig strookt met de con-
servatieve neigingen der middeleeuwers, daarnaast kan
onmiddellijk, bij deze bewijsvoering, het onverklaarbare
verschijnsel opvallen, dathet Stamhuis, waarnaar de familie
zich genoemd moet hebben, en dat nu in 1276 aan een
jongeren zoon werd overgelaten, eigenlijk het huis te War-
mond heette Is), terwijl toch een huis Teylingen zeker
reeds sedert 1266 bestond.

Doch er is meer. Men moet niet over het hoofd zien
welke gevolgtrekkingen zan te maken uit de oorkonde van
1276, die moet dienen tot basis der stelling: het oude stam-
huis is het huis te Warmond. Men aohijnt te vergeten, dat
in de middeleeuwen het bouwen en bezitten van een ver-
dedigbaar buis, een steenhuis, een recht was, dat slechts
den landsheer toekwam. Elke onderdaan had voor het
bouwen de vergunning van den landsheer noodig en droeg,
was het huis eenmaal gereed, dit aan den landsheer op, om
het van dezen als leengoed terug te ontvangen. Hieruit
volgt noodzakelijkerwijze, dat in 1276 het huis te War-
mond eerst kortelings onder dak kon zijn gekomen en heer
Dirc  er dan ook het algemeen geldend recht op moest toe-
passen. Dat hij het huis opdroeg aan ‘s graven neef en niet
aan zijn rechtmatigen leenheer Floris V zelven, kan in ver-
band staan met een politieke kwestie dier dagen.

Het is bekend dat de Henegouwsche verwanten van den
graaf op zeker tijdstip een rol zën gaan spelen, die op den
duur er toe moest leiden het grafelgk gezag te ondermijnen,
met name doordat zij zich goederenin leen lieten opdragen,
waaronder versterkte huizen herhaaldelijk genoemd wor-
den. Dit leidde tot een twist, waarbij de Henegouwers het
moesten afleggen en genoodzaakt werden voor het wettig
gezag te bukken. 19) In deze omstandigheden blijkt de heer
van Teylingen, die voortdurend in nauwe relatie met de
Henegouwsche verwanten van Floris V had gestaan eo),
Floris van Avesnes als leenheer voor zijn huis te Warmond
te hebben erkend, doch bg de beslechting  der geschillen
door de uitspraak van Augustus 1281 21) werd in zake dit
huis bepaald, dat de graaf zou beslissen of de leenverhou-
ding zou blijven gelijk zij was, of dat hij eerder aan de
Henegouwers het geld, dat zij heer Dirc  voor zijn hulde
betaald hadden 2 2), zou wedergeven. De opdracht van 1276
was dus, gelijk veelal in die tijden het geval was, vergezeld
gegaan van een (koop)som,  door heer Dirc  ontvangen ; en
als wij nu bedenken, dat hij de Henegouwers van zijn kant
wel eens financieel had geholpen ‘*), dan behoeft de op-
dracht van het Warmondsche steenhuis nog niet eens uit
politieke oorzaak alleen verklaard te worden. 2 4)

17)  T. a. p. bl. 164, gevolgd door Blok, a.p. bl. 107-108. Het ligt niet
OD onzen wee hier te onderzoeken welk der later bekende kasteelen
ti Warmondu  hier bedoeld wordt. Een onderzoek daarnaar, met de
noodige topographische kennis verricht, zou zeker de moeite loonen.

18) Vgl. hierover ook Koenen,  t.a. p. bl. 12.
10) Zie over dit alles nader mijn Floris V, bl. 38 vlgg. en vooral

bl. 42 bovenaan.
S’J)  Zie o. a. Oork. Holl. 11. NOS.
alj Oork. HOL 11. no. 426.

51, 67, 68, 174, 1’75, 241, 291.

T De som sohiint 200 uond holl. te hebben bedraeen: zie het on-
uitgegeven stuk Gier  als bijlage  111  gedrukt.

._, ,

28) Oork. Hall. 11. No. 291.
94)  Dat de verhouding tusschen Floris V en den heer van Teylingen
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Evenwel staat &n zaak vast: bestond het huis reeds
vóór 1276, dan was het in ieder geval als leen opgedragen
gekeest  aan Floris V, den wettigen landsheer, en dan
kon daarvoor in 1276 geen andere leenheer worden er-
kend ; had heer Dirc dit wel gedaan, dan zou hij zich
schuldig hebben gemaakt aan felonie tegenover zijn
leenheer en dan had de bepaling ter zake in de uit-
spraak van 1281 wel heel anders geluid.

Wij  meenen  dus dat de prioriteit van het gassen-
heimsche huis boven alle bedenking verheven is, doch
wenschen nog in het kort melding te maken van enkele
argumenten van Koenen,  die in zijn aangehaald opstel
de meening van Fruin en Blok weerlegt 25), argumenten,
welke mijn zienswijze kunnen staven. Fruin s6) had
zeker gewioht gehecht aan een oorkonde van 1281 27),
waarbij de graaf aan heer Dirc  uitgebreide voorrechten
verkocht in de ambachten van Voorhout, Sassenheim,
Lisse en Hillegom; hij scheen daarin het bewijs te zien,
dat heer Dirc  zich eerst onlangs in deze streek geves-
tigd had en zich daar, door deze aankoop, een grond-
bezit vormde. Met Koenen meen ik echter, dat men uit
een stuk van 1269 2s) kan besluiten, dat deze aankoop
veeleer ten doel had ,completeoring  van heerlijke rechten
daar ter plaatse”, hetgeen te meer klemt, wanneer men
ziet, dat in 1339, toen heer Simon van Benthem  en zijn
‘eohtgenoote  met het huis Teylingen beleend werden,
daarbi de ambachtsheerlijkheden van Voorhout  en van
Lisse, wel als integreerend deel, gevoegd werden zs).
Terecht wast Koenen  verder op het belang, dat, althans
op het  einde der 130 en in het begin der 149  e e u w ,
de Sassenheimsche ,curia de Teylingen” had, als ,be-
heerschcentrum van een uitgestrekt bezit”. 30)

En ten slotte. Men schijnt de meening toegedaan,
dat, evenals onze rijkgeworden kooplieden der 17e en
180 eeuwen lusthuizen bouwden langs de Vecht of op
Waloheren, of onze fortuinlijke zakenmenschen der 208
eeuw villa’s te Wassenaar of in het Gooi,  ook de
13e-eeuwsche  ridders r iante plekjes in duinstreek of
polderland uitzochten, om daar versterkte sloten te
bouwen. Dit is ten eenen male onjuist.

Een steenhuis, een vrij kostbaar iets in die dagen,
voor onze streken tenminste sOa),  had in de eerste plaats
belang als verdedigingsmiddel. En nu heeft men blijk-
baar over het hoofd gezien, hoe, misschien reeds onder
graaf Floris 111, doch zeker onder graaf Willem 1, die
in den Loonschen oorlog heilzame lessen op dat gebied
zal hebben opgedaan, de smalle strook, welke, tusschen
duinreeks en waterplassen in, Kennemerland met Hol-
land verbond en mede, met het oog op de altijd onrustige

volstrekt niet vijandig was, bewijst de oorkonde van enkele maanden
voor de uitspraak vau Aug. 1281 dagteekenend  (Oork. Holl. 11. N”. 416)

(5) T.a.p. bl. 7-19.
9s) T. a.p. bl. 164.
171 Oork. Holl. 11. NO. 416.
9s) Alsvoren, 11. No. 51.
‘0) Reg. Flor. bl. 135. Zie: hoofdstuk Goederen.
8s) Koenen’s oamerkina, dat. indien in 1276 het huisonder Sassen

heil nop niet had besta&. di oudste zoon Willem door de reeelinE
,,dakloosT  zou zijn gemaakt, is in zooverre  niet doeltreffend, zrndi
Fruin, tegen wien deze opmerking gericht is, wel degelijk  het bestaar
van beide  huizen in dat jaar aanneemt.

ssa\ Floris V laat voor het bouwen van versterkineen in West
Frieiland  (omstr. 1285) steenen  uit Friesland komen, &ke de mon
niken  daar bakten (Matthaeus,  Analecta, 2~ uitg. 11 bl. 202),  al wordí
omstr. dien tijd een ,,steenhoven” bij Leiden vermeld (Reg. Flor
bl. 265, No. 305).

?riezen, uitstekend militair belang had, van een prach-
;ige verdedigingslinie voorzien werd. Haarlem in het
loerden,  Leiden in het zuiden vormden daarvan de
sleutels  31);  de sloten der den graven na- verwante
,n getrouwe Teylingen’s en Brederode’s voltooiden dit
rerdedigingssysteem doeltreffend ; een burcht bij War-
nond was omstreeks het jaar 1200 een luxe, waaraan
nen zich in die moeilijke tuden bezwaarlijk te buiten
zou zijn gegaan. Eerst sedert Floris V waren de tiden
iaartoe rijp.

**
*

Er is in verband met de heeren  van Teylingen en
zun huis te Warmond nog een tweede vraagpunt te
mderzoeken,  n.1. hoe lang  d i t  hu i s  aan  de  afstamme-
ingen  van den bouwheer is blijven behooren.

Fruin s2) beantwoordt deze vraag aldus,  dat  ver-
moedelijk Jan, heer Dirc’s tweede zoon, het huis na
jen dood van zijn ouderen broeder Willem in leen
kreeg, en het na Jan’s kinderloos overlijden op zijn
zuster Van der Wateringhe kwam, in welk geslacht het
tot  kort  vóór 1386 bleef,  het  jaar ,  waarin hertog
Albrecht  aan de Cisterciënser  orde het terrein afstond
tot stichting van een klooster 3s). Het wil mij voor-
komen, dat bovenstaande voorstelling van zaken, hoewel
zeer zeker gegrond op enkele waarschijnlijkheden, in
geenen  deele  met de werkelijkheid overeenkomt 34).

Bezien wij nogmaals de ons ten dienste  staande oor-
konden 3 5), om den leenrechtelijken toestand van het
steenhuis te Warmond met de daaraan gelegen tien
morgen lands te leeren kennen. Op 20 November 1276
verklaarde de heer van Teylingen voornoemd eigendom
opgedragen te hebben aan Floris van Henegouwen;
hij regelde tezelfder  tijd de vererving op zijn nakome-
lingen en bepaalde van wien het na Floris’ dood in
leen gehouden zou worden 36). Denzelfden dag gaf Floris
het goed aan heer Dirc  als leen terug en aanvaardde
dedoordezen gestelde voorwaarden van leensovergang s ‘).
Zijnerzijds beloofde de heer van Teylingen Floris als
leenman getrouwelijk te zullen dienen 3s). Twee dagen
later, 22 November, bekende heer Dirc  van Floris 60
pond holl. ontvangen te hebben op de 200 pond holl.,
die deze hem, Dirc,  schuldig was 39).  Zooals boven reeds
opgemerkt, meen ik deze som met de leenhulde in ver-
band te mogen brengen.

Alvorens nu de twee mogelijke reeksen van leenheeren
en leenbezitters nader te ontleden, wensohen wij ter-

(1) Over het strategisch belang van Haarlem: Huizinga in Bijdr.
Vad. Gesch. 4” reeks, IV, bl. 427 vlgg.; van Leiden: Blok, Holl. stad,
2e uitg. 1, bl. 12; van Téylingen  bg-Sassenheim,  aan den. zoom van
den Hout gelegen, Blok in Leidsch Jaarboekje, 1905, bl. 108 en noot
4 aldaar.- -.---_.

89) T.a.p. bl. 162-163.
*S;  Later Xariënhaven  genoemd. Het stuk is onuitgegeven en be-

rust in het Gemeentearchief van Leiden: Overvoorde. Archieven van
de kloosters 1 (Leiden, 1917),  bl. 252, No. 77, - Fruin t. a. p. bl. 163
geeft er de voornaamste zinsnede uit.

84) Koenen  behandelt deze kwestie niet opzettelijk, doch volgt
Fruin’s opvatting, welke door Gülcher  van zijn kant bestreden wordt.

8’) Ket is wellicht niet ondienstig op te merken, dat van de viJf
op dit geval betrekking hebbende stukken er tot nu toe slechts twee
bekend waren, n.1. Oork. Hall.  11. P”. 322 en 323.

“) Twee stukken hier als Bijlagen 1 en 11.
37) Oork. Holl. 11. N”. 322. Het stuk is alleen uit een afschrift in

een der registers van het A.R. 8. bekend.
8s) Oork. Holl. 11. No. 323. ook alleen uit een afschrift bekend.
80)  Bijlage 111.
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rotond op te merken, dat bg de reeds eerder vermelde
uitspraak van 1281, tusschen Floris V en zijn neef
Floris van Henegouwen gedaan, omtrent het huis te
Warmond bepaald werd : ,,Voort  v a n  d e n  huuse.  t e
Waermonde, dat die heere van Theylinge te leen helt
van haren Florense, dat sal aen ‘s graven wille staen,
weder hij liever hevet, dat die manschepe blijve  alzoe,
danne hij wederen  doe haren Florense alse vele, alse
dat huus haren Florense ende zire moeder ghecost hevet”.
Deze tekst laat aan duidelijkheid niets te wenschen.
De graaf kon, staat er te lezen, beslissen hetzij den
Henegouwer leenheer te laten, hetzij zelf daarvan de
leenheer te worden, doch dan tegen terugbetaling aan
Floris van Henegouwen en diens moeder, de Gravin-
weduwe Aleyd, van de door hen voor de leenhulde uit-
gelegde som (200 pond). Hoe in deze ‘s graven keuze
zich bepaald heeft weten wij niet, doch ik vermoed,
en hoop waarschijnlijk te kunnen maken, dat hij den
laatsten weg de voorkeur heeft gegeven 40).

Beschouwen wij eerst het geval, dat het huis aan
den Henegouwer bleef toegewezen. Wij zijn over de
Hollandsche en Zeeuwsche goederen, die Floris van
Avesnes enkele jaren na de uitspraak van 1281 bezat,
goed ingelicht door zijn bijzonder uitvoerig testament,
dat uit het jaar 1286 dagteekent 41). Wij vinden daar
gewag gemaakt van bezittingen op Schouwen en Bor-
se len  421, te Rijswijk,  Schiedam en ‘s-Gravenzande,
maar van Warmond wordt niet  gerept.  Al geeft  dit
stilzwijgen te denken, toch mogen wij het geenszins
als bewijs aannemen, dat de Henegouwer in 1286 zijn
Warmondsch bezit kwijt was. Vooralsnog blijven wi
hem dan nog in dit bezit veronderstellen. Nu was in
1276 omtrent de vererving der leenheerschappij  bepaald43)
dat, voor het geval Floris van Henegouwen zonder oir
stierf, het leen gehouden zou worden van zijn moeder,
en na haar dood van Floris’ broeders. De moeder, de
gravin-weduwe Aleyd, kwam niet in aanmerking; zij
overleed in Maart of April 1284 Q4),  toen haar zoon
Floris nog tot de leveoden  behoorde. Bij zijn overlijden,
dat tusschen 16 October 1296 en 28 Juni 1297 45)  voor-
viel, liet hij bij zijn echtgenoote,  Isabella, prinses van
Achaje (Morea), slechts een eenige  dochter 46), de her-
togin van Athene, na, die weliswaar van graaf Floris V
het recht had verkregen in de grafeltjkheidsleenen  haars
vaders te mogen opvolgen 4’), doch in 1308 door graaf
Wil lem 111  voor een jaargeld van 400 pond uit haar
Henegouwsche en Zeeuwsche goederen gekocht werd 48).
Men ziet ook hier geen sprake van bezit in Holland of
te Warmond, doch al hadden Floris en zijn erfdochter

40)  Ik merk hier op dat, afgescheiden van het bepaalde door de
uitspraak van 1281, bij kwestie%  van achterleen ‘s graven wil souve-
rein was; zie een tekst: Reg. Flor.  bl. 181, N”. 26, laatste regels.

41)  de Premery,  Suppl.  Oork. Hol].  No. 237.
48) Te Borseleo  beeat hij nog goed in 1295 (Oork. Holl. 11. No. 921).

Bezit op Noord-Beveland was in 1282 reeds vervreemd (ald. No.  466),
op Walcheren door de uitspraak in 1281 verloren (ald. No.  426).

43) Zie bijlage 11; de tekst van Oork. Holl. II. N”. 322 is hier be-
dor ven.

44)  Obreen. Floris V, bl. 33.
45) Oork. HOR.  11. No. 921, vergel.  met Rijssel B 1166.
46) Uit Oork. Hol].  11. No. 1036 blijkt, dat hij zonder zoons na te

laten overleed.
47) Rijssel B 1446; Oork. Holl. 11. N”*. 821 en 822, alleen in reqest.
4s) Bulletin Comm. Roy. d’Hist. de Belg. 20 reeks, IV, bl. 93; ook:

v. Mieris,  11, bl. 77.
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dit wel behouden, dan waren sedert 1308 hun rechten
toch aan de Hollandsche graven gekomen 4s).

Bezien wij nu de bepalingen omtrent de erfopvol-
ging der leenmannen, opgenomen in de oorkonden van
1 2 7 6  - altijd in de veronderstelling dat na de uit-
spraak van 1281 de Henegouwer leenheer was gebleven.
Na het overlijden van heer Dirc  van Teylingen - zoo
wordt er afgesproken - zal diens oudste zoon Willem
het huis verkrijgen als recht leen, dus enkel op mansoir
in dalende lijn te vererven, dooh er zijn broeder Jan
mede beleenen  ; sterven beide broeders zonder wettig
oir voor den vader, en was er dan geen andere broeder
in leven, dan zou heer Dirc’s oudste dochter het leen
krijgen. Indien deze zonder wettige kinderen na te
laten overleed, dan zou het huis komen op haar oudsten
en naasten erfgenaam van zwaardzijde,  en daaraan
blijven binnen achterzusterskind 50). Deze laatste clau-
sules meen ik aldus te mogen verklaren, dat na een
kinderloos overlijden van heer Dirc’s dochter het leen
zou komen aan haar naasten erfgenaam uit het geslacht
van Teylingen en dat het aan de afstammelingen uit
die familie moest blijven tot in de derde generatie.
Bepalingen dus, die zooveel mogelijk vererving in den
stam der Teylingen’s moesten verzekeren en slechts in
geval van uitersten nood vrouwelijke leenbezitters toe-
stonden; waar het een versterkt huis betrof, zeer be-
grijpelijk.

Toen dan ook heer Dirc  op 19 November 1282 over-
leed, moet het huis te Warmond zijn gekomen op zijn
oudsten zoon Willem, die evenwel enkele weken later
(1 Jan. 1283) zonder wettige nakomelingen stierf. Zin
broeder Jan kan in dien korten tusschentijd  misschien
door hem beleend zijn en het huis tot aan zijn dood,
die tusschen 12 October 1297 en 13 November 1304 te
te stellen is, bezeten hebben. Hij stierf evenwel kinderloos
en nu ben ik het, in afwijking van Fruin’s meening 51),
met Gülcher  5s) eens, dat de overerving op heer Dirc’s
dochter niet heeft plaats gehad, omdat beide zoons den
vader overleefd hadden, en zij slechts in aanmerking
ware gekomen bij hun beider overlijden voor den vader.

Buitendien is er geen bewijs dat de oudste dochter
juist diegene van heer Dirc’s  ons bekende vijf dochters
was, welke met heer Gerrit heer van der Wateringhe
huwde, zoodat de daarop gebouwde hypothese, die wil
dat leden van dit geslacht tot op- het einde der 14”
eeuw het huis in leen hielden, al zeer broos lijkt 5s).

Waren dus de Henegouwers na de uitspraak van 1281
leenheeren gebleven, dan was de leenband  met de Tey-
lingens op zijn laatst in 1304 (uiterste termijn voor Jans
sterfdatum), of, wil men de zuster van Teylingen als
erfgenaam beschouwen, in 1308 (overdracht der rechten
van de hertogin van Athene aan graaf Willem HT, zie
boven) verbroken. Heeft daarentegen de uitspraak voor
den Hollandschen graaf het gevolg gehad, dat hij de

.

49)  Fruin, t.a.p. bl. 163, noot 1, dit eveneens opmerkend, stelt dit
versmelten van rechten verkeerdelijk *bij het sterven van Jan van
Teylingen”, di. v66r 1304.

6s) In het Hollandsch leenreoht dier dagen zin dit de bij een op-
gedragen leen gebruikelijke clausules; zie o.a. Oork. Hol1  11. R’“. 873
(jaar 1294),  1094 (1299),  v. Mieris,  11, bl. 6 (1300) en Reg. Flor. bl.
155 (1336).

si) T. a. p. bl. 16L--163.
sr) T.a.p. bl. 194.
8s) Frnin zag dit ook in: t.a.p. bl. 163.
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leenheerlijkheid over het huis te Warmond aan zich
trok, dan waren de Teylingen’s reeds terstond (1281)
uit het leen gestooten, tenzij Floris V de bepalingen
der acte van 1476 heeft overgenomen. In dit geval is
echter 1304 eveneens de uiterste termijn, en wel de
alleruiterste, want ik geloof zelfs niet dat Jan van Tey-
lingen na den dood van zijn broeder Willem hem in
diens Hollandsche grafelijkheidsleenen, die blijkbaar
rechte leenen waren, is opgevolgd. Wij kunnen dit af-
leiden uit het in zijn tijd opgestelde leenregister van
graaf Floris V, waarin zijn Teylingsche leengoederen,
die na Willems dood aan den graaf teruggevallen waren,
zeer nauwkeurig vermeld staan 54),  van Hollandsche
leenen daarentegen met geen woord gerept wordt.

Trouwens ook deze Teylingsche leenen - waaronder
de helft der tienden van Warmend 55), de tins aldaar
en een jaargeld uit de visscherij ter zelfder plaatse -
vielen na oijn kinderloos overlijden aan de grafelijkheid
terug 56). Onder J ans eigen goederen, die aan de kin-
deren van zLjn  zuster Van der Wateringhe vererfden,
komen geen bezittingen te Warmond voor 57), zoodat
er van de theorie omtrent de vererving van het huis
te Warmond al zeer weinig overblijft.

Na dit alles, waarbij - ik erken het - veel, bij
gebrek aan gegevens, op de waarschijnlijkheid moest
gebaseerd worden, kan ik echter meer positiefs aan-
brengen. Ik houd het voor een zeer klemmend bewijs dat
herhaaldelijk genoemde uitspraak van 1281 in het na-
deel der Henegouwers besliste, wanneer ik er op let,
dat de oorkonde van 1276 verschillende malen voor
hen werd bekrachtigd, wel om als bewijsstuk te dienen.
Eerst verkregen zij  van het stuk een iidimus van den
bisschop van Kamerijk 58), daarna liet in 1305 de
hertogin van Athene door geestelijke en wereldlijke
heeren harer omgeving de authanticiteit  van evenbedoeld
vidimus nogmaals bevestigen 5g),  terwijl in een rol, in of
na 1292 opgesteld, deze en talrijke andere, den Hene-
gouwers nuttige, oorkonden wederom, deels in Fransche
vertaling, werden overgenomen 60). Een onbetwist bezit
van het huis Warmond had dit alles, dunkt ons, over-
bodig gemaakt.

Al weten wij nu niet juist wat er met het huis Warmond
na de uitspraak van 1281 en na het uitsterven van den
hoofdstam der Teylingens in 1283 gebeurd is, onwaar-
schijnlijk blijft het dat Jan van Teylingen het zou bezeten
hebben, en geheel zeker dat diens neven de Van de Wate-
ringhe’s het nimmer bezaten. Koch Jan van Teylingen’s
neef (oomzegger) Jan heer van der Wateringhe, overleden
na 1300, voor 1312, noch diens zoon heer Jan, heer van der
Wateringhe, vermeld van 1316 tot 1360, blijken het huis

44) Bl. 264, N”. 305.
65) N.I. die van Warmonderbroek, tusschen Lee en Zij1 (It.. F. bl.

195,  noot 1); de abdis van Rijnsburg had er een deel van (de Fremery,
No. 309, $38, en v. Mieris,  11, bl. 143); Jacob van den Woude, de
embachtsheer van Warmond, hield de andere helft (B. F. bl. 189,
No. .48).

3 In 1304 komen de tienden aan Dirc van Alkemade; zie: Fruin,
t.a. p. bl. 162; vgl. Regesta Hannonensia, bl. 12.

57) Ik dank mijn vriend, den heer W. J. J. C. Bijleveld, die door
onderzoek op het Rijka-Archief dit punt voor mij tot klaarheid bracht.

59 Dit was Willem van Avesnes, een broeder van Jan en Floris;
hij was bisschop van 1286-1296. Men vindt dit vidimus: Rasse1  B
1444 (Godefr. 1385).

68) Orig. Staatsarch. Bergen in Henegouwen.
6v) RGsse.1  rJ”.  1085 bis (B. 398).

Warmond bezeten te hebben. En nu is het van groot belang
op te merken dat nog bij het leven van laatstgenoemde,
in 1328 6 l), heer Gerard, heer van Voorne en burggraaf
van Zeeland, van graaf Willem 111,  ter verzekering van
een jaargeld van zeshonderd holl. ponden, onder meer,
nevens morgens land in Warmondergeest en Warmonder-
broek, ,,tusschen tien morghen ende twailven, daer ‘t huus
te Warmonde in staet” en ,den thins” aldaar ontving, ter-
wijl ,onse huys te Warmonde” daaraan werd gevoegd. 6 “)
Twee jaren later gaf de graaf den heer van Voorne 600
pond ,,te helpe om ‘t huys te Warmonde mede te verbete-
ren” 63 ), een waarlijk niet geringe som, waaruit wij kunnen
afleiden, dat het slot in diep verval was geraakt en wellicht
lang onbewoond was gebleven.

In een stuk van 1332, waarbij de heer van Voorne den
lijftocht vaststelt voor zijn tweede echtgenoote Elisabeth
van Kleef, worden wel de evengenoemde bezittingen te
Warmond opgesomd, doch niet het huis, dat wellicht
geheel vervallen was. 64)  Heer Gerard’s erfdochter Mach-
teld had in 1337 nog inkomsten te Warmond. 66)

In 1371 of 1372 vervielen, bij vrouw Machteld’s dood, al
haar leenen aan de grafelijkheid en zoo kon dan in 1386
hertog Aelbrecht aan de orde der Cisterciënsers  schenken
,onse hofstede van oude Teylingen, in de parochie van
Warmondt, met tien morghen lants”. 6 6,

Het eenmaal zoo trotsche steenhuis was verdwenen,
slechts een hofstede stond op de eertijds beroemde plek.

BIJLAGE 1.

1276, 20 November.

Wi Diederiic van Theilinge maken cent alle denghenen, die
dese lettren selen sien ofte hoeren, dat wi Florense van Henen-
gowe up hebben ghegheven in vrien eyghene onse stenhus ende
onse woninghe te Waremonde, die wi daer hebben ende houdende
siin, met dien morghin lants, die an dat hus ligghen bi de oest-
side,  ende daeraf siin man siin worden, ende ontfaen hebben van
hem te rechten lene in alsulke mauire, alse hiir na bescreve
es. Dat es te verstane dat Willem onse outste sone na ons dat
houden sal in rechten lene van Florense, ende Willem voert
suele verlenen Jhanne, sinen bruder. Ware oec dat sake dat
Willem ende Jhan sterven sonder witachtioh kint, ende wi el
negheneu sone ne lieten, so sout comen  up onse outste dochter;
alsoe ware dat. se storve sonder wittachteuh kint, so sout comen
up den outsten ende den naesteu van der sversiden, die hare
erfmag soude siin, niet te bestervene binnen achtersusterkint.
Dat hus ende dese woninghe, die voreghenoemt siin, salgheriet
siin Florense ende sinen arfnamen. Ombe dit stade ende vast
te blivene, so verbind ic mi in dese iegenwardeghe lettre, ghe-
seghelt met miins selves seghel. Dese lettre wart up die tiit dat
men scref ons Heren jaren dusent tuehondert sesse ende seven-

61) Op 14 Dec., dus kort na het overlijden van Voorne’s  moeder,
Catherine de Durbuy (+ 26 Sept. 1328). Bezat z;j het reeds als toe-
voegsel aan de haar door Floris V geschonken Teylingsche goederen?

61) v. Mieris,  11, bl. 474-475. - Wij herinneren er aan, dat de
tijns  aan Jan van Teylingen behoord had.

88) Reg Hann. bl. 189. - Het werd in datzelfde jaar reeds Oud-
Teylingen genoemd (Leenacten Gelre.  Uitheemsche leenen,  bl. 69);
een bewiis  te meer. dat die familie er toen niet meer woonde: VIP.
hier nootO66.  - Giiícher,  t. a. p. bl. 193, bewees dat Fruin te; oi-
rechte in dit huis een ander huis te Warmond wilde zien.

6‘)  v. Mieris,  11, bl. 529.
@) Reg. Hann. bl. 249.
66) Zie noot 33. - De stichting kwam eerst later tot stand; Hen-

ritus Thaborita (in Mathaeus, Analecta, 28 uitg. IIf, bl. 435) zegt
daarvan:.,Dominus  Johannes de Wouda fundavit in villa  Warmondt
monasfermm ord. Gist.  in loco deserto, dicto antiquum Teylingen,
eo quod domini  de Teylinghen ibi habitare consueverant.”
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tich, des vridaghes vore sente Cecyliendaghe, ghescreven ende
ghegheven.

Vidimus zonder datum, arch. Noorderdepartement, Rijssel, B
1444 (Godefroy 1385.) Onuitgegeven.

BIJLAQE  11.

1276, 20 November.

Wi Diederic here van Teylinghe maken cent alle den ghenen,
die dese lettren soele siin ofte horen dat wi Plorense van Hene-
gouen up hebben ghegheven in vrien eyghene onse steenhues
ende ons woninghe te Waremonde, die wi daer hebben ende
houdende siin, met tien morghiin lants, die an dat hues ligghen
bi der oestside, ende  daer of siin man siin worden ende ontfaen
hebben van hem te reghten lene in alsulke maniere, als hier
na bescreven  es. Dat es te vorstane dat Willem, onse ouste sone,
na ons dat houden sal in rechten lene van E’lorense,  ende Willem
vort suele verlenen Janne sinen broeder. Wart oec dat sake,
dat Willem ende Jan storven sunder witthagthio kint, ende wi
elghenen sone nelieten, soe sout comen  up onse ouste doghter;
alsoe wart dat soe storve sunder witthagthic kint, soe sout comen
up den ousten ende  horen naesten van der svartsiden, die hore
arfname soude siin, niet te bestervene binnen aghtersusterkint.
Dit hues ende dese woninghe, die vornomt siin, sal ghereet siin
Florense ende sinen vrienden te sinen dienste ende te sinen wille
of ende  up te varne ende te wesene, als up siin rechte eyghin,
dat men van hem te lent: hout, ende dit sol siin sunder allen
quaden  archlust ende sunder quaden  verpel  ende sunder jeghen
den rechten here vau den lande. Vort oft gheviele dat, Florens
storve sunder witthagthic kint eer myn vrouwe siin moeder,
soe selen wi dit hues houden van mire vrouen sire moeder ghelyc
vorsproken es gheliic van hem, ende  na mire vrouen of na hem,
storve hi sunder wittachtich kint, solen wyt houden ende onse
ofcomen als ghesproken es, van sinen broeder, die houden sal
thues ter Rivieren, of van des broeders witthagtic arfnamen.
Omme  dit stade ende  vast te blivene, soe vorbind ic mi in dese
jeghenwordighe lettre,  gheseghelt met mins sels  seghel. Dese
lettre waert op die tied, dat men scref ons Heren jaren dusent
tweehundert ses ende seventhic, des vridaghes vor sente Ceci-
liendaghe ghescreven ende gegheven.

Oorspr. perk. Staats-archief Bergen in Henegouwen. Zegel
verdwenen. Lacunes aangevuld uit een vidimus van 1305, be-
waard in evengenoemd archief.

Onuitgegeven.
BIJLAGE 111.

1276, 22 Nov. Gi)

NOUS,  Thieris sires de Thellingues, faissons savoir j tous que
Florens de Heynau nous a paiét et délivrét chienquante livres
de hollendois, en rabaut de deus eens livres, de quoi il nous
denau quautre plaiges. En tiesmoignaige de cuitanche nous
Thieris desusdis en avons idit Florent denées nos pressentes
lettres, saiellées de no saiel, l’an mi1  deus eens chyenquante sis,
le iour sainte Chechille.

Onuitgegeven stuk. Origineel verloren.
Afschrift archief Noorderdepartement te Rijssel, in perkamenten

rol: B 398 (Godefroy 1085 bis), stuk No. 7; ook geïnventari-
seerd onder B 1444. Waarschijnlijk vertaling.

(Slot volgt).

Familie-aanteekeningen van Vhelen,
medegedeeld door P. L. THIERENS.

In het Maart-nummer van ons Maandblad plaatste ik een
vraag naar dit geslacht. Uit de ontvangen correspondentie

'37)  Het zou mij te vervoeren hier uiteen te zetten waarom het afschrift
het stuk, waarschgnlijk  met opzet, tot 1256 terugbrengt.

blijkt mij dat meerdere leden van ons genootschap zich
voor de van Vhelen’s interesseeren, in verband waarmede
het wellicht van eenig belang is het onderstaande, voor-
komende in het familiearchief-Heldring  te Amsterdam, te
publiceeren.

Dinsdag den 23en September 1669 ben ik Mr. Hendrik
van Vhelen  advt., met mijn lieve huysvrouw Juffr. Cornelia
du Pont in de Nieuwe Kerk te Amsterdam getrouwd met
spelen des orgels in de Kerk en stads trompers  in te huys
ryden.

Op den 26en dag van Augusti ‘s jaars 1660 is myn lieve
huysvrouw des agtermiddaghs tussohen 4 en 6 uren zeer
genadelyk verlost van ons eerste kind, een dogtertje, het-
welke op den 29en daeraen volgende door Gods Goedertie-
ren Zeegen  den heyligen doop en de naem van Johanna
Clara  ontfangen heeft inde Grote Kerk alhier in ‘s Hage  :
Peter de heer Steven du Pont, coopmau tot Amsterdam ín
wiens plaatse myn broeder Monsr.  Cornelis van Vhelen te
doop heeft gestaen. Meters Juffr. Clara de Visscher wed.
wylen de Hr. Elias de Raat, ra& en rentmeester van de
stede van Cuylenborg en juffrouw Catharynn van Vhelen.

T-sschen  den 3 en 4 August des Vrydags s’nachts tus-
schen half twee en twee uren is mgn lieve huysvrouw ge-
nadelyk van onse eerste soon verlost, de welke op den 6
dito doorGodesgenadenden  heyligenen Christelyken doop
ende den naem van Ja% ontfangen  heeft in de grote Kerk
alhier in ‘s Hage anno 1663. Peters Monsr.  Cornelis van
Vhelen ende heer Willem Rosemalen, der Medicynendoctor
en borgemr tot Heusden in wiens plaatse ging de Hr. Hen-
drik van Ommeren borgemr tot Bommel en gede uteerde
inde Staten Generaal. Meter Jufir.  Cornelía de +ísscher
huysvrouw van den Hr. Willem de Visscher coopman te
Londen in Engeland, wiens plaatse supplieerde Mevrouw
Geuske Bruynen, huysvrouw van den Hr. Hendrik van
Ommeren,  burgemeester en gedeputeerde als boven.

Op den 16en October 1666 Vrydaags morgens ten tien
ure is myn lieve huysvrouw mer genadelyk verlost van
onze tweede dogter die op den 18den dito door Gods  genade
den heyligen  Christelyken doop is ingelyft in de groote
Kerk alhier en geheten Areradina  : Peters zijn geweest de
Hr. Adv. Mr. Rochus, naderhand pensionaris van de stad
Dordrecht en de Hr. Commys Otto Viglius, van wegens
Friesland gedeputeerde inde Generaliteits  rekenkamer,
welke beiden van huys zynde,  heeft de heer Advocaat
Splinter gesupplieert de eerste plaats en myn broeder de
advocaat Mr. Cornelis van Vhelen de tweede, Meters zyn
geweest Mevrouw Geuske Bruynen, hvysvrouw van denEd.
Heere van Ommeren burgemr.der stad Bommel en gedepu-
teerde in de hoogmog. Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden, Juffrouw Rebecca Manrou huysvr van den
heer . . . ., Coopm. tot Amsterdam, welke beiden mede absent
synde is de plaatse van de eerste gesupplieert en waerge-
nomeb by myn suster Catharyna van Vhelen en de twede
by Juffrouw Anna Clether huysvr. van de voorn. Commis
Otto Viglius, naderhand gedeputeerde in de Generaliteyts
rekenkamer.

Tusschen den 17 en 18 Augusti 1669 synde tusschen
Saturdags en Sondags een wynig na 12 uren is geboren
ons vierde kind, synde onse twede soon, dewelke  op den
voors. 1% Aug. des namiddag’s is gedoopt in de grote Kerk
alhier in ‘s Hage van Dominus Síggerant en geheten Hen-
drik van Vhelen. Peters zyn geweest Neef de syndicus der
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stad Salt Bommel, Gare1 van Ommeren, gedeputeerdeinde
generaliteyts rekenkamer en de heer en Mr. Aarnoldt Bail-
les, advt voor de Hoven van Justitie. Meters: Judith Hout-
tuyn, huysvrouw van myn broeder de Hr. en Mr. Cornelis
van Vhelen, dog heeft in absentie van neef van Ommeren
myn broeder Cornelis voorsz. de plaatse waergenomen.

‘s Woensdags den 27 Augusti ‘s morgens ten 6 uren is
onse moeder Juffrouw Clara de Visscher op Zuydwyk ge-
storven en tot Wyk by Duurstede in St. Jans kerk begraven,
den 3en Sept. daeraan volgende, oude styll684  als by haar
wapen, inde voorsz.  Kerk aan de Oost sy naast ‘s Heeren-
gestoelte hangende, te zien is.

Onsen oudsten soon de advocaat Mr. Jan van Vhelen is
op den 21en August 1696 getrouwt met Juffr. Maria Plas-
vat, wed. van Advt Mr. Jeremias Oxfort, inde Kerk tot
Sloterdyck.

Onse jongste dogter Arendina van Phelen is op dynsdag
den 270~  Sept. 1701 getrouwd met Monsr. Abraham de
Klerk, in ‘t gasthuys buyten de Waerdpoort van Utrecht,
weduwnaer.

Myn suster  Juffrouw Catharynn r*an  Vhelen, wed. wylen
Mr. Johan van Tongeren in zyn leven advocaat inde res-
pective  Hove van Holland in ‘s Hage, is binnen Utrecht
gestorven, den 19en Nov. 1712 en in de St. Nicolaas Kerk
aldaar met seven carossen begraven.

Onze jongste soon Hendrik van Vhelen capitain onder
‘t Regiment van den heer Colonel Bughwiths, in dienst der
Nederlanden, is getrouwt met jufirouw  Adriana Jacoba
Thierens, op den 3en Juni 1715 in de Kerk tot Soetermeer
in Holland.

Anno 1724 den 9en April is onse zeer lieve moeder Cor-
nelia du Pont in den Heere ontslapen, in den ouderdom
van 84 jaren nadat se samen zijn getrouwt geweest 63 jaren.

1724 den 3~”  October is overleden onze broeder Mr. Jan
van Vhelen op Curacou, daar fiscaal zyude en den 11 daer-
aen onse suster Juffr. Naria  Plasvat.

1726 den 7en Maert is overleden onse vader Mr. Hendrik
van Phelen, oud zynde 96 jaar, min 4 weken en 3 dagen.

Dit laatste is geschreven door Arendina van Phelen,
huysvrouw van Abraham de Klerk.

In bovengenoemd archief komt nog de volgende aan-
teekening voor van Arendina van Vhelen echtgenoote van
0. Cs. Heldring  (1721-1798).

Van Papa’s kant wiens naam was Hendrik can Phelen,
capityn onder ‘t Regiment van Duyst: overgrote papa
van Vhelen was uyt Duytschlaod van geboort  uyt een
vermaart huys om niet te verhoverdigen niet wil noeme
en is gecomen  in Bommel en getrout met Artie van
Ommeren,  een burgemeesters dogter en heeft gehad 2
soons  en eene dogter, de soon heeft voor advocaat ge-
studeerd en de dogter getrouwd geweest aan advocaat
van. Tongeren en de oudste soon Hendrik is getrouwd
a a n  cf. dzc Pont  eenige dogter van een coopman in
Amsterdam wier moeder was Juffr. de Pisscher,  daer
heeft hy in den Haag by verwekt 4 kinderen: J a n ,
Clara.Elisa,  Arendina en Hendrik. - Ja/1 de oudste soon
van den burgem. van Vhelen heeft voor advocaat ge-
st.udeerd  en naderhand als advocaat-fiscaal naar Suri-
name gegaan, doch oom Jan is maar agt dagen in
Surinamégeweest en toon gestorven, in den tyd toen du
Fai gouverneur van Suriname was, en sonder  kinderen
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na te laten als voorkinders van syn vrouw daar syn
WelEd.  stiefvader over was; tante C. E. is jongejuffer
gestorven en tante A. is getroud geweest met een burger-
heer juist niet van so een aanzienlyke familie maar hy
bracht geld mede met name A. de Klerk. De jongste
soon van den burgemeester H. is captyn geweest en ge-
trouwd met Adriana Jacoba Ihierens  en heeft 8 kinderen
gehad waarvan wy met ons vieren nog in leven syn nl.
Cornelia-Margaretha, Arendina (getrouwd aan den luyte-
nant Otto Gerard Heldring) Jacob en Benderina  Johanna.

Hierop volgen genealogische gegevens-Thierens die
hoewel onvolledig geheel juist zijn wat kan wijzen op
de betrouwbaarheid ook van bovengenoemde gegevens.

Inzake de vroegere generaties van het geslacht v a n
Vhelen vond ik in genoemd familie-archief de volgende
aanteekeningen  die slechts onder de grootste reserve ver-
meld kunnen worden:

Jan, graaf vun  Vhelen come vlugten uyt Duitschland
digt by Geulen, nalatende al syn vaste goederen om de
gereformeerde religie in den iare na gissing 1618, ge-
trout met Artie van Ommeren de dogter van Mr. B. van
Ommeren  burgemeester tot Zt. Bommel.

Hy heeft nagelaten 2 zoons en eene dogter, waarvan
de oudste soon burgemeester te Wyk by Duurstede, ge-
trouwd met Cornelia  du Polzt,  coopmans dogter van Jan
Dupont, moeder vrouwe Clara de Visscher, dogter van
Abram de Visscher en vrouwe Cornelia Cooymans.

Volgen verdere genealogische gegevens van Vhelen,
Heldring  en Thierens als bovengenoemd.

Ter gedeeltelijke bevestiging van het bovenstaande
vond ik:

27 Febr. 1619 getrouwd in de Groote Kerk te ‘s-Gra-
venhage Johan van Veelen,  camerling vanden Grave van
Cuylenburg jongman  en Margrieta Lybergen, weduwe van
Andries Jansz Steenwijk.

12 Mey 1624 ondertrouwd Jan van Veelen  wonende
te den Haag weduwnaar en Aertge van Ommeren  van
Wyck (by Duurstede) wonende te Haeften.

. . . .1687.  Hoog Duitsche Kerk te ‘s-Gravenhage ge-
doopt: Adriana Cornelia dr. van Mr. Corllelis van Vhelen
advocaat voor den Hove van Holland en Judith Houtuyn.

8 Aug. 1679 Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage. Ged.
Cornelis zn. van Mr. Cornelis van Phelen en Judith Hou-
tuyn.

16 Ju~zi  1671 gedoopt i/d Nieuwe Kerk te ‘s-Graven-
hage: Johannes zn. van Mr. Cornelis l’an  Phelen e n
Judith Houtuyn.

,De huysvrouw vanden kapiteyn H. van Vhelen is den
29en Maart.. . te Coevorden overleden en daar begraven. Hy
kwam als gepensioneerde kapiteyn met zyn kinderen te
Culemburg  wonen op verzoek van den Magistraat aldaar.

Deze held is altyd huis zittende geweest door een ge-
weerschotinde knie. Zyn beenderen waren aaneengewassen
sn het geheel styf. Hy woonde in het Mooy huys op
de Wal en stierf den 27en Aug. 1738 inden Heere Jezus
en werd in het familiegraf te Culemborg begraven. In
een bataille  kreeg hy een schot in de knie, die zijn knie-
schijf vermorselde door een kogel; die twee beenen (het
dybeen en het scheenbeen) wiesschen aan elkander en
maekten nu een vreeslijk lang been uit. Bij de opening
van het familiegraf te Culemborg wierd dit been ge-
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vonden. Die man moet een heerlyk vroom man geweest
zyn” (aanteekeningen in familiearchief-Heldring). .

Een gezegelde volmacht vermeldt :
Borgemr. ende Regeerders der Stadt Wyck by Duer-

stede committeren by desen den Heer en Mr. Hendtick
uah Vhelen Borgemr. harer Stede omme haer Stede ter
Vergaderinge van de Heeren Ed. Mog. ordins. Gedep.don
die ingaen sal den 23en Januari zestienhonderd zes en
zeventig, waer te nemen en aldaer te helpen delibereren
en resolveren. Actum den 28en decembris 1675.

Ter Ordinantie van deselve
Jacob van Sandick

1676.

Nog vond ik vermeld omtrent het, Duitsche geslacht
I) van Velen” :

Anno 1466 zegelt Herman  van relen de Landsver-
eeniging van Munster.

Bernd van Velen werd door den Hertog van Cleve
beleend met Borchlengen. (Jaartal ontbreekt.)

De titel van graaf is aan den jongsten Duitschen tak ge-
gegeven in de 17e eeuw doch de oudste tak die niet ge-
titreerd was, vermoedt men omtrent dienzelfden tijd te
zijn uitgestorven.

(Mededeeling  van F. G. ba,ron  van Lynden van Hemmen
aan Ds. 0. G. Heldring dato 27 Nov. 1841).

Het wapen der Hollandsche van Yelen’s  was: in goud
drie naar rechts gewende merletten van keel. Ook komt
voor: in goud een faas van . . . . vergezeld van drie mer-
letten van keel in het schildhoofd.

Voor meerdere inlichtingen - pan VheZen,  van Vehlen
of can Velen - houd ik mij ten zeerste aanbevolen.

Het eerste geslacht de Veer op Curacao,

door M. R. H. CALMEYER.

Toen Johannes de Peer Abrahamstoon 1) 31 Oct. 1762
als garnizoensboekhouder der W. 1. C. naar Curapao ver-
trok, van welk eiland hij 20 jaar later Gouverneur zou
worden en waar hij de stamvader werd de z. g. West-
Indische tak van zijn geslacht 2), bevond zich reeds een
familie de Veer op Curayao. Daar het mij blijkt, dat
hier belangstelling voor bestaat s), deel ik hieronder mede,
hetgeen mij over deze familie bekend werd.

1. Jan de Veer, gehuwd met Catharina Appel, die
8 Sept. 1716 als weduwe vermeld wordt 4). Zij + Cur.
7 Sept. 1738.

Uit dit huwelijk:
1”. Pieter (Zie 11).
20 Jan, i_ Cur. 3 Mrt. 1781. Gehuwd met Anna Ca-

tharina van der Biest (dr. van N. N. van der Biest e n
Suzanna van de Il’oesfijne),  met wie hij 12 Aug. 1739
een mutueel testament maakt (Protocollen 1739). In 1731

1) Zie zijn voorgeslacht Maandblad 1922 kolom 324 e.v.
2) Zie hoewel onvolledig, ,,Stam- en wapenboek enz.” 11 blz. 52 e. v.

en mijn mns. genealogie de Veer in de boekerij van het genootschap.
8) Zie dezen jaarg. k. 253.
4) Trouwregister der Ger. Gem. op Cur. 1714.‘22 (het oudste deel).
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werd hem door Gouverneur du Fay een stuk grond af-
gestaan (Prot. 1731),  in 1m &j 1 Bf* in 1766
6 slaven ’,,Lijst  van familie en zwarte hoofdgelden van
de Cur. eilanden” : 1736 en 1764-‘66),  1737 is hg as-
sistent der W. 1. C. (Prot. 17.4.1737) en 1769 oudste
assistent (Prot. 1769 11), terwijl hg 1764 tevens w. n. vendu-
meester geworden was (Prot. 19.81764). 27.8.1767 kocht
hij voor f 4900. de plantage ,de Bakker”. In deel 11
der protocollen van 1781 bevindt zich zijn eigenhandig
geschreven testament van 10 Feb. van dat jaar. Hij le-
gateerde aan de Gereformeerde armen; aan verschillende
familiebetrekkingen, o. a. zijn degen met zilveren gevest
aan zijn behuwd neef Nicolaes Croes,  zijn zilveren tabaks-
doos en cachet aan zijn neef Pieter de Veer Vos, terwijl
het overbldvende, bij ontstentenis van kinderen werd
geërfd door de kinderen en kleinkinderen van zijn broe-
ders en zusters. Uit de inventaris (Prot. 1781 11 : 361)
blijkt, dat deze erfenis vrij aanzienlijk was.

30. Erkje, i_ Cur. 28 Juli 1773. Komt in de protocol-
len van 1733 en later voor als weduwe van Alexander
Thielen, als hoedanig zij 1760 testeerde.

40.  Johanna, geh. Cur. 24 April 1717 met Jacobus Keek
(of Keek). Hij testeerde als weduwnaar 9 Juli 1763.

6”. Sijbrecht, t voor 1741. Qeh. met Pieter Koek, 1739
te Nieuw York (Prot. 1739).

60. Cornelio,  geh. Cur. 16 Jan. 1726 met Jacobus du
Lis de Combare.

70. Maria, gest., waarschijnlijk ongehuwd, Cur. 9 Jan.
1780.

Bovengenoemde 7 kinderen worden genoemd in een
,,verzoeksohrift  der kinderen van wijlen Catharina Appel,
weduwe Jan de Peer”,
en Sententiën”

voorkomende in de _,,Resolutiën
van 1741. In een manuscript vond ik

bovendien nog (niet in volgorde):
80. Elisabeth, geh. Cur. 19Deo.  1719met Frederik Beekman

uit Hannover, bij. welk huwelijk Catharina Appel getuige is.
go. Hermeyntje.
10”. Anna Cathariua,  volgens het manuscript geh. met

Jacob Wijts.  In dit Maandblad XL111  : 384 sprak ik de
onderstelling uit dat zij identiek zou zijn met een naam-
genoote,  die bij notaris L. Meyer te Amsterdam 16 Juli
1696 vermeld wordt als weduwe van Jacob de Mey,  een
nadere beschouwing der data maakt het evenwel waar-
schijnlijker, dat laatsgenoemde een generatie ouder is.

II. Pieter de Veer, volgens een Prot. van 1.3.1736
schrijver op een bark, i_ tusschen 1741 en ‘46. Geh. Cur.
24 April 1724 met Maria  de Mey. Volgens Prot. 1773
: 182 erfden in dat jaar hare 3 dochters ,ab intestato”
van haar en verkochten zij uit de erfenis een huis aan
hun oom Jan.

Uit dit huwelijk:
10. Catharina Elisabeth, geh. Cur. 20 Juni 1746 met]

Teunis  Laurenfz  Vos (zoon van  Jan Theunis Vos en
N.N.), I_ voor 1768 (Prot. 1768 : 143). De weduwe maakte
1774 haar testament (Prot. 1774 1: 326) en i_ Cur. 27
Sept. 1774.

20. Anna Maria, testeerde 30.10.1774 als ,,bejaarde
dochter”, stierf Cur. 18 Nov. 1780.

30. Sijbrecht, f- Cur. 23 Aug. 1779. Geh. met Andries
Goverts Smith (zoon van Juriaan~en &zrira Bottelsaard),
-f- voor 1780, blijkens de inventaris der nalatenschap
Prot. 1780.
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Ten tijde van Jan de Veer, onder 1 genoemd, leefde
in West Indië nóg een naamgenoot van hem en den
&eren Bwferneur en wel te Suriname.

In een acte van notaris D. van der Groe te Amsterdam
van 2.11.1693 wordt gesproken over een Johannes de
Veer, wonende te Suriname; notaris J. Backer te Am-
sterdam vermeldt 3.4.1704  een Jan de Veer, planter op
Suriname, terwijl in ,De Navorscher” 6’7 blz. 436 ,,Eenige
grafzerken uit den Hollandschen tijd” (n. 1. van Deme-
rarey) wordt genoemd: ,, 12 Nov. 1733 Johannes de Veer”,
welke datum het onmogelijk maakt hem met den vbòr
1716 gestorven echtgenoot van Catharina Appel te in-
dentificeeren.

Noch de naamsovereenkomst, nòch het feit dat Johan-
raes de Veer Abrahamszoon, io den aanhef'  genoemd, even-
eens naar de West ging, mogen als sterke aanwijzingen
voor verwantschap opgevat worden, al is deze geenszins
onmogelijk. Het eerste niet, daar deze Johannes vermoe-
delijk genoemd is naar een gelyknamigen  voogd zijner
moeder, het tweede niet, daar uit de door mij opgestelde
genealogie de Veer blijkt, dat slechts verwantschap in
zeer verren graad mogeluk  is. Voor aanwijzingen in deze
richting, zoowel als voor alle vondsten betreffende het
hier behandelde geslacht, houd ik mij evenwel steeds
aanbevolen.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeeld door Dr. Theol. W, ROTSCHEIDT te Essen- West.

(Vervolg van XLIV, 278).

1736, 3 Oct. Joannes Daniel  IVestenhouen  Gandensis,
aetatis 21, Juris studiosus.

1736, 2 Juni. Henricus Joannes Cuper Neomago Gelris,
Juris studiosus.

1736, 2 Juni. Hermannus Jacobus Cuper Noviomago
Gelrus, Juris studiosus.

1737,16  Oct. Maximilianus Theodorus Arnoldus Schenck
de hi ydeggen Geldriensis, Candidatus Juris.

1738, 28 April. Henricus Nicolaus  wan Elswijck Box-
meranus. Medicinae Candidatus.

1738, 6 Aug. Cornelius van der Hulpen Sylva-ducensis
Brabantus. Venit huc majorem more gradum Doctoratus
in Medicina  solemoiter sumpturus.

1738, lö Oct. Gerhard Frid: Rappard Lobitha Clivensis.
Juris stud.

1739, 29 April. Franciscus Eduardus de Diepenbruch
Huissena Cliviacus, studiosus Juris.

1741, 16 Juni. Arnoldus Joannes de Paderborn Venlo-
nensis, Juris Candidatus.

1741, 28 Sept. Wilhelmus Adolphus Becquer Dusburgo
Gelrus, Juris studiosus.

1741, 6 Oct. Wilhelmus Loderns  Borgo-Zutphaniensis
Gelrus, Med. stud.

1741, 17 Oct. Peter Christiaen vufa  dlarle S’Heren-
berga-Gelrus,  studio Juris operam daturus.

1741, 6 NOV. Bernardus Adolphus Portmans Gelriensis.
J. U. Candidatus.

[Disputeerde 1741, Nov. 11, te Duisburg over ,,de
Donationibus.“]

1741,12  Nov. Bernardus Albertus van Lom Geldriensis.
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[Disputeerde 1741, Dec. 17, te Duisburg over ,de
Causis Testamentariis.“]

1743, 16 Febr. Christianus Sanders  van Weil, Neo-
mago Gelrus, Medicinae Candidatus.

1742, 18 Febr. Franciscus Johannes Black  Noviomago
Gelrus, studio Theologico operam daturus.

1742,lO Oct. Carolus Conradus Enamery  Groninganus,
studio juris operam daturus.

1743, 8 Oct. Johannes Petrus Compff Neotiago  Gelrus.
Theologiae operam dabit.

1744, 29 Juli Franciscus van Ringen Amstelodam-
ensis.

1744, 28 Sept. Wilhelmus van Wechgelt Venradiensis.
1746, 18 Juli. Mathias valz  Lom, juris utriusque Can-

didatus, Gelriensis.
1746, 7 Oct. Josias Hollebeck  Amstelodamensis, studio

Juris operam daturus.
1747, 11 April. Fridericus Augustus H einius  Gel-_. . .

driensis.
1747, 11 Oct. Gerhard Schievelberg  Bekking Rekken

Gelrus,  Med. Stud.
1747, 11 Oct. Cornelius Botbergen Sylvaducensis, Med.

Ytud.
1748, 16 Mei. Fridericus Vorster  Arnhemio Batavus.

Juris studiosus.
1748, 27 Sept. Joannes Josephus Antonius de Freneau

Geldriensis. Juris Candidatus.
1748, 4 act. . . . &eurs  Arnhemensis, J. U. S.
1748, 23 Oct. Joannes Buersinck Haxbergensis in

Transisalania, Medicinae operam dabit.
1748, 22 Nov. Jacobus de Loo Mos&  Trajectensis,

studio Medico vacaturus.
1749, 6 Mei. Jacobus Qheualier  Amstelodamensis.

Theologiae operam daturus.
1749, 16 Oct. Hendrikus Schyvelberg  Bekking, Rek-

kena Gelrus,  Theol. studiosus.
1749, 29 Nov. Carolus Jacobus Kjlapen Ruremun-

densis, medicinae candidatus.
1749, 9 Dec. Gerlacius Hulsken  Oldenzaliensis Trans-

ysalanus. Studiosus juris.
1760, 24 Mei. Joannes Henricus Coopman Oldensis.

Juris Candidatus.
1760, 17 Oct. Friedericus Henricus Petit Gelriensis.
1760, 21 Oct. Norbertus Franciscus Heintgens Gel-

riensis.
1760, 2 Nov. Casparus Raemaeckers Gelro Welken-

sis, juris Candidatus.
1761, 14 Mei. Adolphus Didericus Burgemeister  Lobi-

tensis. Medicinae operam daturus.
1761, 24 Sept. Petrus Johannes Schmiiz  Nouioma-

gensis, foro 88 parans.
1761, 28 Nov. Joannes Jacobus Michiels  Gelriensis.

Medicinae studiosus.
1762, 20 April. Petrus Franciscus van Deelen Gel-

riensis, medicinae studiosus.
1762, 10 Sept. Johannes Abrahamus Henricus Quyot

Dalemensis Brabantus, medicinae stud.
1762, 12 Oct. Godefridus Engelberte Sittardiensis,

philosophiae studiis dedica!urus.
1762, 19 Oct. Johannes Theodorus von de rerth Gen-

nepa Clivensis, SS. Theol. Studiosus.
1762, 30 Oct. Hermannus Reynick Goesa Zelandus,

Theologiae studiosus.
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1762, 3 Nov. Franciscus Raso&  Gelriensis, jurium
studiosus. -

1762 ,  23  Nov.  Gerlacus  va% Elsede  _Venradiensis,
juris studiosus.

1752, 12 Dec. P. Blobk Noviomago Gelrus.
1763, 10 Oct. Henrious 2engbergen Gendringa  Gelrus.

Juris studiosus.
1763, 12 Och. Johannes Ie+z Cate Endscheda Trans-

isalanus. Theologiae studiosus.
[Werd 1766 Vroegprediker te Burgsteinfurt (Naam-

register 1788, bl. 147).]
1763, 16 Oct. Joannes Nepomucenus Hoeoel  S’Heeren-

bergensis, Juri Studiosus.
1764, 23 April. Gerhardus Wilhelmus F&amun, Gel-

driensis.
[Zoon van Hermann F., werd 1760 Pred. te Burg-

haaren en Hemen, 1771 te Dieden (Naamregjster 1788,
bl. 4).]

1764, 28 Sept. Johannes Fridericus ab Hhaslrerg  Hussia
Clivensis.

[Zoon van den Pred. Heinrich H., legde 1768, April 6,
het Examen praeparatorium te Cleve af, werd 1760 Pred.
te Huissen (Monatsh. f. Rhein. Eirchengesch.  1913,
bl. 83).]

1764, 26 Oct. Franoisous Portmans Gelriensis, legibus
operam daturus.

1766, 22 April. Joannes Ludovicus Adrianus de Haes
Gelriensis. Legibus operam daturus.

1766, 28 Sept. Johannes Jacobus Eltamann  Slusa-
Flandrus. Medicinae Studiosus.

1766, 16 Oct. Abdias Peliragius, Guil. Fil. 8. L. Mag.
et Philosophiae Doctor.

1766, 20 Oct. Bernhardus Sarnd$  Arnhemia Geirus.
S. S. Theol. studiosus.

1766, 26 F.ebr. Jacob van Ekers Trajecto ad Rhenum
Batavus. S. S. Theol. Studiosus.

1766, 19 Mei. Adolphus Servatius He???na~s Venlo-
nensis. Candidatus Juris.

1766, 6 Oct. Franciscus Wichardus Gregorius  de
Freneau Gelriensis. Juris studiosus.

1767, 31 Dec. Daniel Mathias Peters, Venlonensis,
S. S. Theologiae operam dakrus.

1767, 27 Dec. Adrianus Bloem Zaandamensis. Juri
operam daturus.

1769, 18 Mei. Petrus Jacobus Herckenrath  Geldriensis,
medicinae studiosus.

1760, 22 Sept. Petrus Hermannus Euers,  Gelriensis.
M e d i o i n a e  s t u d i o s u s .

1761, 13 Oct. Arnold Johan We&+% Borna Transisa-
laqus Batavus. Med. stud.

1761, 16 Oot. Adolphus Didericus Becrgemetiter  Clivo
Lobitensis. Medioinae studiosus.

1761, 23 Oot. Joannes Baptista Martinus R<rso&  Gel-
rieneis. Med. stud.

1761, 28 Oct. Johannes Anthonius Ehman  Sylva-
Ducensis. Med. stud.

1762, 9 Juni. Joh. Heudyick  Smede,  Th. stud. Valcken-
burgensis. Natus in pago Geul prope Trajeotum ad
Mosam.

1763, 6 Nov. Joanues Gerardus  StrZjthout Neomagensis.
Medicinae Candid.

1763, 13 Mei. Henricus Oomen ex Venraey. Medioinae
studiosus.

308

1763, 16 Juli. Mattheus Brecckner  ex Cadtsand. Med.
Cand.

1764, 9 Juni. Antonius Cornelius Barkey Zelandus.
S. Th. stud.

1764, 14 Oct.  Hermannus Gerardus uan U essem
Venlonensis, juris studiosus.

1764, 14 Oot. Johan Joseph L’allemnnd Venlonensis.
Juris studiosus.

1766, 18 Dec. Gerardus  Wasman van Eervendonck,
studiosus medicinae.

1766, 28 Jan. Leendert uu?& Berkelaar  Amstelodam.
Jur. Cand.

1766, 19 Juni. Antonius Wilhelmus van L-ibergen  Ven-
lona-Geldrus,  medicinae Candidatus.

1766, 14 Oct. Joannes Henricus Crena Herlen regi-
ene Valcenburgensi. Studiosus Juris.

[Zoon van den Pred. Hendrik C.]
1766, 19 Oct. Johannes Wilhelmus von Ibeyfelt Neo-

magensis  Batavus. Juris studiosus.
1767, 8 Oot. Jacobus Wilhelmus WicherlM&ck Venlo-

nensis, studiosus juris.
1767, 17 Oot.  Jacobus IViw.sen Venlonensis. SS. The-

ologiae studiosus.
[Werd 1786 Pred. te Hoofdplaat. (Naamregister 1788,

bl. 73.)]
1767, 22 Oct. Franoiscus  Gisbertus  Krayfhger  An-

holdinus Gelrus. Medicinae operam daturus.
1768, 12 April. Hendrickus Simon Petrus Il:as  Dru-

siburgo Geldrus.  Jurium studiosus.
1768, 1 Mei. Johannes Petrus Felderhoff  Gennepa

Clivensis, juribus operam daturus.
1768, 1 Mei. Fridericus Arnoldus Feldedaoff  Gennepa

Clivensis, juribus operam daturus.
1768, 3 Oct. Petrus Henricus Vermaesen Wela Gelrus,

Jur : Utriusque stud.
1768,16  Oct. Arnoldus Josephus Joannes Alberti  Mosa-

Trajectinus. Juri operam daturus.
1768, 23 Dec. Maximilianus wan den Broerk Venlo-

nensis. Juris candidatus, huc venit, ut summos in eo
honores adipisceretur.

1769, 12 April. Antonius -Josephus  vun Docoeren ex
Horst in ditione Resselensi Ducatus superioris Gelriae,
juribus operam daturus.

1769, 6 Oct. Wilhelmus Abrahamus Pinman Theolo-
giae studiosus, Wichena Gelrus.

1769, 17 Oct. Joannes Theodorus Willebrordus Her-
ckenrath, Horstio Gelrus, medicinae studiosus.

1770, 21 Maart. Joannes Cornelius Beckere Leodio-
Opitterensis. J. U. Candidatus, gradum Licentiaturae
capessens.

1770, 2 Mei. Wilhelmus Btinkmann  Roterodamensis,
theologiae studiosus.

1770, 23 Juli. Leonardus iIft4s  Medioburgo-Zeelandus,
Medicinae candidatus.

1770, 1 Nov. Christian GCeorg  Reinhard van Yaerle
ex insula ‘t Vlie in Hollandia. Pater: Petrus Christian
van Maerle, Praefect. visitandis Navibus bellic.

1770, 4 NQV. Verbrand VeNter,  Sylvaducensis. Theol.
studies.  Pater: Abrah. Just. Verster,  Scabin. Regens
et Consil. Civit.

1771, 30 April. Joann. Henr. Berns Drusiburgi in
Gelria,  Medic. studios. Pater : Hermann Berns, .Mercator.

1771, 21 _Aug.. Justinus Tengbergen Gendringae in
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Ducatu Gelriae, Medio. Candidat. Pater : Arnold. Justin.
Tengbergen, Receptor redit. publicorum domicil.

1771, 16 Sept. Car. Guilielm. Jo. Recop Geldriae, Jur.
s tudios. Pater: Frid. Herm. Recop, Regi Boruss. a
Consil. Bellicis.

1771,29 Sept. Joann. Boersing Hockebergae in Transi-
salania, Medic. studios. Pater: Gerard Boersing, Mercator.

1771, 18 Oct. Johannes Fridericus van Ouen,  Neo-
magensis, Jur. stud. Pater: Carolus Christianus van Oven,
Secretarius provincialis Betaviae superioris.

1771, 18 Oct. Antonius Llan fiieuwenhuysen  Middel-
burgo-Zeelandus,  Medicinae Candidatus. Pater : Wouter
van Nieuwenhuysen, civis Middelburgensis.

1772, 8 Jan. Henricus Aemilius de Chalmot Leovar-
diensis, Juris studiosus. Pater: Jacobus Alexander de
Chalmot, militari nobiliori officio fungens.

1772, 23 Febr. Augustus Josephus Bemiere Tornaco
Brabantus. Pater : Raymundus Berniere, Chirurgus pri-
marius Nosvicomii Venlohensis, habitat Venlonae.

1772, 16 Oct. Petrus Mattheus Jule Roterodamensis,
Juris stud. Pater: Eodem nomine, Navardus, jam
defunctus.

1772, 24 Dec. Joannes Henricus Rumpe/ Gravia Bra-
bantus, Medic. candidatus, inscriptus, ut honores docto-
rales obtineret.

1773, 24 Oct. Jacobus van deja Koolwijck  ex Jutphaes,
Medicinae studiosus. Pater: Matthaeus van den Kool-
wijck, Med. doctor.

1774, 28 Oct. Joh. Conradus van den Paers, stud.
juris, Venlonae.  Pater:
nensis.

Joh. v. d. Vaers, praetor Venlo-

1776, 20 April. C. T. Eermsen Gennepae,  S. S. Theol.
studiosus. Pater: J. E. Hermsen, Minister verbi divini.

1776,24 April. Norb. Coninx. Pater: B. Coninx, Can-
cellarius Curiae Supremae Ducatus Geldriae et Praeses
Curiae feudalis.

1776, 26 April. Joh. Henr. Correvont, Chirurgus et
candid. Medicinae, Vlissingae in Seelandia.

1776, 6 Mei. Frederik Henderik Correvont  Vlissingae.
Pater: Jean Henry Correvont. Doctor Medicinae.

1776, 12 Mei. Philibertus Joas  Hoctin  Boxmeer. Pater:
Jacobus Antonius Hoctin, Medicinae Doctor.

1776, 26 Mei. T. B. Richardt Gelriae. Pater: P. A.
Richardt,  Griffier tot Gelder.

1776, 28 Sept. Willem Taats  van Vlissinge in Zeeland.
1776, 27 Sept. Gerardus Raymaeckers Venradiensis

Geldrus,  Med. studios. Pater : Jacobus Raymaeokers,
defunctus, chirurgus dum viveret.

1776, 29 Sept. Hieronymus Brau Briela Batavus,
med. candidatus. Pater: Hieronymus Wilhelmus Grau,
Redit. rei publ. receptor.

1776, 14 Oot. Theodorus Gos. vuil  Baerll, Kessel ad
Mosam, juris stud. Pater: Matthias Albertus van Baerll,
Satrappa ammoniae Crieckenbeaanae.

1776, 18 Oct. Gerh. Theod. von Ergers Gennepa
Clivensis. Pater: Corn. von Erpers, privatus.

1776, 26 Oct. J. F. Knicking Groll. Geldrus.  Medicinae
stud. Pater: Chr. Arn. Knicking, Chirurgus.

1777, 27 April. Jacob Voegen van Engelen Lugduno
Batavus. Medicinae sacris Leidae initiatus Doctoris
honores in hac Acad. ambit. Pater: Cornelius van En-
gelen, V. d. M.

1777, 26 Aug. 1. W. van den Dijck  Sittardiensis in
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iuoatu Juliacensi. Medicinae sacris Coloniae primum, dein
Lovanii operatus summos honores ambit. Pater: J. T.
Tan den Dijck, Apothecarius.

1777, 20 Sept. Regn. Lud. Wychgel Appingedamensis.
Literis humanioribus, philosophicis et medicis per tres
.am annos Groningse operatus, studium medicum  hit
tbsolvit. Pater: Henricus Wychgel, aedilis.

1777, 12 Oot. Johannes Georgius Henricus de Ammon
3eldriensis.  Juris studiosus. Pater: Theophilus Ludo-
Ficus Plesmann, Consiliarius intimus Regis Borussiao.

1777, 19 Oct. Johannes Georgius Ferdinandus de
Bmmon Geldriensis. Frater praecedentis. Juris studiosus.

1777,15  Oct. Theodorus Gerhardus Hermsen Gennepen-
ris. Medicinae studiosus. Pater : Theodorus Gerardus
Kermsen,  Verbi divini Minister.

1778, 16 Mei. Antonius Franciscus van Elswijck Box-
nerae natus, honorum doctoralium in medicina Candi-
latus. Pater: Henricus N. van Elswijck, Medicinae Doctor.

1778, 26 Mei. Andreas Florus de Fournier Venlonae.
Honorum Doctoralium Candidatus. Pater: Nicolaus
Everhardus de Fournier, Preases Curiae superioris partis
Gelriae.

1778, 28 Juli. Alex. Skene tot Venlo, honorum docto-
ralium in Jure Candidatus. Pater: Peter Skene,  Kamer-
bewaarder bij den Hove van Gelderland.

1779, 22 Febr. Johannes Leyendecker Bemmel. Can-
didatus Medicinae. Pater : Johannes Leyendecker, V. D.
M. te Bemmel in Gelderland.

1780,4  Jan. Antonius van Ringh Groningae. Medicinae
studiosus ex Groningana Academia ad hanc accessit.
Pater: Antonius van Ringh, de reditibus suis vitam agens.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.

Aanteekening van der Heim.
In de brievenboeken van Jhr. Mr. Paulus van der Heim

(1763-1823) 1) bevindt zich op het jaar 1811 de minuut
van een brief gericht aan een Baron de Hemm te Breslau,
die hem klaarblijkelijk over de mogeltikheid  van familie-
relatie had geschreven. De missive luidt als volgt:

Malgré que je me ferais gloire d’appartenir i la famille de
plusieurs dignes Militaires je ne crois pas pouvoir réclamer eet
honneur. - Aucune raison ne me porte à soupconner une
altération dans l’orthographie de mon nom. - La famille est
d’origine Westphalienne de cóte de la ville de Ham et ne date
de ce pays que depuis l’an 1602.  Des trois frères existants alors
l’aîné  est resté dans ces terres et par suitte d’affaires de famille
les deux cadets  se sont retirés en Hollaude. 11s paraissent s’en
être reposé sur leur aîné pour ce qui concerne  leur généalogie.
L’incendie  laquelle a brûlé Ia ville de Ham et eutre autres la
maison de la commune, dite l’Hóte1 de Ville, rend toute recherche
ultérieure infructucuse, soit qu’en se retirant dans uu pays
commerçant,,  ils ayent jugés à propos de ne pas faire parade
de titres,  soit qu’ils n’en avaient pas, certain est, que je n’ai
jamais  entendu que la famille aye pr6tendu à la noblesse
ou que nous ayons la moindre trace laquelle  y pourrait con-
duire. Ii n’est pas moins certaiu cependant qu’ils étaient bien nés
et la preuve en est que les deux frkres  comme  tous leurs des-
cendants  jusqu’ à ce jour ont occupés les premi8res  places dans
la magistrature et se sout alliés aux premières familles, tel que
_

1) Algemeen Rijksaohief, %-Gravenhage,  aanwinsten 1887.
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les Manriques (Grdnds d’Espagne),  les Rechteren, Boetzelaer,
Wassenaer, Douza, Gevaerts, Heeckeren, que nous comptons
tous.  au nombre de nos parents et qui sant tous nobles reconnus. Ce
qui surtout me fait doubter de notre parentage, Monsieur, est
la différenoe totale de nos armoiries. Les notres, comme le cachet
vous l’indique,  sant trois renards rouges sur un fond d’or 1)
et sans aucun rapport avec votre cachet. J’ai eutendu qu’il y
aurait encore à Berlin un Baron van der Heim, j’ignore si ce
fait est vrai, mais s’il l’est, il est vraisembable que ce serait
plustot une branche de la famille;  je n’ai pas été dans le cas
de le vérifier . . . .

De stamreeks in Nederland’s  Adelsboek is bij 111 eenigs-
zins aan te vullen als volgt:

Gerrit (Gerard) van der Heim, begrave% Delft (O.E.)
25 Oct. 1682 ?), tr. Kethel 15 Nou. 1648 3, Jacobmina
Manrique. En bij IV Mr. Anthony van der Heim, ged.
Delft (N. K.) 7 Nou. 1653 4). M. G. W.

Holst.
(XXXIX, 368 e. v.).

Het trouwboek van Ootmarsum begint 1661 (niet 1667)
zoodat nog het volgende kan worden genoteerd. Inge-
schreven 14 Sept. en geh. 28 Sept. 1662  Mr. Matthias
Holst, jonggesell  en Altjen  Egbers, jonge dochter (zie
XXXIX, 371). Voorts werden ingeschreven 29 Nov. 1663
en geh. 3 Jan. 1664 Gerrit Kremer, j.g.  van Ootm. en
Gesina Holst, wede van Alert Palthe.

Het doop-, trouw- en doodenboek van Denekamp ver-
meldt nog het volgende: den 26 Maart ingeschreven
en den 25 Maart (sic) 1700 gehuwd Lambert ter Schip-
horst, j. m. van Denekamp en Hindrikjen  Holst, j. d. van
Ootmarsum. Wellicht is zij de in kol. 370 jg. XXXIX
genoemde Henrica.

2 Mei 1728 ingeschreven en na 3 proclamatiën ge-
trouwt Jochem Adolph Broese, wedP organist en school-
meester alhier en Geertruyd Holst, j.d. van Ootmarssen
(zie XXXIX, 370, IP 6).

J. A. B,roese w a s 28 Sept. 1726 ingeschr. en na 3
pr’oclam. geh. met Adriana Elisabeth Straatmans.

7 Septemb. 1728 met attestatie van Ootmarssen en
Buijren  aangekomen en in den houwelyken staet be-
vestigt Herman  Jan Holst, wedr van Ootmarssen en
Hellena yheodora  Kuypers, j.d. van Buijren. Hieruit te
Denekamp geen kinderen gedoopt. (Zie XL, 31).

Doodenboek 1 Sept. 1706 Mr. Derk Somberg,  daar-
over de lijkpredicatie gedaan uit 1 Cor. 16 : v. 64-68
betaalt.

idem 13 Maart 1710 Helmich Völkers - betaalt.
In de jaren 1701-1708 liet hij te Denekamp ver-

scheidene kinderen doopen (zonder vermelding van den
moedersnaam). Mogelijk is hij met den op blz. 369 jg.

1) Doch is dit wel het wapen Van der Heim, al is dit als zoodanig
bij den H. R. v. Adel geregistreerd? Men zou geneigd zin aan te
nemen  dat dit het blazoen is der stammoeder Claro de Vos.

2) Begraafreg. 0. K. Delft, 1682,25 Oct. d’ hr. Gerard vcan der Heijm,
raad ende  vroetsohap aan de Koremart opt Choor  by avont begraven.
(In margine  :) 17 lijkdragers, 14 flambesudragers, 2 meerderj. kinderen.

si Ondertr. ree. Delft. Den lesten October 1648 Gewit  van der
He&rn,  j. m. aan le Cooremarct, Jacobmyna Manrycque  wed. van Johan
Croesert aen de Oude Delft. Att. gg. op de Ketel den 15 Nov. 1643.
Het echtnaar  testeerde 14.8.1649 voor Notaris Frans Bogaert te Delft
met secl&e van de Weeskamer.

3 Doopreg. N. K. Delft. 1653, Nov. 7. Anthony, Gerrit van der
Heym, Jacomyna Mannuryque, Tone Anthony Jaoobsz., Joffr. Theodora
van der Chys, Mergrieta van Bleyswick.
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XXXIX genoemden identiek. (Het trouwboek van Oot-
marsumvermeldt dezen 1689 als wed* van H elena Palthe.)

Doopboek Rijssen 30 Dec. 1707 : Maria d. v. J a n
Holst op de Borkel en Jeeske Borkent. ,Dit bedriegelijk
aangegeven.” A. HAQA.

Mounier.
(XLIV, 272 e.v.).

In aanvulling op de bijdrage in het vorige Maandblad
in zake de familie Mounier kan ik nog het volgende
mededeelen uit een dossiertje in de bibliotheek van mss.
in mijn archief.

M. Mozcnier  S’r. is blgkens  de acte van ondertrouw met
Ja. de Fresne ondertrouwd 26 Nov. 1705.

M. Mounier Jr. was, blijkens 3 andere stukken, militair
dokter. Wij hebben hem betreffende :

1. leerbrief van volbrachten 4 jarigen leertijd 1708
April 12.

2. attestaties over zijn dienst van den chirurg@ de Bruas,
1709 (Orchies en Brussel).

3. brief aan zijn ouders, geschreven uit Batavia 1712.
De vader was makelaar in wijnen.

Dr. W. S. UNGER.
Gemeente-archivaris van Middelburg.

Wilkens.
In het protocol vBn notaris L.. Rens te Haarlem, no.

401, vindt men d.d. 19 Mei 1691 een aote, waarin com-
pareeren : Sr. Hendrick l~ilkens,  mr. organist, wonende te
Rotterdam en zijn huisvrouw juffr. Christina L’an Rhenetz,
ter eenre en Ds. Johannes Wilkens, predikant der Luther-
sche gemeente te Haarlem, en Sr. Lourens Wilkens,
koopman te Rotterdam, Ds. Benedictzcs Haen, predikant
der Luthersche gemeente te Delft, en Sr. 1 homas  Kramer,
brandewijnbrander te Rotterdam, met Ds. Johannes
Wilkens  voornoemd als exeouteurs van het testament
van wijlen Sibilla Verwers,  in haar leven huisvrouw van
wijlen Joost Il’ilkens, koopman te Rotterdam, en voogden
over Sibilla Il’ilkens,  ter andere zijde, waarbij de eerste
comparant verklaring aflegt over de uitbetaling van de
nalatenschap z$ner  ouders.

Alle comparanten onderteekenen de acte, behalve
Hendrik Il~ilkens,  die met een kruisje teekent.

Deze acte vult de door ons mede-lid H. H. van Dam
uitgegeven genealogie Wilkens  nog eenigszins aan.

W. W. v. R.

De haanjen het kruis als wapenfiguren in en om
het land van den Duffel.

(XLIV,  221 8. v.)

Naar aanleiding van bovenstaande interessante mede-
deeliog van den Heer R. T. Mnschart, in Maandblad
van Juli 1926, kan ik niet nalaten de aandacht er op
te vestigen, dat het bekende Amsterdamsche Regeerings-
geslacht vanBeuningetj, afkomstig van N#meyeia  l), ook
den haan als wapenfiguurs)  en als helmteeken voert,
terwijl de wapenspreuk van dit geslacht, Vigilanter,
ook blijkbaar hiermede verband houdt.

Dr. R. VAN B EUNINGEN VAN HELSDINGEN.

1) J. E. Elias.  De vroedschap van Amsterdam. Deel T, blz. 345.
9) J. E. Elias. Deel 11, blz. 1074. Wapen van Beumngen.  Door-

meden: in blauw drie uit de deelingslijn opstijgende gouden vlammen,
3. in zilver een roode haan.
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Geslacht Wintgens. (XLIV, 279-280). Ik vebtig de
aandacht van den inzender der mededeelingen over dezen
tak van het geslacht Wintgens er op, dat deze ook
behandeld is in het werk van H. Averdunk. Ueschichte
der Eamilie Wintges  von IVintgeshof.  Dtiisbzcrg  1909, en
wel op blz. 81-82. W. W. v. R.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Baerle (van). (XLIV, 244). Jan wan Baerle, secretaris

van het Ed. Mog. Collegie van de Admiraliteyt op de
Maze, begr. R’dam 2 Jan. 1744, oud 69 jaar, Gr. Kerk
Zuidpand 229, X R’dam 4/18  Aug. 1697 (0. tr. Voorburg
4 Aug. 1697) Catharina Elisabeth Eenwyk (Fenwick),
won. Leuvehaven, dr. van Johannes en &ara Borremans,
ged. R’dam 27 Mei 1680, begr. id. 22 Nov. 1731, Gr.
Kerk, Zuidpand 229.

Kinderen: 1. Anna Constantia, ged. R’dam 18 Dec.
1698, getuigen Constantijn van Baerle en Sara Borre-
mans, begr. R’dam 11 Sept. 1761, ongeh.,  Gr. Kerk
Zuidpand 319.

2. Saria  Maria, ged. R’dam 9 Dec. 1700, get. Sara
Borremans, begr. ib. 17 Sept. 1782, X ib. 23 Sept. 1746
met Pieter van HoogFerff,  20 equipagemeester in ‘slands
magazijnen, zn. van Pieter en Odilia Sleyaart, ged. den
Brie1 12 Juni 1706, get. Pieter Steyaart en Magtelena
Broeser,  begr. R’dam 10 Dec. 1761, Gr. Kerk Zuidpand
319, oud 66 jaar. Kinderloos.

3. Catharina Elisabeth, ged. R’dam 16 Nov. 1702, jg
gestorven.

4. Jan Daniel,  ged. ib. 1714, begr. ib. 16 Sept. 1737,
oud 23 jaar, ongehuwd.

5. Davia Constantia, ged. ib. 23 Dec. 1717, begr. ib.
26 act. 1719.

6. Henrietta Catharina Elisabeth, ged. 21 Feb. 1719,
begr. ib. 10 Maart 1787 ongehuwd.

Echtpaar can Baerle-Fenzcick: acte van huw. voorw.
not. Ph. de Custer te R’dam 18 Aug. 1697, testamenten
voor denzelfde 1 Dec. 1698, 19 Febr. 1701 en voor not.
J. Obreen te R’dam 16 April 1731.

Volgens personeel cahier 174314  woonde Jan van Baerle
aan de Leuvehaven, had 6 dienstboden, koets en 2
paarden.

Nal. sub. 6. H. C. .Elis. van Baerle: inventaris Not.
M. W v. d. Loeff te R’dam 4 April 1787, bezat met
hare zuster Sara Maria van Baerle wed. P. van Hoog
werff huis, pakhuis, open plaats en stalling aan de West-
eide Oppert tegenover de Lombertsche brug. Koop 28
April 1762 voor f 20.000, Prot. no 1936, deel van Sara
Maria v. B. over op H. C. E. v. Baerle. Volgens attestatie
10 Dec. 1784 nats M. M. v. d. Loeff te R’dam, verkoop
b Oct. 1787 door hare neven execut.-testamentair:

1. Petrus van der Vorm, oud-advocaat-fiscaal van
Ned. Indië te Leiderdorp;

2. Frederik Wolfert Doorninck, ontvanger der verpon-
dingen te Leiden.;

3. Jacob Fenwzck van der Gen, luit. drossaard en post-
meester te Bergen-op-Zoom, - aan François van Vollen-
hoven voor f 17718. Contant.

Henriette Catharina Elis.  van Baerle test. 31 Dec. 1782
voornot. v d. Loeff voornoemd; erfgenamen voor de helft:

1 a. voor + de nakomelingen van haar oom Charles van
Baerle, waarvan de i aan Constantia Helena van Baerle,
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de wederhelft aan de kinderen van Anna van Baerle X
Maerten  Vlaardingerwout  , zijnde t Cornelia Mariina Vl.
X Adriaen  van der Goes en Charlotte Alida Pl. X Jacob
van Kretsmaer.

b. voor 6 de nakomelingen van haar oom Hendrik v.
Baerle, zijnde

1. Petrus van der Vorm, zn. van Johannes Obius van
der vorm X Anna v. Baerle;

2. I_ Charles van Baerle;
3. + Henriëtte Elis.  val1 Baerle, dr. van Jacob, X Fre-

derik Wolfert Doornirack  ;
4. Catharina Elisabeth van Baerle;
zijnde Anna, Charles, Jacob en Cath. Elis.  van Baerle

broers en zusters.
c. voor + Jacoba  Clara van Inge?a,  dr. van hare tante

Anita  Constantina van Baerle X Jacob valz Ingen.
Voor de wederhelft:
11 de nakomelingen van Henriette Fenwick X Jacob

van der Gort:
1. Adriaan David van der Gen.
2. het nagelaten kindskind van j- Adriana van der

Oon, dr. van Jan van der Gon.
3. de kinderen van wijlen Sara Maria van der Qon,

dr. van Jacob Edzcard  van der Gen.
4. Reinier van der Gen.
Druten. C. W. VAN D A M.

Baerle (van). (XLIV, 244). Mijn betovergrootvaders-
vader Mr. François van der Hoeven, Heer van Tienhoven,
1685-1766, was gehuwd met Johanna Leers, dochter van
Reijnier Leers,  Schepen en Raad van Rotterdam, en
Cornelia Brandt. Deze was de dochter van fferard  Brandt
(de bekende geschiedschrijver) en Susanna  van Baerle
en zoo de kleindochter van den vermaarden Casparus
Btirlaeus.  Barlaeus huwde Barbara Sayon,  dochter van
Anthony Sayon, Raad en Schepen van Brugge, en Josina
Etiagen.

Onlangs kocht ik op de veiling van R. W. P. de Vries
te Amsterdam een pakket Barlaeus bevattende: Een
gedicht ,De Ebrietate” van Jacobus Barlaeus; een
Latijnschen brief van Lambertus Barlaeus (grootvader
van Casper B.) uit Antwerpen van 17 Dec. 1667; een
do van Casper  B. aan Corn. van der Mijle Eq.; een do
van Melchior B. aan zijn vader Lambertus te Antwerpen
van Dec. 1663; een do van Lambertus B. (de jongere
blijkbaar) van 14 April 1643 aan zijn broeder Casper
(op welken brief zich nog vrijwel ougeschonden  een
atdruk van het familie-wapen - zilveren lelie - bevindt)
en ten slotte  eene onderhandsche (vermoedelijk l’ide
eeuwsche) genealogie van Sayon en van Baerle.

Tot nadere inlichtingen ben ik gaarne bereid.
Rotterdam. M R . A. VAN DEB HO E V E N.

Baerle (van). (XLIV, 244.). Ik vind in mijn aan-
teekeningen, zonder de juiste herkomst te kunnen na-
gaan: Jan v. B. komt uit Brabant naar Amsterdam;
f- 1606. Hij huwde 1682 Jacomina Hoon, j- 1617. Hieruit:
David v. B., bewindhebber W. 1. C. ter kamer van
Amsterdam, geb. 1696, huwt 2” in Oct. 1628 Rachel
Godin, geb. Frankfort, dochter van Charles en Rachel
Carlier gezegd le Rideur. Hieruit: Hendrik v. B., bewind-
hebber W. 1. C. ter kamer van Amsterdam, -I_ 26 Apr.
1706, huwt Delft 1679 Debora Tromp, t 19 Januari



. 315

1683. Hieruit: Anna Cornelia Martina va,n B., geb.
Amsterdam, begr. Pieterskerk  Leiden in de week van 3 tot
10 Juli 1734. Zij huwde 1706 (aanget. Leiden 7 Nov.
‘s-Grav, 8 Nov.) Jacob Emmery  baron van Wasse?laer.

Voor de ascendenten van Debora Tromp raadplege
men: Ned. Leeuw 1900, 212 vlgg. Moes, Iconographia no.
304, vermeldt. het portret van A. C. M. oan \Vassenaer
geb. uas, Baerle, bij den heer W. C. van Baerle te
Utrecht. Aldaar nog meer portretten dezer familie gemeld.

Br. H. 0.

Boetzelaer (van den). Rutger van den Boetzelaer,  heer
tot Toutenburg, l3atinge en Entinge, wordt bij v. d. Aa ver-
meld als zoon van Cfeorge  en van Anna van Pallaes.  Uit v.
Doorninck’s Gesl. Aant. zou men kunnen opmaken dat zijn
ouders waren: Joachim tot T. en B. en diens le vr. Xtisabeth
van Echten, maar Wapenheraut V, 213 geeft: zoon van
Steven en van Ermga,rd  v. Wittenhorst.

Hij werd 19 Dec. 1643 door de S. G. aangesteld tot land-
drost van Coevorden en het Landschap Drenthe en werd
door de Staten des Lands ,gecongratuleerd”  op den algem.
landdag te Assen den 19 Januari 1644. Hij was alreeds
kapitein over .0en comp. te voet en gedeputeerde uit de
ridderschap naar den landdag. Wij zijn hier in 1644; laat
ons zeggen dat hij toen 40 jaar was, dan was dit toch eerder
te oud dan te jong. Hij huwde 10 met Henrica Ripperda, in
Wa enheraut V, 213 vermeld als dochter van Maurits R.
tot 1;orden 0n van Maria v. Wylich tot Diesfort. Van haar
wordt ook medegedeeld dat haar eerste man Grerdt  van
den Clooster  in 1696 was overleden doordat hij in dronken-
schap van de trappen rollebolde. Hoe oud was Henrica
toen? Zij overleed (denkelijk op Batinge) in 1631 of ‘33
volgens een schenking aan het St. Anthoniesgilde te
Dwiugeloo, meegedeeld in ,Oude Tijd” 1. Volgens ,Oude
Tijd” II (!870) 67-70, is Rutger hertrouwd met Baltina
van Lohn ; hunne portretten komen (kwamen) voor op het
fraai0 orgel in 1666 aan de kerk te Dwingeloo  geschon-
ken, terwijl een fraaie zilv. avondmaalsbeker, volgens Ro-
mein, Predtn.  van Drenthe, uit 1661, anders 1662,  de her-
innering aan dit echtpaar bewaart. Volgens laatstgen. de01
van ,de Oude Tijd” stierf Rutger in 1671 ; van der Aa zegt
kinderloos, maar v. Doornincknoemt als waarsch. zoon :
Joachim v. d. B. tot Westerholt. Deheer Bijleveld  verschaft
ons (Ned. Leeuw XXXIIT,  367) eenofficieele  mededeeling:
Jonker Joachim v. d. B. en Baltina van Loert, 15 Oct. 1663
op Batinge getrouwd.

Wie ontsteekt licht in deze hopelooze verwarring?
A.lphen  a/d Rijn. W. M. C. REGT.

Bosschaard(t).  Gezocht het voorgeslacht van : Jan
(Johannes) Bosschaard(t) die in 1721 te A’dam woonde
op de Appelmarkt, geb. 3_ 1700, tr. Ravenswaai (ondertr.
Amsterdam 16 Mei) 1721 Anna Theodora (òf Dorothea)
van Br(e)umeZen. Ook haar voorouders en verder0 biogr.
gegevens zijn mij z0er welkom. Wapens Bosschaard(t)
en v. Br(e)umelen ?

Maarsbergen (Utr.). N I E U W E N K A M P.

Braam (van). (XLIV, 247). Volgens familie-aanteeke-
ningen zou het echtpaar van Braam-de  Wijn  vijf
kinderen (waarbij g 0 en zoon Johannes) hebben gehad :

1. Deliana,  + Rotterdam 13 Aug. 1746, geh. met
Johan van Campen,  oud-president schepen van de Hoog0
Vierschaar van Schieland, + 1 Juli 1748.
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2. Dirk, coopman te Rotterdam, aldaar t 16 Febr.
1764, oud 78 jaar.

3. Qeertruy, 1_ 16 Mei 1762, oud 87 jaar, 7 maanden
en 16 dagen.

4. Abraham,  tr. Aletta van Schie.
5. Jacobus, ged. Rotterdam 2 Oct. 1668. ,,Had ge-

studeert tot Predicant,  dooh na het volbragt te hebben
is overgegaan in ‘s Landsdienst en op mars zijnd0 te
Bilsen overleden 6 May 1703 en te Mastricht begraa-
ven, zijnde Lieutenant in ‘t Regiment van den Graaff
van Noil.” Volgens die asnteekeningen was zijne vrouw
Cornelia Houckgeest een dr. v. Thomas en een kleindr.
v. Franscoos  l).

Breda. P .  BINKHORST  V A N  OIJDCARSPEL.

Braam (van), (XLIV, 247). Conelius  van Braam, zn.
v. Johannes (boekhandelaar) en Maria verhoef,  geb.
Dordrecht Juni 1703, predikant Ottoland  en Neder-
blokland 1728, Vianen 1731, f Vianen 26-6-1761. Gehuwd
met Clara  Maria Bruin, 6 kinderen, de zoon Pieter
was een geleerde boekhandelaar te Dordrecht.

Amsterdam A. B. VAN DER VIES.

Cloppenburg (XLIV, 282). Jan Evertsz.  Cloppenburg,
geb. te Ruinen 1671 (zie N.N.B.W., I.), t Amsterdam (Oude
K.) 3.10.1648, inget. l0 Amsterdam 21.8.1697 Annetje
Pieters,  2” Amsterdam 16.6.1640 Susanna  Aerssen, w.
Guill. Hendriks.

Uit het eerste huwelijk zijn de volgende kinderen g0-
boren. (Men vindt dat in de scheidingsacte van de boedel
van Jan Evertsz.  Cloppenburg voor Not. L. Lamberti te
Smsterdam  12.10.1660).  Er zijn uit dit huwelijk nog meer
kinderen geboren, maar die zijn vroeg overleden.

10. Catharina (Trijn Jans), geb. Amsterdam f 1698, i_
Amsterdam Oude K. 20.6.1664,  inget. Amsterdam 22.7.
1622  met Emanuel Colyn, ged. Amsterdam Nieuw0 K. 6.6.
1695, t Amsterdam N.Z.K. 30.8.1636, zn. v. Jan en Elsje
Michiels  (inget. Amsterdam 16.1.1680).

20. EZisabeth,  ged. Amsterdam Oude K. 12.2.1606,  inget.
met Harmen Perwou.

3”. Maria, inget. met Anthony Paneel.
40. Everhard, geb. Amsterdam -C_ 1612, t Amsterdam

Oude K. 28.1.1643, inget. Amsterdam Oude K. 21.7.1640
(Pui) met Anna Sweers, geb. Bergen (Noorwegen) rC_ 1617,
t Amsterdam Nieuwe K. 16.2.1684.

60. Pieter, ged. Amsterdam Nieuwe K. 18.2.1620, t Am-
sterdam Noorder  K. 16.10.168O,  inget. 10 Amsterdam 14.
11.1647 met Cornelia Cocxlc,  geb. Utrecht, 2’ Amsterdam
19.2.1667 (Pui) met Margaretha Perharen, geb. Rotterdam
* 1624, -f- Amsterdam Noorder  K. 19.10.1680.

60.  Cornelia, ged. Nieuwe K. 17.6.1622, ongehuwd.
Uit bovengenoemd huwelijk Cloppenburg-Cockx waren:

Johannes, Eva en het tweeling Dirk en Pieter, ged. Am-
sterdam Oude K. 16.11.1660.  Pieter t Amsterdam Zuider
K. 29.11.1702, uit het Leprozenhuis. De tweelingbroeder
Dirk $ Amsterdam Oude K. 17.12.1733, inget. Amsterdam
16.6.1697 Quirana van Swoll,  geb. Amsterdam + 1669, +
Amsterdam Oude K. 8.10.1707, dr. van Isaac,  zzersmid,

1) Dit is onjuist. Comeiia Eouckpwt ~~88 eene dochter van François
Houekgeest  (zoon wm den Delftsohen knnstsahilder  Gerard Joriez
Houckgeest  en Helena van  C~omotv+) en van Anna de Rouek (dr. van
den bekenden heraldicus en burgemeeeter  van Bergen o. Z. Thomas
de Rouck  en Comelia  van 008tm). RED.
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lid van het gilde sinds 1646 en Grietje Meynemans (inget.
Amsterdam 6.10.1649).

Maria  van Slooll  was weduwe vau notaris Comelis Coop
à Groen (inget. 11.12.1681).

Amsterdam. A. B. VAN DER V1ES.

Cremer. (XLIV, 283). Thomas Theodorus Cremer,
zn. van Thomas Cr. en van Mariu Sperling, geb. te
Rotterdam 8 Maart 1743, ged. aldaar 18 Mrt , overl.
te Rotterdam 21 Jan. 1816, tr. 1” te Rotterdam 2L
Sept. 1772 (ondertr.  31 Aug.) Adriana van Swieten, dr.
van Mr. Adriuan v. Sw. en van Johanna de Roos, geb.
te Rotterdam 10 Dec., ged. aldaar i.d. Remonstr. kerk
19 Dec. 1738, overleden te Rotterdam 20 Mrt. 1797
(blijkens advertentie), begraven aldaar 23 Mrt. 1797.

Van het ado huwelijk met Th. H. Verploegh is rnQ
niets bekend.

Amsterdam. E. L. VAN S W I E T E N.

Dekking. Gezocht de wapens en het voorgeslacht
van het echtpaar Hendrik De(c)kking,  woonde in 1762
iid. Vrouwjuttestr. te Utrecht, tr. Utrecht R. K. 16 Oct.
1762 Ma&  uan Leeuwaerden,  ged. Utrecht (Domkerk)
16 Nov. 1735, overl. Utrecht 21 Febr. 1803, begr.

i/d. Buurtkerk, verm. dr. van Wijnand  van Leeuwaerden
en van Anna Catharina Walree.

Maarsbergen (Utr.). NIEUWENKAMP.

Ewijck (van). (XLIV, 124). 1 October 1739 met attes-
tatie van Houten voor onze kerkenraat (te Denekampj
getrouwt  Jurriaaus can Ewijk  en jufIr. Bartha  Weerman,
dogter van mijn overledenen antecessor Hend. Weerman.

Qedoopt te Denekamp 2ö Mei 1708 (geb. 20 Mei)
Bartha,  d. v. Do. Joh. Henr. Weerman, predikant te
Denekamp en Aleida  Palthen, genoemd naar Bartha  (San
Erp, overbestemoeder van Ds. Weerman voornd.  en Hasina
(tweeling met Bartha  W.) genoemd naar do. Weerman
sijn moeder saliger  : Hasina Steenkerken.

Zwolle. A. HAGA.

* Frijkenius. (XLIV, 27). Mr. Johan Rademaker werd
ingeschreven in het Album Studiosorum van Utrecht in
1722 als Johannes Rademaker Amstelodamensis, zoodat
vermoedelijk zijn doop te Amsterdam gezocht zal
moeten worden, althans kwam ik dien te Utrecht niet
tegen, wel den doop van een Johannes Ramakers, ged.
Utrecht (kerk Achter Clarenburg) als zn. van Laurens
en van Aeltie Peters den 29 Apr. 1686, welke m. i. de
gezochte niet zal zijn.

Debora van Lo(b)brecht werd ged. Utrecht (Domkerk)
17 Nov. 1702, dr. van Matthìjs  en van Debora vap
Hogenhoeck.

Simon Hendrik Ftijkenius  (Frikenis)  huwde Utrecht
19 Nov. 1780 Anna Hooft, geb. Wijk bij Duurstede.
Haar doop zocht ik ald. tot 1736 terug, doch tevergeefs.

Maarsbergen (Utr.). -NIEUWENKAMP.

Gratiaan. (XLIV, 248). Johannes Qretiaan van Brugge
per schip Zeelandia naar O.I. (Colombo?), 1746 soldaat,
1762 sergeant. Zie: Copia Restant Land Monsterrollen,
voor Amsterdam 1753, Rijksarchief, afd. Koloniën te
‘e-Gravenhage,  en Ned Patriciaat 90 jaargang A”. 1918
fol. 376.

Hilcersum. J. D. UELENBEOK.

Grimmelius.  (XLIV, 166). Gehuwd te Denekamp 21

318

Augustus 1698 Alexander Cramer van Schuttrop en Anna
Martha Grimmelius  van Bentheim.

Zwolle. A. HAGA.

Henry. (XLIV, 126, 167). Uit het huwelijk Henry-
Diepenhorst werden te Hasselt gedoopt 12 Augustus
1778 Catharina Oeertrui  en 27 Juli 1780 Jnn Frederik
(hiervan doopced. gegeven 11 April 1789). De mede-
deeling in kol. 167 dat hij in 1781 te Hien is geboren
is dus vermoedelijk onjuist.

Zwolle. A. HAQA.

Himberg (van). (XLIV, 249). Vergelijk MaccoAachener
Wappenbuch:

Puwin v. Heymberg d. A. Ritter 1396: blauw met 3
zilveren schelpen (2- 1). Helmteeken : zilveren wolfskop
in hals 1) met roode tong. Dekkleeden zilverblauw*

Qinneken. STEENKAMP .

Hoorenbeek (van). Wie kent de familiebetrekking
tusschen med. doet. Corrlelis van Hoorenbeek, die vanaf
1632 te B. o. Z. doet doopen en Abraham van Hooren-
beek, die in 1640 huwt met Anna Turcq te B. o. Zoom?

B. o. 2. ir. J.

Mariënhoff (van). (XLIV, 92). Jacobus vun Mariën-
hoff geb. 2 Sept. werd te Utrecht ged. 3 Sept. 1654
(Buurkerk), als zn. van Gillis  van Muriënhoff en van
Anna Jacobs;  cfillis  v. M. woonde ,in Lijnmarckt”.

Muarabergen  (Utr.). NIEUWENKAMP .

Neomagus. (XLIV, 261,284). Aaneen h. s. genealogie
ontleen ik dat Johannes N. geb. Vessem Mei 1696, in
1728 Predikant te Nunen, Verwen en Wetten, $(begr.
Verwen)  26 Nov. 1761, zoon was van Johannes Neomagus,
Predikant te Vessem, Hoogeloon, Kasteren en Knegsel,
geb. 1640, 1_ 1706 en Elisabeth Waterbeep.

Het geboortejaar 1696 komt niet overeen met het
jaar 1713 door v. E. opgegeven.

IVilZem N. geb. Helmond (ged. Helmond 30 Oct. 1767)
ontvanger der in en uitgaande rechten en accijnsen te
Someren  en Westerwijk,  t Erp 2 Maart 1836, tr. Judith
van de IVerk, -l- Erp 16 Juni 1843, oud 86 jaren.

Zijne ouders waren Qodefridus Antonius Neomagus en
Odilia de Jong.

Van Judith van de Werk, geb. Erp den. . . . . . (1) z4r.i
mij bekend de ouders Jan van de Werk en Elisabeth
Niclaoz. Kan de heer van E. mij wellicht omtrent hen
meerdere gegevens verstrekken, data, plaatsnamen, en
z. m. ook verdere afstamming (kwartierstaat)?

Arnhem. C. W. L. VAN BOETZELAER .

Neve (de). Het al of niet bestaan van een verband
tusschen de Neue van Vlissingen, van Middelburg en
van Bergen op Zoom wordt gezocht. Wie kent daar-
omtrent gegevens?

Dr. Joh. Lefebvre, ge&. 1667 te Philippine, was ge-
huvyd met Joanna  de Neue (Zel. 111. 1 blz. 272). Wie
kan gegevens verschaffen omtrent deze Joanna?

B. o. Z. ir. J.

Peenen (van). Wie zijn de ouders van Pieter van
Peenen,  geboren te ? den 4 Maart 1717, overleden
te Breskens,  aet. suae 69 ann. 7 mens. 26 d., den 30
-~

1) De Raadt, Saeaus Armoriés,  11, p. 56, geeft voor denzelfde  en
zine zonen als wapen: ,,trois coquilles”,  helmteeken: ,,une t&e et
001  de ohien (djene?)“. Red.
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October 1776, trouwt te Breskens 27 December 1739
met Franczj’ntje  Mazuur,  ouders?, geboren te? den?,
overleden te Groede 14 April 1758.

Hieruit 11 kinderen, alle bekend.
Utrecht. VERMAST.

R(h)ijnber(c)k  (van). Gevraagd biographische ge-
gevens en het voorgeslacht van het echtpaar: Johannes
van Rhijnlrerck,  geb. _C 1711, overl. voor 1760, tr. Johanna
Jacola Prei@, geb f 1715, verm. dr. van Cornelis Preijs
en Margaretha Schutter. Wapen Pre$s? Beide geslachten
komen in de Betuwe voor, omgeving Zoelmond.

Maarsbergen (Utr.). NIEUWENKAMP.

Royen (van.) Clementia v. R., geb. te.. . . den . . . .,
dr. van Jan v. R., en.. . ., tr. Utrecht 8 Nov. 1671 Jan
de waal, geb. te.. . . den.. . ., zn. van Cornelis de W.
en. . . . . Wapen v. R.: drie molenijzers. Wie vult het
ontbrekende aan?

‘s47. v. E.

Schutstal. (XLII,  94). Getrouwd te Hasselt 3 Oct. 1762
(ondertr. 8 Sept.). Wolter van Goor j.m. geb. en won. alhier
en Janna  Schutstal jd. geb. te Gramsbergen, won. alhier.

Zwolle. A. HAGA.

Visscher. Teunis Kragt Yisscher (vader van den
Utrechtschen Hoogleeraar Prof. Dr. Louis George Vis-
scher, geb. 1797, i_ 1869),  was de zoon van Lodewijk
Gerard Pisscher.  Gevraagd worden de namen van de
ouders van laatstgenoemde, zoomede die van zijne echt-
genoot0 en hare ouders.

Doorn. BARKEY-  WO L F  V A N  G E E R S D I J K .

Vogel (de). (XLIV, 264.). Amsterdam. Puyboek (D.
T. & H. no. 701.) : ,den 3 Januarij  1699 comp. als voren:
,,Leonard  de Voogef, van Leyden, coopman,  oud 25 j.,
,in de Nieuwe Doelisstr., geass. met zijn moeder Jo-
shanna  van Hoek, & Johanna van Hoek, van Leyden,
,oud 19 j., woont als voren, ouders doot, geass. met
,haar  oom en voogt Adriaan van Hoek Jansz. de rato
,caveerende voor zijn medevoogden Balthazar  van Hoog-
,made & Abram Hoorn.”

Volgens eene m.s. gen. zijn zij 26 Jan. d.a.v. gehuwd,
en was zij 9 Dec. 1679 geboren. Hij behoorde tot eene
Doopsgezinde familie, te Leiden, later ook te Amst. en
te Dantzig gevestigd. Zijn wapen zal wel hetzelfde ge-
weest zijn als dat van Willem de Pogel  (vermoedelijk
zijn oom), staalmeester van de Lakenhal te Leiden, het-
welk voorkomt op een regentenstuk van Gare1 de Moor
in die, Lakenhal aanwezig.

Arnhem. D. R~TGERS  VAN R O Z E N B U R G .

Waal (de). Gaarne zou ik eenige inlichtingen hebben
betreffende de afkomst van: Mr. Anthony de kaal,
1621 pensionaris van Monnikendam, 1634 raadsheer
Hooge Raad van Holland, i_ 1657. Gehuwd 1616 met
Bregtland van der Dussen,  welk huwelijk kinderloos bleef.

Voorts aangaande afkomst en nakomelingen van:
Nicolaes  de Wael, die 29 October 1665 te Wijk bij

Duurstede huwde met Maegjen de Cvilt  en
Johan de Waal, die tusschen 1681 en 1693 regeerend

burgemeester van Wijk bij Duurstede was.
Batavia. D E  W A A L.

Waal (de). (XLIV 127). Ik ken een Jan de waal,
die S Nov. 1671 te Utrecht huwde met Clementia van
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Royen en aldaar 4 Feb. 1696 hertrouwde met Christinu
van Meertefl. Identiek met den t. a. p. genoemden J a n
de Waal zal hij wel niet zijn. Mijn Jan de Waal was
zoon van Cornelis de W.; ia deze laatste wellicht een
zoon van Jan de Wael, vermeld in de vraag? Van Jan
de Waal (tr. C. v. Royen) bezit ik volledige genealogie
t o t  o p  h e d e n .

‘S- Gr. v. E .

Water (van de). (XLIV, 286). Ged. Hees 30 Sept.
1694 Jan S,ymon,  zn. van Theodorus Kruythoff, predikant
in ‘t Schependom en Agneta 2ieleraius, getuigen Johannes
Eruythoff,  Hendrik van Suohtelen, Johanna Maria
Tielenius gent. Eramer.

Druten. C. W. VAN D A M.

Weyers. (XLIV, 223). Te Denekamp 15 Mei 1721 op
attestatie van Deventer en Ootmarsum ingezegend
Henrick IYZjers, j. m. tot Deventer en Janna Geertruyd
van Beverfeurde, j. d. tot Ootmarsum (ald. gedoopt 25
Sept. 1692 als d. v. Hermannzcs van Beverveurde  en
Henriette Crul).  Zijn dit misschien de grootouders van
bedoelden Hendrik Weyers?

Ondertr. te Ootmarsum 11 Nov. 1730 Henrick Wijers,
Procureur, wedr. te Ootmarsum, met Juffr. Anna Ca-
tharina S’waefken  l), j.d. te Deventer.

Uit het le huwelik Waijers-van  Beverfeurde  werden
te Ootmarsum gedoopt:

22 Maart 1722 Henricue.
6 Juni 1723 Hendrica.
12 Januari 1726 Antoni.
4 Augustus 1726 Hermannus.
6 October 1727 Johanna Martha.
Uit het huwelijk Wz@rs-Swaefken  zQn ts Ootmarsum

geen kinderen gedoopt.
Zwolle. A. HAGA.

Zoo  (van der). Bestaat er een genealogie van dit
uitgestorven A’damsche koopmansgeslacht? Hoe is het
wapen? Waar een en ander te vinden? -

Maarsbergen (Utr.). N I E U W E N K A M P .

Wasteeken nemen. (XLIV, 288). Dit beteekent een
dagvaarding tegen iemand uitbrengen. Deze werden
ingeschreven in de betreffende registers. Enkele van deze
,registers van wasteickenen ofte citatien”  uit de 170
eeuw zijn nog ten Rijksarchieve in Overijssel aanwezig.

Zwolle. 8. HAÏFA.

1) Wij wijzen er op dat de dochter van het echtpaar Hendrik Weyers-
Engeltje Oudmans  ook de voornamen Anna Catharivaa  droeg. Red.
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Bijdrage tot de genealogie van de geslachten
Martinius - Oosterbaan Martinius - Luderus

(sinds het einde der 18e eeuw Ludérus),
door M R . H. F. WIJNMAN.

Inleiding.
De Heer H. W. M. J.  Nieuwenkamp plaatste als

bijlage achter de door hem in den ,,Navorscher”  van
het jaar 1966 gepubliceerde genealogie van zijn familie
enkele door mij verzamelde bijzonderheden omtrent het
geslacht Luderus, waartoe ik hem gaarne toestemming
had  gegeven .  In tusschen  was  de Redactie van dit
Maandblad zoo welwillend een meer volledige genea-
logie van vermeld geslacht in haar kolommen op te
nemen. Vooraf zij het mij echter vergund een en ander
omtrent de ontdekking der oudste generatie’s  en den
samenhang der geslachten Martinius en Luderus mede
te deelen.

Bij  het  opvoeren van de stamreeks van laatstge-
noemd geslacht,  vond ik als eerste van dien naam
vermeld Paulus Luderus,  kok te Amsterdam. Deze
ondertrouwde - geassisteerd door zijn moeder ,,Marie
Pipaert” - t e  Ams te rdam d .d .  22  Febr .  1670  op
27-jarigen leeftijd met Anna de R a a f .  De geboor t e
van Paulus Luderus moest dus gesteld worden tusschen
Febr. 1642 en Febr. 1643, en inderdaad trof ik in het
doopboek der Nieuwe Kerk te Amsterdam de volgende
doopacte  aan :

(1642) Den 13 (July) van D. J. Laurentius
Coenraet Martensz
Marilce  Pijparts

1
Paulus.

Paulus Pijpart
De inteekenacte der ouders was thans gemakkelijk

te vinden en luidde aldus : (D. T. B. Amsterdam 466
f”. 83) ,Den 3 Augustij 1641 compareerden als voore
C o e n r a e d t  Martenss van Campe woofi in de Pieter
Jacobstraet  out 27 jaer  gtoofi  acte van moeders con-
sent & Maria Pipaerts van A. out 21 jaer  geasst met
haer- vaer Paulus Pipaers op de 0. Z. Achterwal etc.;
(i. m.) W. K. (d. i. Walenkerk), koek,  De geboden sijn
in de franse  kerk  sonder  vh inder ing  gegaen; (w. g.)
Conrat Matensen, Maria Pipaert”.

Deze actie gaf echter geen licht over de quaestie
waarom Paulus later den naam Luderus heeft aange-
nomen. Stond deze naam in verband met den voor-
naam Luder of Luderua, die een enkele maal wordt
aangetroffen )1 ? Voorloopig bleef dit een open vraag.

1)  Zoo noteerde ik b.v. uit de huwelijksinteekenacten te Amster-
dam : CD.  T. B. 495. 2031  25 Oct. 1670 Luder Outmans. van Olden-
burg ,  i5 jaar en killetie  Broeokhuysen, van Emmeiik,  24 jaar;
(D. T. B. 539, 135) 12 Febr. 1’706 Luderus van Limburgh, van
Vianen, schoenmaker, 23 jaar en Cattina van Werkhoven, van
Cuylenburgh, 23 jaar; (D. T. B. 622, 28) 18 April 1777 Luderw  van
Limborg, van Vianen, wed. Cathsrina Mooy en Geertruy  Vowinkel,
van Noorthoorn, wed. van Fredrik Roos. - Luderus Voge lzang
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De doopacte  van een tweeden zoon uit het huwelijk
van Coenraet Martensz. bracht een verrassing; immers
deze luidde aldus (eveneens Nieuwe Kerk):

den 4 Augustij (1643) D Roelof Pieterz
Coenraet Mortensx
Mrwia  Piparts
F r a n c i s c u s  Aiartinus 1

Martinus.

Als getuige fungeerde dus bij dezen doop de dich-
ter Ds. Prancisms  Martinius (geb. Kampen 161 l), die
niet anders dan een broeder kon zijn van C o e n r a e t

Martensz .  Het bleek mij dat Dr. J. C. van Slee een
zeer interessante en lezenswaardige monografie over
dezen Eper predikant had geschreven (1904), welke
monografie voornamelijk gebaseerd is op de in 1663
uitgekomen ,,Epistulae  ad amices” v a n  M a r t i n i u s .
Helaas bezit  slechts de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel een exemplaar van deze .,,&pistulae”, zoodat ik
niet in de gelegenheid was er Inzage van te nemen.
Het boekje van Dr. van Slee is echter voldoende om
de familieleden te leeren  kennen  weiko  Mar t in ius
noemt. De oogst valt niet mee : eigenaardig is reeds
dadelijk dat Martinius nimmer de eigennamen noemt,
wanneer hij  over zijn moeder, broeder en zusters
spreekt .  Over zi jn b roeder  zeg t  hu b.v.  pag.  366:
,frater m e u s  c o q u i n a r i a m  exercet, quae  medicinae
famulatrix est” (van Slee, blz. 77); duidelijk is dat
hiermede Coenraet Martensz bedoeld is. Zijn oudste
zuster gedenkt hij o.a. aldus pag. 178: ,Ego quoque
ipse sororam amisi natu maximam, an praemisi dicam.
Certe /rw~~@~to  illam z$ zsile+a, quia quamdiu vixit,
misere  vlxlt” (Verslagen en Mededeelingen  Vereen. tot
beoef. v. Overijss. Regt en Gesch.  1913,  29sto stuk,
blz. 21). Verder noemt hij nog een tweede znster, te
Amsterdam in 1636 overleden. Na den dood van deze
beiden spreekt hij wederom over een oudste zuster,
die getrouwd te .Amsterdam woonde (o.a.  pag.  473,
dd. 12 Mei 1645). Met eenige  moeite gelukte het mij
in die stad haar inteekenacte te vinden, welke aldus
luidt : (D. T. B. 460, 143) ,Den 19 Meert 1644 C. a. v.
Mathias Passew  van Rijssel,  hoedemackersgesel, woom
3p de N. Z. Achterbwall geen ouders hebbende, ge-
2sst m e t sijn o o m  C h a r l e s  l e  R u y s ,  out 23 jaer  &
Yeesgie  JIarte22s  van Campe out 22 jaeren geasst  met
Toenraet  Martensx haer broeder op de oude shans ; (i. m.)
laers m o e d e r s  csent u y t e b r e n g e n  v o o r t  3  g e b o d t .
Franciscus Martinus tot Epe die vclaert des moeders
:onsent.  Dese personen sijn 10 April 1644 getrout tot
Diemen door Johannes Boutius predt aldaer;  (w.g.)
u, Geesien  Martens”.

Over zi jn vader spreekt Martinius nimmer; dezen
vond van Slee in no. 6474 van het Oud-Archief van
Kampen (Mr. J .  Nanninga Uitterdijk,  Register van
Char te r s  en  Besche iden  in  he t  Oude  Arch ie f  van.
Kampen, dl. VIII, blz. 91) : ,,Andreas ten Indijck  zoon
van Andries ten Indijck  en Fransiscus Martini  zooi
van M arten van Luanenburch ?) worden tot alumni

v&s in het begin der 17e eeuw predikant te O!denzaal.  De geslachts-
laam Luder8  is natuurlijk het patronymicum van den voornaam
iuder.

2) Van Slee  neemt aan dat Marten van Luinenburg toentertijd
log leefde. Dit is echter onjuist, zooals  zal blijken. -- Overigens
:omt Msrtinius in het in 1908 verschenen 1Xe deel van het Oud-
Lrchief  v a n  K a m p e n  n o g  v o o r  als: Frans  kfurtens  Luinenbwch
no. 7 2 2 8 )  e n  Fransiecus  Illartiniue, zoon van Naden  Luynenbureh
[I”. 7110).
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a a n g e n o m e n  e n  b$ den Rector van de Latijnsche
sohool  voor 200 car. gl.’ ‘s jam- in de kost besteed.
Sabbathi den laten Januari Ao. 1628”. Bij van Slee
vindt men niet vermeld dat in de Bijdr. Geschied.
Overijssel dl. 1X blz. 166 (vgl. Oud-Archief dl. 1X,
1110) nog een aanwijzing is te vinden omtrent het
beroep van Martm van Luinenburch:  een brief van
Martinius dd. 11 Oct. 1632  N. S., thans n0.g aanwezig
in het Archief te Kampen, is nl. voorzien van het
wapén van Martinius : een troffel met de punt naar
boven gekeerd op een gouden veld. Vermoedelijk was
dus Martinius’ vader metselaar.

614

-

Toegerust met deze wetenschap bracht een door mij
ingesteld onderzoek in het oudste gebodenboek (begin-
nend 1608) en lidmatenregister van Kampen het ge-
wenschte  resultaat. In het eerste vond ik de huwelijks-
inteekening  van de ouders van Franciscus Ma&nius
en Coenraet Jlartemz  als volgt:
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,13 Aprilis  1610 Martin Luders j.g. vä Ramerslo
K u n n e  Coerts  van Diepholt j.d.‘>

Terwijl in het lidmatenboek dd. 2ti Sept. 1624 ver-
meld stond : ,,van de Remonstranten wedergecomen
Cmnichien  Martens de huysvrouw Marten de metselaer”.

Dit alles klopte nauwkeurig met hetgeen reeds ge-
vonden was: immers Ramelsloh bleek een klein dorpje
te zijn in het vorstendom Lüneburg, even ten Zuiden
van Hamburg, het beroep van den stamvader was
inderdaad metselaar, zijn zoon Coenraet had zin naam
ontvangen naar diens grootvader van moederszijde,
terwj’l last not least het ontstaan van den naam Luderus
(oudtijds een enkele maal Luderius) verklaard was als
lotijnsch  patronymicum. Het merkwaardige hierbij echter
is dat de eerste drager van den naam, Paulus Luderus,
het patronymicum koos van zijn grootvader! Paulus’
broeder Marlen Coenraetsz  voerde dezen naam echter,
voor zoover mij bekend is, nimmer; misschien omdat
hFj bij zijn koksbedrijf niet tevens het vak van apo-
theker uitoefende.

Marlen Claese,l  (sic) metzelers soe in ‘t
geestlicke werck van een huisz gevallen
waeren, gedurende haer krenckte . . XL11 h Q

(d.i. heren pont)
Extraord. vuytgave. An Mr. Michiel
Joachimsz chirurgijn dat hij Marten van
Luijnenburch  eqde Johan Davidtz soe
haer in ‘t stadtz werck beijde van eene
muijre gevallen ende haer groetelix be-
seert hadden, bet(aelt)
Noch durch die last van een Eerb.‘Raedt

LXh Q

die voorsz metzelers gedurende haere
siecktevoor ende nae tho huisz gesonden
an geldt . . . . . . . . . . . XL111 ha

G21

6!!1
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An Lambert Berentsen (Averkamp) voor
eenige medicinen  voor Marlen metseler
bet(aelt)  . .- . . . . . . . . ,
An Henrick Jacobsz Snijder voor ‘t
maken der kledinge voor Marien Met-
selers soene met eenige stoffen daer toe-
gedaen vermoege zijn rekening bet. .
Betaelingevanordonnantien ende apostil-
len des E. Raedes:
Item aen Barten Luyder metseler ge-
geven . . . . . . . , . . . .
Ordonnantie ende apostillen. Den 24
Octobris Yarten van Lunenburch metzeler

-

-
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Mejuffrouw C. J. Welcker, de archivaris der gemeente
Kampen, was daarop zoo vriendelijk voor mij de Apo-
stillen en het Register der Geestelijke Goederen in het
archief harer stad na te zien. Hieruit vielen nog enkele
bijzonderheden op te diepen, die ter aanvulling en ver-
betering kunnen dienen van het weinige dat van Slee
mededeelt omtrent de jeugd van Franciscus Martinius.
Met de mededeeling hiervan benevens van het testa-
ment van Martinius’ weduwe zij deze inleiding tot de
eigenlijke genealogie besloten.

-

In de Apostillen 1624-1632 was vooreerst dd. 27
Mrt. 1627 te lezen: ,,Hebben  Schepen ende Raedt de
iaerlixe alimentatie van zal1 Marlen Meizelers weduwe,
so haer tot de summe van vijftijn goltgulden ten res-
pecte  haers  zoons onderholts toegelecht is, geaugmen-
teert ende vermeerdert op vijf ende twintich goltgl.,
also sij denselven haren zone desen vergangen winter
mede verpleget  heeft. Ende sullen deselve vorn. 26 glgl.
uit het overschot van de Caemer van de E. Br. Jan
Lousen  betaelt  worden”.

De rekeningen der Geestelijke Goederen bevatten o.a.
de volgende posten:
1614 Betalinge van ordinantienende apostillen

eens Erb. Raedes. Noch durch ordonnantie
eens Erb. Raedes an Johan Davitz ende

v u i t  l a s t  d e s  E .  Rades  betaelt  . . . . lO.-.-.
idem. Vuit last des E. Raedes an Marten
van Lunnenburch, tot sijns soens studia
over een halff jaer betaelt  . . . . . lO.-.-.
Extraodinaris unde alderley vuitgave. An
Marten van Lunenburch soene voer een
paer schoenen bet.. . . . . . . . 0.14.-.
Der Cellebroederen ende andere ver-
scheydene alimentatien. M a r l e n  v a n
Luynenburch tot zins soens studia bet.
in twee termijnen yder termijn tot 10 g.
lost.. . . . . . . . . . . . , 21.~.-.
Oncosten an den studenten gedaen:
Irs t l icken bet(aelt)  an den E. Johan
Sarisz voer laecken tot cledinge van
Fram  Marterm t’ we ten

.

24 ellen ad 4f g. d’elle , . . . . . 10 12.8.
Item voor doeck in deselve cledinge het. 1.12.-.
Item voor een halff elle gecrompen  pey wit -. 8.-.
Item tot eenen hembtrock een el roet
pack laecken ad 3 g. d’elle . . . . 3.-.-.
Item tot een onderbroeck  een elle roet
laecken d’elle 36 st. . . . . . . . 1.16.-.
Item noch voer een paer hoesen levender
veruwo Sohotz carsey tot . . . . . 1. 8.-.
An Henrick  Jacobsz Goesdey bet. wegen
het maecken van des voersz Ernns
Martense (klederen) ende wegen het-
geenen h i j  d a e r t h o  gedaen h e f t  . . . 8. 6 . - .
Noch an den E. Reyner Henricksz bet.
voor stoffen tot des voersz Fran.s Marteras
klederen b e d r a g e n d e  t s a m e n  . . . . 8. Q.-.
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Somma lateris 36. 4. ‘8.
Onkosten van studenten. Tot behoef van
Marten de Messelers  zone so wegen een
pack klederen als een mantel an laecken,

3-16-.

7.14.-.

8.-.-,
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na luidt de rekening0  . . . . . . 31. 2.-.
Celle-broederen  ende andere verscheidene
alimentatien. Maden van Lunenberchs
zone tott sijn studia . . . . . . . 21.-.-.
Extraordinaris en allerley utgsve. An
Jan Willemsen schoemaecker voor twe
paer schoenen an Marten Besselners  zone
gelevert,  bet. . . . . . . . . . 2.-- .-.
Der Cellebroederen etc. Maden van Lune-
burchs  w e d u w e  betaelt  in vyer ter-
mijnen, als Paesschen ,Joannis,  Michaelis
ende Kersmisse ,  yder termijn 10 Car.
gl. 10 stuy. comt . . . . . . . . . 42.-.-.

Deze laatste post herhaalt zich regelmatig tot en met
het jaar 1639, wanneer men in de rekeningen leest:
,, Ben  Morten  von Lunenburchs  wed. op Paesschen en Johan-
nis, Michaelis . . . . 31.10.-.”  Vóór Kerstmis van genoemd
jaar is dus het pensioen van Mnrtinks’  moeder opgehou-
den ; zij vertoefde in dien tijd herhaaldelijk bij haar zoon,
die in 1638 predikant te Epe was geworden en kwam
in den loop van 1642 voorgoed bij hem inwonen (van
Slee blz. 60). Naar de reden waarom zij een pensioen
genoot van de Kamper  magistraat, kunnen wij slechts
gissen. Waarschijnlijk werd het gezin van Marien de
Metselaar van magistraatswege gesteund, omdat hij
in en door den dienst ongeschikt tot werken was ge-
worden.

Ook de posten waaruit  de zorg bli jkt  waarmede
Kampen’s vroede vaderen den jeugdigen Martinius om-
ringden, volgen elkander in regelmatige volgorde op
in de rekeningen der Ecclesiastique goederen. Het valt
echter niet te ontkennen dat enkele regeeringsleden in-
dividueel aan deze zorgen ,een kleinigheid” verdienden;
zoo zendt Burgemeester Toenijs  Roelofsz Steenberch in
1628 een rekening in van  66.9.-  voor  ge leverde
stof voor kleeding aan den jongen Martinius, in 1633
wordt hem daarvoor 70.-.--  uitbetaald en in 1635
67.17.-.  Onder de andere leveranciers ontmoeten wij
de regeeringspersonen  : Johan Sarisz., Reyner Hendricksz ,
Gerrit Jansen Steenberch, Burgemeester Ernst van de
Cuerbeecke (ontvangt voor geleverd linnen, wulen etc
in 1631 105.7.-),  Jacob Roelofs Steenberch,  Caspar
van Breda, Johan Jacobs Vene etc. -Wanneer Martinius
in 1627 bij den rector van de Latijnsche school in de
kost gaat, krijgt hij van stadswege een bed, een grove
en een witte deken, een paar lakens, vier hemden, zes
beffen, hoesen  en schoenen (59.4.-).  Van zijn studie in
Leiden teruggeroepen, werd hij in 1636 door den magistraat
aanges te ld  a l s  leeraar aan de Latijnsche school te
Kampen3) (vgl. Oud-Archief dl 1X,  no. 7435 dd. 19 Febr.
1635: ,De stadsalumnus Franciscus Mctrtilai,  die te Leiden
studeert, zal naar hier geroepen worden om den rector
bij te staan, opdat deze ethica en logica kunne onder-
wgzen,  op 260 car.  gl.“)  en werd hem ,in vyer termijnen

J) Het is hier misschien de plaats een kleine aanvulling te geven
op van Slee. Op blz. 43 zegt dexe schr$ver  : ,,op welken grond
men beweerd heeft dat Martinius een slecht docent was en geen
orde kon houden, weet ik niet”. Dat dit inderdaad wel het geval
was blijkt uit een Kamper Raadsresolutie van 1637, geciteerd in de
Biidr.  Gesch. Overiissel dl. V bla. 243. waarin Martinius verlof werd
gegeven een beroep  aan te nemen naar Epe, omdat hij toch geen
orde kon houden op school ,,en oock  geen apparentie is, dat de
voornoemde Franciscus wegens derselver sachte humoren  tot eeniger
tijd goede authoriteit in der scholen zal verkrijgen”.

laatste post op de rekening .,,aen Bi. StLenberch ver-
moegens sijn reeckeninge vorr ‘t stoff tot cledinge voir
Francisco betaelt . . 67.17.-“.

Marten de metselaar leefde in een tijd van heftige
twisten tusschen Remons  tranten en Contra-Remonstran-
ten; de eersten waren te Kampen, in tegenstelling met
andere steden, aanvankelijk almachtig, terwijl de laatsten
zich in 1617 van de kerk losscheurden en een afzonderlijke
gemeente stichtten. Ds. Hieronymus de Vogel, predikant
te Hasselt, was ‘hun voorganger en deelde in Sept. 1618
aan 200 lidmaten het avondmaal uit. Op 23 September
1618 werden 60 nieuwe lidmaten aangenomen, W .O . men
volgens de lijst, te vinden in ,Oorspronkelijke  aanteeke-
ningen betrekkelijk de oude ware gerefozmeerde  gemeente
te Kampen in de jaren 1618 en 1619” (Kampen 1841)
blz. 24 aantreft Pzeter Verhagen, die later de schoon-
vader van Martinius zou worden, benevens zijn zuster (1)
J u d i t h  Verhagen  ; hun moeder (3) S a r a  Verhagen4),
weduwe van M. Terhagen, had reeds aan het avondmaal
deelgenomen6).  De zeer rechtzinnige Waalsche predikant
te  Kampen  Ds .  Du~~iel Pipardels  - met  wiens  n ich t
Maria Pipart  in 1641 Coenraet Martensz huwde - nam
meermalen spreekbeurten waar in deze afgescheiden
gemeente. In 1619 werden echter de Remonstantsche
predikanten te Kampen deels verbannen, deels afgezet,
terwijl op 19 Jan. 1620 de Raad en de Gezworen Ge-
meente met geweld van Remonstrantsgezinden werden
gezuiverd. Bij Moulin, ,,
blz. 38 leest men:

De Remonstranten in Kampen”
,De Remonstranten werden nu met

de meeste gestrengheid vervolgd. . . . waardoor velen
afvallig geworden, zich allengs bij de oude Gereformeer-
den voegden”. Tot deze laatsten behoorde ook Murten’s
vrouw (,van de Remonstranten wedergecomen” 26 Sept.
1624) ; hij zelf zal wel tot de bovendrijvende partij hebben
behoord, immers reeds in 1622 kreeg bij een uitkeering
ten behoeve van de studie van zijn veelbelovenden
zoon die toen eerst tien jaar oud was H3 overleed na
26 Sept. 1624 en vóór Paschen 1626, waarschijnlijk in
het jaar 1626, toen Kampen door de pest werd bezocht
(Zie Versl. en Mededeel. 1913, blz. 12.).

Merkwaardig is dat ik bij mijn bezoek aan Kampen

4) Waarschijnlijk is deze ideutiek met ,,Savera  Verhagen, weduwe
vande Pieter Vwhagen  (op de Borgel ende  Vloedijck) bij het Wasoh-
hnys”,  die men aantreft in een bevolkingsregister  uit het begin der
17e  eeuw (Lidmatenregister, Archief Kampen).

“) Omtrent de schoonouders van Martinius werd nog het volgende
gevonden. Te Kampen ondertrouwden : 1.)  22 Maart 16tl  Peter Ver-
hagen  j.g. van ‘t Broeck in ‘t Waterlant en Maweken  Dirricksz  j.d.
van Vollenhoc ;
Carels  i.d.

2.) 31 Dec. 1619 Pieter Verhagen  j.g. en Marricge
- Hooestwaarschiinliik is het eerste echtoaar  het ze-

eochte.” Uit de rekeningen (begiaafregisters)  van de Bovenkerk-te
Kampen blijkt dat den 18en Oct. 1624 wegen Peter  Verhaegena
vrouwe l.-.- betaaldis eau kerkengereahtigheid In het Testamenien-
register (1619-1627) fo. 216 dd. 16 Jan. 1625 komt de uiterste wil
voor van ..Peter Verhaoen  van Godt die Heer met die nest besocht
sijnde”.  Bi institueert als universeele  erfgenamen sijn’beide doch-
ters Francina  en Annekm,  bij overlijden van deze zijn  drie zusters,
c.q. Chrietina  .Heins,  de moeder van &jn  overleden vrouw. Als mom:
beren van zijn kinderen institueert hij Cornelis  Henricksz  en Gerrit
vati  Santen, tot testamentoren Wolter  Weoeinck  en Jacob Hewickez.  -
Dat Peter Verhagen  inderdaad kort daarna overleed blijkt uit het
Boek der Volmachten (1617-1632).  waar men d.d. 23 Oct. 1625
leest: ,,Die E. Gerrit van Santen &.momber over sa. Peter Verhagens
kinderen beeft volmachtich gemaeokt mr. Jan Jansen Sael in alle
ende ijdere sijne saecken soé  hij in voirger(oerter) qualite voer
deser  Stadts Campen gerichte te doene  heeft ofte te doene orijgen
mach sonder argelist. Coram Cuerbecke”.
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een huis aantrof, als gevelsteen hetzelfde wapen ver-
toonend  waarmede Franciscus Martinius zijn brieven
zegelt; op den gevelsteen is echter de troffel gedekt
door een kroon. Het huis, .gelegen a a n  d e n  Vloedijk
hoek Meeuwensteeg, wordt in de ,,Voorloopige  lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”,
dl. VU, De Provincie Overijsel,  1923, blz. 97, aldus
beschreven : ,13 Vloedijk  W(ik) IV, 120 6). In den ge-
Pleisterden zijgevel (XVII B? d.i .  2”” helft der i7de
eeuw?) een baksteenen tandlijst. Gevelsteen met ge-
kroonde troffel. Inwendig: betimmering XVII c (d.i.
3de kwartaal l’iuo eeuw) van een winkel en een daar-
achter gelegen vertrek, waartusschen een schot met
kleine ruitjes en een gesneden deur. Kamers met balken
zolderingen”. Mogen wij in dit huis het geboortehuis
zien van Franciscus Martinius? In ieder geval woonde
zijn moeder als weduwe er niet, immers Martinius schrijft
dd. 15 Juni 1635 uit Kampen (Ep. p. 137/139)  nadat hij
dus reeds benoemd was als leeraar aan de Latijnsche
school: ,, Aliquandiu hit hactenus haesi in eligendo hos-
pitio, neque ewim apud matrem  habere posuzrm  propter
distantiam  neque apud D. Rectorem propter  vicinitatem.
Quamobrem media via mihi incedendum  fuit, ut et hos-
pitium et mensam conducerim apud Chirurgurn quendam
in platea regia prope curiam (vgl. v. Slee blz. 41).
Deze  ch i ru rg  woonde  dus in de hoofdstraat (d.i. de
Oude Straat)  in de nabijheid van het  Stadhuis.  De
Latijnsohe  school  (thans Muziekschool) lag daar dichtbij,
grenzende aan de Broerkerk, doch even ver ligt deze
school van het huis Vloedijk  120. Nog vertelt van Slee
dat Martinius’ moeder in 1642 bij hem kwam inwonen,
“deels  wegens eenige moeilijkheden die de oude vrouw
had met haar huis en tuin te Kampen”. (blz. 69).

Ten slotte  volgt hier het testament van Franciscus
Martinius’ weduwe, dat ik op grond van een aanteeke-
ning in de Her. Bibl. 1882, blz. 350 in het archief te
Kampen mocht ontdekken. Het is evenals alle testa-
menten uit dien tijd voor schepenen verleden en luidt
als volgt (Boeck  van Testamenten 1651-1667, fol. 208) :

,Den 8 Octob. 1656. De Eerw. Anna Verhage wed. van
Eerw. on hoochgeleerde Franciscus Martini, predicant
tot Epe, gesont van lichaem en bij goeden verstande,
geassisteert  met R. van Breda secret(aris)  haeren  ge-
coren en toegelatenen momber, heeft haer testament
ende  uytterste wille gemaeckt in manieren naervolgende.
Eersteli jken geeft  si j  testcttrix de Boven en Buyten-
kercke  yder eene  en den nootdruftigen Armen deser
staat 2 ggl. eens, den gulden tot 28 st. Voorts institueert
sij tot haer  e e n i g e un iverse le  erffgen(aemen)  haere
kinderen, met naemen Maria, Marten ende Petrus
Martini, en daer dieselve sonder wettelijcken  geboorte
quaemen te overlijden benoemt sij testatrix mede tot
haer u n i v e r s e l e  erffgenaem  haer  suster Francijntien
Verhage off derselver kinderen in haer moeders stede,
legaterende in sodaenen cas de naeste  vrunden  van haer
mans sijde alsdan in leven sijnde  vijffentwintich  car(oli)
gul(deu) eens, Peter, Marcus, Annagien,  oock Jacob e n
Perhaye  Cornelis  yder h o n d e r t  Car. g u l ,  d e  gul(den)
tot 20 st. en dan noch drie hondert gelijcke Car. gul&

$) ~Abusievelijk  is bij het overschilderen aan het huis thans het
nr. 126 gegeven,

Y \ I

ringen, een dubbelde  hoep en een roossies rinck en twee
dos@ servetten en mede twee groote tafellaeckens van
de besten, den nootdruftigen Armen deser Staat hon-
dert Car. g u l . , e n  lestelijken  aen  Gretien Henrix  oock
hondert Car.. gul., d a e r  oock haer suster met derselver
k inderen ,  mede  sonder  lijves erven quaemen te ver-
sterven, wil sij testatrix, dat,  bli jvende de gifte der
voorgedachte legaten in sijn viguer,  haere andere on-
vermaeckte goederen sullen gaen en keren aen de
naeste  van haere bloetverwanten in leven sijnde: ha.ere
kinderen nochtans in desen  allen in haer le&tima,  haer
naer  rechte competerende, onvercortet welcke  sen die-
selve bij desen  vrij wordt voorgehouden. Sonder arge-
list. Coram D. H. Vreese,  W. J. Worst”.

Aan het eind van deze inleiding rest mij nog een
woord van dank uit te spreken aan het adres van de
hulpvaardige archivaris van Kampen, Mej. C. J. Welcker,
eu van den Heer H. Nouwen,  ambtenaar op het Am-
sterdamsche Archief. Zonder hulp van den laatste is
het niet mogelijk in de notarieele  protocollen, die uit
meer dan 10.000 folianten bestaan, de gewenschte acte
te vinden.

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

De oudste generaties van het geslacht Boon
(Boon van Ostade),

door W. A. VAN R I J N.

Volgens de stamreeks in Ned. Patr. 1916, die - wat
de oudste generaties betreft - zonder eenige controle
van den Heer Vorsterman van Oyen  werd overgenomen’),
zou de stamvader van dit geslacht zijn Maarten Boon,
hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard, etc.

Als men nu weet dat Jan Boon (11)  3 Sept. 1680
Voor de eerste maal te Gouda huwde en MaarteIl  Boon (1)
10 Aug. 1663 te Oud Alblas werd gedoopt, dan is het
duidelijk, dat Jan Boon  onmogelijk een zoon van Maarten
Boon kan geweest zijn.

Ware er behoorlijk onderzocht en getracht de huwe-
lijksacten van Jan Boon op te sporen, dan zou men
hebben ontdekt, dat zijn vader Teunis  heette.

Ik laat nu eerst beide acten uit de huwelijksregisters
van Gouda volgen.

,(Ondertr.)  den 18 Aug. 1680
Jan !leunisz.  Boon j.m. van Alblas, wonende aldaer

met Beatris  Cornelis  Otterlandt j.d. van Ameijda, wonende
in de Peperstraet.

Getrout den 3en September 1680.”
,,(Ondertr.)  Den 16 Martij 1700
Jan Boon, weduwenr. van Beatrix Otlatlder  in de

Peperstraat tot Gouda en Geertje Maas wed.  van IT’illem
Vaandrager  wonende tot Bodegraven

getr. te Bodegraven.”
De vader van Jan Boon en de verhouding tot Baar-

ten Boon leeren  we kennen uit de volgende te Dor-
drecht verleden acte.

7) Corneiis Hendricksz  was  een oom van de kinderen van Franciecua
Martiniua  (v. Slee blz. 95) en was ongetwijfeld de echtgenoot van
Franc$ntje  Veerhagen.

‘) Zie Stam- en Wapenboek.
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,Op huijden den xvjO maert xvjc negen ende tseven-
tìoh compareerde voor mij Johan van Bijwaert, open-
baer notaris, etc. I’eunis  Dircxz. Boon, wonende tot
Alblas, weduwenaer, mij nots. bekent, ter eenre,  Jan,
&aerten ende Cornelis Boon, als in desen vervangende
en haer sterckmaeckende voor Dirck !leunisz.  Boon
haeren broeder, ter andere sijde”, etc. ,,aen den eersten
comparant haeren vader”.

De ouders van dezen Yeunis  Dirckss. Boon worden
ons bekend gemaakt in twee acten gepasseerd voor
sohout en schepenen van Langerak.

,Procuratie op Tonis  Dircx Boon lb/25 Nov. 1671.
Compareerde op huijden voor den Heere Justinus

Matthìas Kienlin, Drossart  en Schout, Peter Jansz. Nomen
en Bastiaen Ghijsbertsz., Schepenen van de Vrij Heer-
lijche$ Langeraeck, Joos  1onisz, woonende op Noor-
deloos, Willem Tonisa.  woonende bij Ameijda, Bustiaen
Herbertsz.  woonende in dese Vrij Heerl.,  man en voocht
v a n  Anneken  Tonis, en Tonis  Cornelist,  soon en Erff-
genaem van Cornelis Ton&,  hen te samen en elcx sonder-
lìnge sterckmakende ende rato caveren  voor Jochem
Ariensz. woon. tot Schoonhoven, soon en erfgenaem van
Arien Tonisx., alle in dier qualite erfgenaem van Dirck
Tonisz. geboortich tot Ameijda en in de Oostindiën over-
leden, dewelcke verclaerden te constitueren en specialijck
machtìgh te maken Tonis Dirxs Boon, woonende op
Alblas, een s o on v a n Aeltgerz  Tonis en in dier qualite
mede erffgenaem van den voorschreven Dìrck Tonisz”,  etc.

,Wij Andries van Rietvelt, schout, Bastiaen Tonisz,
Merten Pietersz, schepenen der Vrij heerlijckheijt  van
Langeraeck, doen kont ende kennel. dat op huijden date
deser  (= 20 Mei 1640) voor ons gecompareert ende
verschenen zijn : Jan Anthonissa. Boon als oom ende
rechte bloetvoocht van de naergelaten weeskinderen van
DirrickAnthonissx  Boon,zijnoverleden broeder zal., Thonis
Willems als bestevader voocht van Teunis  Dirricksz.
Boon ,  voorweeskìnt  van Dirck  Ihonissx.  zalr.
geprocu.  b i j  Aeltge I’houis  des voorn. T h o n i s
Willemsz. overledene dochter salr. ende Lijsjen  Hnrmans
ìndesen  geassisteert met Harmen E.gberts  Bijl haer vader,
gecoren  voocht in dese saecke als moeder van twee
nae weeskinderen, geprocureert bij de voorn. Dirrick
Zhonissz.  Boon salr.” etc.

Het testament van Dirch Feunisz. Boon werd verleden
voor meergenoemde Schout en schepenen op 7 September
1624, en daarin bepaalde hij ten aanzien van zijne leengoe-
deren het volgende:

,Vorders aengaende z@.ie Leengoederen heeft voor
eerst zijne rechte Leenvolger geinstitueert zulcx hij In-
stitueert ende hem laet mits desen den eenen mergen
Leengoets gelegen in dese Heerlicheijt  Int Zijlweer,
mitsgaders de oppercamer Inde huijsinge  daer hij com-
parant is woenende mede in dese heerlicheijt benevens
tselve Sijlweer: omme daer in te suscederen nae Leen-
rechte, Dan beroerende de vier mergen Leengoets
g e l e g e n  i n d e  Hoffstede  off Huijsweer d a e r
hij compt  op woent soo voorsz. is, die hij te Leen is
houdende van de Graeffelicheyt van Hollant, daer van
heef t  hij oom@. vuijt trachte van sekere br ieve van
Octroije vande selve Graeffelicheijt  van date den xvij
Augusti xvjc ende twintich onder tgroote zegel van de
selve Graeffelìcheìt, ons hier beneffens vert’hoont,”  etc.
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Met de hierbovengenoemde 4 morgen lands werd reeds
:\jn overgrootvader in 1614 beleend en uit de opvol-
;mg van dit leen leeren we ook zijn grootvader en
rader kennen.

,,Maximimil. ende Karel etc. doen condt allenluijden,
lat voer onsen lieven en getrouwen neve den grave
ran Egmont heë. tot Baer, etc. onsen gouverneur generael
vaan Hollant, Zeelant en Vrieslt en voer onse leenmannen
liernae gecomen  is Antholais Dircxzoen Bon, Ende heeft
ms met halm handt ende monde opgedragen, overge-
;even en quytgeschonden, sonder yet meer daer an te
aehouden gelijck onse mannen wijsden dat Recht was,
pot behouff van Anthonis Pieters  zoen zijn, dochters
man vier mergen lants met een hofstede daer op
jtaende l eggen  in  den  ambacht0  v a n  L a n g e -
: sec k, Dit gedaen wesende,  soe hebben wij terstont
weder ome Behouden ons eïï eenen ygelicken zijns Rechts
verlijet en verleent, verleijen ende verleenen mit desen
msen brieve den voorsz. Anthonis  Pielers zoen die voorsz.
vier mergen lants mit een hoffstede daer op staende
311 allen zijnen toebehoeren,  gelegen als voorsz.  is, Te
houden van ons, vnsen erven eïï nacomelingen, graven
3~ gravinnen van Hollant Anthonis  Pieters zoen voorsz
zijnen erven ende nacomelìugen tot eenen erfleen, Ende
te verheergewaden mit twaelf ponden zwarten, den gron.
over zestien penn., gelijck  Anthonis Dircx z. Bon eii  zijne
voersaten die gehouden hebben naer inhout en vuijt-
wijsen der oude brieven eïï onsen Registeren daer van
wesende, pnt. Pieter Phinnon Willem Pieters zoen en Jan
van Buën. In oirconde etc. xvij In Julio anno xv” en
vìertien (Patet Libro principium req. Castella capitulo
Suijt  Hollandt  fo. 22)

Carel etc. doen condt allen luijden dat voor onsen
lieven eñ getrouwen Ridder eerste Raidt presidereñ. eñ
stadhond.  van den leenen in Hollant heer Gerrit heer
tot Assendelt, Heenskercke etc. en onse leenmannen van
Hollant hier nae genompt gecomen en geconipeert es
in zijne propre psoone Anthuenis Pieterst. en heeft ons
mìt halm hande ende monde opgedragen, overgegeven
en quytgesconden sonder eenich Recht of actie daer
meer aan te behouden, gelijck onse mannen wisden
dat Recht was, en dat tot behouff van Dirrick Anthuenisz.
zijns zoons vier mergen lants mit een hoffstede
daer op staende, liggende Inden ambacht0  van Langerack,
daer oostwaert naest gelant zijn Willem Claesz eñ Cor-
nelis Janssz eñ westwert Cornelìs Dirxcs, Soe eijst dat
wij de voorsz.  opdracht0  en quijtsceldinge believen. eñ
danckelich nemen, behouden ons en een ijcgelijcken
zijns Rechts, verlijet en verleent hebben, verlien en ver-
leene mit desen onsen brieve Dirrick Anthuenisz. voorsz.
de voorscreven  vier mergen lants mit een hoffstede daer
opstaeñ. gelegen en bepaelt als voorsz.  es, Te behouden
van ons, onsen erven eïï nacomelingen graven en gra-
vinnen van Höllt. Dirriclc Anthuenis voorsz.  zijnen
erven en nacomelingen tot eeïï erfleen eñ te verheer-
gewaerden twalf ponden zwarten, den groñ. voor zes-
thien penningen gerekent, gelijok zijn vader eñ zijn
voorders die te houden plagen, al naer Tnhoude daer
ouder brieve en onsen Regreti.  daer van wesende, hier
waeren bij  sen en over als onse leenmannen van Hol-
lant Waersnaet van der Does, Cornelis Barthout  Janssz,
Pieter Wìllemsz. Griep, Anthonìe Lebucq en Barthout
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van Outenae, Des ‘t oirconde desen onsen brief besegelt
mitten segelle  van onsen leenhove In den Hage hier
sen gehangen, gegeven den xixe” In Julio Int Jaer ons
Heeren Duijsent vijfhondert zes Bii dertich (Patet Libro
Caroli imperatoris capitulo Sticht fo. 20).

Philips, etc. doen cond t allen luijden, dat wij behouden
ons ende eenen yegelicken sijns rechts verl$ ende ver-
leent hebben, verlijen ende verleenen mits deesen
onssen brieve Anhonis  Dircxsz, woenende  in den Am-
bochte van Langerack ende hem aengecomen ende an-
bestorven es bij doode ende overlijden van D i r c k
dnthonisz zijnen vader, vier marghen lants mit een
hoffstede daer op staende, leggende inden Ambachte
van Langerack daer oostwaert naest gelant zijn Willem
Claesz  ende Corn. Jansz.  ende westwaert Corn. Dircxsz.,
Te houden van ons, onssen srfven ende nacomel. Graven
ende gravinnen van hollt.  Antoenis Dircxse.  voorsz. sijnen
erfven, ende naeconïel.  tot een erffleen,  Ende verheer-
gewaden met xij ponden zwarten, den groen voor xvj
penn. gereeckent, Gelijck zijn vader voorsz. dat te houden
plaoh, al1 naer Inhouden der ouder brieven ende onse
Regrën  van Hóllt. daer ven weesende,  hyer waeren bed
sen ende over als onsse lecmnnën van hollt. Pieter vañ
Burch ende Pieter Gerijtsz, Des toirconde etc. Gegeven
Inden Haghe den iiijen Aprilis Anno xvc en b xx naer
schrijve ons hooffs van Hellt. (Patet uit witte bonte
Register capitulo suijt Hollandt fo. 60.)

Die, Ridderschap, etc. Doen condt allen luijden, dat
behouden ons eii eenen yegelicken zijns rechts, verlijdt
en verleendt hebben, verlijen eii verleenen midts  dezen
onzen brieve Dil.ck Anthonissz. woonende In den Ambacht0
van Langeraeck als hem aengecomen efi aenbestorven bij
doode en overlijden van Anthonis Dircxssz.  zijn vader
V y e r  mergen landts  mi t  een hof&tede d a e r  o p
staende, leggende inden Ambachte van Lange-
r sec k daer van oudts naest gelandt waeren oostwaert
Willem Claessz  ende Cornelis Janssz en westwaert
Cornelis Diroxssz. en nu naest gelandt  zijn oostwaert
‘t Vlietweertgen  toebehoirende de weduwe ende kin-
deren, Te houden van ons van wegen die Graeffelicheijt
en hooge Overicheijt van Hollandt  eñ Westvrieslt.  Dirck
Anthonissz.  vooru zijnen erven eñ nacomelingen tot
eenen Erffleen eïï te verheergewaden met twaleff ponden
zwarten, den groön voor zestien penñ. gerekent, ge-
lijck zijn vader voorsz. die te houden plach, al nae
inhouden der ouder brieven eïï onze Leenregrñ. daer
van wesende, Ende hier van heeft den zelven  Dirck
Anthonissz.  hulde, eedt en manschap gedaen alst be-
hoirde, In handen van heer Johan van Wassenaer, heer
van Duvenvoirde, Voorschoten, Sterrenberch, etc. Stadt-
houder eÏï Registermr bij provissie van onze Leenen,
daer bij  sen eñ over waeren als onze Leenmannen van
Hollandt  Dirck Gool, Griffier van de Leenen,  Dirck van
Grave, Cornelis de Jong eÏï Abraham van Clermondt,
T’oirconden etc. Gedaen inden Hage den zesten Augusti
anno XVj c en twintich. (Patet Libro hoge overigheijt f.
capitulo Sticht Gelderland fo. 6).

Alvorens de stamreeks van Ned. Patr. uit het voren-
staande op te voeren en te verbeteren, meen ik nog
twee vragen te moeten beantwoorden.

Uit het huwelijk van Maarten  Teuniss  Boon 0x1
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Cornelia Laure,vdr.  Bras (geh. Oud Alblas 11 Febr. 168Oj,
werd te Groot Ammers een dochter Beatrix geboren,
aldaar gedoopt 16 Nov. 1687. Zij huwde Leendert Roskam,
geb. Zwijndrecht, baljuw van Papendrecht, later van
Wijngaarden en Ruijbroek,  hoogdijkheemraad van de
Alblasserwaard, etc. zoon van Wouter Pietersz.  Roskam
en Marijcken Leendertsdr.  Vinck.  Tot staving van deze
mededeeling verwijs ik voorts naar het testament van
Maarten Boon en Cornelia Bras, gepass. voor Notaris
Gerard de Haan, Dordrecht, deel 812, fol. 47. (Zie
Navorscher 1910, fol. 76).

Jan Theunisz Boon, tr. 1”. Beatrix  Ottelander.  Hun
dochter Neeltie, gedoopt Gouda 27 Juni 1691, tr. 2”.
Moordrecht 9 Aug. 1730 Jan Smits.

cferrit Boon (111, van Ned. Patr.) werd gedoopt Bode-
graven 13 Juli 1704.

De stamreeks kan thans als volgt worden vastgesteld:

1 Anthhonis Pietersz., bij opdracht van zin schoon-
vader Dirck Teunisz Bon 2) 1614 beleend met ,4 mer-
gen landts mette huijsinge ende hofstad” in Langerak.
overleden na 19 Juli 1536, tr. N. Anthonisdr. dr. van
Anthonis Dirckzn. Bon.

11 Dirck Anthonisz. beleend als voren 1636, bij
opdracht van zijn vader, overl. vóór 4 April 1670.

111 Anthonis Dircksz.  Boon 3), geboren Langerak  om-
streeks 1648 4), schepen, kerkmeester van Langerak,  be-
leend als voren 4 Apr. 1570, bij doode van zijn vader,
over]. Langerak  17 Juni 1620 5), tr. Swaentgen 5! honisdr., -
overl. na 17 Juni 1620 en voor 28 Aug. 1624 6).

IV Dirck Anthotlisz.  Boon, beleend als voren 6 Aug.
1620, bij doode van zijn vader, overl. vóór 5 Juli 16387),
tr. 1”. Aeltgen  Tonisdr. overl. vóór 20 Mei 1640, dr.
van Thonis Willemsz.,  tr. 20.  Lijsgejz  Harmansdr. overl.
na 20 Mei 1640, dr. van Harman Egbertsz. Bil.

V. Theunis Dircksz. Boon overl. na 16 Mrt. 1679,
tr. 10. N. N.

VI Jan BOOI~,  geb. Oud A.lblas, tr. 20.  Bodegraven
(ondertr. Gouda 15 Maart 1700) Geertje Mans, gedoopt
Bodegraven 12 Mei 1669, dr. van Gerrit Jansz. en Hester
lsaacksz en wed. van Cl’illem  Vaandrager.

VII Gerrit Boon, ged. Bodegraven 13 Juli 1704 (=
111,  van Ned. Patr. 1916).

r) Aan hem ontleende waarsch$rlgk  het behandelde geslacht zijn
geslachtsnaam.

8) Hij is de eerste dien ik met den naam ,,Boon” vermeld vond.
Hij is 20 April 1611 omtrent 63 jaar ,,en  mede over de dertioh
jaren tot meermalen als schepen en middeler  tijt als kerckmeestef
deser  heerlijckheijt  gedient hebbende”. (Rechterl. Arch. Langerak,
deel 14).

4) 27 Oct. 1612 vermeld: ,,out  omtrent drie en tsestich jaren,
i n  deser  Heerlickheijt  g e b o r e n  ende  opgevoet”. (Resolutieboek
Langerak).

6) Zie Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Geneal.  en Heral-
dische gedenkw.  i. en u. de Kerken der prov. 8. EL, deel ha, fol. 142.

s) Blijkens aote gep. voor Schout en schepenen van Langerak
23 Aug. 1624.

7) Overgang van het leen op zijn zoon Teunis Dircksz. Boon.
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Familie-aanteekeningen
de Beaufort, Schimmelpenninck en Chausse,

medegedeeld door W. Ph. VEEEEN.

In het bezit van Mr. Dr. J. A. A. H. de Beaufort,
huize Den Treek te Leusden, bevindt zich een bijbel
met de voigende familie-aanteekeningen. Waarschijnlijk
is de bijbel door koor in het bezit van de familie
van den tegenwoordigen eigenaar gekomen, daar van eenig
verband tusschen de in de aanteekeningen genoemde
Beauforts en de bekende familie de Beaufort nergens
blijkt 1).

Aeternita Mea Memoriae [sic]
Beaufort Apotecaris IS++ 80

Dese Bijbel heb ick gekogt op den 15 dags van
wijn maent nae de geboorte onses  Heer en Salig-
makers Jesu Cristi 1680 voor de somma van elf
guldens.

Anno 1677 op den 20 Marti ben ick Louis D e
Beawfort 2) inden eghten staet getreden met mijn Huys-
vrouw Maria De Lange. Ick out sijnde eenentwintig
Jaer  en omtrent 7 maanden, geboren den 8 August
1655 des and. da’gs  mijn moeder gestorven, en mijn
Huysvrouw twintig Jaer en 1 maent, getrouwt binnen
Leyden inde Hoogduytsche kerk, die is gestorven den
20 november 1688.

Anno 1678 op den 28 Septemb. omtrent ‘s middags
ten 12 ure is mijn geboren een jonge soon geheten
Lodovic~s  De Beaufort en leefde 11 weken, sterft den
6.8.1678 3), getuygen mijn vader Lodovicus de Beaufort
en mijn sc’loonmoeder Francijutie De Lange, gedoopt
inde hooglanse kerck, genoempt nae mijn vader.

Anno 1680 op den Eerste Augusti is mijn vader
Ludovicus De Beaufort Dr medlcmae Godtsaelig in
den Heere ontslaepen naer dat hij in sijn vijf  en
sestigste Jaer was getreden, begraven inde Pieterskerk
op den selven dage mijn broeder Wilhelmus De Beaufort
getrouwt  inde hoogduytse kerk.

Anno 1681 op deu 3 february omtrent des morgens
te 10 uren is mijn gebooren  een Doghter  geheten
Elisabeth De Beaufort, getuygen Francijntie De Lange
Mijn Schoonmoeder en mijn Swaeger Pieter de Lange.
Op den 6 Juny 1681 is deselve Dogter gerust, sijnde
tusschen 17 en 18 weken out, gedoopt in de Pieters-
kerk, genoempt nae mijn vrouws grootmoeder.

Anno 1682  op den 8 december omtrent de kloek elf
ure des avons is mijn geboren een Jonge soon geheten
Pieter De Beaufort, getuygen mijn schoonmoeder
Francijntie  de Lange en mijn zwager Pieter de Lange,

*) Wij achten dit verband niettemin niet onwaarschijnlijk. Men lette
bv. op het feit dat ook in de oudste generaties van het bekende
geslacht de beroepen van geneesheer cn apotheker werden uitgeoefend.
Zie Wapenheraut 1911, p. 81 e. v. Red.

1) Volgens Wapenheraut 1911, pp. 90/91, was hij een zoon van Louys
de Beaufort, med. dr., die als j.m. van Parijs 19 Oot. 1652 in de Hoogl.
Kerk te Leiden gehuwd was met Dieuwertj’e  vaa Delmanhmst,  j.d. van
Leiden, welke kort na de geboor!e  van huo eenigen  zoon &uys over-
leed. De vader hertr. 10 Oot. 1666 in de Narekerk  te Leiden met
Elisabeth Hendriksdr. Alles, j.d. van Amsterdam, uit welk huwelijk elf
kinderen. Zë was blijkens bovenstaande aanteekeningen op 9 Juli 1688
nog in leven, waaruit blijkt dat het in Wapenheraut l.c.  genoemde
huwelijk van Louys  de Beaufort en Duyfgen wan Egmond niet betrekking
kan hebben op een derde huwelijk van Louys de Beaufort Sr. die reeds
in 1680 overleed. Red.

8) Deze datum is corrupt. Red.
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genoempt nae mijn vrouws vader, gedoopt in de Nieuw-
kerk sterft op den 2 Maert 1683, out sijnde 12 weken.

Anno 1684 op den 2 Julyus sijnde Sondage de kloek
omtrent s middags 12 uren is mijn gebooren een jonge
doghter geheten Mark de Beaufort, getuyge mijn
schoonmoeder Francijntie de Lange, mijn swager Pieter
de Lange, mijn suster Maria de 19 Beaufort, gedoopt
dynsdaags smorgens inde Hogelanse kerk, genaempt
nae mijn vrouw en mijn suster die het oock ten doop
heeft gepresenteert, gestorven op den 7 augustus daer
anvolgende, out sijnde 6 weken.

Anno 1686 op den 4 September sijnde woensdags
s avonds de kloek omtrent half soven is mijn geboren
een jonge dogter, geheten Maria de Benufort, getuyge
mijn schoonmoeder  Francijntie  de Lange en mijn
Cousijn Gydeon Lotrys, genaempt nae mijn vrouw,
gedoopt inde hooglanse kerk van Dno Josias van de
Capelle, gestorven den lb Sept. op Zondag avont de
kloek omtrent half agten, out 11 dage.

Anno 1688 den 9 julius op vrijdag naemiddage de
kloek omtrent 3 ueren is mijn gebooren een jonge
dogter,  geheten &aria de Beaufort nae mijn vrouw,
getuygen Francijntie van Haute, mijn vrouws moeder
en Elisabeth de Beaufort, mijn schoonmoeder en Symon
vander Meyningen mijn vrouwsmoeder getrouwe man,
gedoopt van Dno Swalmius des sondags in de nieuwe
of mare kerk.

Ick’) ben geboren den 26 marty l.666 end.e 28 maert
gedoopt, mijn peeten waren oom Henderick van Zelst
en Willemijn van der Lijn, sijnde de vrou van Garrit
van Zelst.

Anno 1689 den 20 Augustijn Ben ick Dirck Hewick

4) Dirck Henrick  Schimmelpenninek,  zoon van Jan Sehimmtlpenninck
en Anna *alt  Zeelst.  Wapenheraut 1914, p. 125, alwaar deze familie
%himmelpenninok,  zonder aansluiting aan de bekende geslachten van
dien naam, behandeld wordt, geeft ale zijn doopdatum 23 Maart 1666.
Aldaar wordt Jan Soh. een zoon genoemd van Ja% Sch. en Qeedruyd
Keyen  en kleinzoon van WiVillem  Sch. en h? N. ten Holthe.  Numeenen
wij eoht.er  in laatstgenoemden Jan, den eohtgenoot van Geertruyd
Keyen,  een lid te herkennen van het geslaoht der graven en jonk-
heeren  Schimmelpenninck en wel Johan Schimmelpenninck Johansz.  (zie
de tabel in Masndbl. 1921, k. 321),  die in 1618 nog onmondig was,
maar zeer wel een naar zijn vader en grootvader genoemden zoon
Jan gehad kan hebben, die in 1653 met Anna Uan  Zeelst  gehuwd was.
Als peter van Dirck Hendriok Soh. bovengenoemd trad op de Zwolsche
burgemeester Hendrik SckimmeZpenninck  (zie genoemde tabel), hetgeen
de verwantschap bevestigt. Voor eene andere reconstructie dier
laatste is 0. i. weinig ruimte.

Blijft de omstandigheid, dat de vader van Jan (X Keyen) volgens
de aanteekeningen in Wapenh. Willem zou hebben geheeten, terwijl
volgens onze hypothese zijn naam Jan was. Wij meenen  echter dat
de gegevens betreffende de oudste generatie in Wapenh. corrupt zijn.
De voornaam Willem  is bij deze Sohimmelpenninck’s  onbekend en
duikt voor het eerst op, wanneer Jan Sch. (X van Zelet)  zin oudsten
zoon aldus noemt, eohter niet naar zijn grootvader Sohimmelpenninck
maar ,,na myn salige beste vader WiEdem  Eey”.  Vermoedelijk is dus
sari  den grootvader van vaderszijde de voornaam van den grootvader
van moederszijde toegedicht. Ook het huwelijk van dezen Willem (9)
Schimmelpenninck met fl. N. ten Holtke  berust waarschijnlijk op ver-
warring. Aan Jan Sch. zal eene kwartier ten Holthe gegeven zijn,
dat in waarheid aan zgne  vrouw Anna van Zeist  toekwam. Het is toch
bekend, dat de moeder van Hartger uan Zeelst,  gehuwd met N. Terinck,
sene  van of ten Holt was. Anna van Zelst, wier tweede zoon (naar
zijn beide grootvaders?) Jan Hartger heette en wier anderezoonDirck
Hendrick Sckimmelpenninck blijkens bovenstaande aanteekeningen aan
ae familie Terinck verwant was, moet eene dochter van voornoemden
Hartger van Zeelst zijn  geweest. Een andere dochter was Geertruyd  uan
Zelst, die 21 Aug. 1661  met Ernest Wilhelm grave van Bentheim, Teekten-
burg,  Steinfurt en Limburg huwde en bG hem de stammoeder werd der
tegenwoordige vorsten en groveq van Bentheim, Red.



337
/

Schim?nelk~elanilacl  apo theker  inden  ech ten  S tae t  ge -  /
treden met mijn Huysvrouw Mariu  De Lange, w e d u w e
sinde  out 33 jaren hebbend een kint genaemt M~~riu  [de
B.&ufori]  gestorven acht dagen naedat we getrout waren
als van mijn vrouw voorschreven getrouwt binnen Leyden
in de hooghduytse kerck van Domine LMulder.

Anno 1690 op dato den 4 April dinghsdach 12 uyren
is mijn geboren een jonge Dochter gedoopt van.. . . . .
met de naem Johnma  naer  mijn Vader Zali. Johannes, I
to t  pee t  genomen vader  vander  Meyninge  en  Night
Terincks inde Coornbreghsteegh.

Ao 1691 Den 5 Augusti op Suterdagh des Avonts de j
kloek  7 uyren is mij  geboren Een jonge soon, des- 1
aenderendaeghs namiddachs gedoopt met de Naem j
Johannes naer  mijn vader saliger, daer over hebbe ick 1
tot peet gestelt Cousijn Lambert Terinck en moeder
van der Meyningen, is gestorven den 3 october 1690.

1694 den 14 January Sondaeghs des morgens de
kloek 9 uyren is mij geboren Een jonge Dochter endes
dinghsdaegs daeraen volgende den 16 dito gedoopt ,
inde hooghlantse kerck door Dom. Stcyn en is ge- (
n o e m t  MuIin Elisnbeth  naer mi jn  v rouw en  E l i sabe t  1
naer  mijn vrouws grootmoeder, tot peten gestelt mijn I
broer Jan Capitein Schimmelpenninck en dockter  Petrus
van Grieken neffens sijn vrouw en mijn moeder Fran-
cijntie  v a n  Houte, doch  door  de  quade gangh  van
m o e d e r  h e b b e  i n  haer plaets ten doop laten staen
night Bardyn vande  hooggraght.  Gestorven den 12
Mey 1696.

1696 den 23 January des maendaeghs tussen 6 en
7 uyre is mij geboren een jonge dochter, gedoopt door.
d o m i n e  H o l l e b e e k  ende genoempt  Mnria  Geerterzcyt
naer mi jn  huysvrouw en  Geer te ruyt  naer  mijn suster
Geertruyt,  tot  peter gestelt mijn suster Geertruyt en
Cousijn Albertus Terinck en night Bardyn.

1697  den  6 9ber  is  mij  geboren een jonge soon,
hebbe hem als voren met de Naem van Jan naer  mijn
vader zaliger laten dopen inde marekerck door Dom.
Steyn, de peters waren m o n s .  Velthuysen  de Jogge
verwer  en Juff. Agnita van Tol, huysvrou van mans.
Petrus van Tielt  notaris .  De Jonge en is  gestorven
den 7 dito des avont de kloek omtrent 7 uyren.

1700 den 1 august des morgens de clock ses uyren
is mij geboren een jonge soon en genaemt Jnr~  naer
mijn zalig vader door Dom. Roeveroy inde hooglantse
kerck des dinghsdaeghs voorde middagh den 3 augus-
tus, de getuygen waeren  de  heer  Jan  Buckingham,
Evert van Velthuysen en sgn vrou Maria Buckingham.

!’ Op Saterdag den 1G Maart 1719 is mijn Vader D i r k
Hendrik Schimmelpenninck ‘s avous  omtrent quartier
over acht Ure in den Heere ontslape.

Op Woensdag den 14 February 1720 is mijn moeder
Marva  de Lange, wed. van Dirk Hendrik Schimmel-
penninck des morgens omtrent 8 uuren in den Heere
otitslapen in haer  689te jaer  hares ouderdoms.

Anno  1729  op  den 16  November  ben  i ck  Jan
Schimmelpenniwk  in den Echten staat  getreden met
min huysvrouw Elisabeth vaya Zelst,  dochter van den
Heere J o h a n  van Zelst, predicant  tot Ysselsteyn  en om
sijn Eerwdes  hoge jaren en grote swakheid door sijn
eerwde  collega den Heere Snetlagen tot Ysselstijn getrout.

Anno 1730 op sondag den 27 augusti is mijn schoon-

.
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v a d e r  Jolzmr  van Zelst, predicant  t o t  Y s s e l s t e y n  d e s
avonds  omtren t  seeven  uren  in  he t  7@ jaar sijnes
ouderdoms inden Heere ontslapen.

Op Vrijdag den 16 september 1730 des avonts de
klok half vijf uren is mij geboren een jonge dochter
gedoopt met de naam van iIfwin Johanna inde hoog-
landsche kerk op dingsdag den 19 deser door mijn
Neef Theodorus ter Bruggen, predicant  tot Rotterdam,
sijnde genaemt Maria naer mijn salige moeder,  mijn
jongste suster en mijn vrouws suster en Johanna naar
mijn vrouws moeder en na miin oudste suster die het
selve ten doop gehouden heeft ,  sijnde tot Peeten be-
noemt mijn oudste suster met Neef ter Brugge.

Op Dingsdag den 18 Sept. 1731 des achtermiddags
omtrent half vier uren is mij geboren een jonge doch-
ter, gedoopt in de Mare kerk van Do Velingius met
de naam van Cathnrina  Elisabeth naar mijn v rouws
suster Catharina en naar mijn vrouw Elisabeth op
Sondag den 230~0. De Peten sijn suster Maria Catharina
van Zelst en neef Schimmelpenninck tot Amsterdam.

1743 op Woensdag den 16 december is mijn jongste
dochter Cathnrina Elisabeth naar een langdurige borst-
ziekte in den Heere ontslapen.

Op Donderdag den 25 November 1751 is mijn lieve
Huysvrouwe Elisabeth van Zelst naa een langdurige
borstquale in der ouderdom van 58 jaren en omtrent
vier maanden des avonds omtrent quartier over neege
ure inden Heere ontslapen.

Op Donderdag den 1 Juni 1768 is mijn Vaader J a n
Schìmmelpenninck na een langdurige kwaal in den ouder-
dom van 67 jaare  en tien maand des smorgens kwar-
tier voor elf uren in den Heere ontslape.

Den 20 Dec. 1768 is M a r i a  Johalana  Schimmel-
pennirwk  in  den  Eght  ge t reeden  met  J e a n  Chawse
t’Ams terdam.

1760 den 8 July is haar gebooren een zoon, genaamd
Jean Francois  Chausse  en is gedoopt in de Westerkerk
door Do Courtonne den 10 July, ten doop gehouden
door Francois  Chausse  sijn oom en Johanna Schimmel-
penninck  sijn Tante, gestorven den 16 Mey 1766.

Maria Charlottn  Chatcsse,  gebooren den 24 Oct. 1761,
gedoopt in de Walenkerk den 28 Oct. door Dom. des
Masurea en is ten doop gehouden door Charles Becu
haar oom en Johanna Schimmelpenninck haar f,ante,
gestorven den 19 Febr. 1762. .

Johanna Clasina Chausse,  geb. den 16 July 1763 en
is ten doop gehouden door Nic. Ter Bruggen en Johanna
Covyn sijn Huysvrouw, in de Westerkerk den 11 Aug.
1763 bij Dom. Vernede.

Dnniel Chnzcsse,  geb.  den 2 Sept .  1764,  ten doop
gehouden door sijn vader en moeder den 12 Sept. in
de Walenkerk,  gedoopt door Domine Francois,  ge-
storven den 15 Juny 1766.

Elisabeth Chnusse,  geb. den 22 Feb. 1767, ten doop
gehouden door haar Vader en moeder den 25 Febr.
1767, gedoopt in de Walenkerk door Domino Chaufepié,
gestorven den 20 July 1767.

Elisabeth Ghausse,  geb. den 9 April 1768, gedoopt
in de Walenkerk door Domine Courtonne den 13 April
1768, ten doop gehouden door haar Vader en Moeder.

Jean Chausse,  geb. den 14 Nov. 1769, gedoopt den
22 Nov. 1769 inde Walenkerk door Domine Courtonne,
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ten doop gehouden door sijn Vader en Moeder, ge-
storven den 3 Junv 1770.

Jean Chausse,  gib. den 8 Sept. 1773, gedoopt 3n de
klijne France kerk den 16 Sept. door domme  Chaufepie
en ten doop gehouden door sijn Vader en Moeder.

Op den 8 Juli 1796 is mijn Vader Jean Chausse
overleeden in den ouderdom van bijna 73 jaar.

Aanteekeningen  betreffende het Gorinchemsche
geslacht Vol kier,

door Jhr. Mr. F. B EELAEHTS V A N  BLOKLANIL

De eerste van dezen naam dien ik aantrof is Het$ric
Volkier  Jansz. Hij was schepen van Gorinchem in 1466,
‘80 82 ‘90, ‘93 en ‘96 en komt in 1481 voor als stad-
houde; van den drossaard. In 1498 schonk hij zijn huis
in de Molenstraat ten behoeve van het Manhuis.

Zijn zoon Cornelis  Volkier  Be/~riczz.  was in 1496 en
‘98 schepen van Gorinchem en in 1601, ‘2 en ‘4 burge-
meester. Sedert omstreeks 1606 komt hij voor als stad-
houder van den drossaard, dijkgraaf van den lande van
Arkel,  in welk ambt hij nog opt,rad in 1627. Maar
spoedig daarna is hij overleden, want in 1628 wordt
melding gemaakt van zijne weduwe Commer, die hem
een aantal jaren overleefde en blijkens eene verklaring
voor schepenen van Gorinchem van 16 Febr. 1643 des-
tijds oud en ziek was.

Ook Cornelis’zoon Steven Yolkier was stadhouder van
den drossaard van Gorinchem, nadat hij eerst, in 1623,
‘26 en ‘27, in den schepenstoel had gezeten. Zijne vrouw
was Cntharina,  dochter van Mr. Arent Spiering ,van Ael-
borch, schepen van Heusden; op 24 April 1630 testeerde
hij met haar ten overstaan van schepenen van Gorinchem.
Hij overleed in 1636 of ‘36, zijne weduwe nalatende met
vier dochters, van wie er drie nog minderjarig waren.

Deze vier dochters, die op 6 Juni 1644 ten overstaan
van schepenen van Gorinchem de nalatenschap verdeelden
van haren vader en van hare grootouders Volkier,  waren :

1. Saulken Vulkier,  kort na haars vaders overlijden
gehuwd met haren oom Areut Spiering van AelOorch
drentsz.,  schepen (1637, ‘43), thesaurier (1638-‘41)  en
burgemeester (1644) van Gorinchem. Hij leefde nog in
Maart 1649, toen hij beleend werd met een huis te
Rijswijk; Saulken werd als zijne weduwe daarmede be-
leend op 29 Dec. 1661 (Hollandsch leenregister, boek
met de gespen). Zij hertrouwde in 1662 met Jan van
Eek, wien zij twee zoons schonk, Barthoiomeus en Stscen
van Eek.  Na haar overlijden werd in 1669  haar onmon
dige zoon Bartholomeus met bovenbedoeld leengoed
beleend; hij woonde later te Utrecht, maar gaf op 30
Juni 1679 met zijn broeder Steven te Woudrichem een
volmacht. 1)

2. Auna Volkier,  die trouwde met Hendrick  uan Oud-
heusden,  schepen te Heusden 1643 en ‘64, zoon van Mr.
Jau van Oudheusden en &echteld  Beuckelaer. Hij over-
leed omstreeks 1666. Zijne weduwe bleef te Heusden

l) Zie over deze van Eok’s Ferwerda’s ,,Adelijk  en Aanzienelijk
Wapen-Boek”, Tweede Deel, 11 de Stuk.  Volgens het daar medege-
deelde overleed Bartholomeus van Eek, die houtvester van het Sticht
van Utrecht was, 3 Nov. 1622 en werd hij in de Buurkerk  te Utreoht
begraven. ZUn  broeder Steven was kanunnik van St. Marie te Utrecht
e n  overleed  25 Ayil  1594.

340

wonen èn leefde nog in 1680. Zii hadden vier kinderen:
a.

b.

C.

d.

Jan van 0&heusuden,  in 1667 beleend met zijns vaders
leengoed van 8 morgen lands onder Oudheusden.
Steven va/i Oudheusden, beleend in 1673 bij doode
zijns broeders.
Hendrickvan Oudheusden, geboren in 1662, was schepen
van Heusden (1583, ‘86, ‘86, ‘88, ‘92, 94, ‘97-‘99,
1603, ‘6, ‘7),  burgemeester (1687, ‘89, ‘91, ‘96, ‘96,
1601-‘3,  ‘7 en ‘ll), kerkmeester (1688-‘go),  gasthuis-
meester (1699). Hij overleed zonder nakomelingen,
zijne guster als eenige erfgenaam nalatende.
Catharina van Oudheusden, gehuwd met Anthonis
Bemcouts,  zoon van Willem Berwouts en Johanna
van Vlierdeu.  Hij overleed tusschen 1609 en 1613,
eene dochter Johanna Beruouts nalatende, gehuwd
met Roelof van Egck (zoon van Peter van Eyck, Heer
van Overbrugge, en Cecilia de Bever); haar eenige
zoon Anthonis van Eyck, die zijne moeder reeds vroeg
verloor, woonde op zijn huis ,,het Gagelbosch” onder
Blaerthem en overleed ongehuwd in 1662. “)

3. Johanna Vollcier, die trouwde met Johan Pels Cr&-
bertsz., geboren in 1626, schepen van Heusden (1666-‘66,
‘71, ‘72, ‘76 en 79), burgemeester (1679),  kerkmeester
(1681). Hun huwelijk bleef kinderloos. Johanna leefde
nog als weduwe in 1692.

4. Arnolda Yolkier, gehuwd met Hercules van Greven-
Broeck, zoon van Dirck van Greuenbroeck,  Heer van Loon
op Zand 3). Hij overleed in 1669 en had bij Arnolda twee
kinderen :
a. Ploriis van Bre~era5roeck,  die erfde van zijn oudoom

den Heusdenschen kanunnik Mr. Frarzs  Spiering vau
Aelborch  en trouwde met Clarn de Bever, dochter van
Conzelis de Bever en diens derde vrouw Clara Cheris.
Zg woonden te Oirschot, waar hij 26 Aug. 1623 en
zij 7 Oct. 1626 overleed. Zij hadden verscheidene
kinderen.

b. Ttáeodorica  van Qreuenbroeck,  was nog minderjarig
in 1677 en leefde nog in 1610.

Zegels van deze Volkiers zijn mij nooit ter hand ge-
komen. Als hun wapen wordt aangegeven een zwart
veld met een stappenden zilveren kraanvogel, die zich
in de opgeheven poot, bijt.

De halve leeuw als wapenfiguur in een
bepaalde streek,

door  R.  T .  MUSOHA~~T.

In mijn collectie wapenbeschrijvingen bevinden zich
147 wapens, waarin een al of niet vergezelde halve
leeuw voorkomt.

Van deze 147 zijn er 67, waarvan wij met zekerheid
kunnen vaststellen, dat zij gevoerd zijn of nog worden
door families of personen, die gevestigd waren in het
gedeelte van ons land, begrensd ten 0. door de lijn
Arnhem-Nijmegen en ten W. door de lijn Gouda-Oude-
water-Montfoort.

8, Vgl. Taxandria 1914, blz. 124.
s, Uit een acte, op 19 Sept. 1569 verleden voor schepenen van

Gorinchem.  waarin vermeld wordt dat Hercules’zoon Floris onder
voogdij stond van zijn grootvader Jer. Dirck van Grevenbroeck, Heer
van Loon, blijkt dat de vroeger geopperde onderstelling, dat Hercules
sen bastaard zou zijn geweest van Floris van Grevenbroeck, niet
juist is.
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Wij vinden nl. in deze groep ,,halve leeuwen” de
navolgende personen en families :

Mr. Huijch AeZDrechtst., in 1483 Schepen van Schoon-
hoven, Jan dkerlaet, in 1393 heemraad van Lek en
Merwede, Servaes Allertss.,  in 1603 Schepen van Tiel,
Martelz  vat1  Andelst,  in 1638 Schepen van Nijmegen, de
oud-adellijke Geldersche familie van Arem, volgens het
Armorial Général  (Arem is de oude benaming van Arnhem,
Berend van Artlhem,  van 1447 tot 1457 Schepen van
Deventer, voert eveneens een halven leeuw als wapen
volgens de Bijdragen tot de Geschiedenis van Over+sel
1876 pag. 345),  Johan van ALTezaet,  in 1463 Schepen
van Tiel, Wilhelm  Backer,  in 1696 Lid van het St.
Caecilia-Concert te Arnhem, de familie Boonsnijer, ook
Boonzaeier en Boonzajer geschreven, waarvan meerdere
leden in de 170 eeuw te Rhenen later ook te Gorinchem
en Arnhem woonden, AdrZaen  Bouwe)>s, ook Bouwensz.,
in 1640 Schepen van Tiel, Gerard Bouwensch in 1668
Schepen van Tiel, Dirck Jnnse de Cemp of zooals hij
zich onderteekent de Kemp, in 1665  te Maurik, Allaert
Egghebrechtsz., in 1393 Schepen van Gouda, Zander
Freederickz., in 1456 Schepen van Gorinchem, Gijsbert
Aertsz. de Groote, in 1562 te Wijk bij Duurstede, Adriaen
Hermssen, in 1661 te Capelle Aevesaet, Wilhem Heuck, in
1469 richter van Over Betuwe, P. van Hoevela,  in 1676
Raad in de vroedschap van Rhenen, de familie Hoevenaer,
waarvan leden in de 17”  eeuw in de regeering van
Culemborg, Conaelis  van Ingen,  in 1639 vermeld (Ingen
ligt in de Betuwe ten Oosten van Maurik), Dyrck Jansz.,
in 1669 onder Lienden (Lijnden ligt aan den Rijn tegen-
over Rhenen), ddriaela  Leendertsz. Jo?agkindt,  in 1618
Raad in de Vroedschap van Gouda, Jaia  Adriaensz.
Kemp, in 1500 Burgemeester van Gorinchem, Reijer de
Kemp, ao. 1539 vermeld, wiens schoonzoon Jan van
Wijck onder Lienden gegoed is, vele andere personen
van den familienaem de Kemp, in de 178 eeuw te Gorin-
chem, Wijk-bij-Duurstede, Maurik, Amerongen en de
Marsche, Rzjnyr vnu den Kerckhoff, in 1459 gerichtsman
van Over Betuwe, Cornelis  de Leeuw, in 1690 Schepen
van Schoonhoven, de familie va+a  Lent (Lent ligt aan
de Waal tegenover Nijmegen), Ludolphus van Lienden,
in 1722 te Tiel, Cor/lelis  van der Lingen,  in 1647 Schepen
van Tiel, Gheryt can Lis, in 1446 Schout in Bergam-
bacht, Hugo Maas, in 1739 Subst. baljuw van Oudewater,
Peter die Man, in 1472 Schepen van Tiel (de latere
familie de Man), Adriaen Noest, in 1632 erfpachter in
Neder Betuwe, de familie vals Ommeren,  volgens het
Armorial GénBral (Ommeren ligt aan de Linge tusschen
Buren en Eesteren), Ottho  Janst.  Sas, in 1585 Raad van
Gorinchem, Albert Sas, in 1645 Raad in de Vroedschap
van Gouda, Claes Adriaensx. Spijker, in 1464 en Vrederic
Claesz. Spijker in 1526 Schepenen van Gorinchem, Die-
derick Stout, in 1681 te Zalt-Bommel,  de familie 5’aaij,
in de 1% eeuw te Tiel, Merrige vn?a lriest,  de vrouw
van Cornelis  Boonsaijer, die in 1648 te Rhenen sterft,
Jan de Veer, in 1319 Schepen van Gorinchem, Jan Verhee,
in 1681 Schepen van Amsterdam, wiens vader Comelis
Woutersz. Verhee in 1667 Burgemeester van Gouda is,
de familie Vin&,  waarvan vele leden in de 160  en 17”
eeuw in de regeering van Gorinchem, Wilhem  van Werck-
hoven, in 1697 Schepen van Culemborg (Werkhoven
ligt even ten Noorden van Culemborg), Balthatar Jansz.

1

1

1
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:an \l’evel&choven,  in 1614 Schepen van Gorinchem,
4ert II’outersz., in 1539 Schepen van Buren, de familie
)a?a  Wijhe,  waartoe o.a. behoort Egbert van IVije,  in
1634 richter van Arnhem en Veluwezoom, Claes  van
zandw&lc, in 1424 vermeld (Zandwijk was een gedeelte
yan Tiel, dat oudtijds zijn eigen gerecht had) en Jaja  Zus,
n 1634 Collecteur van de grafelijkheidstollen te Gouda.

Deze allen voeren een halven leeuw zonder meer in
lun wapen, terwijl Il’illem  Aelbrechtsz.,  in 1443 Schepen
van Gouda, Johaft  vaia  Aelhuijsen, in 1664 rector van
let gymnasium te Tiel (zie Ned. Leeuw 1911 kol. 119),
Briaen Ariaensz., in 1484 Schepen van Gorinchem, Cor-
Qelis  vajz  Beusichum, in 1632 Schepen van IJsselstein,
Gerrit Jajrsr. van Co2blcenhoveja,  in 1542 Schepen van
%hoonhoven,  Flor_ys  Gerits die Jonghe,  in 1438 heem-
raad van Bergambacht, Adriaen van’de Langstraet, in
1669 Schepen van IJsselstein, en Japa fi’illemsz.,  in 1432
schepen van Gouda, den halven leeuw vergezeld van
5én of meer voorwerpen voeren.

Dat van de 147 personen en families, wier wapens een
halven leeuw vertoonen, ten minste 57 dat is dus ruim
38 o/. in de boven aangeduide streek van ons land thuis
behooren, acht ik te opvallend om hierbij aan toeval
te denken en ik neem dan ook aan, dat in deze land-
streek de halve leeuw om de een of andere reden als
een geliefde wapenfiguur werd beschouwd.

Behalve de bovengenoemde wapens bevinden zich in
de groep ,halve leeuwen” nog 3 zeer bijzondere wapens
nl. wapens, die niet de bovenste helft van eenen klim-
menden leeuw, doch de onderste helft daarvan vertoonen.
En is het nu niet hoogst merkwaardig, dat de personen,
die deze wapens voerden, allen in de Betuwe of onmid-
dellijke nabijheid daarvan gevestigd waren? Dit zijn nl.
Huybert van Laar, in 1417 Schepen van Buren (zegel
met randschrift in het Nassausch Domein Archief), Aert
van Soele)a,  in 1733 te Druten (Druten ligt ten Zuiden
van de Waal beoosten Tiel), Arlaoldus  van Soelen,  wiens
vrouw Anthonia Johanna Cremers in 1734 te Batenburg
testeert, en Cornelis Permeulen, in 1647 Schepen van
Buren.

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West.
(Vervolg van XLIV, 310).

1780, 22 April. Henderich Perveer Roterodami, Medi-
cinae Candidatus. Pater: Henrich Verveer, Mercator.

1780, 7 Oct. Jacob Laurens Veen te Vierlinxbeck.
Pater: Maasto Veen, Procureur int Land van Cuyk.

1780,24  Oct. Hermannus Paulus Heutz  Venlona.  Pater:
Johannes Jacobus Heutz, Juris Licentiatus et Consul.

1780, 23 Dec. Jan Marteling Amstelodamus. Pater:
Gerret  Marteling.

1781, 10 Jan. Wilhelmus Augustinus Bertaiere Venlona.
Pater : Raymundus Berniere, Chirurgus hospitalis mili-
taris in Venlo.

1781, 14 April. Wilhelm Heinrich Hajenius  Panner-
den(?). Pater: Pantaleon Hajenius, oeconomious.

1781, 29 Juni. Hugo Verveer  Roterodamus, Medio.
stud. Pater: Henricus Verveer,  Mercator.

1781, 16 Oct. Johannes Andreas Tengbergepl  Doesburg.
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Geldriae, juribus operam daturus. Pater : Andreas Teng-
bergen, Mercator vini.

1781, 16 Oct. Nicolaus Everhardus Visser Drusiburgo
Gelriae, jurium studiosus. Hsrderovico huc concessit.
Pater: Andreas Visser, Landschrijver vant Rigterampt
Doesborgh.

1781, 30 Oct. Johannes De& Sasta Gandarum in
Flandria, medioinae studiosus, Argentorato huc concessit.
Pater: Lodeweijk Deijer, mercator.

1712, 26 Maart. Casparus Joannes Il’enc7cebach  Am-
stelodamus. Medicinae operam daturus, ex classibus gym-
nasii Duisburg. promotus. Pater: Casparus Joannes
Georgius Wenckebach, Mercator pie defunctus.

1782, 30 Maart. Franc. Petrus Gal1  Sittnrdum Julia-
oense. Colonia Agrippina huc venit, medicinae operam
daturus. Pater: Lamb. Gall, oenopola in oppido Alden-
hoven ducatus Juliacensis.

1782, 13 Juli. Abrahamus van Schellen Rotterdamum,
juribus operam daturus. Pater: Gisbert  van Schellen,
Mercator.

1782,  12 Oot. Frans Ocerlijn Amstelodamensis Batavus.
Theologiae consacraturus.

1782, 16 Oct. Jan Hiluerink  Bugen  Sandt, Harlemensis.
Pater: Abraham Hilverink, Chirurgus.

1786, 14 Nov. Gerh. Wilh. Bursinck Haxebergensis (?),
Medicinae operam daturus. Pater: John Bursinck, medi-
cinae Doctor.

1783,3 Mei. Petrus Lorié  Gonda Batavus, v. d. minister,
inscriptus ut gradum doctoris medici capesseret. Pater:
Frans Lori&

1783, 27 Mei. Abraham van Appeldorn  van Amsteldam,
medicinae studiosus. Pater: 8. van Appeldoorn, Mercator.

1783, 28 Mei. Gis. Will. van Dedem Drusberg. Pater:
Will. Jan van Dedem Dynastes a Droesberg.

1783, 26 Juni. Joannes Henricus Schedet  Zeeland.
Postquam Parisiis jam Anatomiae et Chirurgiae operam
dederat, huc venit, ut medicinae studium ulterius exco-
leret. Pater: Franciscus Schedet, Chirurgus.

1783, 11 Nov. Jacobus van Mulclten  uit Sittardt,
medicinae studiosus. Pater : Joan. Wilhelm.  van Mulcken.

1783, 16 Dec. H. ?;an  den Heuvel  Mega, Med. studi-
osus. Pater: Bartholomaeus van den Heuvel, M. Doctor.

1784, 19 Aug. Adrianus Wilh. Bran,,s  Schippers, Lugd.
Batav., Medic. studios. Pater: Joh. Henricus Brans,
Pharmacop.

1786, 8 Oct. Bernhard Jan Prijthoff Trajecti  Mosel-
lanus, Juris prudent. operam daturus. Pater: Jan Bernard
Vrijthoff, Profess. Med. et scabinus.

1785, 8 Oct. G$sbertus  Adrianus Jan Heldevier Tra-
jecti Mosellanus, Juris studiosus. Pater: Jan Willem
Heldevier, Scabinus.

1786, 17 Oct. Philippus Verbrugge, Daventriensis,
juris Candidatus. Pater: Philippus Verbrugge, Lieute-
nant in Hollendsen Dienste.

1786, 16 Dec. Johannes Gerardus Hielen Sittardiensis,
medicinae operam dabit et dedit per biennium Traj. ad
Rhen. Pater: Leonard Thielen, mercator.

1785, 20 Dec. Joannes Richardus van D(jk Wageninga
Geldrus, med. stud. Pater: Richardus van Dijk, Mercator.

1786, 27 Maart. Joannes Josephus Ignatius Brecher
Leodiensis .  Ex academia Clivensi huc oonoessit,  ut
Licentiatus medicinae fieret. Pater : Tgnatius Breoher,
Medicus.
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1786, 30 Juni. Johannes Husmg  Sas van Gend, med,
stud., huc acoessit,  ut medioinae doctoris gradu orna-
retur. Pater: Anthon Hendrik Husung, oommis  wegens
d’admir. v. Zeeland.

1786, 11 Juli. Johannes Heller Roosendael Baroniae
van Breda, Chirurgus Militaris primarius Legionis  bel-
gicae Brakel.  Pater: Rudolph Johannes Heller, Geregts
Boode.

1786, 22 Aug. Gerardus Arnoldus Jacobus Herckenrnth
Venlonensis. Ex aoademia Lovaniensi huc concessit, ut
doctoratum impetraret. Pater: Petrus Jacobus Hercken-
rath, Medicinae Doctor.

1786, 26 Sept. Theod. Fancisc.  wan Opdorp  Roterodam.,
med. studiosus. Pater: Franc. van Opdorp, mercator.

1786, 10 Dec. Ludovicus Bernardus Josephus Portmans
Gelria. Pater: Joseph Franciscus Portmans.

1786, 30 Oct. Didericus ‘Ludovicus 1~7rt  Brnkell tot de@
Brake&  Vredestein in de Neder Betuwe. Pater: Floris
Adriaan Baron van Brake11 tot den Brakell.

1787, 13 Jan. Franciscus Gijsbertus van Brake11 tot
den Brakell,, Frater Diderici.

1787, 15 Maart. Guillelmus Sercaiills,  Sylvaducensis.
Medicinae Doctoris honoribus nactandus. Pater: Mathias
Servatius, Chirurgus.

1787, 16 Oct. Gijsbertus  van IJsseldijk  Nijmegen, in
medicina. Pater : J’ohannes van IJsseldij  k, Gemeensman.

1787, 22 Oct. Joannes van Oyen von Helden, Medi-
cinae et Chirurgiae operam daturus. Pater: Petrus van
Oyen.

1787, 31 Oct. Petrus Hillegardus Bernards Il’&rls
Sylvae Ducis, Medicinae studiosus. Pater: Pieter Fran-
ciscus Bernards Wierts.

1787, 31 Oct. Gerardus Antonius Ramaer,  ex pago
Majoratus dicto Vlierde,  Medicinae operam daturus.
Pater: Anthonius Ramaer, Secretaris in Vlierde.

1788,26 April. Paul Jacob Eesler Medioburgi Zelandus,
Theologiae studiosus. Pater: Chn. Hesler, Coopman.

1788, 7 Mei. Frid. Lud. Aren& Venlo-Geldrus, Med.
studiosus. Pater: Joh. Cas. Arentz, Chir. major.

1788, 26 Mei. Hendrik Beckers Junior, Uit Middelburg
in Zeeland. Pater: Hendrik Beckers.

1788, 21 Oct. Joannes Petrus Guilielmus Ho~@zu~
Bergen op Zoom, Stud. juris. Pater: Jacobus Hoffman,
Ontfanger van de Convoy en Licenten  op de Schelde.

1789, 21 Nov. Jacob Ilnsselenberg Trajectensis ad
Mosam, Med. stud. Pater: H. J. Hasselenberg, Apot.

1789, 1 Dec. Joannes Mathias Schreuers  geburtich
aus Chrugten, jurisprudentiae studiosus. Pater: J. P.
Schreuers, Ober-Rentmeister der Grf. Familie von Hoens-
broeck und Schultheis des Niederamts Geldre.

1789, 1 Dec. Joannes Franciscus Rasoir Gelrus, juris
prudentiae studiosus. Pater: J. M. Rasoir,  dum viveret,
medicinae doctor, Landphysi.cus und schepen des Hert-
zogthums Geldern.

1790, 29 Jan. Marcellus Albertus vin Deursen  Sylva
Ducis Hollandico-Brabantus. Medicinae studiosus. Pater:
Arnold. van Deursen, Mercator.

1790, 3 Febr. Johan Geradus Hoffmann  Aldekerki
Chirurgiae studiosus. Pater: Pieter Hoffmann, Fabrikant.

1790, 28 Febr. Johan Christiaan Wilhelm Quack
Noviomago Gelrus, Theol. studiosus. Pater: J. A. Quack,
Negotiatgr.  ’

1790, 16 April. Willem Christhiaan FCC?Z  Manen NO-



Mal& ’
[Geb. 27.11. 1771. Predikant te Heerenveen, Driel,

Zaltbommel, ‘s Hertogenbosch, Dordrecht en (1816) Am-
sterdam. i_ 18. VI. 1832. (Vervolg op het Kerk-Register
A’dam, bl. 99-104. N. Ned Biogr. Woordenb. IV, 946).]

1790, 11 Aug. Valentinus Matthaeus Schilling Am-
boina, Jur. stud. Pater: Johan Adam Schilling, Gouvern.
en Direct. van Amboina.

1790, 11 Aug. Jacobus Adam Schilling A m b o i n a ,
Jur. stud. Pater: Johan Adam Schilling, Gouvern. en
Direct. van Amboina.

1790, 17 Oct. Adrianus Carlier Altena Zutphnniensis
5. S. Theol. stud. Pater: Jan Carlier, Commies van de
convoijen  en Licenten.

1790,20  Oct. Christiaan Alexander Klose Zutphaniensis,
Med. Stud. Pater: Adam Godfriet Klose, Senat. Chirg.
et art. obst. Lector.

1790 ,  9  Nov .  F .  W.  P .  ~01% Quericke,  Indus  Insula
Amboina, stud. juris. Pater: G. M. von Guericke, Comm.
van de militie op het Eijland Amboina.

1790,  24 Nov.  Johannes Zhiebout  Neomag.  Gelr.,
Theol. stud. Pater: Ph. Thiebout, Mercator.

1791, 12 Mei. Johannes Mathaeus Franciscus Boel-
houzcer  Amisfurto Ultrajectinus,  arti salutari  operam
daturus. Pater: Adrianus Boelhouwer, Mercator.

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

VRAGEN EN ANTWOORDEN.__~
Assendelft (van)-de Bruyne. CVapen  en kwartieren

gevraagd van Adrinnus c:an Assendelft 011 Cor,lelia de
Bruyne uit wier huwelijk 4 Dec. 1767  te Lil10 een zoon
Cor?lelis  gedoopt werd.

Leiden. G. C. HEUSERS.

Besoyen (van)-Meerkerk. Huwelijksdatum en voor-
geslacht gezocht van Gerrit van Beso.qen, 1_ Schoonhoven
9 Maart 1809, en Anlligje  Meerkerk, waaruit (volgens
acte van de Burg. Stand) te Leksmond in 1700 een
dochter Maria geboren zou zijn.

Leide)). G. C. HELRERS.

Boetzelaer (van den). (XLIV. 315). De door den
vrager bedoelde Rutger val1 den Boetzelaer kan bozwaar-
lijk een zoon zijn geweest van Steven  van den Boetzelaer
en Ermgard van Wittenhorst, zooals Wapenheraut V, 213,
opgeeft. Genoemd echtpaar had ook wel een zoon Rutger,
maar deze was gehuwd met Beutris _&lulert,  weduwe
van Ernst Taets van Amerongen.

‘s-6%. B. v. B.

Bollaert. (XLIV, 246). De steller van de mededeeling
Bollaert meent op grond van het veel voorkomen van
den naam Digna in genoemd geslacht, dat Marinus van
Oosten gehuwd zoude gewees t  zijn met Dignu  Bolloert,
wier zuster de moeder van Augustijll  Kennersly z o u
geweest zij!. Tot nu toe kwamen in het Maandblad nog
geen aanwgzingen  die hypothese bevestigen, welko  mij
dan ook wel wat gewaagd voorkomt. In de weesboeken
der stad Bergen op Zoom, komt d.d. 5-X-1557 voor:
fi.... ter presentie van de huysvronwe van Marinus van
Oesten,  genaempt Digne.” Uit het feit,, dat Mnrinus van
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Desten  een neef van Augustijn Kennersly genoemd wordt
on uit het feit, dat Marinus’vrouw Digne heet, de boven
aangegeven verwantschap af te leiden, lijkt mij echter
wel wat onvoorzichtig. Daarvoor toch komt de naam
Digna in dezen tijd te algemeen voor; slechts bij zeld-
zaam voorkomende namen of bij heel eigenaardige is
zulks mogelijk. Al even ongegrond komt rnb het ver-
band voor, dat de inzender zou willen leggen met ,het
nog niet bevestigde huwelijk van Digne Bollaert met
Abraham van Nispen”. Vóór mij toch ligt een afschrift
van den burgelijken stand der gemeente Middelburg;
het uittreksel uit het trouwboek der Hervormde Kerk
aldaar vermeldt d.d. 7-VIII-1688  het huwelijk vanboven-
genoemden Abraham met Digneke Bol1nrtsj.d.  van Ant-
lueqeu.  ,,Anthonis Bollart  vader van de bruyt is  met
het houwelijck  tevreden”.

Antholris  Bollnert  was  gehuwd met  D i g n e  Piggen,
Godecaertsdochter, daar moeder af was ,Johannn  van
Bruesegem. Dit echtpaar komt in de scabinale protocollen
van Antwerpen herhaaldelik  voor, o.a. in 1653, 1577,
1580, 1686. Den 28-V-1685.  treedt Jan van Breen op
,in den name van Anthony Bollaert, coopman.  reside-
rende tot Middelborch ende Jouffr. Digneken Piggen,
Godevaertsdochter wijlen, syne huysvrouwe . . . .”

Het lijkt mij dus veel waarschijnlijker, dat Anthony
Bollaert  zi jn dochter Digne noemde naar zijn v rouw
Digne Piggen.

,,OoSt” Eysden. JH R. E. v. NISPEN  T. S E V E N A E R.

Braam (van), (XLIV,  247). De sub 11 vermelde
Johannes cafa Bratrm  was geen zoon van (t) Gillis  val1
Braam (zie Ned. Adelsb.), maar van Willem van Braam,
apotheker te Dordrecht, en van Rachel val, Eijsden en een
kleinzoon van Pieter van Bramen of Braam (broeder van
Gillis), die te Dordrecht gehuwd was met Antonetta  van
Bijlaer  en later met Elisabeth Heussela. Johannes van
Braam werd ged. te Dordrecht 1 Nov. 1677, over]. aldaar
23 Febr. 1761 en begr. mede aldaar 1 Maart 175’1,  was
boekverkooper,  ordinaris stadsdrukker en van het klein
zegel te Dordrecht, ondertr. 1 Aug. 1700 en gehuwd
22 Aug. 1706 te Gorinchem met M a r i a  Verhoeff,  dr.
van Conlelis  en Hubertien Ye,donck, ged. te Gorinchem
22 Juni 1677, overl. te Dordrecht 17 Januari 1763 en
begraven aldaar 22 Januari 1763.

Kiuderen : Rachel, Corllefius  (III),  Maria, HuijOerta,
II’illem,  Johanna en Agatha.

111. Cornelius van Braam, ged. te Dordrecht 4 Mei
1703, overl. te Vianen 20 Juni 1761, predikant te Blok-
land en Ottoland  1728 en te Vianen 1731, ondertr. te
Vianen en te Dordrecht 16 Juli 1733 met Clnra  Mnrìa
Bruijn, dr. van Pieter Bruzjn,  koopman te Dordrecht,
en Rebecca de Marre,  ged. Dordrecht 21 Juli 1716 en
aldaar begr. 2 Februari 1787.

Kinderen: Joannes, Rebecca, Rebecca, Pieter(  Maria,
Joamaes,  Rebecca, Joanna, Jonnnes, Joanna, Jacoba,
Joannes  IVillem  en \I’ilhelmina.

IV. Pieter va,n Braam, geb. Vianen 23 Dec. 1740,
ged. alclaar 20 Dec. 1740, begr. te Dordrecht 28 Sept.
1817, opgeleid in de rechtsgeleerdheid en later in den
boekhandel, boekhandelaar te Dordrecht, Latyosch en
Nederduitsch dichter, ondertr. Ouderkerk aan den IJssel
16 Sept. 1768 en aldaar gehuwd 2 Oct. 1768 met A11ní1,
Christinu  Lentfrinck,  dr. van Georgius  Blezundet.,  pre-
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dikant te Ouderkerk aan den IJssel, en Srrra  i*an Norclen,
ged. te Ouderkerk aan den IJssel 18 Januari 1745.

Uit dit huwelijk drie jonggestorven zoons en eene
doch te r  Clara  Maoria  vau Braam,  geb .  t e  Dordrech t
17 Mei 1784, ged. aldaar 20 Mei 1784, overl. mede aldaar
1.6 Sept. 1831, gehuwd te Dordrecht 29 Juni 1807 met,
Pieter Blt~ssé, heer van Zuidland en Velgersdijk. (Zie
Ned. Patriciaat 1923).

‘s-Gravenhage. J. G. K I S T.

Chais. Genealogische bijzonderheden gevraagd be-
treffende Jay& Anthony Chais, te ‘s Hage 26 Juli 1761
gehuwd met Cornelia  Bastiana van Szuieten.

Amsterdam. E. L. V A N  SWIETEN.

Conflans (van). In genealogieën der familie de Kempe-
naer  wordt gewoonlijk opgegeven, dat Quil/iam de K.,
gest. 1611, die uit Antwerpen naar Amsterdam kwam, en
in die laatste stad koopman was, getrouwd was met Bar-
bara de Constans.  Een enkele maal echter wordt de naam
zijner echtgenoot0  gespeld : Conflans.

Nu vond ik onlangs in Oud-Holland Jrg. Xx111,
een artikel van Prof. J. Six over een Amsterdamschen
schilder Adrinnus  ‘vatz Confiam,  die door Sohaep ver-
keerdelijk Christinuus  de Conflans was genoemd. Van
dien man wordt o.a. vermeld, dat hij in 1607 stierf, dat
een zijner zusters Barbara  heette, en dat een broeder
den naam Daneker droeg. Verder, dat hij uit Brabant
naar A’dam was gekomen.

Deze gegevens kloppen merkwaardig met hetgeen
bekend is omtrent de genoemde Bnrbara  de Conflans,
de vrouw van Guilliam  de Kempenaer.  Immers de zoon
van dit echtpaar heette Dancker. Kan iemand mij over
die familie canconfltlns  meerdereinlichtingenverschaffen?

Zou Adrianus v. C. het (thans nog bestaande) portret
van Guílliam d. K. geschilderd kunnen hebben?

67.. J. F. v. B.

Coninck. Genealogische bijzonderheden gevraagd be-
treffende Mr. Jacob Coninck, Heer van Oud Wulven en
Waeyen, te Rotterdam 12 Maart  1769 gehuwd met
Adriana van Szoieten.

Amsterdam. E. L. VAN SW I E T E N.

Dedel  (d’Ede1).  A l s s t a m v a d e r  v a n  h e t  Rijns-
burgsche geslacht van dien naam vond ik in het trouw-
boek  ,,Gydeon  Gydeonsx  #Edel, j g. van Leyden”,  d ie
op 22 Februari 1643 in het huwelijk treedt te Rijnsburg
met ,,Anneke  Dircx,  j.d. wonende  beyde tot Rhijnsb.“.
Zijn deze Dedels afstammelingen van den Leidschen
Burgemeester Joost Dedel  gejzaamd  Porsmala  of van diens
vader Willem Jacobs Dedel?

Utrecht. A. V A N  DEK. MAREL.

Hoppenbrouwer. Welk wapen voerde Henriëlte Mor-
garetha Isabella  Elise Hoppenbrouzver,  geb. 24 April 1776,
i_ Aurich 27 Jan. 1844, dr. van Mr. David Gerrit e n
Isnbella de Bons ? Zij was gehuwd net E riedrich  Gotthard
VON Boddien..  (Zie Ned. Adelsboek 1912 blz. 253.)

‘s-Gravenhage. Mr. H. DANI~~LS.

Kempenaer (de). Heeft, Pieter de Kempeneer (alias
Pedro Campafia),  een Brusselsch schilder, wiens beeltenis
is vervaardigd door den beroemden, portretschilder
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Anthony Mor van Dashorst (Anthonio Moro),  eenige
verwantschap met de thans nog bestaande families de
Kempenoer  (Andringa- en Pama de Kempenaer)?

Gr. J. F. v. B.

Kikke. Wie kent het wapen vau deze OverQselsche
familie?

Maarsberge?a  (lb-.) N IEUWENKAMP .

Kuiper. (XLIV, 201).Naar aanleiding van de opmerking,
dat de voorwerpen op den helm in het wapen Kuiper ,
in kolom 251 ,,schietspanen”  genoemd, alleen in dit
wapen zouden voorkomen, kan ik mededeelen, dat
Cornelis  Cornelisx.,  1/9  1634 Schepen van Heenvliet en
Pieter Domaesz., S/il 1433 Schepen van ter Heijden,
een derg. voorwerp in hun wapen voeren.

Deze voorwerpen ben ik in een oud werk tegenge-
komen met de benaming broodpalen. De oude bakkers-
gilden namen er meermalen één of meer als wapenfiguur
in hunne gildewapens op, Men kan ze afgebeeld vinden
o.a. in het Belgíseh Museum deel 10, alwaar de ambachts-
wapens van de sta.d Gent van het jaar 1624 zijn afgebeeld.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Labye-deWee. Huweliiksdátum  envoorgeslachtgezocht
van ,lan Labye en Clara  de Wee, waaruit 25 Juni 1749
te Gouda een dochter Geerlruy gedoopt werd.

Leiden. GF. C. H E L B E R S.

Lak(ke).  Is  er  een wapen bekend van deze Over-
iselsche  tamilie,  o.m. te Hasselt voorkomende ?

Maarsbergela  (Utr.) NIEUWENKAMP.

Meekeren  (van). Huwelijksdatum gezocht van Rek
caga Meekeren, die omstreeks 1766 huwde met A n n a
Margaretha Il’eits.

Leiden. 0. C. H E L B E R S.

Mor van Dashorst (Anthony). Is het mogelijk, dat
de in dienst van Karel V, Philips 11 en Alva getreden
Nederlandsche portretschilder Anthony(s) Mor (al ias
Antonio Moro),  die in zijn jeugd een leerling van Jan
van Scorel.  in Utrecht was en in 1659 het bijvoegsel
uafa Dashorst aan zijn familienaam verbond, in betrek-
kingen van bloedverwantschap stond tot die familie d e
Moor, wier stamreeks begint met Jacob  1 de Moor (geb.
1507 overl. 1676) Chirurg@  te ‘s-Hertogenbosch en
Antwerpen, g e t r o u w d  (lb37/8)  met  A n n a  Jansz.
Andriesse ? De zoon van dezen Jacob 1: Jacob 11 (over-
leden 22. 1X. 1599 te Dorde), in 1674 (vermoedelijk te
Dordt) getrouwd met Elisabeth Ruysschenberg Bernard&.,
was evenals zijn vader chirurg@,  in den Bosch, Dordt
en Antwerpen, maar ging uit Antwerpen na de 3do furie
in 1683 terug naar Dordt.

Van hun zeven kinderen stierven er zes in Amsterdam
tusschen de jaren 1626 en 1666, vermoedelijk was dus de
weduwe daarheen verhuisd. Slechts één dezer kinderen
was getrouwd, n.1. Bernard 1 de Moor, met Clarn van
(de) Capelle, waaruit acht kinderen. Deze Bernard  1 was
lakenkoopman in ‘t Hinlopen te A’dam (firma Jacab
Hinlopen Wzn. en Bernard de Moor (zie Elias, Vroed-
schap van A’dam).

De hoofdreden waarvoor bij mij het vermoeden van
bloedverwantschap tusschen Anthqq Nor (die Ao 1647
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in het Antwerpsche schildersgilde opgenomen werd),
en de oorspronkeliik  Zuid-Nederlandsche familie de Moor. .,
is opgewekt, berust niet zoozeer op de naamsgelijkenis,
als wel op het feit., dat Anthony Mor de portretten
van Jacob I en Jaco6  11 de Moor geschilderd heeft (den
laatstgenoemde zelfs tweemaal, eens als knaap, de tweede
keer als jonggetrouwd man), benevens dat van El isa-
beth Ruysschenberg, en dat vooral het portret van Jacob
1 de Moor merkwaardig gelijkt op het zelfportret van
den schilder.

Dat in de genealogie de Mqor (door Petrus van der
Hagen) geenerlei aanduiding van zoodanige verwant-
schap is te viuden (beh. dat de oudste dochter van
Jacob 11 A/itonette  heette), kan misschien op de vol-
gende wijze verklaard worden:

‘De de Moor’s weken uit Zuid-Nederland uit om den
geloove, met tal van landgenooten waarmede zij voor
een groot gedeelte ook waren vermaagschapt. Zij ver-
braken dus ongetwijfeld de familiebetrekkingen met
diegene hunner land- en stadgenooten die Katholiek
bleven en niet hun land verlieten. Hoeveel meer kan
dit het geval geweest zijn tegenover iemand als Anthony
Mor, die niet slechts Roomsch bleef en bij zijn terug-
komst uit Spanje weer in de Zuidelijke Nederlanden
ging wonen, maar zelfs als hofschilder in dienst der
Spanjaarden, ten slotte zelfs van den wreeden  dwinge-
land Alva, stond.

Met deze veronderstelling klopt nu merkwaardig, dat
volgens van Mander de kinderen van Anthony Mor,
d i e  i n  U t r e c h t  w o o n d e n ,  a a n  h e m  ( v a n  xander)
geenerlei inlichtingen over hunnen (in Antwerpen) over-
leden vader wilden verstrekken, zoodat (naar Hymans
in zijn boek over Anthonio Moro opmerkt) over diens
laatste levensjaren nog steeds een geheimzinnig duister
heerscht.

Dat  Anthony Mor aanvankelijk vriendschappelijk
verkeerd heeft met diegene zijner landgenooten, dïe
de reformatie waren toegedaan, blijkt wel uit het feit
dat hij b.v. ,un Ministre protestant” heeft geschilderd.
Die predikant was naar mijn inzicht hoogstwaarschijn-
lijk Johannes Ambrosius,  en ik bezit goede gronden
om te vermoeden, dat Anthony Mor niet minder dan
drie verschillende schilderijen van hem heeft vervaar-
digd: twee met baret  (waarvan een in de Gallerie
Lichtenstein te Weenen,  het andere in 1910 bij Sir
Frederic  Cook te Richmond) eu &n blootshoofds,  dat
mij tot heden slechts bekend is uit een zeer gebrekkige
teekening in het ,Album de Moor”. Misschien schilderde
hij ook het portret van Ambrosius’ vrouw &faria  . . . . ,
tenminste valt er een merkwaardige overeenkomst op
te merken tusschen de photographie eener ,Dame inconnue
(Collection de LordYarborough  Brocklesby)“, bij Hymaus
(1910) en de teekening van het portret der genoemde
Maria in het Album de Moor.

Er moet ook een schilderij van Bernardus Ruysschew
berg (den vader van Elisabeth) bestaan hebben, te oor-
deelen  naar een andere teekening in dat album. Het
ware niet onmogelijk, dat ook dit door Anthony Mor
geschilderd was. Waar kan zich dit laatste schilderij
bevinden? Het stelt  een man met kinbaard  en face
genomen voor en is gekenmerkt door een eigenaardige
nauw aansluitende kap, die met kleppen over de ooren  reikt.

Groningen. J .  F .  TAN BEMVELEN.
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Neve  (de). (XLIV, 318). De familie de Neue te
Bergen op Zoom stamde af van Jan de &eve, geboren
te Mechelen in 16Q9,  die naar Bergen op Zoom was
uitgeweken, waar hij het beroep van zadelmaker uit-
oefende en in het huwelijk trad met Margaretha, dochter
van Qillis  Hembrecht. Voor zoover  ik kan nagaan had deze
familie geen verwanten te Vlissingen of te Middelburg.

‘s- C;r. B. v. B.

Piggen-Legrue.  Wapens en kwartieren gevraagd van
Johan Piggerl,  geb. Breda, Baljuw, Schout en Secretaris
van Papendrecht en van J’enneken Legrue, geb. Heusden,
met wie hij 24 Mei 1633 te Heusden huwde.

Leiden. G. C. HELBERS.

Quack. Gevraagd namen der ouders van Sebastiann
Quack, te Vlaardingen 22 Apri l  1659 gehuwd met.
Willem Adriaansz.  van Swieten.

Amsterdam. E. L. V A N  SWIRTEN.

Rotteveel .  Jan Rotteveel  was de vader van a.
Dirck R., die als weduwnaar op 29 Aug. 1620 te Delft
hertrouwde met Leenderije  Leelldertsdr. en b. Adriaentje
R., die 1 Dec. 1602 trouwde met Jan van Bodegom
Huygenz. ,  eveneens te Delft. Met wie was Jan R. ge-
huwd en wie waren zijne ouders?

Hoe is  het  te verklaren,  dat  het  sprekend wapen
van Rotteveel (een vedel vergezeld van drie rotten) ook
gevoerd wordt door de familie run Rottermondt?

‘s- Gr. B. v. B.

Sanden (van der)-landsman. Wie waren de ouders
van Johannes van der Sanden en van Christinn  Landsman,
echtelieden, in leven gewoond hebbende te Gorinchem.
Zij was reeds weduwe in 1839. Beiden waren Roomsch-
Katholiek. Wanneer gehuwd ? Welke bedrijven werden
door hen uitgeoefend en zijn er van hen familiewapens
bekend ?

Warmond. W .  MACH~N.

Schreven (van)-Bondo. Wapens en kwartieren ge-
vraagd van Jacobus van bclrrer*en  en Anna Catharina
Bondo, uit wier huwelijk te Bergen op Zoom 23 Mei
1727 een zoon Iman werd gedoopt.

Leiden. G. C. HELBERS.

Swildens. Zou een van onze Belgische medeleden
misschien in de gelegenheid zijn mij mede te deelen
wie de ouders en grootouders waren van Yhilippus Petrus
Corrlelis  Swilde,rs, geboren te Antwerpen 28 Dec. 18061

Warmond. W” MACEI~N.

Thomsen. Is het wapen bekend der familie Thomsen,
waaruit sproot Anna Elisabeth 7 homsen,  geb. Rotterdam
6 Jan. 1790, dr. van Bclns Thomasz.  en Jannetje Volkers?
Zij was gehuwd met Roelof Jacobus d’by.  Uit dit huwelijk
stamt het takje ‘Thomsen  d’Ozy.  (Zie V. v. 0. Stam- en
Wapenboek 1, blz. 210.)

‘s-Gravelthage. Mr. H. DANI~LS.

Tukker. Te Schipluiden overleed 27 Aug. 1’779 Jo-
hannes Tukker; volgens familie-overlevering moet hij
gehuwd zijn geweest met . . . . 1otm. Hij was afkomstig
uit Vianen .  Zij behoorden tot de Herv. Kerk. Zijn er
van deze geslachten familiewapens bekend? Wie waren
de- ouders van Johannes Tukker? Is hij in Vianen ge-
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trouwd? Een Hubrecht  Takher  moet reeds in 1440 in
Vianen gewoond hebben, naar mij eens werd medegedeeld.

lllarrnond. W.  MACHÈN.

Vere, de Veer. (XLIII, 320, 384). De door den
Heer Calmeyer geopperde ouderstelling, dat Anna Ca-
thariha  Yere, omstreeks 1670 gehuwd met den Amster-
damschen Advocaat Mr. Jacob de Mey,  als wiens weduwe
zij wordt vermeld in 1695, eene dochter zou zijn geweest
van Jan de Veer  en Catlaari+za  Appel, wordt door den
geachten  inzender zelf  in Mbl.  XLTV, 304, minder
waarschijnlijk geacht. Terecht, naar het mij voorkomt,
want Anna Cathariua was stellig eerder een tijdgenoot
dan een nakomeling van Jan. Dat beiden tot hetzelfde
geslacht behoorden, is mogelijk; maar om het aan t e
nemen zoude ik sterker argumenten verlangen dan het
feit dat Anna Catharìna in een notarieel0  acte voorkomt
als de Veer in plaats van Yere.  Het is bekend, hoe wille-
keurig men in dien tijd met namen omsprong en hoe
menigmaal een familienaam in dezelfde acte op ver-
schillende wijzen geschreven werd, om nog niet  te
spreken van de gevallen waarin de naam geheel ver-
haspeld werd.

Volgens een genealogie van het geslacht de Mey, in
handschrift, berustende bij den Hoogen Raad van Adel,
heette de vrouw van Mr. Jacob de Mey Catharilla  Veer
en was zij eene  dochter van Aubrey Teer,  kolonel; het
echtpaar had een zoon Aubrey de Mey.  In het doop-
register van de Eugelsche Presbyteriaansche Kerk te
Amsterdam heet zij Annu Katharina  Yeer (26 Oct. 1681).
De spelling Veer voor den Engelschen naam Vere komt
zeer veel voor. Zoo vond ik ook een acte, op 14 Juni 1636
verleden voor notaris Abraham Kemp te Gorinchem,
waarbij kapitein dubl.e  Yeer, a l s  m a n  v a n  j u f f r o u w
Anna van der II’eZ,  en Jap  Johan van Arhel, als man
van juffrouw Lucretia  van der \I‘eZ,  de volmacht intrekken,
door hen voor notaris Jan van Wesel te Bergen op Zoom
gegeven aan Jor Wernaert valt  der Web, kornet onder
de compagnie van zijn vader den ritmeester van der Wel.
De kapitein Aubre Veer ooderteekeude: Aubrey Yere.

Ik meen dus de vraag te blijven stellen, of de vrouw
van Mr. Jacob de Mey een dochter was van den kapitein
Aubrey Vere en diens echtgenoote Anna van der Wel.

‘s- Ql.. B  V.B.

Veris.  (XLIII,  126, XLIV, 159).  Relìeff  van een
verauymt  leen voor Johanna Veris wed. wijlen Pieter
Voordewind in sijn leven secretaris tot Mijdrecht, 27
Juni 1678. Octroyen Holland, deel 14 fol. 422.

‘s-cfr. PH. v. R .

Verspyck. Wie kan het ontbrekende aanvullen?
1. Johanna Beertruida  Verspyck (ex Leonard en Hu-

barta Ingenool), ged. Nijmegen 30 Maart 1689, begr. aldaar
29 Oct. 1740, tr. Nijmegen 21 Sept. 1721 Dr. Theodorus
Merkes,  geb. te. . . . overl. te.. . . ve rmoede l i jk  beg in
Oct. 1766, Postmeester, Burgerhopman en pensionaris
van Nijmegen, zoon van . . . .

2. Abraham Verspyck (ex Leouard en Hubarta Inge-
nool), ged. Nijmegen 4 Jan. 1691, overl. vermoedelijk
in het graafschap Mark? in .4ug? 1740, ontvanger v/h.
kwartier van Nijmegen, burgemeester in 1728, tr. 10.
te Garneren 19 Oct. 1717 Il’ithetmina  Caiharina  Beecls-
mun,  ged. te.. , . overl. to . . . . 12 Apri l  1734,  dochter

/
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v a n  D i r k  B e e c k m a n  e n  Francoise  V.erbolt,  tr. 2”. te
Neerbosch 17 Augustus 1734 Clara Maria Sybilla cos
Bönninghausen,  ged. te. . . overl. te. . . dochter van. , .

3. Mr. Arejrt  Yerspyclc  (ex Leonard  en  Hubar ta  In-
genool), ged. te Nijmegen in de Fransche kerk 9 Juni
1695, begr. ‘s Hertogenbosch 22 Januari 1766, schepen
en raad sedert 1736, tr. ‘s Hertogenbosch? + 1731 Theo-
dora Elisabeth Nobel, geb. te. . . . 26 MeT1713,  overl.
te. . . . dochter van Theodorus Nobel en Agneta Schre-
velius.

4. Anna Yersp@ (ex Leonard en Hubarta Ingenool),
ged. Nijmegen 4 Mei 1697, overl. te.. . . tr. Nijmegen
17 November 1727 Leonard Ragay, ged. te. . . . overl.
t e . . . . Secretaris van Vught, zoon  van Pieter Ragay,
burgemeester van Grave en Anna Brown.

6. J o h a n  Stecen Verspyclc  (ex Leonard  en  Hubar ta
Ingeuool), ged. Nijmegen 24 Juli 1701, begr. Nijmegen
12 Dec. 1760, Maj. in het Regt. v/d Luit. Genl. van
Brakell, tr. Nijmegen 22 April 1727 Elisabeth  M a r i a
Smits, ged. Nijmegen 30 Aug. 1706, overl. te.. . . doch-
te r  van  Adam Smì t s  en  Helena  Corne l ìa  van  der
Nypoort.

‘s-cfrat  e n h a y e .  . V E R S P Y C K  M I J N S S E N .

Vries (de)-du Castel. Welk wapen voerde het geslacht
de vries, waartoe behoorde Sara de Vries, geb. t10 Sept.,
ged. Middelburg 29 Sept. 1730, t Veere 6 Dec. 1776,
dr. van Seger en Johnnrla  du Castel? Zij trouwde 10
Leendett  Bomme,  2” ,Jacobus  Pols en 3” Johannes  de
Vriend, burgemeester van Veere.

Is het wapen du Gaste1 bekend? (Zie Ned. Patriciaat
1916 blz. 297.)

‘s-(?I  at enhage. Mr. H. DAPJIËLS.

Wiel (van der). Welk wapen voerde Anthonettn  van
der Wiek (1653-1710).  echtgenoote van Mr. Il’~lkm  volt
Schuglenbwch  ~111 Bw.%enburg  ?
‘s-Gravellhage. N. V A N  OOSTERZEE.

Wapenkaart. In mijn bezit is een wapenkaart waarop
voorkomen 144 wapens ; het eerste schild oningevuld ;
no. 2 beginnend met Baerdwijck  en verder alphabetisch
doorloopend, eindigend no. 144 met Zegers  van Wassen-
horen. Is het bekend waarop deze kaart betrekking heeft?

Zlcolle. J .  WARNER.

INHOUD  1926, No.  ll.

Bestuursberichten. - Bijdrage tot de genealogie van de geslachten
Martinius-Oosterbaan Martiniu+Luderus  (sinds het einde der 18e eeuw
Ludérus), door Mr. H. F. Wijnman. - De oudste generaties van het
geslacht Boon (Boon van Ojtade), door W. A. van Rijn. - Familie-
aanteekeningen de Beaufort,  Sohimmelpenninck en Chausse,  mede.
gedeeld door W. Ph. Veeren.  - Aanteekeningen betreffende het
Gorinchemsohe geslacht Volkier,  door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blok-
land. - De halve leeuw als wapeofiguur in een bepaalde streek, door
R. T. Musohart. - Nederlandsche Studenten asn Duitsohe Univer-
siteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld
door Dr. Theol. W. Rotscheidt te Esaen-West. (Vervolg). - Vragen
en antwoorden: Assendelft (van)-de Bruyne; Besoyen (van)-Meerkerk;
Boetzelaer (van den); Bollaert; Braam (van); Chais; Conflans (van);
Coninck; Dedel  (d’Ede1);  Hoppenbrouwer; Kempenaar (de); Kikke;
Kuiper; Labye  de Wee; Lak(ke);  Meekeren  (van); Mor van Dashorst
(Anthony); Neve (de); Piggen.Legrue;  Quack;  Rotteveel; Sanden
(van der)-Landsman ; Schreven (van).Bondo ; Swildens ; Thomsen  ;
Tukker; Vete, de Veer: Veris;  Verspyck; Vries (de)-du Castel; Wiel
(van der). - Wapenkaart.
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& Heeren  van Teylingen en van Brederode.
HOOFDSTUK V.

Zegels en wapens. (Met een plaat.)

Het  doel van het hier volgende is een opsomming
te geven der nog bestaande zegels van de leden van
het door mQ behandelde geslacht, althans voor zoover
hqt de oudste tijden betreft. Eens to meer zal daaruit
b1fiker.r  hoe arm wij voor de 130  eeuw zin aan zegel-
materiaal, zelfs van onze beroemdste families.

. Qaarne maak ik hier van dé gelegenheid gebruik om
mgn oprechten dank uit te spreken aan ons hooggeacht
eefi-lid, den Rijksarchivaris Prof. Mr. R. Fruin, die op
na@ tattooze  vragen steeds met de grootste bereidwil-
iigheid antwoordde.

1.  Van Teyl ingen.

Heer ll’illem heer rwn Teylingen (generatie 1, no 1).
Van hem zijn ons twee verschillende zegels bekend.
a. Rond zegel, middellijn 68 mM. Naar (heraldisch)

links een ridder te paard. De ridder met helm en sohild,
en in de opgeheven rechterhand een zwaard. Wapen-

figuur onherkenbaar.
Randschrift : . . . . ilhelmi . . . . ge.
1226. -0ork. Holl. 1, no 298.
Plaat, afb. no 1, naar een afgietsel van het oorspron-

kelijk te Rijssel. Beschreven bij Demay, bceatbx  de Z%&re,
no 1646.

b. Rond zegel, midd. omstr. 68 mM. Wapenschild; een
klimmende leeuw, en een barensteel van vijf hangers
over de borst van den leeuw heengaande.

Rs. + SIGIL..  . .
1236 of 1237. -0ork. Holl. 1, no 361.

Plaat, afb. no 2, naar een foto van het oorspr. te
‘s Gravenhsge,  Rijksarchief. N.B. Dit zegel was mij on-
bekend (zie hiervoor kol. 20ö);  ik dank de kennis ervan
aan Prof. Fruin.

Heer Disc  heer can Teylingen (gen. 11, no 1).
Van dezen heer kennen wij eveneens twee versohil-

lende zegels.
a. Rond zegel, midd. 64 à 66 mM. Naar (her.) reohts

een ridder te paard. De ridder met helm, schild en in
de opgeheven rechterhand een zwaard; het paard met
dekkleed. Wapenfiguur, een leeuw, waarover een baren-
steel van x hangers.

Rs. + ST.  . . . 1 M (?) . . . . EN
1266. -0ork. Holl. 11, n. 13.
Plaat, afb. no 3, naar een afgietsel van het oorspr.

te Rijssel. Beschr. bij Demay, n” 1647.
b. Rond zegel, mldd. omstr. 73 mM. Naar (her.) links

een ridder te paard. De ridder met helm, wapenrok en
schild, en in de opgeheven rechterhand een zwaard;
het paard met dekkleed. Wapen op schild en dekkleed:



oen klimmende leeuw, beladen met een barensteel van
vijf hangers.

Rs. + S : Theoderici: de: Teylinge: militis (volgens
Kluit).

1269. Oork. Holl. 11,  n” 47; 1272, ald. no 226; 1274,
ald. nes. 276 en 282.

Plaat, afb. n” 4, naar een foto van het oorspr. aan
de oorkonde van 1269 in het Rijksarchief te ‘s Gra-
venhage.

Het zegel van 1269 beschreven bij Kluit, Historia
Critica,  11,  bl. 746, en ald. afgebeeld op Tabula XIV,
no. 6; dat van 1274 beschreven ald. bl. 801 en afge-
beeld ald. Tab. XV.
Dirc heer Symonsz.  vare leylingen (gen. 111, B. 1.)

Rond zegel, midd. 60 mM. Drie klimmende leeuwen,
naar links gewend, geplaatst 2 en 1.

Rs. + SIGI . . . . THEODERICI DE TE.. . . GE.
1286. -0ork. Holl. 11,  ‘no 671.
Plaat, afb. 6, naar een foto van het oorspr. in het

Rijksarchief te ‘~Gravenhage.  Ook vermeld: van den
Bergh, Grondtrekken, bl. 89; vgl : Bijdr. Vad. Gesch.
2e. reeks, 111, bl. 26 vlg.

Jan van leylingen (gen 111, A. 2).
Rond zegel, midd. 26 mM. Een klimmende leeuw,

beladen met een schuinbalk.
Ra. + S’ JAN VA.. . . IN.. . .
1296. -0ork. Hall. 11, no 926.
Plaat, atb. 6, naar een afgietsel van het oorspr. in

de Arch. Nat. te Parijs.
Bovendien zijn op het Rijksarchief te ‘s Gravenhage

nog aanwezig: zegels van Disc van Teylingen v a n
1336 en 1366, en van Symon van Teylingen van 1343
(onzeker) en 1349, terwijl de Raadt (Sceaux armoriés,
IV, 18) een zegel van een Symon z>on, 1,eylingen  uit
1368 beschrijft.

Ten slotte  beschreef de wapenkoning Gelre het bla-
zoen van den in 1346 bij Stavoren gesneuvelden heer
Symon van Teylingen aldus:

Die vijfte wapende hem van goude,
Een leeu van keel, alst wesen zoude,
Van zilver een baresteel.
Dit waren sijn wapen algeheel l).

2 .  V a n  B r e d e r o d e .
Van den stamvader, Dirc den Drossaet, is ons geen

zegel overgebleven, hetgeen om meerdere redenen ten
hoogste te betreuren valt.

Heer Willem heer van Brederode (gen. 11,  no. 1).
Van dezen is mij alleen een fragment bekend van

een ruiterzegel, bevestigd aan een oorkonde van 1274
(Oork. Hoil. 11, no. 276). Op het schild van den ridder
en het dekkleed van het paard is een Glimmende leeuw
te herkennen, zonder dat een barensteel te ondersoheiden
valt. Dit zegel, dat reeds beschreven werd door Kluit,
Hist. wit. 11, bl. 804, gaf aanleiding tot een discussie
in de Bijdr.  Vad. Gesch. 2e reeks, 111,  bl. 344 en IV,
bl. 74.

Plaat, afb. no. 7, naar een foto van het oorspr. in
het Stadsarchief te Utrecht.

N.B. Ik heb niet kunnen nagaan of aan een oorkonde

1) J. van Malderghem.  La bataille  de Staveren(Brux.  1869).  bl.36.
Op de aldaar gereproduoeerde  teekening naar het oorspr. handschrift
heeft, de barensteel drie hangers.

van 1270 (Oork. Holl. 11,  no. 202),  waarvan het oorspr.
te Lübeck berust, heer Willem’s zegel nog aanwezig
is. Evenmin weet ik naders van het zegel uit het Stads-
archief te Keulen, van het jaar 1271, door de Fremery
vermeld (Suppl. Oork. bl. 107, no. 364). Mochten er
onder onze leden zijn, die aanleiding hebben deze archie-
ven te bezoeken, dan zouden zij mij, en alle genealogen,
met het bekendmaken eener foto dezer zegels ten zeerste
verplichten.

Heer Florens wn Brederode (gen. 11, no. 3).
Van hem zag Van Wijn in het archief te Bergen in

Henegouwen een los zegel, dat uit sigillographisch oog-
punt merkwaardig is, doch voor de heraldiek der Brede-
rode’s  geen licht geeft. (Bëdr. ,Vad. Gesch. 2” reeks,
111, bl. 193), Van de twee oorspronkelijke stukken, die
omtrent hem over zijn (Oork. Holl. 11,  nes 649 en 798),
zijn de zegels afgevallen.

Heer Dirc heer VCIIX  Brederode (gen. III, A. no. 1).
Ook waar het de zegels van dezen heer betreft zijn wij

niet gelukkig. Do oorspronkeluke  oorkonden van 1289
(Oork. Holl. 11, no. 649),  1291 (ald. no, 798) en 1293
(ald. no. 846) hebben zijn zegel verloren; een oorkonde
van 1296 (ald. no. 964) bewijst dat hij zich destijds van
een (antieke?) camée met twee manshoofden als zegel
bediende. Dit zegel is afgebeeld in de Handvesten wzu
Haarlem op bl. 30, en besptoken  in even aangehaald
deel der B$ragen,  bl. 346.

Eerst in 1307 en 1312 vinden wij een wapenzegel
van heer Dirc. Rond zegel, midd. 26 m.M. Wapenschild
met een klimmenden leeuw, beladen met een schuin-
balk. Rs : + S’DNI THEOD’ICI DE BREDERO. . .
Het zegel van 1307 wordt vermeld in de Bijdragen, 20
reeks, 111,  bl. 23; dat van 1312 afgebeeld bij Kluit,
tabula XVI.

Plaat, afb. no. 8, naar Kluit.
Heer Hewic heer l-an Brederode (gen. IV, no. 2) voert

den leeuw met een barensteel van drie hangers over
den hals (Bij&.  2e reeks, 111, bl. 194), zijn zoon heer
Dirc (gen. 1’) een leeuw met barensteel, en als helm-
teeken twee paardepooten (de Raadt 1, bl. 324, en IV,
bl. 409); diens zoon Reiraout (gen. VI) voert eerst
Brederode, neemt later Valkenburg (het wapen zijner
moeder) als hartschild en vierendeelt ten slotte zijn
schild met beide wapens (als voren). Dit laatste wapen
heeft ook zijn zoonC7an  (gen. VII), blijkens het wapenboek
der ridders, medegetrokken naar den Frieschen oorlog
in 1396.

Een aanteekening  in een handschrift-Goethals (no.
1612, fo. 362) vermeldt, dat heer Henric, de laatste
heer, het helmteeken, dat toenmaals uit de paardepooten,
elk door een arm gehouden, bestond, verlaten zou hebben
en vervangen door een salamander.

H OOFDSTUK VI .

Slotbeschouwingen.
In dit laatste hoofdstuk mijner studie over het ge-

slacht Teylingen-Brederode wil ik nog. enkele punten
behandelen, welke in de voorgaande hoofdstukken niet
of onvoldoende ter sprake konden komen.

Allereerst dient er nog eene op gewezen dat de leden
van dit geslacht van edelen (nobilis),  waarschijnlijk gra-
felijken, bloede waren. Zij waren vrije lieden (liberi),
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Zestien kwartieren van heer Hendrik heer van

Walravcn 1 heer v. heer Willem, heer v.
Brederode en Lalaing,  Bigni-

Gennep,1416en1417 court, enz. 1440-1444
stadhouder van stadhouder van

Holland. Holland.
$ voor Gorkum 1 + 1475,27 Aug, oud

Dec. 1417, begr. 80 j ., begr. Lalaing.
Vianen. h. Jeanne  de Cré-

h. (voorw. 1414, 11 4uY.
Aug.) Joanna erf- t 149522 Oct. begr.

dochter v. Vianen Lalaing.
en Ameide.

$ 1418
- - - - -

I
heer Reinout 1 heer v. Brederode, Vianen

en Ameide, ridder Gulden Vlies (1445).
i_ 1473, begr. Vianen.

h. (voorw. 18 Nov. 1445)
Jolaude  de Lalaing.

heer Henric v. Bo&- Louis 1 de Bour-
nelen,  graaf v.4 bon, graaf v. Mont-
Granpré, heer v. : pensier,  enz.,  dau-

Veere, enz., riddeJ phin van Auvergne.
Gulden Vlies (1445):$,  t_ Mei 1486.
+ 15 Mrt. 1474 op‘ h. 20. 15 Febr. 1442

het huis Sanben-  ’ Gabriëlle de la
bnrch,  vFet;.  Kerk ‘j Tour, dr. van Ber-

‘. nard,  graaf van Au-
11. hof te Veere 26{ vergne enBoulogne.
Dec. 1429, javr. Jo-‘:
hannav.Halewijn.
$ 18  Mrt. 1467, begr. x

K e r k  V e e r e .
---BI

heer Wolfert v. B o rs el e n, graaf v.
Granpré en Bochan, heer v. Veere, enz.

ridder Gulden ,Vlies (1477).
i_ 29 Apr. 1487 te Gent, begr. huiskapel

Sandenburch.
h. 2” Juni 1468

jcvr.Charlotte  de Bourbon-Montpen
sier.

T- 18 Mrt. 1478,begr.  huiskapel Sandenburch.
-

heer Walraven 11 heer van Brederode,, Vianen en Akeide.
+ 1531, oud 75 j. begr. Vianen.

h. 10. te Vianen 1492 (voorw. 14 Jan) !
jcvr.  Margareta van Borselen, vrouw van Cloetinge en Ridderkerk.

+ Brussel, 1507.
-* /

heer Reinout 11 heer van Brede rode, Vianen en Ameide, ridder Gulden Vlies (1531)
kamerheer van Keizer Karel V.

$ Brussel 25 Sept. 1556, oud 63 j. begr. Vianen.
huwt 1521

Brederode, laatste mansoir  uit den hoofdtak.

Jean 11 de la
Marok,  heer van
Arenberg, Sedan,

enz., ridder
$ 1470
11.
Anna dochter van
graaf Ruprecht v.

Virnenburg .

Colard de Marley, Jean deCroy,graaf
heer van Saulay, van Chimay, gou-

Dun, Jametz  en Flo- verneur v. Heoe-
renges,  ridder, raad gouwen (1453),  rid-
van den koning v. der Gulden Vlies

Sicilië. (1430).
+ tusschen  1446 en $ Valenoiennes  1472,

1449. begr. Chimay.
h. h.
Odette du Châte- _MariedeLalaing,
let leeft als wed”. vrouwe van Quié-

1460. vrain.

Vincent graaf v.
Meurs (1448-1493)

1471 momboir v.
Gelre.

t Keulen 1499.
11. 1438
Anna doohter van
hertog Stephan  v.
Pfalte-Simmern.
+ voor 1486

c
----B-c -----

I I
%

Robert 1 de la Marck, heer van Sedan Philippe de Croy, 2. graaf v. Chimay,
(1470), ridder. ridder Gulden Vlies (1473).

-i Febr. 1487, begr. abdij Mouzou. $ Brugge8 Sept. 1482, begr. Cordeliers,Mons.
11. (voorw. 15 Juni 1446) Jeanne  de Mar- 11. Walburga van Meurs: begr. bij haar

ley, erfdochter van Saulcy, Dun, etc. echtgenoot.
-4- /

heer Robert 11 de la Marck, heer v. Sedan, enz. .le Sanglier des Ardennes”.
$ 1536, begr. St. Laurenskerk, Sedan.

h. voor 25 Dec. 1490
Catherine de Croy.

1_ 1544. begr. bij haar eohtgenoot.
/

Philippe de la Marck, hofdame van Marg. v. Oostenrijk.
t 1537, begr. Vianen.

heer Hendrik 11, heer van Brederode, Vianen en Ameide, hoofd der Verbonden Edelen, laatste mannelijke afstammeling uit den hoofdtak der Brederode’s.
t 1568, zonder kinderen.

11. (voorw. 19 Jan. 1557) Amelia gravin van Nieuwenaar.

De zestien kwartieren van vaderszijde zijn:

Brederode 2 AJi;;Jurg,
Vianen
Lalaing X Barbe&on,
Crequy X Roye,
Borselen X Borselen,
Halewijn X Uutkercke,
Bourbon X Berry,
de la Tour-Boulogne X la Tremoille.

Zij bevinden zich op de tombe te Lanaeken.

De zestien kwartieren van moederszijde  zijn:

Marck X Bracquemont,
Virnenburg X Solms,
Marley X Lénoncourt,
Châtelet X Saint Eulien de Cirey,
Croy X Craon,
Lalaing X Barbençon,

6 Meurs X Kleef,
Pf altz X Veldentz-Spanheim.

De acht kwartieren van vaderszijde werden gevonden
op een glas in een kapel aan de. noordzijde der kerk te
Vianen ; naast dit glas was een venster met de acht
kwartierwapens van moederszijde.  (Kon. Bibl. Brussel, hand-
sohr. Qoethals, no. 1612, f”. 362 en 363).
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alleen door do verplichtingen, welke de leenband hun
oplegde, aan derden, íc. den landsheer gebonden. Zij
behoorden dus tot den stand van den l*rzjett  leegzadel.
En nu wensch ik reeds dadelijk de volle aandacht der
lezers op deze classificatie te vestigen, omdat uit het
vervolg mijner onderzoekingen zal blijken dat er in de
middeleeuwen onder den leenadel verschillende groepen
bestonden, een verschijnsel, waarop tot dusverre nog
door niemand acht is geslagen 2).

Wat de sociale positie der heeren van Teylingen en
van Brederode aangaat, daaromtrent kunnen wij tot de
volgende conclusies komen. Heer Dirc van Teylingen,
de zoon van den ons bekenden stamvader, wist zich
reeds tijdens de minderjarigheid van graaf Floris V,
en ook onder diens regeering, een machtige positie te
verwerven, doch toen zijn erfgenaam Willem hem na
enkele weken in het graf volgde, maakte de landsheer,
Floris V, wiens politiek op afronding van grondgebied
en macht gebaseerd was, gebruik van de gelegenheid,
welke de op de Teylingsche leengoederen van toepas-
sing zijnde leenrechtelijke bepalingen hem boden, om dit
complex wederom aan de kroon te hechten. Heer Dirc’s
nageslacht stierf met zij.u tweeden zoon Jan in den
mansstam  uit, doch een Z’J tak, gesproten uit heer Symon,
heer Dirc’s broeder, bleef nog voortbestaan. Hij moest
zich echter met een geringe positie tevred.en stellen;
wij kunnen dezen tak onderbrengen bij den kleineren
plattelandsadel.

De Brederode’s treden ook terstond als machtige leen-
mannen op; de stamvader, heer Dirc, en zijn zoon, heer
Willem (i_ 1286),  stonden aan het hoofd van een om-
vangrijk goederenbezit, doch heer Henric,  de kleinzoon
van laatstgenoemde, geraakte in groote financiëele
moeilijkheden, waaromtrent bijzonderheden bij gelegen-
heid wel eens nader beschreven zullen worden. Zijn
oomzegger en opvolger, heer Dirc, opende door z%n
huwelijk met een dochter van den rijken heer van
Valkenburg weer de mogelijkheid tot financieel herstel
sn ook zijn zoon Reinout werkte hiertoe mede door de
erfdochter  van den heer van Gennep aan de Maas te
huwen. Hun zoon Walraven werd het evenwel gegeven,
door een schitterend huwelijk met de erfgename van
Vianen en Ameide, zijn geslacht voorgoed te paard te
helpen. Hun opvolgers vermaagschappen zich allen met
dochters van rijken huize. Vianen wordt sedert eveu-
genoemd huwelijk stamzetel der familie, daar worden
gij onder prachtige grafgesteenten bijgezet, daar wonen
zij op een slot, dat versierd is met kostbaarheden, ge-
blasoeneerde vensters en andere kunstvoorwerpen. s)

Vianen kwam na de troebele tijden, waarvan het
laatste mansoir uit den hoofdtak, Hendrik (i_  X168),
een der helden was, ten slotte aan den tak van Cloetinge
en na het ovarlijden van den laatsten vertegenwoordiger
van deze branche (1679) op diens zuster gehuwd met
een graaf van Dohna, en door huwelijk van een dochter
~-~

2) Eerst bij het ter perse  gaan aan dit hoofdstuk ontvang ik het
cooeven  verschenen werk van-  Prof. Dr. 1. H. Gosses. Welgeborenen
rn Huielieden,  onderzoekingen owt  stand&  en staat in het Qraafachap
HolZand  (Gron.-Haag,  Wolters, 1926),  zoodat ik nog niet heb kunnen
nagaan of deze geleerde over onderhavige kwestie spreekt.

J) Men vindt een opgave der vensters in: Kon. Bibl. Brussel,
landachr.  Goethals, nos. 1510-1513:Voor  inventarissen van meubelen,
mz., beschrijving der graftombes te Vianen en derg. zie men de
Lrtikelen  vermeld in Petit’s ftepertorium.  s. v. Vianen, waarbij te
roegen:  Bijdr.  Hist.  Gen. Utr.  39, bl. 1 vlgg.



van dit echtpaar in het gra.felijk huis van Lippe-Detmold,
waaruit een afstammeling in 1726 de heerlijkheid Vianen,
met Ameide en Tienhoven, aan de Staten van Holland
verkocht voor de ronde som van bijna negenhonderd
duizend gulden. Hieruit verklaart zich dat de archivalia
der Brederode’s van Vianen gedeeltelijk in het Rijks-
archief te ‘s-Gravenhage, gedeeltelijk in het Furstl.
Haus-  und Landesarchiv te Detmold bewaard worden. 4,

Van ouds beweerden de Brederode’s dat Vianen een
onafhankelijke heerlijkheid vormde; de processen daar-
over reeds sedert de tijden van Keizer Karel V, en nog
tot in de 18e eeuw, gevoerd, verdienen de aandacht onzer
rechtshistorici. Ditzelfde is het geval met de kwesties
tusschen evengenoemden keizer en heer Reinout (X. 1.)
ontstaan, doordat deze laatste pretendeerde het volle
wapen van Holland te mogen voeren, als zijnde uit dit
grafelijk bloed gesproten. 5,

Een enkel woord over de portretten der Brederode’s.
De oudste zijn die van heer Reinout (X. l.), vermeld
bij Moes, Iconographia,  no. 1089,  waarbij te voegen zijn:
een houtgravure door Cornolis Antonisz. in het Pren-
tenkabinet te Amsterdam en een teekening in het hand-
schrift te Atrecht. De portretten van zijn zoon Hen-
drik, vindt men opgegeven bij Moes, no 1082, terwijl
deze heer en zijn vrouw 6, eveneens te Atrecht gevonden
worden. Voor de gegraveerde portretten mogen wij naar
de werken van F. Muller en Van Someren  verwijzen.
Wellicht zijn er te Detmold nog afbeeldingen aanwezig,
met name uit den tak Cloetinge, van welke branche
Moes ook enkele stukken signaleert (noa.  1079, 1086,
1087, 1088, 1090, 7372). Van het echtpaar Merode-Bre-
derode (X. 3.) wordt een bijzonder fraaie graftombe
bewaard in de kerk te Lanaeken, waarop deze echte-
lieden ten voeten uit, elk met zestien kwartierwapens,
zijn afgebeeld ‘).

Bijdrage tot de genealogie van de geslachten
Martinius - Oosterbaan Martinius - Luderus

(sinds het einde der 18e eeuw Ludérus),
door Mn. H. F. WIJNMAN.

(Vervolg van XLIV, 330).

Genealogie.
W a p en M ar t i n i u s (volgens 17de eeuwsch cachet) :

een troffel met de punt naar boven gekeerd op een
gouden veld, zie Bijdr. Gesch. Overijssel 1X, 166.

W a pen L u d er u s (volgens 18de eeuwsch cachet) :
drie leliën, 2 en 1, zie Ned. Leeuw 1923, 301.

1. Luder IV. N.m., geb. omst. 1660/1660  woont te
Ramelsloh in Lìineburg,  waarschijnlijk overl. vóór

1611 omdat Marten Ludersz zijn oudsten zoon
niet naar hem noemt); tr. N.B.

4) Inventarissen: Verslagen Rijks  Arohieven 1909 bl. 22 en 113
vlgg., en 1924, 1, bl. 192 vlgg., vgl. bl. 176 vlgg.

5) Van dezen tijd dateert de bijzonder zeldzame houtgravure, welke
een stamreelcs der Brederode’s weergoeft, gesneden door Corn.

11.

111.
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Uit dit huwelijk:
Marlen Ludersz., ook voorkomend onder den naam
&!arteqa  Luyder Metseler, Marien de Metselaer,
Marten valz Lrrinenburch etc., geb. Ramelsloh
omstr. 1680/1690,  vestigt zich te Kampen, (stads?-)
metselaar aldaar, t Kampen na 26 Sept. 1624 en
vóór Paschen 1626; ondertr. Kampen 13 April
1610 Kuwne Coertsdr., ook wel voorkomend onder
den naam Cunnechien Martens, geb. Diepholz in
Hannover omstr. 168611690, aangenomen als lid-
maat der Gereformeerde Kerk te Kampen (,van
de Remonstranten wedergecomen”) 26 Sept. 1624,
ontvangt als weduwe vanaf Paschen 1626 tot en
met Michaëlis 1639 een pensioen van de magi-
straat van Eampen uit de Ecclesiastique Goederen,
verhuist van Kampen naar Epe 1642, t Epe ten
huize van haar oudsten zoon 29 Nov., begr. al-
daar 6 Dec. 1644 s).

Uit dit huwelijk:
1) Frans Madmz., later Framiscus  Mm%nius

genaamd, stamvader van het geslacht Mar-
tinius, volgt 111 A.

*2) Coenraet Martensa., wiens zoon Paulus d e
stamvader  wordt  van het  ges lacht  Lude-
rus, volgt 111 B.

3) dochter, ongehuwd, sinds omstr. 1636 krank-
zinnig, t Kampen aan de pest Nov. 1636 g).

4) dochter, ongehuwd, t Amsterdam omstr. Juli
1636 10). Waarsch@lijk  is zij of de voorgaande
identiek met Anneksn Martens, j.d., lidmaat te
Kampen 29 Sept. 1634.

6) Geesje  Martensdr., geb. Kampen + 1621,
wordt lidmaat ald. 26 Mrt,.  (Paschen) 1638,  ver-
huist met haar moeder naar Epe 1642, vertrekt
vandaar 1643 1 i), begr. Amst. Walenkerk 19 Mei
1660 1 *), tr. Diemen 10 April 1644 (ondertr. Am&.
19 Mrt.) Matfhias  Vasseur,  geb. Rijssel & 1620,
hoedenmakersgezel. Uit dit huw. twee kinderen:
a) Pierre Passeur,  ged. Amst. Walenkerk 14 Mei
1646 Is), getuigen Marie Pipart, echtgenoote van
Coenraet Martensz en de oom Charles 1’Heureux;
b) Martin Vusseur,  geb. Amst. Juni 1646, ged.
ald. Walenkerk 29 Juli 1646 14) getuigen Anna
Verhagen, echtgenoote van Ds. Franciscus Mar-
tinus en Martin 1’Heureux.

6) dochter, immers Franciscus Martinius spreekt
in 1642 over zijn zuster Geesje als over zijn oudste
zuster, zie van Slee, blz. 88.

A.
Ds. l+~~n&cus kfartinius, geb. Kampen’21 Juni

3) Martinius beschrijft haar overlijden uitvoerig, sie Ep. p. 457
en 458 (v. Slee, bls. 88 en 89).

‘J)  Zie Ep. 145, 178, 180; v. Slee, blz. 45; Versl .  en Mededeel.
Overijss.  Regt en Gesch., 1913, blz. 21.

1s)  Zie Ep. 173; v. Slee, blz. 45; Versl. en Med., blz. 20. Haar
begraafaote zocht ik te Amst. tevergeefs.

11) Zie Ep. 405 i_u.. Slee, -bla:  69.- ._
iz) Begr.  r e g .  Walenlcerlc Amst.: ,,IY  May 16.50 Geesien  Martens

laet 2 kinderen nae op de Nieuwe Zijtsaohterburgwal  . . . . f. 10”._- . - _,,_ “. __Antonisz. te Amsterdam. Zij behoorde aan den heer R. W. P. de
Vries te Amsterdam, die haar in 1907 op de Gulden-Vlies-tentoon-

vgl  r;p _oaa. v .  uiee, t4o.
.stelling te Brugge vertoonde. 1s) Do’opboik  id . . ,,Piere fils de Mathieu  Vascreur  & Giessien  Martens

s) Zij op een grafmonument te Alpen bij Meurs (Moes, no. 5356). tesmoins ,.Charles 1’Heureux & Marie Pipar le 14e ma.y  1645”. Vgl.

7) De grafsteen lag oorspronkelilk op’het koor der abdëkerk  van Ep. 473; v. Slee, bla. 88.

Hooht,  in het land van Petershem. (Kon. Bibl. Brussel, handsohr. . : b i,Martin  fils de Mathieu  Vasseu  et Guillaume Noudu  ( s i c )

Goethals,  no. 1512 fol. 243). teizoiis  Martinl’Heureu  et Anna Verbage, le 29 Juillet 1646”.
Ep. 507 dd. 25 Juni 1646 ; v. Slee bis. 95/96.

Vgl.
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1611 N.S., ontvangt vanaf zijn tiende jaar een
studietoelage uit de Ecclesiastiaue Qoederen.  aan-
genomen as alumnus der stad- Kampen 20’ Mrt.
1627, bezoekt aldaar de Latijnsche school, inge-
schreven als theol. stud. Leiden 1631, door de
magistraat van Kampen teruggeroepen en tot leeraar
aan de Latijnsche schop1 aangesteld 1636, propo-
nent 163ti,  predikant te Epe 1638, + Epe 24 Jan.
1663, N. S.; tr. Epe 16 Mrt. 1646 An?la  Terhagen,
geb. Kampen omst. 1616, t nB 8 Oct. 1666, dochter
van Peter Verhagen  (i_ 1626) en Marreken  Dirk&-.
(j- 1624). Zij geeft na den dood van haar echt-
genoot in 1606 diens
sertim Campenses”,

,Epistulae a d  amices prae-

vrienden”
d.i. ,, grieven aan meest Kamper

uit en verhuist in 1664 met haar 3
kinderen van Epe naar Deventer, waar zij een
woning betrekt in de Rijkmanstraat’  5). Zij testeert
te Kampen voor schepenen 8 Oct. 1666. -
Franciscus Martinius was geen onverdienstelijk
dichter (de volledigste uitgave zijner ,,Gedichten”
verscheen te ‘s-Gravenhage in 1729) en toont zich
in zijn brieven een uitstekend Latinist. Men zie
zijn biografie door Dr. J. C. van Slee (Ch. Dixon,
Deventer 1901),  verder het N. Ned. Biogr. Woorden-
boek dl. VII, in voce en de oudere Biografische
Woordenboeken.

Uit zijn huwelijk (vgl. van Slee, blz. 94 en 96):
1) Marye Martinius, ged. Epe 7 Juni 1647,

_i na, 8 Oct. 1666.
2) Marlen MartiGus,  ged. Epe 16 Mrt 1649

door Ds. Conradus Goddaeus, predikant te Vaassen
(getuigen zijn vader en Johannes Wilhelmus Wend-
bejel, rector te Kampen); t eind September 1660.

3) Marten Martiniw,  geb. Epe 30 Sept., ged.
ald. 6 Oct. 1660, getuige Cornelis Hendriksz, een
oom uit Kampen; _F n& 8 Oct. 1666.

4) Petrus Martinius, volgt IV.

IV. Ds. Petrus Martiniusl U)r ged. (als Peter en volgens
van Slee genoemd naar zijn grootvader Peter Ver-
hagenlEpe  7 Mrt. 1662 door Ds. Conradus Goddaeus,
getuige zijn vader; lib. art. stud. in Collegia
Fratrum Harderwijk 7 Mei 1668, theol. stud. Leiden
13 Oct. 1671, als proponent beroepen te Oosterwolde
(Veluwe) 1677, te Nunspeet 1679, t aldaar 3 Mei
1718; tr. + 1694 Helena Desemers, waarsch. dr.
van Dithmar Desemers.

Uit dit huwelijk twee zoons:

21
1) Ds. Franciscus Martiniusl7),  geb. Nunspeet

Apr., ged. ald. 14 April 1696, phil. en theol.
stud. Harderwijk 24 April 1713 en 14 Nov. 1714,
id. Leiden 23 Mrt. 1718, volgt zijn vader op als
predikant te Nunspeet 1 Oct. 1719, verkrijgt  wegens
zwakte emeritaat 1739, t Nunspeet 19 Oct. 1741.
Ongehuwd.

2) Dithmar Marti/tius,  -volgt V.
_..._____  .~~

15) Zie van Slee, blz. 105.

H.
1s)  Zie Wap. Her. 1903, 329; Alb. Ac. Leiden; r. Moe,  104/06;

S. Borger, in voce; Nav. Ele jaar, 603.
17) Dr. A. W. Bronsveld te Utrecht was in 1904 in het bezit van

een drietal gedrukte gedichten op de geboorte v a n F~ancMcur
Murtinius, zie van Slee, 104; zie verder Wap. Her. 1904, 67 en 68;
Alb. Ac. Leiden; 11. S. Borger in voce;  Navorscher 33e j., blz. 5.

364.

V. Ds. Dithmar Martinius18), geb. Nunspeet 16 Oct.,
ged. ald. 18 Oct. 1696, theol. stud. Harderwijk
23 Mei 1718, id, Leiden 3 Febr. 1721, proponent
te Nunspeet 1723, beroepen te Elspeet 26 Juli 1728,
bev@gd  ald. door zijn ouderen broeder 7 Nov.
1728, t Elspeet 9 Juni 1763; tr. Elburg 11 Juli
1734’ “) (ondertr. Elspeet 26 Juni) Herwica Fabritius,
geb. Elburg, d- nà 9 Juni 1763, dr. van Ds. Ber-

nardus Fabritius, pred. te Elburg en Chrìstina
Wameling.

Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1) Petrus Martin&,  geb. Elspeet 8 Aug. 1736,

ged. ald. 12 Aug.; tot lidmaat aangenomen 9 Dec.
1766, met attestatie naar Zwolle vertrokken 3 Mei
1756, te Elspeet terug 26 April 1760, naar Am-
sterdam 22 Sept. 1760.

2) Christina Helena. Martijaius,  geb. Elspeet
24 Mrt. 1738, ged. ald. 26 Mrt.; als lidmaat aan-
genomen 9 Dec. 1766, met attestatie naar Harder-
wijk vertrokken 16 April 1766; tr. Elspeet 24 Mrt.
1766 (ondertr. Elspeet 3 Mrt. en Harderwijk 7 Mrt)
Rijkert Appeldoorw,  j.m. te Harderwijk.

3) Bernardus Martiniw,  volgt Vl.
4) Frawiscus  LUartinius,  volgt VI bis.
6) Dithmar Matiwius,  volgt VI ter.

VL Ds. Bernardus Martin&,  geb. Elspeet 7 April 1741,
ged. ald. 9 April ; gaat school te Deventer 1761-08,
theol. en philos. stud. Harderwijk 19 Sept. 1768-63,
beroepen te Elspeet in plaats van zin vader 31
Oct 1763, bij de Ned. gemeente te Archangel
1779, repatrieert 1788, vestigt zich te Harderwijk,
beroepen te Elkerzee op Schouwen 28 Aug. 1789,
te St. Maarten bij Alkmaar 14 Aug. 1794, wegens
anti-republikeinsche preeken in arrest gesteld en
uit zijn ambt ontzet 1796, vervalt na 16 maan-
den arrest tot groote armoede en wordt eindolgk
veldprediker in Engeland 1800, repatrieert na den
vrede 1802, beroepen te Blankenham bg Blokzgl
6 Mei 1803, herdenkt zijn 60-jarigen dienst 16
Jan. 1814, + Blankenham 30 Jan. 1814. Hg was
schrijver op theol. gebied, zie N. Ned. Biogr.
Wb. dl. VII in voce. Hij trouwt : 1) _t 1 7 7 8
Meijntje  (of M a r i a )  Jarw&-. Nieuwenh@js,  -f tus-
schen 1789 en 1802; 2) &- 1806 Qerri2je can J’ichem,
geb. &- 1766, + Deventer 18 April 1837.

Uit het eerste huwelijk:
1) Hendrika Anna Martin&,  geb. Elspeet 26

April, ged. ald. 2 Mei 1779, ten doop gehouden

1s) Zie Wap. Her. 1904, 71; Alb. Ac. Leiden; van Slee, 106;
H. S. Borger in voae ; Her. Bibl, 1882, 243.

10) Trouwboek Elspeet 173 1: ,,met  attestatie van Elburgh, Difhmar
Martinius, predioant in Elspeet, met Hsndrika  Fabritius, j.d. van
Elburgh, ingetekent den 25 Juny ~II bevestigd tot Elburgh den
11 July des avonts door Domine Bwnardur  Fabritius, Predicant  in
de Beeta”. Genoemde Ds. Bernardue  wa.g  een broeder van Henrica
en ondertr. te Amst. 9 Jan. 1733 met dnthonia  Valckmier (zie Ned.
Leeuw 1919, 218). De vader, Ds. Bermdus Sr., ondertr.  id. 7 Febr.
1699 Ckristina  Wamelinr  (zie  Ned. Leeuw  1919, 19): deze wa‘8 een
zoon van Ds. Lubbert& l&briths  (pred.  Blanke&ai  1655, Heerde
1660 en Elburg 1666, zn. van Smul Gerritsen), die te Deventer
17 Juni 1656 <et  Janneken de Wti Andries&-.  Öndertrouwde (zie
Her. Bibl, 1882, 243). - Hoewel het doopboek van Elspeet  ver-
soheidene  kinderen vermeldt van Bemardus  Fabrit.ius  en Christina
Wameling (o.a. Henricue, ged. 21 Oct. 1706),  mocht ik de doopacte
van Eewica  Fabritius niet ontdekken.
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door Margarieta Bettels Smeenk ; waarschijnlijk
identiek met de ongehuwde dochter, die Ds. Mar-
timus  volgens H. S. Borger bij zijn dood in 1814
naliet.

2) dochter, geb. Archangel geh. overl. nà 1814
(volgens idem).

3) en 4) twee kinderen, geb. Archangel, -1 vóór 1802.
5) dochter, geb. Archangel rC_ 1786, i_ tijdens den

terugreis uit Archangel in 1788 aan den ingang
van de Witte Zee; het lijkje  werd overboord gezet.

6) Pelrzbs Marli,rius,  ged. Harderwijk 22 Febr.
1’789, waarschijnlijk identiek met ,een zoon in
militairen dienst van wien men niet weet of hij
nog in leven is” (H. 3. Borger), overl. nà 1814.

VI bis. Franciscus &wtinius,  geb. Elspeet  lb Oct. 1743,

VU.

ged. ald. 20 Cict.;  tr. 1) Hierden  JÜni  1’769 (ondertr.
Harderwijk 28 Mei) Geertruyd Oosterbaan 0 O), ged.
Harderwijk 10 Mei 1760, -i_ tusschen 1786 en 1792,
dr. van Helrdrik  Oosterbaan en Sara Palthe; 8)
Haarlem Oct. 1792 (ondertr. Harderwijk 16 Sept.)
Gerarda Aalten, j.d. te Haarlem wonende.

Uit het eerste huwelijk:
1) Dithmnr  Berrzardus  Martinius, ged. Harder-

wijk 13 Juli 1770, luitenant ter zee 1794 (volgens
Staat van Oorlog), wijkt uit na de revolutie 1796
(Rassemblement van Osnabrück) en wordt als oud-
Ned. zeeofficier in 1799 benoemd tot bevelhebber
over een der in de haven van den Helder door
de Engelschen  veroverde bodems. Zie N. Ned.
Biogr. Woordenboek deel VU in voce; de Jonge,
Het Ned. Zeewezen, V, blz. 487. Waarschijnlijk
bleef hij buitenslands, immers in de overl. adv.
van zijn broeder Hendrik Oosterbaan Martinius
staat : ,,uit hoofde van buitenlandsche familie-
betrekking wordt deze annonce nu eerst geplaatst”.

2) Hendrik Oosterbaan Martinius, volgt VU.
3) Erançois Martinius, volgt VU bis.
4) Hewica Sara Martinius, ged. Harderwijk

19 Oct. 1775, + jong.
5) Hewica  Sara Martinius, ged. id. 27 Febr.

1777, f- ongehuwd Amst. 23 Nov. 1834.
6) Petronella Geertruyd Martinius, ged. id. 3 Mei

1778, t ongehuwd Nijkerk 12 Aug. 1847.
7) Barnardus Anthony Martiniw,  ged. id. 13

Juni 1779.
8) Annn  Martinius, ged. id. 4 Febr. 1781, +

ongehuwd Beek (Geld.) 22 Juli 1836.
9) Petrus Martinius, ged. id. 27 Juli 1783.

10) Geertruyd Oosterbaan Martinius, ged. id. 23
Juni 1780.

Hendrik Oosterbaan Martin&,  geb. Harderwijk
13 Nov. 1771, ged. ald. 16 Nov.; apotheker, i_
Uithoorn 26 Sept. 1842 (in de overl. acte wordt
hij genoemd: ,Martinius”,  in de overl. advert.:
,,Oosterbaan  Martinius”), tr. Breda 30 Oct. 1806
Magdalena Cantzlaar 21),  geb. Breda 8 Mrt. 1784,

$0)  Haar zuster was Agnes Eusebia .Oosterbaan,  ged. H a r d e r w i j k
8.Aug. 1745, ondertr. nld. 22 Jan. 1’764 Dr. med. Danid  ‘uaz  Bos--
huizen Craanen, uit welk huwelijk Dr. Daniel Craanen en Dr. Hendrik_ . -. ___ . . . .
‘Vaatcrbaan  Craanen, zie van der Aa, Biogr. WoorrlenDOeK  ln voce
en Navorscher 1854, 280.

’ 21)  Zie over het geslacht Cantzlaar  : Xed. Leeuw 1920, 242 en 289
e. v.; N e d .  Patr, iu voce, .,

VIIX.
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ged. ald. 11 Mrt., + Veenendaal 14 Juli 1847, dr.
van Huao  Cantzlaar en Geertrui  Kamerling.

Uit dit huwelijk:
1) Geertruida Franci/la  Oosterbaan Martinius, geb.

18 Sept. 1806, tr. haar oom Jan Hugo Cantzlaar,
geb. Breda 26 Mei 1791, ged. ald. 6 Juni. Geen
kinderen.

2) Hugo Jan Oosterbaan  Martinius, geb. 12 Aug.
1807,  t 26 Aug. 1807.
. 3) Hlbgo  Jan Oosterbaan Martinius, geb. 30 Sept.
B308, + ‘s-Gravenhage (komend uit Demerara)
PO Dec. 1868. Ongehuwd. In de overl. adv. en ook
in Ned. Leeuw 1920,  290 wordt hg Hugo Jan
Martinius genoemd.

4) Qillis Geertrudus Oosterbaon  Martinius, volgt
VIII.

6) Hendrika Sam Oosterbaan Martinius, geb.
Thamen a/d Amstel 20 Dec. 1818, t Veenendaal
2’7 April 1866. Ongehuwd.

6) Eliza Hendrika Oosterbaan Martinius, dood-
geboren Thamen a/d Amstel 14 Deo. 1819 (in Ned.
Leeuw t. a. p. staat foutief: 11 Dec.).

Qillb Geertrudus Oosterbaat  Martinius a “), geb.
Uithoorn 19 Mrt. 1814, gedurende 63 jaar genees-
heer te Veenendaal, afgeschreven naar Apeldoorn
16 Mei 1891, t Apeldoorn 11 Mrt. 1893; tr. Veenen-
daal 28 Juli 1848 Grietje Hoolboom, geb. Veenen-
daal 16 Jan. 1830, I_ Apeldoorn 11 Juli 1894, dr.
van Lambert  Hoolboom, landbouwer, en Arrisje van
Dolder.

Uit dit huweljk :
1) Magdnlena Hendrica Martinius, geb. Veenen-

daal 31 Mei 1849, t Amerongen omstr. 1908,
ondertr.  Veenendaal 28 Juli 1873 Dirk Vos Hen.,
wijnkooper.

21 Arsina Lambertina kfartinius. geb. Veenendaal
24-Sept.  1860, ongehuwd. ‘._

3) Hendrik Hugo Martinius, volgt 1X.
4) Gsrtrude  Erancina  Martinius, geb. Veenen-

daal 4 Dec. 1864, tr. in Transvaal met Ds. N. N.
van der Wal, welk huwelijk door echtscheiding werd
ontbonden.

6) Lambertus Gerrit Martinius 2 “), geb. Veenen-
daál31 Mei 1867, ingeschreven als med. stud. Amst.
1876-1878, te Utrecht 1878; arts eerst te Ruurlo,
later in Transvaal. Gehuwd, waarschijnlijk twee
kinderen.

6) Hugona  Jannette  Martinius, geb. Veenendaal
27 Oct. 1869, directrice van het Diaconessen-huis
te Leeuwarden, in 1904  te Soerabaya.

7) Jan Hugo Martinius, geb. Veenendaal 29 Aug.
1862, ingeschreven als med. stud. Utrecht 1879,
emigreert naar Transvaal, waar hg kantonrechter
wordt, j- aldaar 1892. Gehuwd, met 8Qn dochter.

8) Henrica  Susa Martinius, geb. Veenendaal 3
Mei 1866, ongehuwd t Utrecht 9 Juni 1926.

0) In de geb. en huw. acte wordt als naam vermeld ,,Ooeterbaan
Mart&&d’. Hij teekende  eohter  meestal all&r ,,Martilaizcs”  en komt
als zoodahig  met zdn kinderen in het Bev. Reg. te Veenendaal
voor. - tiij; naam ceraiezeqrt  onder de medewerkers van den Na-
vorzaher,  zje o.a. 37e jaar, blz. 305.

(8) Deze,-sohUnt  zich ,,Oosterbaan Martinius” t e  noemen  ; in het
Alb. Ac. van Amsterdam stast abusievelqk  ,,iUartimd’.
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1X. Hendrik Hugo Martiwius,  zich noemende Ooster-
baan Martinius, geb. Veenendaal 22 Sept. 1852,
candidaat-notaris, later journalist, + Utrecht 16
April 1901 ; tr. Berendina van Krul, geb. Veenen-
daal 27 Dec. 1856, + Utrecht 31 Mrt. 1920.

Uit dit huwelijk:
1) Hendrika Hugona Oosterbaan 1Clarlinius,  geb.

Veenendaal 1 Juli 1878, tr. Karel IIeadrik Jorksceld,
geb. Jutfaas  30 Aug. 1876.

2) Mar.garetha  Bernarda Oosterbaan MartinSus,
geb. Veenendaal 6 Nov. 1878, ongehuwd.

3) Gertruidn Eranciua Oosterbaan Martinius,
geb. Veenendaal 19 Febr. 1880, tr. C. van der Kellen,
geb. Utrecht 1 Oct. 1876.

4) Gilla  Gertruida Oosterbaan Martinius, geb.
Veenendaal 9 Sept. 1882, ongehuwd.

5) Cornelia  Christina  Barendina Oosterbaan Mar-
tinius, geb. Veenendaal 27 Dec. 1884, tr. H. Burger.

6) Magdalena Handrika Oosterbaan Martinius,
geb. Veenendaal 29 Dec. 1885, _F 9 Dec. 1906.

7) Christinu  Alida  Oosterbaan  Martinius, g e b .
Veenendaal 10 Mei 1887, ongehuwd.

8) Gillis  Gertruidus Martinius, volgt X.
9) Alida Christil,a Oosterbaan Martinius, geb.

Veenendaal 8 Jan. 1889, tr. W. Knippenberg.
X. Gillis  Gertruidus Martinius, geb. Veenendaal 27 Oct.

1888, commies Ned. Spoorwegen, tr. Gertruida
Hendrika Le Geu, geb. Utrecht 14 Nov. 1889.

Uit dit huwelijk:
1) Gillis  Geertruidus Hendrik Hugo fiartinius,

geb. 4 Mei 1913.
2) Karel Gerrit Martinius, geb. 23 Sept. 1916.
3) &agdalena Hendrika Martinius, geb. 8 Oct.

1919.
4) Hehdrikus  Gerardus Martinius, geb. 20 Sept.

1921.
5) Barend Hendrik  Bugo Martinius, geb. 4 Mrt.

1923.
VIIbis.  Dr. med. F/*ancois Martin&,  geb. Harderwijk

23 Sept. 1773, ged. 30 Sept., ingeschreven als
med. stud. Harderwijk 23 Jan. 1792 (onder den
naam Francisqus) en 24 Juni 1795 (id. Francois),
als med. cand. 2 Aug 1805 (id. Franciscus), later
stadsgeneesheer te Nijkerk, f- Nijkerk 12 Dec. 1819;
tr. Harderwijk 3 Nov. 1799 24) (ondertr. 19 Oct.)
Eybarta van Weroeqgeb. Harderwijk 1777,j-Nijkerk
lö Mrt. 1856, bijna 79 jaar.

Uit dit huwelijk:
1) Franciscus Marlillius,  geb. Harderwijk 13

Febr., ged. ald. 5 Mrt. 1801, i_ jong.
2) Rutger Martinius, geb. Harderwijk 22 Febr.,

ged. ald. 6 Mrt. 1803; t nà 16 Mrt. 1856.
3) HendrikOosterbaan  .&Iartiniuc,geb.  Harderwijk

21 Aug., ged. ald. 30 Aug. 1804, f nà 12 Dec. 1819.
4) Geertje Martinius, geb. Nijkerk 20 Juni, ged.

ald. 29 Juni 1806, + nà 12 Dec. 1819.
5) Franciscus Martin&,  volgt VIII.

34)  Trouwboek Hsrderwiik: .:Den  19 October 1799 siiu ten over-
staan van Steenwinkel en “Apeldoorn Richteren in der tid in onder-
trouw opgenomen: Francois  MartXus J.M. en Eybarta  van Werven
J.D., beid& gehoren  en woonachtig alhier, (i. m.) -le Prool.  ZO Oct ,
2e Procl. 27 Oct., 3e Procl. 3 Nov., getrouwd voor de Gerichte
alhier den 3 Nov. 1799”,

6) Ditmar Bernardus Nartinius,  geb. Nijkerk
20 October 1813, t na 12 Dec. 1819.

7) Hendrika Sara &tartinius,  geb. Nijkerk 21
Aug. 1818.

VID. Ernnciscus  Martinias, geb. Nijkerk 7 Dec., ged.
ald. 17 Dec. 1807, timmerman, -/- Utrecht 11 Juli
1873; tr. 1) Adriana Zijderveld,  2) Nunspeet 20
Juli 1833 Gerri2je Sm& geb. Elspeet 5 Dec. 1807,
i_ Nunspeet 22 Jan. 1866, dr. van Hendrik Ger-
ritsen Smit en Metje Karssen en wed. van Hen-
drik Mouw, 3) Nunspeet 24 Nov. 1866 D. C. van
der Brinck,  van Bunnik, t nà 11 Juli 1873, wed.
van A. A. IVildbergk.

Uit het tweede huwelijk:
Melje  Martinius, geb. Nunspeet 30 Dec. 1834,

tr. Nunspeet 16 Juli 1867 Abraham Marius Fre-
derikse, geb. en wonende te Scherpenzeel, platte-
landsheelmees ter! zn. van Abraham Frederikse,
schoolonderwijzer en Magdalena Maria van ‘1 Hooft.
Z[j leven nog 11 Juli 1873.

VIter.  Dithmar _&!arti~ai~s,  geb. Elspeet 27 Aug., ged.
ald. 1 Sept 1748, als lidmaat aangenomen te Elspeet
23 Dec. 1766, met attestatie vertrokken naar Amst.
16 Febr. 1767 ; tr. Harderwijk 27 Febr. 1771 (ondertr.
ald. 10 Febr.) Petronella  Elisabeth Johanna W$astok,
waarsch. dr. van. Ds. Petrus Wzj’nstok  Jansz., pred.
te Harderwijk.

Uit dit huwelijk:
1) Hendrica Johanna Elisabeth Martin&,  ged.

Harderwijk 12 Juli 1772, t einde 1791; tr. Hierden
Mei 1791 (ondertr. Harderwijk 17 April) Dr. med.
Hendrik Gerard Jordens 8 5), geb. Deventer 1770,
stud. ald. 26 Jan. 1788, med. stud. Harderwijk 17
Sept. 1788, cand. ald. 12 Juli 1793, later geneesheer
te Hoorn en schepen aldaar, + Hoorn 26 Nov. 1801,
zn. van Mr. Coenraad Alexander Jordens,  gedepu-
teerde ten landdage, burgemeester van Deventer, en
Johanna Wilhelmina vaa Scheltinga. Hij hertr. 1)
Medemblik Sept. 1793 (ondertr. Harderwijk 1 Sept.)
&eeltje Petronella .Nol; 2) Hoorn 26 Jan 1796 Re-
netia  Wilhelmina Boom. Uit het eerste huwelijk werd
een dochter geboren, waarvan de doopacte  luidt
(Doopboek Harderwijk): ,, Johanna Wilhelmina geb.
30 Sept. ged. 6 Oct. 1791. Na het overlijden van de
moeder op verzoek van den vader de naam van het
kind : Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina”. Zij
huwde te Barneveld 30 Juni 1809 Simon Gerard
P’;+&s,5718  Genealogie Prins in Wapenheraut 6” j.,

2) ‘Johanna Petronella  Martinius, geb. Harder-
wijk 1 Oct., ged. ald. 2 Oct. 1774 (in het Adelsboek
1909, blz. 114 staat ‘abusievelijk 1773),  t Ede 2 Ang.
1839; tr. Harderwijk 4 Jan. 1790 (ondertr. ald.
20 Dec. 1789) Mr. Isaäc Johannes Elsevier B “) die

96) Zie Gen. Jordens in Vorsterman van Ogen, 111 (waar Dr.
Jordens’ eerste vrouw ,,Martens”  wordt genoemd en zijn tweede
huwelijk niet vermeld staat,) en Ned. Patriciaat, V ; verder: Mr.
van Doorninck, Geslachtkundige Aant. blz. 732, Wa.penheraut  1902,
57 eto.

$6) Zie zijn biografie in van der Aa, Biogr. Woordenboek, in voce;
verder o.a. Bouman, Gesch. Geldersche Hoogeschool 11, 450, Na-
vorscher 38e j., blz. 296 etc. Een zoon uit dit huwelijk was de
bekende  arohivariu  Jhr. W i l l e m  Iman Cornelis  RammeIman  ECsevGer,
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later vergunning krijgt zich Rammelman Elsevier
te mogen noemen en bij K. B. van 26 Mei 1829 in
den adelstand wordt verheven met het praedicaat
van Jhr., geb. Amsterdam 14 Dec. 1770, jur. stud.
Harderwijk 1784, promoveert aldaar, secretaris,
daarna schepen en raad van Harderwijk 1796-
1802, schout van Barneveld en Voorthulzen  I803-
1810, vrederechter aldaar 1811-1812, notaris al-
daar 1812-1815, lid en president van den Raad
van Civiele en Crimineele Justitie op Curagao 1816-
1819, raad-fiscaal en fungeerend gouverneur 1820-
1828, gezaghebber en commandant van Curaçao
1828-10  Dec. 1836, repatrieert daarna, t Ede 6 Mei
1841, zn. van Louis Elsevier, kapitein ter zee en
equipagemeester te Amsterdam, en diens tweede
echtgenoote Jolhanna  de Gorter.

3) Christina Helena Martinius, ged. Harderwijk
12 Jan. 1777.

1794, 20 Mei. Arnoldus Jacobus Blsters Straelen in
Gelderland, Ex Universitate Coloniensi medicinae operam
ledit, capessendorum honorum doctoralium causa acces&.

?ater:  Pet. Anth. Alsters, Mercator.
1794, 13 Oct. Jacobus van Doesburgh Thiel in Gelderl.,

rheologiae  studios. Pater : Herman van Doesburgh,
(>oopm.  in granen.

1796, 9 Mei. Jan Maximiliaan van Hulsleijn Nijmegen
1n Gelderland, Theol. studiosus. Pater: J. M. van Hul-
Eiteijn, Coopman.

1796, 13 Juli. Eogelbert PZantejz.  Hengelo bij Zutphen,
i3tudent in de Medicinae. Pater: Gerh. Planten.

1796, 16 Aug. Franciscus Gust. Vosch van Acestaet
1Ravensteniensis, Med. stud. Pater: Theodorus Vosch van
Avestaet, ex bonis suis se sustinet.

, 1795, 26 Nov. Clemens Marquis val> Hoegasbroech,
gebürtig auf dem Hauss Hag im Gelderischen. Pater:
Frans Lotar Marquis van Hoensbroech, Erb-Marschall
vom Herzochthum Geldern.4) Geertruyd Christina Martinius, ged. Harder-

wijk 7 illei 1780.
( W o r d t  v e r v o l g d . )

Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten
en andere inrichtingen van Hooger  Onderwijs,

medegedeelddoor Dr.Theol. W.ROTSCHEIDT teEssen-West.
(Vervolg van XLIV, 345).

1796,26  Nov. Joannes Petrus Antonius Voss Nijmegen,
studiosus Juris. Pater: E. B: Voss,  vivit reditibus suis.

1796, 22 Sept. J. Barth. Mölgens,  Sittardiensis Julia-
censis. Ex Aoademia Coloniensi accedens ad honores
doctorales  medicinae capessendos. Pater : Wilhelm.  Möl-
gens, olim Mercator.

1791, 23 Mei. G. Petrus Feuth Geldriensis, medicinae
studiosus. Pater: Johannes Feuth, Pharmacopola.

1791, 26 Oct. Fredericus John Haga-Batavus, med.
studivsus. Pater: Fredericus John, Mercator.

1791;  27 Oct. Theodorus LMartinus Wilhelmus u«n
Schenk in Nijdeggen Noviomag. Juris studiosus. Pater:
. . . . van Schenk.

1792, 7 April. Willem Smitz Rotterdam, Med. stud.
Pater: Christiaan Smitz, Receptor.

1792,  23 April. Gerardus van Grieken Noordwijka
Batavus, Medicinae studiosus. Pater : Hillebrandus van
Grieken, Privatus.

1796, 22 Sept. P. de Riemer  Haga Batavus, Cand.
Medicinae. Ex Academia  Gelro-Zutphana quae est Har-
derowici, ad nos veniens pro honoribus doctoralibus
capessendis. Pater: Franciscus de Riemer, Redemtor de
Reditibus suis.

1796,  28 Oct. Hugo V(IIZ  den E/lde Delphensis Batavus, _
Med. studiosus. Aetatis 17. Pater: Kaufman.

1796, 0 Nov. Johannes Franciscus d’dumerie  Venlo-
nensis, medicinae studiosus. Aetatis 17. Pater : Medicinae
Doctor.

1796, 17 Nov. Petrus Josephus von de Coolwijk a
Meghen. Aetatis 32. Ex Acad. Colon. huc advenit. Pater:
Braxator.

1792. 26 Mei. Andries Jentink Zutphaniensis, studi-
osus Philologiae. Pater: Michiel Jentink, Chirurgus.

1792, 12 Juni. Joanues Eustachius Ja,tssens  Wer-
thensis  Gelriae. Pater: Hendricus Janssens, Pistor.

1792,20  Juni. Janus Antonius Ardesch Haga-Batavus.
Medicinae Practicus, Scabinus  civitatis Vaerensis See-
landia, absens in doctorem  Medicinae promotus.

1792,  22 Oct. V. A. de Leeuw van Coolwijk Zutphen,
Juri operam daturus. Pater: H. de Leeuw van Coolwijk.

1792, 7 Nov. Cor&. van Grotenhuis van Wamel,
Juri operam daturus. Pater: Rudolphus van Grotenhuis.

1793, 19 April. Bartholomaeus Wybo run Reusde
Roterodamensis, Theol. st. Pater: C. van Heusde, Raad
in de vroedschap der stad Rotterdam.

1793, 20 Oct. Johannes Franciscus Graden Velonensis,
Medic. st. Pater: Arnoldus Graden, Coopman.

1794, 19 April. Jacobus Andrau,  Haage, Capessen-
dorum honorum doctoralium in arte medicali caura
accessit. Pater: Jacobus Andrau, Chirurgijn Major in
het Regiment van den Generaal,Major de Bons.

die een studie schreef over het geslacht Elsevier, doch voor zoover
ik kon nagaan geen aanteekeningen naliet omtrent  het geslacht van
zijn  moeder,

1796, 30 Nov. Carolus Anselmus u Lilieta  Maseijck,
Juris studiosus. Aetatis 18. Pater: Alexander a Lilien,
Kur- Pfalz- baijerischer Kammerherr, Furstl. Thurn. u.
Taxischer Geheimerrath u. Oberhofmeister der Kaiserl.
Reichsposten im Lütticher Lande.

1797,30Sept.  Helenus$alle,~OurghXartma?zs l)uitDelft,
Medicinae stud. Aetatis 19. Pater: Mercator.

1797,l  Nov. Wilh. Franc. Lunenbnrg Amstelodamensis,
Juris studiosus. Aetatis 23. Pater: H. F. Lunenburg,
Mercator.

-

1798.14 Anril. Balthasar Theodorus Nedermaiier  Bosch
Culenb&gen&s.  Jurisprudentiae operam daturus. Aetatis
19. Pater: Hannibal Theodorus Bosch, Consiliarius.

1798, 16 April. Wilh. Hier. Christiaens Zutphaniensis,
Medicinae studiosus. Pater: Wilh. Egbertus Christiaens,
Mercator.

1798, 18 April. Jac. Leurs Ruremondensis, Medicinae
stud. Aetatis 19. Pater: Petrus Leurs,  Med.

1798, 19 April. Joannes Nicolaus  beignette Amstelo-
damensis, medicinae studiosus. Aetatis 23. Pater: Joannes
Andreas Seignette, mercator.

1798, 12 Oct. Franciscus Dionisius Moorees Thilensis.
Aetatis 20. Pater: Jan Gerrit Gabriel Moorees, Advocatus.

1) Callenberg Baertmans? RED.
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1798, 26 Oot. Aloysius Habets Trajecten& ad Mosam.
Aetatis 22. Pater: Joannes Habets, Mercator.

1798, 16 Nov. Fredericus Hen. de Podbielski Amstelo
Battavus, Medicinae stùdiosus. Aetatis 27. Pater : Frecle-
ritus Hen. de Podbielski, Major in Preuss. diensten.

1798, 14 Dec. B. Moorrees  Thiele, Aetatis 18. Pater:
J. G. G. Moorrees, advocaat.

1798, 20 Dec. Maximilianus Kerens Mechliniae.  Aetatis
21. Pater: Andreas Kerens, Conseilier du grand Conseil
de Maline.

1799,9  Jan. Henricus Oome?aTeteringen  prope Bredam,
studiosus juris. Aetatis 23. Pater: Antonie Oomen,
Mercator.

1799, 9 Jan. Janus Schaap Haga-Batavus. Doctoris
Theologiae honores ambiens.

[Geb. 16.8. 1766. Predikant te S. Annaland, Axel,
Noordwijk-Binnen, Rotterdam (1789-1826). Tijdens zijn
ballingschap verwierf hij te Duisburg 10. 1. 1799 den
graad van Dr. Theol. i_ 2.3.1828.  (Glasius 111,279-285.
N. Ned. W. B. IV, 1203).]

1799, 16 April. E. F. Aesselman  Helmonda Batavus.
Jurisprudentiae  operam daturus. Aetatis 18. Pater:
E. F. Nesselman.

1799, 6 Aug. Lambertus Antonius Moers  Leodiensis
Crudonop. Aetatis 26. Pater: Joannes Moers, notarius.

1799, 14 Oct. Johan Christian Engelcke Haga-Batavus.
Aetatis 32. Medicinae studiosus. Pater: Johan Christian
Engelcke, Mercator.

1799, 19 Oct. Willebrordus Smits Endoviensis. Medi-
cinae studiosus. Aetatis 23. Pater: Johan Nicolaus
Smits, Brouwer.

1799, 29 Oct. Bernhard Johan Wilhelm Kotrij  Ressen
bij Arnhem, Juris studiosus. Aetatis 19. Pater : Johannes
Kotrij,  Schoolmeester te Bemmel bij Arnhem.

1799,28  Oct. Petrus Schuirman Amsterdam, Medicinae
studiosus, Aetatis 21. Pater: Johann  Schuirman, Mer-
cator.

1799, 13 Nov. Joannes Verhoeven Veghel in Mejerij
van den Bosch. Jurista. Aetatis 23. Pater: Henricus
Verhoeven, Mercator.

1799, 13 Nov. Joannes de Gier Ammelrode in Bom-
melder Waard. Medicinae. Aetatis 22. Pater: Adrianus
de Gier, Mercator.

1799, 21 Nov. Johann Henrich Benedict Sittard,
Medicinae studiosus. Aetatis 18. Pater : Daniel Benedict,
Mercator.

1’799, 23 Nov. Egidius Kivits Gemert bij de Meierij,
Medicinae stud. Aetatis 20. Pater: Godefridus Kivits,
Mercator.

1799, 13 Dec. Joannes van den Hove Trudonensis.
Juris studiosus. Aetatis 24. Pater: Franciscus van den
Have, Pharmaoopola.

1800, 12 Febr. Josephus Palentijns  Turnhout, Medi-
cinae studiosus. Aetatis 22. Pater: Joannes Baptista
Valentijns, Mercator.

1800, 12 Febr. Gerrit Johannes vou der Sanden s Hage,
Medicinae studiosus. Aetatis 17. Pater: Johannes van
der Sanden.

1800, 23 April. Jean Franceois Bellefroid  van Borg-
Loou patria Leodiensis. Medicinae studiosus. Aetatis 21.
Pater : Leonardus Bellefroid, Koopman.

1800, 24 April. Carolus Leews Ruremondt, Pharma-
ceuticae studiosus. Betatis  17. Pater: Peter Leurs,  Med.
Doet.
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1800, 1 Mei. Carolus Josephus  Maes  ex Hooghleda
in Flandria occidentali,  medicinae  studiosus. Aetatis 23.
Pater: Thomas Philippus Xaes, Mercator.

1800, 18 Oct. Pierre Joseph de Willebois  Boereghem,
Departement du Nord, .Medic. Aetatis 30. Pater : Pierre
Joseph de Willebois, Medecin.

1800, 18 Oct. Franciscus Dierckx Thielen, studiosus
medicinae.  Aetatis 20. Pater: Joannes Dierckx.

1800, 18 Oct. Georgius Eberhorn  Braband Herbipo-
lensis, studiosus Medicinae. Aetatis 32. Pater: Casparus
Eberhorn, Mercator.

1800, 7 Nov. Gasper Dionysius Roeykens, geburtig
van Selbosch. Aetatis 33. Pater: Petrus Franciscus
Roeykens, medicinae Doctor. ‘>’

1800, 23 Maart. Christoffel Antonie Josephus Heyden-
daal Amsterdam, med. stud. Aa$&is?@1 Pater : Johannes
Bernardus Heydendaal, med. Doctor. ,

1800, 10 April. Bbraham Ledeboer Roterodami, Theol.
etud. Aetatis 20. Pater: Lambertus Vincentius Ledeboer,
Mercator.

1800, 13 April. Franciscus Wap  Rotterodami, med.
stud. Aetatis 21. Pater: Jan Wap, Faber tignarius.

1800, 6 Juni. L. H. Schippers-Paal  Amstelodamo
Batavus, V. D. M., Theol. Candidatus. Aetatis 29. Pater :
Matthaeus Paal, Faber tignarius.

1800, 23 Aug. Cornelius Ktiollaart  S Hertogenbos,
Med. Candidatus. Aetatis 23. Pater: Joseph. Knollaert,
Chirurgus  major.

1800, 31 Aug. Johan Henderich Frauenfelder s: Hage,
Equor. Magis  ter. Aetatis 28. Pater: A. Frauenfelder,
Cammerdiener van zijn Hoogheyd den Heere Prinse van
Oranje.

1800, 14 Sept. Johan Wilhelm ten Cate Amsterdam.
Aetatis 16. Pater: Izaak ten Cate, Mercator.

1830, 6 Oct. Joh. Rookmaaker Gelderland Arnhem.
Chir. major, ut gradum doctoris  med. cap. huc accessit.
Aetatis 29. Pater: H. Rookmaeker, Koopman.

1800, 6 Oct. Jan Adolf Jutting Culenborg, Med. st.
Aetatis 26. Pater: C. H. Jutting, Medicinae Doctor.

1800, 10 Oot. Franciscus S(ìben  Ruremonda, Jur. stud.
Aetatis 20. Pater: J. B. Sijben, Consul Civitatis Rure-
mondanae.

1800, 7 Dec. Elias Knaven  Gelderland, ut gradum
Doctoris Med. capesseret, acoessit. Aetatis 42. Pater:
Antonius Knaven, Chirurgyn.

1800, 8 Dec. Johannes Hermannus Nordbeck  Haga-
Batavus. Notarius publicus et Consiliarius, doctoris  jurium
honores ambiens.

1801, 16 Maart. Joannes Wybrandus Quastius  Gro-
ninganus, doctoris med. honores ambiens. Aetatis 32.
Chirurgus.

1801,18 Maart. Petrus Campfens Steenbergen Brabant.
Chirurgus Major, ut gradum doet. med. acciperet, in-
scriptus.  Aetatis 32. Pater: Norbertus, Mercator.

1801,27  Juni. Antonie Lemxoa S Gravesande. Pysicker(?)
et Chirurgus, ut gradum Doet. Med; cap. inscriptus.
Aetatis 22. Pater: J. Lemzon.

1801, 30 Juni. Evert Boudewijn Knogh Campen  in
Overijssel. Chirurg& Major, honorum doctorallum in
Med. Candidatus. Aetatis 37. Pater: W. A. Knogh,
Chirurgijn.

1801. 1 Juli. Johann  Georg ~ti)zcl~  Zwol1 in Over-
ijssel, Chirurg. Major. Aetatis-36. Pater: Johann Georg
-, Chirurgien.
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1801, 26 Oct. M. G. Beye/*inck Nijmegen in Gelderland.
Matth. et Phys. stud. Aetatis  16.  Pater : Willem Beyerinok.

1802, 6 Maart. Andreas Arnoldus aB Velthoren  Tra-
jectino Batavus. J u d e x  C r a n e n d o n k ,  doc. jur. honor.
ambiens. ’

1802, 1 Juli. Wîjnand Ehrenf r ied  Burckhardt  Repu-
blica Batava. Honor.  doctor. Med. Candidat. Aetatis 27. /
Pater: C. E. Burckhardt, Juwelier in Leyden.

1802, 19 Sept. Johann  Gerhard Sigrist  Amsterdam.
Philosophiae et artium stad. Aetatis 17. Pater: Jacob ;
Sigrist,  Kaufman.

1802, 12 Oct .  Petrus Bissier  van Tiel uit  Hollands ’
Gelderland, Med. studiosus. Aetatis 22. Pater: Petrus
Johannes Bissier,  Mercator.

1802, 16 Oct. Lod. Willem König Amsterdam, Artium
liberal. studiosus.  Aetatis  18.  Pater:  Willem König,
Kauff mann.

@02,  14 Nov. Willem Francis van Kakerken Breda.
-L. 6. C.  Aetat is  21.  Pater:  Francis  v a n  K a k e r k e n ,
Mercator.

1802, 13 Dec. Lambertus Gerardus Trompert  Gouda,  i
ad h o n o r e s  doctorales c a p e s s e n d o s  i n  medicina  huc /
advenit. Aetatis 34. Pater : Johannis Bernardus Trompert.

1803, 26 April. Benjamin Seignette Amstelodamensis,
1
j

med. studiosus. Aetatis 24 Pater: Joannes And. Seig- /
nette, Mercator.

1 8 0 3 ,  2 1  S e p t .  Joan. Math. Deussen, Wanlo, Med.
Cand. Aetatis 31. Pater: Joannes Deussen.

1805, 25 Oct. Willem Mensert  van den Haag, Hono-
rum doctoralium candidatus. Pater: Johannes Mensert,
Bibliopola.

1806, 29 Oct. Antonius Egbertus Xitert UIS Olden- /
zahl, Medicinse studiosus. Pater: F. Nitert, advocatus. /

1805, 6 Nov. Wilh. Rein. val1 Baerle Venlonensis.  1
.Med. cultor. Pater: A. G. L. van Baerle, Capitalista.

1806, 29 Dec. Bernardus Antonius Dufing  van Voor-
burg, Medicinae  studiosus. Pater : .Johs Cristoff. During,
Chirurgus et Apothec.

1806, 31 Oct. Philippus Petrus Ohijm  Diepsteegen.
‘Yd.*‘I e lcmae studiosus. Aetatis 23. Pater: Joh. Lod. Ghijm.

1807, 22!  Juni. Franciscus Paulus van Haaps  Nijmegen,
Stud. Med. Aetatis 20. Pater: Van Haaps, Koopman. ~

1807, 27 Oct. Joannes Franciscus val1  Aken ex Ouden- /
bosch Batavus. Med. stud. Aetatis 24. Pater: Franciscus /
van Aken, Mercator.

1807, 7 Nov. Johannes Jacobus Roorwijk Surinamensis,
absens  jur. doctoris g r a d u m  accepit.

1807, 28 Nov. Henricus dl4 Bois Oosterhoutanus Bata- 1
vus, medic  stud. Setatis  26.  Pater:  Gabriel  du Bois,  ~
Mercator. I

1808, 7 April. Johannes Justinus can Lelyveld  Stratum :
bij Eindhoven. Juris stud. Aetatis 19. Pater: Willem /
van Lelyveld van Cingelshouck, Receveur.

1808, 24 Oct. Theodorus Wilhelmus Ignatius Ruys  1
Ravensteinensis. Medicinae  studiosus. Aetatis 20. Pater:

‘J. H. Ruys, Medicinae  Dr.
1808,29  Oct. Reynerus Henricus Dolakers  Silvaducensis,

‘Medicinae  stud. Aetatis 20. Pater : J. L. Donkerc,  Mercator.
1808, 7 Dec. Heinr. Smit Purmerend. Medicinae  et

,

Chirurgiae  Candidatus. Aetatis 31. Pater: Theod. Smit.
1810, 27 Mei. Petrus Stephanus Scheers Noviomagus,

medic.  stud.  Aetatis  18.  Pater:  Jan Adriaan Scheers,
Heemraad in den rijken van Ngmegen.

,l
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1810, 29 Oct. Wilhelmus Canisius Baerken  Doesbor-
gensis Gelria, Medicinae  stud. Aetatis 19. Pater: Fran-
siscus  Baerken.

1811, 3 Mei. Wilhelm  Cfoering S’Heerenberg.  Medici-
nae stud. Aetatis 19. Pater: Christian Heinrich Goering.

1811, 28 Sept. Morinius van Thienen Zierikzee depart.
des braches  de la Schelde. Med. Cand. Aetatis 32. Pater:
Joh. van Thienen.

1812, 23 Maart. Carl Bernhard Eriderichs  sus Kuik
im Holländischen. Med. Cand. Aetatis 24. Pater: Bern-
hard Friderichs, Oberbilleteur zu Wesel.

1813, 14 Mei. Johannes can Dooma  in het dorp Veghel,
Medic. stud. Aetatis. 30. Pater: W. van Doorn, land-
bouwer.

1814, 30 April. Wilhelm  Ignatius Leurs Ruraemon-
danus, med. stud. Aetatis 20. Pater: Pet. Leurs.

1814, 19 Mei. Eligius Antonius Josephus Rups Ra-
vensteinii, med. stud. Aetatis 22. Pater: J. H. Ruys,
Medioin. Doctor.

1814, 28 .Mei.  Henricus Theodorus catb Baar Oirscho-
tanus Hollandus, med. stud. Aetatis 22. Pater: J. van
Baar ,  medicinae  doctcr.

1814, 30 Sept. Theodorus Marcellus Ignatius Aloisius
van Lamendrende 1) Zutphen in Gelderland, huc accessit’,
ut juris doctoratum capesseret. Aetatis 1~3. Pater: Gerrit
Willem van Lamendrendel),  Lid van den Raad van staten
der Nederlande.

1814, 29 Oot. Johannes van Munster Culenborg, Med.
stud. Aetatis 24. Pater: Josephus Godefridus  Emanuel
van Munster.

1814, 3 Nov. Johannes Hermannus Josephus Le ROUX
Helden prope Venlo,  Medic. stud. Aetatis 20. Pater:
Joannes Hermannus Le Roux, Chirurgus.

1816,  2 Mei. Amandus Petrus Egidius Ue Luuxere
Boxmeer, med. stud. Aetatis 23. Pater: Hendricus Aman-
dus De Lauwere, Med.

1816, 1 Sept. Arend vau der Borch Zutphen, ut gra-
dum Doctoris juris capesseret huc accessit. Aetatis 23.
Pater: Allard Philip Reinier  Carel van der Borch, Lid
der Provinciaale  Staaten en Ridderschap van Gelderland.

1816, 16 Nov. Andreas Walterus Janssens  Weert prope
Ruremondam. Med. stud. Aetatis 21. Pater: Johannes
Eustachius Janssens, M. Doctor.

1816, 9 Mei. Joannes Baptista Yelgrom  Sevenariensis.
Ut  g radum Doctoris  in arte medica capesseret  huc ad-
venit. Aetatis 26. Pater: Joannes Wernerus Pelgrom,
Doctor juris prudentiae.

1817, 10 Nov. Jacobus Johannes KzLiper  Sneek in
West Vriesland. Med. stud. Aetatis 19. Pater: Johannes
Jacobus Kuiper, Zeukenplain  (? ? ).

1817, 14 Nov. Petrus walz Moorsel  Helmont. M e d .
stud. Aetatis 30. Pater: Franciscus van Moorsel,  Med.
Doctor.

1) Moet natuurlijk zijn aan Lamsweerde. De onbekendheid van den
schrijver met Nederlandscbe familienamen maakt dat de spellmg der
in dit artikel gegeven namen zeker niet zonder eenig voorbehoud
mag worden aanvaard. REU.
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KORTE MEDEDEELINGEN,-
Ridderschap van Maas en Waal in 1565.

Henryck van Pufflyck.
Johan van Riimsdiick.
Jann van Bommel.
Jan van Beynnem.
Gerrit van Beynnem to Drueten.
Henrick van der Moeien.
Willem van Erpp.
Alardt Hacfoert.
Henrick van Bronokhorst.
Jeroen van Bewkell.
Elys van Ewyck.
Johan van Balveren.
Jan van Meckeren.
Johan van Balveren.
Roloff van Meerwyck.
Sander van Bommel.
Arndt Pieok.
Jacob van Gendt.
Gerit van Beynen.

Heymerick van Meckeren.
Johan van Kattenburch.
Hermen van Meckeren.
Henrick van Doern.

[Uit Correspondance de Guelre et Zutphen (Rijksar-
chief te Brussel 111 (No. 302),  fol. 46 verso).]

J. Si. v. V.

De haan ‘en het kruis als wapenfiguren in en om
het land van den Duffel.

(XLIV, 221, 312).

Blijkens XXI, 224 wordt de haan ook gevoerd door:
Herbert van den Wolde  genaamd Peckedam, dienaar van
Heer Johan van Wylick, Ridder, ambtman van, de
Hetter, wordt in 1620 door den Hertog van Cleve het
richterambt in de Hetter beloofd, richter van Millingen
in de Hetter  1627. v. 1). v. H.

Brabantsche Geslachten. Het komt dikwijls voor
dat men bij het bewerken der genealogie van geslachten,
met name van die uit westelijk Noord-Brabant afkomstig,
terecht komt in de buurt van Antwerpen. In verband
hiermede is het wellicht van belang er op te wijzen
dat in den ja.argang 1910 van de Bijdragen voor de
GeschiedeG  van het oude hertogdom Brabant, uitgegeven
door Goetschalckx, op bl. 386 en volgende een volledige
lijst voorkomt van de registers van den Burgerlijken
stand, bewaard in de verschillende gemeenten der pro-
vincie Antwerpen. H. 0.

Schimmelpenninck. (XLIV, 336 noot 4). Dat de vader
van Jan Schimmelpenninck Jan heette, blijkt uit de door
mij in dit Maandblad, jg. 1912 k. 443 medegedeelde
huwelij ksinteekenacte, luidende : Doetinchem.

Joannes Schimmelpenninck, der beyde rechten doctor,
nagelate sone van saligen Ja)& Schimmelpentlinck  ende
Anna van Seis, nagelaeten weduwe van saligen Oerhard
can Bekeren, bijde alhier tot Doetinchem wonagtig.

Attestatie genomen op Hummelo  17 Sept. 1668 (dus
niet 1663, zooals de Wapenheraut 1914 vermeldt).

W. W. v. R.
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Boon (van Ostade). (XLIV, 334).
1. Anthonis Pietersz., bg opdracht van zijn schoon-

vader Anthonis Dircxzoen Bon,  etc.
VI. Jan Boon is ged. Alblas 20 Dec. 1648.

W. A. VÀN RIJN.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. ‘)

Baerle (van). (XLIV, 244, 281, 313, 314). De familie
van Baerle, voerende als wapen de dwarsbalken met het
schildhoofd, was oudtijds te Breda gevestigd, zooals blijkt
uit de Nederlandsche Heraut 1887 pag. 149 en 160, alwaar
o.a. vermeld wordt Hendrick  van Baerle Petersz., in 1662
Schepen van Breda.

Deze Hendrick voert echter volgens dit werk niet 3 ge-
wone dwarsbalken, zooals in het Armorial Général wordt
aangegeven, doch de in de omstreken van Breda veel voor-
komende 3 drielingsbalken, hetgeen ik bevestigd heb ge-
vonden op zijn zegel, hangende aan een charter van 1212
1662 in het Rijksarchief te ‘s-Hage aanwezig.

Volgens Navorscher 1862 pag. 323 behoort tot deze
familie Susanna  van Baerle, de vrouw van Constantijn
Huzjgens en volgens Taxandria 1901 pag. 274 eveneens
Bargriet  van Baerle Hugo’s dr., die 13/7 1619 te Breda
overlijdt als weduwe van den Bredaschen Schepen Jan
Anssem Wachmans.

Met hetzelfde wapen vond ik in een notarieel protocol
Henrietta Catharena  Elisabeth van Baerle 16111  1782 te
Rotterdam, ongehuwd.

Eene genealogie van deze familie komt voor in het Stam-
en Wapenboek van A. A. Vorsterman van Oyen.

De familie van Baerle, voerende als wapen het klaver-
blad en de 3 lelies, vond ik in de 178  en 180 eeuw teutrecht
enin het Limburgsche, laterook te Emmerik en Amsterdam.

Zoo werd dit wapen gevoerd door P. van Baerle, 611
1676 te Utrecht; Wilh. -Baerle, 3/3 1668 te Utrecht, leen-
man van Oud Munster; Johan wra Baerle, raad van Utrecht,
ob. aldaar 1416  1711 oud 69 jaar; Mr. Philip Jan van Baerle,
718 1767 te Utrecht; Margareta Maria van Baerle,  28110
1778 te Roermond, wed. van Jan Carel Rzjckse;  Carel  van
Baerle, wiens weduwe . . . . de Lom, 4/lO 1799 te Gelder
woont en zuster is van eene mevrouw van Geulen, die te
Amsterdam woont ; A. van Baerle, 1213  1806 te Megen en
211 l/ 1808 te Emmerik wonende en getrouwd met d. Hon-
debeek  Heerkens, die 26/8  1813 als zijne weduwe te Emme-
rik woont ; 1st’. R. van Baerle, lO/lO  1814 te Amsterdam ;
en Maria van Baerle, getrouwd met Carel ‘tqalr  Henghel
Ao. . . .

Vermoedelijk zullen wel tot deze familie behooren  Jan
Willemse. van Baerle, pander van de Staten van Utrecht,
die volgens Navorscher 1896 pag. 149 den 220” October
1639 te Utrecht werd overluid en de in de Boedelpapieren
der Utrechtsche Momboirkamer vermelde Deliana van
Baerle, 2713  1724 te Utrecht wonende als weduwe van
Johan Molenaer,  Med. doet. aldaar, en ook Gijsberta  Baerle,
de vrouw van Dominicus Blesius, predikant te Breukelen,
wier dochter Deliana Blesius trouwde met Johannes Best,
predikant te Harmelen en in Sept. 1691 overleed.

De familie ?*nn  Baerle, voeren,de als wapen een lelie, is
eene oud-adellijke familie uit het oude graafschap van Kes-

1) Een gedeelte der vragen moest tot het volgend nummer blijven
liggen.
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se3,reeds  in 1380 voorkomende als bezitters van het kasteel
Baerle, in dat graafschap gelegen dicht bij den linkeroever
van de rivier de Maas ten Zuid- Westen van Venlo, zooals
J. M. H. Eversen in zijne ,, Limburgsche Gemeentewapens”
pag. 246 ons mededeelt.

Men kan omtrent deze familie meerdere gegevens uit de
14” en 16~ eeuw vinden in de Publications de la Société
historique et archéologique dans le DuchB  de Limbourg,
jaargang 1879 pag. 137, jaargang 1894 pag. 166 en jaar-
gang 1896-1897 pag. 331,332.

Tot deze familie behooren ook Heijnrich  van Baerle,
2ó/7  1446 kamerlaat van de abdij van Thorn ; Caspar van
Baerle, 2817  1658 van 10/4 1662 bailliu van Wassenaar en
Katwijk ; en Caspar cwa Baerle, de bekende geleerde, 1212
1684 te Antwerpen geboren (zie Navorscher 1862 pag. 323).

Ik merk hierbij nog op, dat het wapen van de laatstge-
noemde familie, n.1. de lelie, eene aanwijzing is, de baker-
mat der familie in het Oude Opper Gelder  te zoeken. (Uit
het bovenstaande blijkt, dat de oudste van Bearle’s inder-
daad aldaar gevestigd waren). In de wapens toch van vele
families, oorspronkelijk in deze landstreek gevestigd, treft
men één of meer lelies als wapenfiguur aan. De heraldische
lelie genoot blijkbaar de eer bij de Opper Geldersche fami-
lies der 130,140 en 150 eeuwen zeer in trek te zijn als wapen-
figuur. En het zoude mij ook niet verwonderen als de
Utrechtsche familie wan Baerle met het klaverblad en de 3
lelies in haar wapen eveneens uit deze landstreek en dan
van de heerlijkheid Baerlo afkomstig zoude blijken te zijn
en dat haar wapen in oorsprong zoude geweest zijn de 3
lelies met als breuk een zeer klein klaverblaadje in het
schildhart.

Een derg. wijze van plaatsen van breuken nl. midden
tusschen de 3 wapenfiguren komt men in oude zegels her-
haaldelgk  tegen. Het voorwerp in het schildhart geplaatst
is dan altijd aanzienl+k kleiner van afmetingen dan de 3
Overige voorwerpen, waaruit al dadelijk blijkt, dat dit voor-
werpje slechts een ondergeschikte rol vervult en niet tot
het eigenlijke wapen behoort. Ik zoude dit met honderden
voorbeelden kunnen aantoonen, doch wil, om niet te uit-
voerig te worden, slechts vermelden, dat Arrlold  valt Keppel,
ridder, ao 1361 voert ,,3 schelpen met een zeer klein 6 pun-
tig sterretje in het schildhart”, Henric die Rover in 1406
schepen in die eninghe van Rijsberghen ,,3 molenijzers met
een klein sterretje in het schildhart” en Qhijsbrecht  Adri-
aerlsz.  run Roden in 1869 schepen van Nijervaert ,3 molen-
ijzers met een klein klaverblaadje in het schildhart”, terwijl
de wapens der families van Keppel, de Rover en van Rode
resp. 3 schelpen, 3 molenijzers en 3 molenijzers zonder meer
vertoonen.

In sommige gevallen gaf dit aanleiding tot verwarring
en tot het ontstaan van 2 verschillende wapens voor de-
zelfde familie nl. het eene met, het andere zonder dat
(breuk-) voorwerp, het gevolg van onvoldoende kennis van
zaken van latere beschouwers, die meenden, dat die
kleine (breuk-) voorwerpen tot het eigenlijke wapen be-
hoorden.

Als voorbeeld hiervan noem ik het wapen van de Leidsche
familie de Bruijn,  dat men in het Armoriäl Général  op 2
wijzen beschreven vindt, en wel 10.  ,in rood 3 zilveren
schildjes” en 20. ,in rood een gouden ster vergezeld van 3
zilveren schildjes.” Die ster behoort er niet in, want Dirc
die Bruìjn,  2714 1383 schepen van Leiden, voert ,boven
reohts een schaap, boven links en beneden een schildje”,
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en E’ra?zcoisde  Bruijla, 2815 147ö dekon te Naaldwijk, voert
,3 schildjes”, beiden dus zonder de ster in het schildhart,
doch Jan CPillemsz.  de BIGZ, 2216  1478 schepen van Lei-
den, voert ,3 schildjes met een zeer klein sterretje in het
schildhart.” Wij zien dus, dat in deze familie dat sterretje
ook als breuk is gevoerd geworden. Latere beschouwers
zonder kennis van zaken meenden echter dat dit sterretje
tot het familie-wapen behoorde, gaven het dezelfde ver-
houdingen als de schildjes en deden op die wijze een nieuw
wapen de Bruijn  ontstaan.

Rotterdam. R. T. MUSCHAXT.

Barkey. (XLIV, 86). Tot nu toe werd in het Lands-
archief te Batavia het volgende geficheerd. (Eerst met
ingang 1926 is hiermee een begin gemaakt).

1. Cornelia B. van Semarang, krijgt 28-8-1797 per-
missie G. G. om te huwen met François VUII Branm,
koopman en geheimschrijver van Zijn HoogEd. den G.G.
jongman; zij huwen Bat. 17 Sept. 1797 na 2 Sept. t.v.
voor comm. Huw. zaken te hebben gecompareerd.

2. Elizabeth  Qeertrugda B. X Mr. Simon Hendrik Rose
die 17 Oct. 1797 van G.G. Perm. krijgt om te huwen met
Johanna Susarwa Senn van Basel, j.d. ; zij waren Zater-
dag 21-lG-1797  voor comm. Huw. Zaken verschenen,
ve rgeze ld  van  J a n  Oregorius  Herklots  en R e i n i r a
Jacoba Bangeman. Op 20 Oct. 1797 had haar vader
Mr. Willem Adriaan Senn van Basel, koopman en adm.
pakhuizen op Onrust, toestemming gegeven tot het huwe-
lijk. Zij huwden Bat. Buitenkerk 6 Nov. 1797 door Ds.
A. Zomerdijk. (B. S. Bat. 99).

3. Johanna CC(lhelmina  B. wede. Mr. Paul Mounier,
kreeg 27-6-1797 permissie van G.G. om te huwen met
Pieter Engelhard, van Gron., koopman en 2e admin.
negotiepakh. W.-Z. mitsg. fa. schepen, wedr: van Mag-
dalena  Clementia Domis.  De 2e en 30 procl. was Zon-
dag 9 Juli 179.d.  Zij huwden Batavia 9-7-1797 (Ds.
J. Th. Ross.) (B.S. Bat. 99). Zie ook Mdbl. Ned. Leeuw
1906 k. 261-2.

4. P. H. Barkey  is executeur test. van 0. H. Balck
(Jav. tour. 1864 no. 16).

Welt. B. v. 1‘. P.

Besoyen (van). (XLIV, 346). De stamreeks luidt
als volgt:

1.

II.

III.

IV.

B&iaen Jansz. van Besoyen, tr. vòòr 1666 Jaco-
mijntje Huybertsdr:
Gerrit Bastiaenst. van Besoyen, ged. te Andel 6 Jan.
1664, i_ na 1743, huwt 10 te. .? . . 168. Jan-
nigje  Qerritsdr. nToordeloos,  dood 1721.
Pieter Qerritst. van Besoyen, ged. te Lexmond 26
Maart 1697, huwt AriaanGe Jncobsdr. Clepjan,
waaruit:
Oerrit  Petersz.  van Besoyela,  ged. te .Lexmond 10 Febr.
1723, welke ongetwijfeld met den gezochten persoon
identiek zal zin:

Is den geachten inzender een wapen van dit geslacht
bekend ?

Arnhem. V AN SCHILFGAARJGL

Chais. (XLIV, 347). Zie Recueil Généalogiqua Suisse,
Tome premier:

1 Jean Chais, du Forest de Saint Julien au bailliage
de Gap, i_ avant  1638, fut père de:

11. Jacques  Chais, habitant a Genève dès 1639 enz.
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IV.

V.

VI.
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Bp. 26 mai 1637 Saru,  fillo de ,7acob  Dominicl,  H.G.
et de &ra Lefin.
Jean François Chais, né 21 mai 1643 i_ 8 janvier
1688, ép. 11 décembre 1664 Judith, fille de Bertrand
Maudry B.G, et de Susanne  Baidollnex.
Jean François Chais, né 9 Janvier 1673, t à 81 ans
28 décembre 1766, ép. 26 septembre 1698 Alexan-
drine, fille de Sp. Charles Ma’urice,  ministre N.G.
et de Barthélemìe Naville.
Sp. Charles Chaìs, né 23 décembre 1700, I_ à, la
Haye en Novembre 1786, ép. à la Haye 13 avril
1734 Wilhelmina Antonìa Pauw.
Sp. Jean Antoine Chais.

In tiijn bezit is een genealogie Chais van L. A. van
Weleveld - geschreven te ‘s-Gravenhage 12 Juli 1860 -
feitelijk aanvangende bij IV met nadere gegevens.

Amersfoort. H. A. C. FABIUB.

Cloppenburg (XLIV, 316). Op mijn stukje ontving
ik van den Heer van Romondt een particulier schrijven,
met twee opmerkingen. De eene was, dat ik de weduwe
van notaris Conielis Coop à Qroen noemde Maria in-
plaats van Quirina. De fout zit hier bij den zetter.

De tweede opmerking was geheel anders en had
mij bij de samenstelling van het stukje veel moeite
gegeven, nam. het feit dat in 2 Juni 1649 5 personen
werden genoemd en in de acte van 12 October 1660
6 personen, de vijf zelfden  van 1649 maar aangevuld
met Pieter. Juist Pieter was de hoofdpersoon hier, ik
schreef het stukje toch maar, omdat ik alles alleen uit
authentieke notarieel0  acten had. De bemerking van den
Heer v. Romondt heeft mij weer aan het denken en
zoeken gebracht. De oplossing nu is, geloof ik, deze:
in de acte van 2 Juni 1694, alwaar 6 personen worden
genoemd,  s taat  woordel i jk  ,,de navolgende ( ik
spatieer) erfgenamen over huisraad en inboedel al bij
het leven van de overledene gekocht”. Pieter had dus
niet mede gedaan, als erfgenaam moest hij wel genoemd
worden in de acte van 1660.

Amsterdam. A. B. VAN DER VmS.

Dutry-du Trieu. Is iemand mogelijk zoo welwillend
mij in te lichten omtrent de familierelatie van Jan Dutry,
koopman in A’dam 1626-1714, gehuwd met Geer-
trudis Troncquois, en’ Philippe du Irieu, in de boedel-
scheiding van bovengenoemde (Nats Wijmer  A’dam) ge-
noemd ,,Philippe d. T. Chevalier”, in 1624 le Marshall
van NW Amsterdam, gehuwd met Susanne  du Chesne
en stichter van den tak Truau  (U. S. A.)?

‘s-Gr. C. D. v. H.

Eeckholt. Is te bewijzen verwantschap of waarschijn-
lijkheid van verwantschap tusschen :

Roelof Lambertsz  Eeckholt, 1660-lôll .  Burgemeester
van Kampen, gedeputeerde ter -Admiraliteit van het
Noorder  quartier, en den in onderstaande stukken ge-
noemden ,, Eecholt” ?

Judiciaal van Floris van Wevelichoven 1380-1393,
berustend in het Rijks archief-depôt te Utrecht op ‘t jaar
1381 Feria secunda post Bartholomei (26 Augustus).

Johan Eecholt neemt te Deventer zijn le waateeken
tegen Rudolph van den Hovele voor 100, Lubbert den
Sassen voor 60, en Machoris  van der Kernenaden voor
60 oude schilden.
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13% Dominica  post Lamberti (21 September) folio 68’
Dirc van .Rutenberge  neemt zijn 1” wasteeken tegen de
goederen ter Molen te Lindele in het kerspel Oldenzale
en tegen Joh.an Eecholt den Ouden en alle andere bezitters,
voor 8 molt rogge jaarrente en 300 oude schilden wegens
achterstand (,de restancys”) en stelt tot procurator
Ludolf de Conyng.

1383. 21 Januari folio 69.
Dirc van Rutenberge wint een pandbrief op het goed

ter Molen te Lindele in het kerspel Aldenzale, op Johan
Eecholt den Oudsten en allen die daarop aanspraak ma-
ken, voor 8 molt rogge per jaar en 300 oude schilden
van verzeten pacht.

1384 Crastino odulphi (19 Juli) folio 96”.
Johan Eecholt neemt te Deventer zijn 1” wasteeken

tegen Willem van Loet en diens goederen, Lubbert den
Sassen en Godfried den Moyliken voor 300 oude schilden
en stelt tot procurator zijn knecht Lubbert.

1386 Feria tercia post Reminiscera (20 Maart) folio 123”.
Herman van Twicle neemt zijn le wasteeken tegen

Gerard van Keppel en Johan Eecholt voor 200 oude
schilden.
‘s-Gravenhage. Dr. W. A. BARON VAN ITTEKBUM.

Enklaar.  Angenis Enklaar,  geb. Arnhem 12 Oct. 1776,
t ‘s Hage 31 Aug. 1831, dr. van’Euert  en Angenis Diebers,
tr. Jacob Hendrik 1’. Il~ely  (zie mijn vraag van Wely).
Wie helpt mij aan data omtrent hare ouders en c.q.
verdere stamdeelen ?

Helmond. Ir. J. G. KA M.
Zie Ned. Patr. 1910, in voce Enklaar. IZED.

Heycop (van)-van Voorst. Wie kan mij nader in-
lichten omtrent het huwelijk van Cornelis van Heycop
met Margaretha Petronella ca,a Voorst, waaruit den 31
Januari 1821 een zoon Jqhannee  Cor,leEis  te Venlo ge-
boren werd? Waar en wanneer werd het gesloten?
Hoe zijn hunne geboorte- (doop-) en sterfdata? Wie
waren hunne resp. ouders 2

Soerakarfa. L. 8. A. M. VON RömR.

Hoppenbrouwer. (XLIV, 347). In een handschrift-
genealogie van het geslacht de Bons komt voor: Isa-
bella  Elisabeth de Bons, geb. 10 April 1762 te Leiden,
tr. 21 Sept. 1773 te Grave Mr. Dartiel  (niet David)
Gerard Hoppenbrouwer, geb. . . . . overl. 28 Juli 1822 op
het huis Voorn bi,i  Utrecht, Rentmeester van de domeinen
van den Prins van Oranje.

Ongetwijfeld worden hier bedoeld de domeinen ge-
legen in de Baronie van Grave en het Land van Cuyk.
Het archief daarvan behoort bij .de Nassausche domein-
archieven in den Haag, op het R. Archief. Zeer waar-
schijnlijk zullen daar wel correspondenties berusten van
genoemden Danieb  Gerard Hoppenbroulrer  en heeft hij
deze correspondenties gelakt met zijn zegel. Daar is
wellicht dus wat te vinden over diens wapen.

Huis-ter-Heide. H. M IJNS S EN.

Hoppenbrouwer. (XLIV, 347). D. Q. Hoppenbrouwer,
113  I 783 rentmeester der Domeinen te Grave, voert
,,3 hopvruchten”. Helmteeken : ‘een hopplant, die langs
een stok klimt, hetzelfde wapen dus als in het Arm.
Gen. beschreven staat onder den naam Hoppenbrouwers.

Rotterdam. R. T. MUSCEART.
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Lakke. (XLIV, 348). ,!Qlrerl Lakkc, 29/1 1763 Schepen
van Hasselt, voert ,,een springend hert op grond”. Helm-
teeken:  een uitkomend hert, volgens zijn zegel met naam
als randschrift. (N.B. het hert in schild en helmteeken  is
op dit zegel omgewend.)

Rotterdam. R. T. M USCHART.

Lichtenvoort.  Gevraagd de ouders en de geboorte-
datum van Jansonius  Martinus Lichtenvoort (Kapt), 6
Apr. 1759 te Zalt-Bommel  gehuwd met Petronella de
Yirieu.

‘S-QT. C. 1). v. H.

Mor van Dashorst. (XLIV, 348). Door een on-
achtzaamheid mijnerz$ds, die ik zeer betreur, en waar-
voor ik de Redactie mijne verontschuldigingen aanbied,
heb ik in de korte mededeeling over bovengenoemden
schilder (dien ik bovendien meer als Anthonis dan als
Anthony aangeduid vond) een onjuistheid beweerd. Ik
Ik zeide  daar dat Mor (alias Moro) niet slechts hoogst-
waarschijnlijk het portret van Johannes Ambrosius maar
ook wellicht dat zijner vrouw Maria Jansz. schilderde
(hetgeen mij nog steeds volstrekt niet onmogelijk lgkt)
maar liet daarop volgen, dat ik een merkwaardige over-
eenkomst meende opgemerkt te hebben tusschen de tee-
kening naar het  portret  dier vrouw van Ambrosius,
voorkomende in het Album de Moor, en het schilderij
eener  ,,femme  inconnue” onder de werken van Anthonis
Mor. Hier nu heb ik een vergissing begaan Het portret
in het Album de Moor, dat de bedoelde gelijkenis ver-
toont, is niet dat van Maria Jansz.,  maar van A n n a
Jansz Andriesse, die in het onderschrift onder de teeke-
ning wordt aangegeven als de echtgenoote van J a c o b
de Moor Sr., geboren 1607; dat is dus van den man, die
zelf de sprekende gelijkenis vertoont met den schilder
(ook van zijn portret) Anthonis Mor, zooals dat het beste
blijkt uit het zelfportret van &en meester, dat hangt in
de Uffigi te Florence.

Dat het portret der ,,femme  inconnue”, zooals wij dat
z ien  b i j  Hymans  1’0euvre  d’Antonio Moro, Pl. 46 bl.
134, het origineel is, waarnaar het oorspronkelijke tee-
keningetje in het Album Backer  en dus de daarnaar
weer gecopieerde teekening in het Album de Moor is
gevolgd, blijkt behalve uit de treffende gelijkenis boven-
dien uit een aanteekening  in het Album Backer.  Daar
staat nl. dat Anna Janst Andriesse op haar schilderij
aan haar vinger een signetring vertoont met het wapen
de Moor. Nu reikt de bewuste teekening niet verder
dan tot aan de borst, maar op het schilderij door An-
thonis Mor, dat een zittende vrouw tot aan de knieën
voorstelt, vertoont zich aan de linkerhand een zegelring.

Er is echter nog meer. Onder de werken van An-
thonis Mor, die in Hymans’ Monographie gereproduceerd
zijn, komt nog een vrouwenfiguur voor, Pl. 23, bl. 102,
die met de genoemde ,femme inconnue” in allerlei OF-  ,
zichten groote overeenkomst vertoont, maar er hoofd-
zakelijk van verschilt door de aanwezigheid van een
sohoothondje op haar rechterknie. In Hymans wordt het ~
schilderij bestempeld als ,portrait  présumé de la femme
de l’artiste”.  Ook zij  heeft ringen aan beide handen : als
men de wapens daarop zou kunnen ontcijferen, zou dit
vermoedelijk een groot hulpmiddel bij het vaststellen,
der indentiteit blijken. Voorloopig kan men een der vol- i
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qnde onderstellingen  wa.gen, dio elkaar uitsluiten. De
tweede lijkt mij voorloopig  de waarschijnlijkste.

10.  Beide schilderijen zijn portretten van dnna .fansz
Andriesse, de vrouw van Jacob de Moor Sr.

2’. Het eene schilderij (femme inconnue) ste’t AIrna
Jansn Andriesse, echtgenoote van Jacob de Moor voor,
het andere (femme présumée) is dat harer zuster. Mocht
het bovendien werkelijk de vrouw van Anthonis Mo,
zijn (welke vrouw vermoedelijk Mechteld heette), dan
was dus Jacob de Moor zijn zwager.

Genealogische gegevens voor de gegrondheid dezer
onderstellingen ontbreken mij tot nu toe geheel, behalve
het bovenvermelde over het wapen op J”e; zevgeFng.

or. . I. . .

Mor van Dashorst. (XLIV, 348). J-lor is een toen-
malige, zeer bekende Veluwsche voornaam, welke vooral
s het scholtambt Nijkerk veelvuldig voorkwam. In
lit scholtambt lag ook Dashorst. Anthony Mor van
Dashorst wil dus zeggen Anthony, zoon van Mor van
Dashorst en waar Mor een voornaam is (onder ander
ils familienaam Morren verstard) heeft hij niets te doen
31s zoodanig met den familienaam de Moor.

de St. W. W. v. R .

Noor(d)t  (van der). Gevraagd het wapen rara der
Aioor(d)t.  Deze familie (R.K. en Prot.) woonde in de
188  eeuw in Overijssel (Almelo, Zwolle, enz.).

Op 18 November 1793 overleed te Zwolle Derkje van
oTer Noor&,  huisvrouw van Gerrit Jan Oiink.

Amsterdam. A. B. VAN DER VIES.

Piggen-Legrue. (XLIV, 330). Een zegel van ge-
noemden Johan Piggen ben ik nimmer tegengekomen,
doch wel de zegels van eenige Bredasche schepenen van
dien naam, en wel van Ghijsbrecht  Pigghen 2617 1438,
Miclaiel Piggen 1916  1666 en Dionys Piggen 13/4 1616.

Deze drie schepenen voeren ,,links boven en beneden
een s c h a a p s k op en in een vrij kwartier een beurtelings
gekanteelden dwarsbalk”.

De dierenkoppen zijn positief geen zwijnskoppen,
zooals de Nederlandsche Heraut 1887 pag. 119, Taxandria
1909 pag. 49 en 61 en het Stam- en Wapenboek ons
vertellen.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Rijckevorsel (van)-Bernagien. Volgens Nederland’s
Adelsboek stamt het geslacht van Rijckevorsel af van
Cornelis Martetjsz.  van Rijckevorsel en van Cornelia
Bernagien  (t Breda 1699), dochter van Claes  Hendrick.
Deze mededeeling stemt overeen met en is vermoedebjk
ontleend aan de in het Algemeen Nederlandsch Fami-
lieblad 1883, no. 66, opgenomen genealogie der Rijcke-
vorsels, waarbij als bron het begrafenisregister der Mar-
kendaalsche kerk te Breda wordt opgegeven, krachtens
welk register in 1699 in die kerk begraven werd ,,Cor-
nelie Claes  Henrick Bernaigedr., de huysfrouw van Cor-
nelis Mertens”.

Ik zou de vraag willen stellen, of er nog andere
bewijzen bestaan, dat Cornelia Bernagien de vrouw is
geweest van den stamvader Cornelis Martensz. van
Rijckevorsel  en de moeder van diens zoon Frans.

Hetgeen mij aan dat huwelijk heeft doen twijfelen
was, dat ik van een Claes Henrick Bernaige nergens
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een spoor gevonden heb, terwijl toch anders de Berna-
gien’s te Breda dikwijls genoeg worden vermeld. Maar
wat mij in mijn twijfel zeer heeft versterkt is, dat ik
onlangs in het rechterlijk archief van Breda (RBreda
1123)  Cornelis Merten Adriaensx.  in 1699 vermeld vond
als weduwnaar van Cornelie  Niclaes Henrick Goris Dyr-
eendochter, tegelijk met haren oom Dingmaft  Hewick
Goris Bywenz.

Bedoelden Niclaes, den zoon van Henrick, den zoon
van Goris  Dyrven, vond ik vermeld 9 Jan. 1672 (R
Breda 339),  8 Juli 1586 en 4 Maart 1689 (RBreda
339). In 1699 wordt Anneken Cornelis Evertsdr. zijne
weduwe genoemd (RBreda 1123).

Zou men geneigd zijn de mogelijkheid aan te nemen,
dat de in 1699 overleden vrouw van den stamvader
Cornelis van Rijckevorsel de dochter was van Niolaes
Dyrven en niet van een overigens geheel onbekenden
Niclaes Bernagien, daaruit zou nog niet volgen, dat
Cornelia Dyrven nu ook de moeder was van den in de
stamreeks onder 11 genoemden Franchois van Rijcke-
vorsel. Zij kan even goed de tweede vrouw van diens
vader Cornelis zijn geweest. Haar grootvader Hendrick
Goris Dyruenzone wordt nog vermeld 7 Mei 1676 (R
Breda 340).

Frans Cornelis  2tartensx. van Rijckevorsel  was op
29 Maart 1699 omstreeks 42 jaar oud (RBreda 11%)
en moet dus omstreeks 1667 zijn geboren. Behoudens
nader bewgs kan ik bezwaarlijk aannemen, dat Cornelia
Bernagien inderdaad zijne moeder ZOU zijn geweest.

B. v. B.

Tukker. (XLIV, 360). Aelbert Cornelist.  Tucker, 16/7
1669 Schepen van Hagestein en Jan 1laonis  Iuycker,
3111 1648 eveneens Schepen van Hagestein, voeren ,,3
schoorsteenhalen”.

Hagestein ligt even ten Z.O. van Vianen.
Rotterdam. R. T. M U S C H A R T.

Vernède. Wie kan het ontbrekende aanvullen?
1. Sara Henriette Vernède, ged. Amsterdam 1 Maart

1711, t . . . . . tr . . . . m e t  François de la Marche d e
Vnldepuy,  zoon van . . . ., geb. . . . . , -l . . . . Kinderen ?

2. Bnne Auguste Yernède, geb. Amsterdam 18 Aug.
1770, t . ...) trouwt te Amsterdam 11 Maart 1787 met
Paul Renouard, zoon van Etienne en Anne E,ster  Massieu
de Clerval,  geb. Amsterdam 3 Sept. 1768, t Amsterdam
29 Dec. 1800.

3. Jacques  Henri Vernède, geb. Maastricht 19 Mei
1764, i_ ‘s-Gravenhage 9 Juli 1808, trouwt te ‘s-Gra-
venhage . . . . 1 7 8 1  m e t  Petronalle  Jeanne ctu  Peyrou,
dochter vaq Jean Berljamin  en Sophie PetPonille  Scholten
van Aschat,  geb. . . . ., ?_ . . . .

Uil dit huwelijk:
1. Jean Benjamin Scipion Vernède, auditeur tijdens

Lodewijk Napoleon, geb. . . . ., f . . .
2. Sophie Anne Catherirte  Vernède, geb. . . . . I_ ‘s-Gra-

venhage lö Jan. 1858.
3. Henriette Jeanne  Vernède, geb. Amsterdam 3 Maart

1776, -i_  . . . ., trouwt . . . . met Jan Jacob de Brug~,  zoon
van Dnniel de Bruyth en . . ., geb. . . . ., f . . . .

Uit dit huwelijk:
Daniel de Bruyn, geb. . . . ., + . . . .
De Bibliothèque Wallonne te Leiden is geraadpleegd.
Voorsclroten. N. VERNEDE.
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Volkier.  (XLIV, 339). Het zegel van Steven Corneliw.
Yolkier,  16/1  1567 Schepen  van Gorinchem. vertoont
als wapen ‘een struisvogel met opgetrokken r&hterpoot
en den kop naar den klauw van dien opgetrokken poot
gericht.

Rotterdam. R. T. MUBCHART.

Volkier. (XLTV, 339 noot 1). De daargenoemde Johan
van hek en zijn zonen Bcwtholomeus  en Steven vindt
men, behalve  bij Ferwerda, ook vermeld in mijn 3” artikel
over de herkomst van het geslacht vata  Eek in dit Maand-
blad jg. 1920 k. 126 en 127 en wel in de daar gepubli-
ceerde vraagpunten 111, V en XV.

de St. W. W. v. R.
Wely (van). Wie waren de ouders, c.q. grootouders

enz. van Jacob Hendrik van Wely,  geb. Nijmegen 2
Sept. 1778, + Rijswijk  (Z H.) 19 Febr. 1868. Hij tr.
Arnhem 1 Mei 1798 ABgenis  Enklaar  (zie mijn vraag
Enklaar).

Helmond. Ir. J. G. K A M.

Wapens gevraagd. Op Chiheesoh porcelein,  te Wel-
tevreden aanwezig in particulier bezit, bevinden zich
de volgende wapens. Van welke families kunnen zij wezen?

1. Op goud een zilveren leeuw met roode tong; helm;
rood-gouden wrong ; helmt.  de leeuw uitk.; dekkleeden
rood en zilver.

2. Een alliantiewapen (althans 2 wapens naast elkaar) ;
A. een groene stok, waaromheen een rozenstruik is

gekronkeld; helmt. een uitk. vogel;
B. op rood drie gouden cirkels om elkaar heen; helmt.

een roode korenschoof met gouden aren en vastgebonden
d_oor een gouden band; gekr. helm 1).

Welt. B. v. T. 1’.

Wasteeken nemen. (XLIV, 288, 320). Een sommatie
door wasteekens was alleen gebruikelijk tegenover adellijke
personen blijkens een extract uit het Judicieel Register
van Ridderschap en Steden van Overijssel tijdens  de
Bisschoppen David van Bourgondië en Frederik van
Baden 1460-1613, waarbij een verklaring van Caspar
Hendrik Lemker (in 1686 Burgemeester te Kampen)
als Griffier der Staten van Overijssel d.d. 12 Novem-
ber 1698.

Zie Geslacht van Ingen door Mrs. J. I. van Doorniaok
en J. Nanninga Uitterdijk in deel X van de Bijdragen
tot de Geschiedenis van Overijssel onder aanteekening:
29 [Over: Archief V, 276).

Eindhovela. J. WILLINCK.

‘) Wellicht van  Stockum  -i?omswinekil? Red.

INHOUD 1926, BP.  12.
BestuumberiBhten.  - Bijdrage tot de kennis der middeleeuweche

geslachten van Holland en Zeeland. De Heeren van Teylingen en
van Brederode, door Dr. Henri Obreen. (Slot). - Bijdrage tot de
qenealogie van de geslachten Mvrtinius  Oosterbaan Martinius Luderus
(sinds het einde der 18’ eeuw Ludérus), door Mr. H. F. Wbnman.
[Vervolg). - Nederlandsche Studenten aan Duitsahe Universiteiten
en andere inriohtiheen  van Hooner Onderwiis. medegedeeld door
Dr. Theol. W. Rodscbeidt te Es&-West.  (SI&):  - KoTte  mededee.
lingen: Ridderschap van Maas en Waal in 1565; De haan en het
krüis als wapenfiguren  in en om het land van den Duffel; Brabant-
aahe geslachten; Schimmelpenninok;  Boon (van Ostade). - Vragen
en antwoorden: Baerle (van); Barkey: Besoyen (van); Chais; Ciop.
penburg;  Dutry-du Trieu; Eeakholt; Enklaar;  Heycop (vanj-van
Voorst : Hoooenbrouwer:  Lakke: Liohtenvoort: Mor van Dashorst:
Noor(djt  <van  d e r ) ;  Piggen-Legkoe; Bijckevo&el  (van)-Bernsgien:
Tukker;  Vernéde;  Volkier; Wely (van). - Wapens gevraagd; Waa-
teeken nemen.
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Bierman  17, 155.
Biertjes 99.



Biest (van der) 303.
Bil1 137.
Birselen (van) 357.
Bisschop 21, .22.
Bissier 373.
Blaeuw  244.
Blancken  116, 153, 185, 187.
Blanckendaels 52.
Blanckenhagen 23.
Blasius 159.
Bleicker 99.
Bleiswyk (van) 311.
Blesius 376.
Black 84, 305, 307.
Bloem 307.
Bloet 107.
Blois 19.
Blok 8.
Blom 245, 246, 269.
Blomhert 17.
Blotenburgh (van) 275.
Blussé  347.
Blyenburg (van) 144.
Bobbart  (à) 79.
Boddens 267.
Boddien  (von) 347.
Bodegom  (van) 350.
Bodincks 178.
Bodmer 216, 217.
Boecken  80.
Boeckholt (van) 172-179,

210, 211.
Boecop (toe) 107, 109, 271.
Boelen 176.
Boelhouwer 281, 345.
Boellaard 17, 18, 123, 155, 246,

247.
Boer (den) 73.
Boerhave  80.
Boers 246.
Boersing 309.
Boeseken 186, 276.
Boetzelaer 311.
Boetzelaer (van) 272.
Boetzelaer (van’den)  315, 345.
Bogaard (van den) 9, 183.
Bogaert 80.
Bois (du) 373.
Bokel  260.
Bollaert 246, 345, 346.
Bolle 19.
Bolten  250.
Bomme 352.
Bommel (van) 375.
Bon (van) 137.
Bond;  350.
Bonessen  174.
Bonpaerts  255.
Bongart  149.
Bongers 27.
Bönninghausen 352.
Bons (de) 347, 380.
Bont (de) 247.
Boom ‘186, 368.
Boombouer 275.
Booms 218.
Boon 19, 246, 330-334, 376.
Boonsayer 341.
Boot 79, 122.
Bor 4, 10, 132.
Borch (van der) 23, 24, 26, 86,

374.
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Borch van den Ham (van der)
23.

Borg (van) 182.
Borg (van der) 219.
Borgesius 185.
Borgh (van der) 58.
Borkent 312.
Borre 135.
Borre van Amerongen 132.
Borremans 313.
Borredamme (van) 274.
Borrest 282.
Borselen (van) 223, 241, 264.
Borssele (van) 170.
Bos 75, 94, 123.
Bosch 24, 57, 62, 79, 87, 117.
Bosch van Oud-Amelisweerd

57.
Bosch (van den) 61.
Bosch (Nedermayer) 370.
Boschoven 19.
Bosman  60.
Bosschaardt 155, 315.
Bosschart 155.
Bossier 182.
Bosvelt (van) 118.
Bot van der Eem 240.
Botbergen 306.
Bothaeus 77.
Bottelwaard 304.
Boucq (de la) 128.
Boudaen 284.
Bouma (de) 136.
Bouman 19, 246, 247.
Bourbon (de) 357.
Bourbon-Montpensier (de)

241.
Bourgogne (de) 242.
Boutius 324.
Bouvy 60.
Bouwens 341.
Bouwensch 61, 62.
Bouwman  24, 62, 155.
Boven (van) 116.
Bovendorp 136.
Bowier 24.
Boxter 106.
Boyer 24.
Braam (van) 247, 315, 316,

346, 347, 378.
Bracht (van) 19.
Bracquemont 358.
Braeckelman 172.
Brahm 280.
Brake11  (van) 232.
Brake11  tot den Brakel (van)
231, 232, 344.
Brandes 158.
Brands 92, 135.
Brandt 314.
Brantius 136.
Brantsen 108. 189.
Bras 76, 334.
Brasse 269.
Brasser 123.
Brat (de) 116.
Brauw  (de) 125.
Brayne 23.
Brazi 267.
Brecher 343.
Breda (van) 327.
Brederode (van) 170, l!U-

207, 234-243, 258, 259, 262
-264, 2-299, 353-361 .

Bree (van) 3, 21, 47, 119, 122.
Breeroo 62.
Breukelaar 136.
Breumeien (van) 315.
Brienen (van) ÍO7,  109, 110,

115, 119, 173.
Brilden 276.
Brimeu (van) 109.
Brinck  lÒ7-í09.
Brinck  (van der) 368.
Brinck  van Vanefelt  110.
Brink (Bakhuizen van den)

322.
Brinkhorst (van) 277.
Brinkmann 308.
Brocx’83, 247, 281, 282.
Broeck (van den) 85, 308.
Broeckhuyzen (van) 63, 109,

110, 125, 130, 134, 187, 241,
244, 278, 323.

Broese 311.
Broeser 313.
Broessema 77.
Broeyland 21.
Broistede (van) 249.
Brom 60.
Bron 247, 282.
Bronckhorst (van) 9, 15, 16,

108, 109, 153, 183, 184, 232,
375.

Bronckhorst-Batenburg (van)
242, 246.

Bronkhuyze 122.
Brons 179. *
Brouck (van der) 74.
Brouwer 126, 149, 155, 276,

285.
Brouwers 18.
Brown 352.
Bruas (de) 312.
Bruckner 308.
Bruesegem (van) 346.
Bruggen (ter) 338.
Bruin  247, 316.
Bruin (de) 18, 139.
Brummelen (van) 123, 155,

191.
Bruneel 10.
Brunsvelt 184.
Brunt 145.
Bruyn 11, 346.
Bruyn van Buytewegh (de)

146, 180.
Bruyn (de) 139, 377, 378, 383.
Bruyne (de) 345.
Bruynen 300.
Bruyns 221, 248, 282.
Bruynvis 216.
Bruystens 250.
Bruynuck 110.
Buche (van) 3, 15, 47.
Buch fJYs 276.
Bucherius 77.
Bucken 277.
Buckhorst (van) 227.
Buckingham 337.
Buckner 185.
Budde 210.
Budden 104.
Budt 79.
Buersinck 306.
Bülow  (von) 272.
Bulsinck  185.
Buninge 76.

Burch (van der) 86, 125, 333.
Burckhardt 373.
Burg (van der) 217.
Burgemeister 306.
Burger 367.
Burgerhuys 322.
Burgh (de) 19.
Burgh (van der) 216.
Burmannes 8.
Bursinck 343.
Busch 110, 178, 214.
Buschman 17, 18.
Buse 100.
Busser 172.
Eustin  276.
Buus 100.
Buwalda 32.
Buyck 106.
Buys 245.
Buysero 184.
Buyt 277.
Buyten (van) 101.
Buytewegh 144.
Bye (de) 81, 82, 88-90, 144.
Bye (Thierry de) 89.
Bijel (de) 75.
Bij1 334.
Bijlaer (van) 346.
Bylandt (van) 17, 221, 272.
Bymmen (van) 221.
Bijnghenn (van) 111.
Bystervelt (van) 16, 19.
Byvanck 61.

C.

Cerf (de) 76.
Chaignou 272.
Chais 347, 378, 379.
Chalmot (de) 309.
Charles (de) 139.
Chastel (du) 352.
Châtelet (du) 357.
Chaufepié 338, 339.
Chausse  335-339.
Cheris 340.
Chesne (du) 379.
Chevalier 306.
Chimay (van) 45.
Chimi 268.
Chombart 277.
Christ 31.
Christiaens 376.
Chijs  (van der) 311.
Cingelshouck (van) 118.

D.

Daamen 247.
Daendels 187, 232.
Dageraet 108.
Dam (van) 138, 226, 249.
zXae;;gIsselt  (van) 14, 18.

Damman  i 73.
Damme (van) 249.
Daniëls 31, 95, 253.
Dapper 136, 210.
Dapperus 42.
aarth (van) 278.
Decker 19.
Dedel 347.
Dedem (van) 247, 272, 343.
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Deelen ( v a n )  107, RIN, 110,
306.

Dekking 317.
Delen (van) 229, 231, 232.
Delf (van) 101.
Delft (van) 9.
Delffte (van) 104.
Dellen 258.
Delmanhorst (van) 395.
Desemel  10. . ’
Desemers 363.
Detmarus 78.
Deunk 285.
Deursen  (van) 344.
Deusingius 115.
Deussen 373.
Deutgen 118.
Dewindt 93.
Deijer 343.
Deyman 102.
Deyns 46.
Diebers 380.
Dieden (van) 16.
Diemen (van) 183.
Diepenbeeck 39.
Diepenbruch (van) 191, 252,

305.
Diepenhorst 125, 157, 318.
Dierkx 372.
Diere 260.
Diest (van) 32, 152, 153, 220
Dinchgreve 77.
Dinclagen 77.
Dingens 279.
Dobbelaers 191.
Dobbelare 45.
Dobbenbergh 177, 178.
Doeland  (van) 92.
Does (van der) 332.
Doesburgh (van) 370.
Doeys 221.
Dogeweert 212.
Dohna (van) 360.
Doirschot 47.
Dolder  (van) 366.
Dolleman 251.
Domis 378.
Dompselaer (van) 25.
Dompseler (van) 110.
Donck (van der) 8.
Doncker  26.
Dongen (van) 88.
Donkers 373.
Doogeweert 178.
Doorn (van) 11, 49, 55, 155

256 359, 374, 375.
Doormnck  (van) 280, 313,

314.
Doortoge 236, 237, 260, 266.
III;;gtrr; (van) 135.

D o r p  ( v a n )  9 3 .
Dorre 173.
Dorst (van der) 245.
Dorth (van) 15, 16, 271.
Doude 233.
Douer (de) 272.
Douza 311.
Doweren  (van) 308.
Dreyhausen (von) 248.
Drie1 (van) 10, 16, 73.
Drimmelen (van) 208.
Droogendyck (van) 143, 144
Droste 250.

)roste van Vischering 106.
)runen  (van) 248.
jubbelmonde (van), 208, 209.
Iuinen (van) 221.
Iunne  (van) 121.
>upré  177.
Iurbuy  (de) 199, 263, 298.
luren (van) 173.
>uring 373.
lussen (van der) 207, 319.
Iutry 379.
Iutry van Haeften 18.
Iuvenvoorde  (van) 237.
Iuverden  van Voort (van) 25.
Iuyn (van der) 236, 237.
Iuyst  36.
Iuyvelandt  van Rhoon (van)

144-146, 179-181.
Iijck (van den) 309.
Iijckius 41.
Xjecum  (van) 107.
)yk (van) 19, 343.
Iyrven, 383.

E.
Ebben  275.
Zberhorn 372.
Zchten ( v a n )  315.
Eek (van) 16, 182, 271, 339

384.
Edel (d’) 347.
Edzema 79.
Ee (van) 8.
Eeckholt 379, 380.
Eenmannus 186.
Eerdewyns 38.
Eersten van Meerwyck 5.
Eerten (van) 215.
Egmond (van) 76, 235, 237,

245, 264, 335.
Egmont en Hoorn 26.
Eilbracht 113.
Eitzen (ab) 80.
Ekers (van) 307.
El (1) (van der) 191.
Ellinrr  160.
Els r6.
Elsbroek (van) 63, 88.
Elsen (van) 177.
Elsevier 85. 368. 369.
Elsevier (Rammelman) 368,

369.
Elsinck 136.
Elst (van) 16.
Elswyck (van) 305, 310.
Eltzmann 307.
Emmens 82.
Emmerick  (van) 221.
Emmerseel (van) 74.

370.
218.

Emmery  306.
Empel (van) 18.
Entinck 9.
End (van) 221.
Ende (van den)
Enden (van den
Engelbertz 306.
Engelcke 371.
Engelen 36, 40,
Engelhard 378.
Engel1  116.
Engels 174.

73, 309.

Enklaar  380, 384.
Entragues (d’) 268.
Epema (ab) 186.

:rckelens 1 2 3 .
:rffrenten  (van) 27, 88.
:rp (van) 315, 317.
:rpers (von) 309.
:rrecom (ab) 79 .
:s (van) 75, 191.
3sch  (van) 38, 39, 42, 74.
Schede (van) 106, 107.
%felt (van) í07.
%selinck 116.
Sselman  80.
%sen (van) 110. 116, 138,

219. . ’
Zssenius 187.
:uroteles  76.
<vagen 314.
Zverdingen (van) 14, 17, 18.
3vers 248, 277, 287, 307.
Zversdyck  (van) 82.
3vertz 117.
Zwsum  (van)  69-72.
Zwyck (van) 124, 128, 156,

317, 375.
3xsteen  160.
Eyck (van) 340.
Eijk (van) 172.
Zykelenburgh  (van) 63.
Eyken 88.
Eykx 88.
Eijl (van) 175, 210.
Eynde (van den) 9.
Eyntmeer (van) 121.
Eijsden (van) 346.
Eysingha (ab) 77.
Eze (van der) 221.

F.
Faber de Bouma 188.
Fabricius 186, 277.
Fabritius 115, 277, 278, 364.
Feger 149.
Feith 232.
Felderhoff 308.
Fellinger 279.
Fenwick 313.
Fenwick van der Gon 313,

314.
Fenwijk 313.
Ferlaegke 78.
Ferwer 172.
Feuth 369.
Feykens 78.
Fheren 174.
Finman  307.
Fischbach 153.
Five (de) 83.
Flok 124.
Flugger 79.
Foeyt 4.
Fontaine (de la) 139.
Fontaines (van) 194, 200, 235

239, 246: .
Fontanus 189, 243.
Fontyn 89, 90.
Forckenbeek 175, 210, 211.
Formynen 18.
Forsten 140.
Fournier 310.
Foyert 185.
Francken 143, 149.
François 338.
Frauenfelder 372.
Frederici 78.

:rederikse 368.
:remery 187.
:remery (de) 21, 22.
‘reneau  (de) 276. 306. 307.
:rese 78.‘ . ’ ‘.
:resne (de) 272, 312.
:rets 27, 63, 88, 150.
+euchen 86.
‘riderichs 374.
‘ruitier de Talma 191.
‘rykenius 27, 317.
‘rytag (von) 91.
:uchsius 184.
%rnckius  115.

G.
3alen (van) 103, 105, 106,

232.
Jalfee 62.
Zal1 343.
Jansefoort 78.
Jardyn (du) 9.
Jastelaer 217.
Saverel 135.
Savre (de) 241.
Gaymans 186.
Geel (van) 158.
deeldorpius 10.
Geen (van) 272.
Geer (van der) 73, 114.
Geerits 39.
Geerling  94.
Geilenberch (van) 10.
Gelcom (van) 15.
Gelder  (de) 4.
tiellicum (van) 18.
Gendt (van) 375.
Gennep (van) 196.
Gelrn6 de Manderswyck (de)

Georgii  77.
Gerits 186.
Gerlings 124, 155.
Gessingh 92.
Geu (Le) 367.
Gevaerts 311.
Gevers 175, 211.
Gey 61.
Ghiassaud 59.
Ghibonis 260.
Ghistelles (van) 243.
Ghijm 373.
Gier (de) 371.
Gillesen 117.
Gillis 36.
Gilthausen 244.
Gironnet 117.
Gisius 76.
Glaauman 92.
Gleuvink 94.
Glimmerus 286.
Glinstra (a) 275.
Goch (van) 279.
Gockinga 77, 157.
Goddaeus 363.
Godin 314.
Goedgeluk 67, 69.
Goering 374.
Goes (van der) 81, 82, -88-

90, 118, 123, 314.
Gogh (van) 114.
Goldman  272.
Golius 184.
Gommicour (van) 45.



GOOI 333.
Goor (van) 172, 187, 224, 319
Goris 182. 277.
Gorter (de) 369.
Gosselaer  157.
Gostorff (à) 184.
Goudswaart 74.
Goullon (le) 266.
Goutwaeit {van) 76.
Gove (uten) 206.
braadt‘ 278.’
Graden 369.
Graeff (van der) 4, 73, 74.
Graham 63.
Grandt (le) 37, 157.
Gratiaen 248, 283, 317.
Grau (de) 77, 309.
Gráve (van) 333.
Gravers 116.
Gregoor 115.
Grelle (Le) 270.
Greve 110.
Greven 117.
Grevenbroeck (van) 340.
Grevenstein 78.
Ci:fce,ns (van) 118, 337, 369.

Grimmelius 156, 317, 318.
Groenen 153, 154.
Groesbeeck  (van) 222.
Groeve (de) 184.
Gioll (van) 108, 109.
Groot (Cornets  de) 191.
Groote 117.
Groote (de) 273, 274, 341.
Grotenhuis (van) 369.
Grubbe 247.
Guericke (van) 345.
Guistere 275.
Gtiitires 53.
Guyot 306.
Gyelen 75.
Gyselaar (de) 18.

H.

Haack 156, 186, 248, 249.
Haagen  (van) 29.
Haaks 156.
Hàan 94.
Haan (de) 116.
Haansbergen (van) 139.
Haaps (van) 373.
Hgarlem  (van) 98-100.
Haar (ter) 27.
Haaren ( v a n )  1 8 .
Haas (de) 18, 117.
Haayonga 93.
Habets 371.
Hack 44, 182.
Hacfort 23, 227, 228, 233, 375.
Hachten (de) 79.
Hackert 15, 16.
Haeck 283, 284.
Haefkens i76.
Haeften (van) 14-17.  359.
Haelboom-  1 3 5 .
Hden 312.
Haen  (de) 53, 54.
Haersolte (van) 47, 110, 228,

271.
Haersolte tot IJrst 227, 228.
Haerten 277.
Haertstein (van) 88, 124.

Haes (de) 115, 276, 307.
Haffner 137.
Haften 56.
Haga 123-125, 127, 128, 155
Hagemann 123.
Hagen (van der) 126.
Hagius ?7.
Haikens 78.
Haitsma 283.
Hajenius 342.
Hajunga 94.
Hake (Vor der) 84.
Halbersmit 117, 275.
Halen (van) 28, 64.
Halewijn (van) 357.
Halm (van) 28.
Hamakers 176.
Hamel 37.
Hamel (van) 137.
Hamersfeldt (van) 130.
Hammerstein 71.
Hanicks 131.
Hanssens 81.
Harde 115.
Hardemackius 77.
Harderwiick 107,  109.
Haremakér 282.
Hart ‘(van der) 157.
Hartman 245, 249.
Hartsinck 81.
Hartsuiker 159.
;;;;o;n$ 19.

Hasendonck (van) 160.
Hasselaar 19.
Hasselt (van) 140.
Haubraken 179.
Hausknecht 249.
Haut (van der) 27.
Haute (van) 336.
Havart ‘31.
Haverslag 158.
Havinghorst 114.
Haye (de la) 78.
Hecke (van) 35, 36, 38, 45.
Heckinc  278.
Heeck 78.
Heeck (van) 184.
Heeckeren (van) 271, 311.
Heel (van) 87.
Heemskerck  (van) s9, 102
Heerdinck 285.
-leerkens  (Hondebeek) 376.
Hegemann 109.
-leiden (van) 103, 146-149.
leidoma 78.
-leilersieg  275.
-leim, (van der) 310, 311.
-leinhuizen  27.
jeinius 116, 306.
-Ieintgens  306.
-Ieithusen  (van) 279.
-Ieker (van) 221.
jekere (van) 15.
jekeren (van) 221, 375.
-Iekke  246.
-IeIdevier  343.
leldewier 127.
feldring 300-303.
-lellenberg  (van) 13, 17.
IelIer 344.
lellinx 3740, 45.
lelsdingen  (van) 8.
lemtirecht  350.

Hemert (van) 15, 16.
Hemm (de) 310.
HemmerÌd  (van) 19.
Hemmink 172.
Hendrikman 17.
Henegouwen (van) 291, 294,

299.
Henghel (van) 376.
Hennequin 125.
Henniker 19.
Henrv 125. 157. 318.
Henséns 119.  ’
Henssens (d’)  122.
Herckenrath  378, 307, 308,

344.
Herenhove (ten) 110.
Herklots 378.
Herlaer (van) 240.
Hermanni 116.
Hermans 307.
Hermite (1’)  35.
Hermsen ‘3Ó9,  310.
Hertain de Marquett (ab) 184.
Hertefeld (van) 105, 106.
Herten (van) 116.
Hertman 249.
Hertsteyn (van) 124.
Herwaerden (ab) 115.
Herwen (van) 222.
Herwynen 7.
Herwynen (van) 15.
Herxen (van) 322.
Hesler  344.
Hess 216.
Hesse 19.
Heuck 341.
Heul (van der) 150.
Heumen (van) 109.
Heureux (1’) 362.
Heusden (van) 6, 194, 195,

200, 234, 235.
Heussen  346.
Heutz 342.
Heuvel (van den) 285, 343.
Heycop (van) 380.
Heijden (van) 106, 247, 248,

250.
Heyden (von) 146-149, 155.
Heydendaal 372.
Heyster 275.
Hiddema 81.
Hillegom (van) 261.
Hillensbergh (van) 184.
Hilten (van) 253.
dilverink 343.
limberg  (van) 249, 318.
-linlopen  10, 348.
-linsberg (ab) 307.
-loctin  309.
-lodenpijl  (van) 180.
joecke (van) 273.
-Ioecxwech  76.
-ioedemaker 15.
Ioegherstrate (van der) 204,

207.
-Ioek (van) 254, 319.
-loekelom  (van) 107, 109, 110.
-loen  115.
-ioen  (‘t) 124.
-Ioen  (van) 57, 60.
Ioensbroeck  (van) 271, 370.
loenslair (van) 359.
joep (van der) 150.
loetinck 172.

Hoeve 186.
Hoeve (van der) 9.
Hoeve1 276, 30?.
Hoevelick (van der) 221.
Hoeve11 (van) 105, 106.
Hoeven 10, 186, 190, 191, 244,

245, 249, 314, 341.
Hoevenaer 341.
Hoevenagel 184.
Hoffman 8, 67, 71, 250, 284,.

3 4 4 .
Hofmans 10.
Hogendorp (van) 102.
Hogenhoeck (van) 317. ’
Hoignart (van den) 38.
Hoisema 115.
Hoisingh 79.
HoiSmannus  79.
Hojel 157.
Hol1 15, 16.
Holland (van) 196.
Hollebeek 306, 337.
Hollick (van) 108.
Hollingérus 59.
Hollis  93.
Holst 311.
Holtdorp 109.
Holthe (ten) 336.
Hondius 27, 28, 90.
Honnepel (von) 148.
Hooff (op den) 116.
Hooft 27, 317.
Hooft (‘t) 31, 88.
Hooft (van ‘t) 368.
Hoogeland 287.
Hoogelande (van) 88, 90.
Hoogeveen (van) 158.
Hooghe (van Borssele van der)

Hoogmade  (van) 319.
Hooewerff (van) 313.
Hooïboom 3 6 6 .
Hoon 314.
Hoop (van der) 92.
Hoorepbeek  (van) 318.
Hoorn 319.
Hoorn (van) 249.
Hoorne (van) 196.
Hoppenbrouwer 173, 347, 380.
Hoppers 32.
Hopsomer 72.
Horing 115.
Horn (van) 249.
Horst (ter) 57.
Horst (van der) 15, 29.
Horst (von) 104.
Horsti,us 79.
Houck (van der) 73.
Houckgeest 316.
Hout (van der) 90.
Houte (van) 337.
Houten (van) 16, 191.
Houtuyn 302.
Souwerda  à Meckhama 76.
-ioux  de Cramant (du) 26?.
dove (van den) 371.
-Iövel  (ab) 185.
qovele  (van den) 379.
iovelic (van de) 221.
joya (van) 242.
jubbing  76.
-Hubert 32, 78, 140.
-Iubrecht 119.



Huchten  (van) 80.
H’udde  10.
Huerninck 172.
Huesen (van) 15.
Huet (van) 109.
Huigen 183.
Huluen (van der) 305.
Hulsebos 269.
Hulsken  306.
Hulst (van der) 216219.
Hulsteyn (van) 370.
Hummel (ab) 185.
Husselenberg 344.
Husung 344.
Huwijn 45.
Huv ívan der) 26.
Huyghens  228;  245, 376.
Huysen 19.
Hyerden (van) 107, 109.
Hijmberg (van) 249.
Hymerix 88.

1.
Idsinga 117.
Illants (des) 158.
Ilsinck  153.
Imans 272-274.
Imhoff (van) 272.
Immerseel (van Liere gen.)

359.
Imminck 276.
Indischeraven 9; 10.
Indijck  (ten) 324.
Ingen van 118, 314, 341.
Ingenool 351, 352.
Isbrandts 115.
Isenburg (van) 242, 243, 359.
Iseren 46.
Isselmuden (van) 104.
Iterson (Roesingh van) 83.
Ittersum (van) 152, 184, 271.
Ivank 117.

J,
lablinga 117.
jacobsen  136, 213, 214.
Jansen 177, 186, 250.
Janssens 369, 374.
Janssonius 184.
lacques 35.
jaqüet 35, 41.
laxon  Deelman  60 .
jeger (de) 29.
Jekermans 60.
Jentink 369.
Jhew 154.
Jode (de) 17.
John 369.
lonas 137.
Jong (de) 318, 333.
Jonge (de) 38, 39, 43,
Jongh (de) 16, 119.
Jonghe (die) 342.
Jonkheyn 71.
;op~kin.lt  341.

Jordens 211, 215, 368.
lorksveld 367.
Jule  309.
Juliaans 91.
Julsingh  76.
Jungnitius 188.
Jutting 372.

81, 119

juwinga 81.

K.

Kakerken (van) 373.
Kalck (a) 184.
Callenbera Baertmans 370.
Callmeye;  248.
Camerbeek 25, 58, 60, 63.
Kamerling 366.
Camp (van den) 105, 182.
Camobell  160.
Campen 66.
Camoen (van) 315.
Campfens  372.
Canis 78.
Canters 187.
Cantzlaar 365, 366.
Cape1  4.
Capelle (van) 9.
Capelle (van de) 336, 348.
Caoellen  (van der) 172. 227.

231, 232. ’ .
Kapiteyn 73.
Kappers 191.
Carlier 345.
Caru  88. 123. 124.
Carpentier  (de) 34-45.
Karssen 368.
Kassa 282.
Cassiopyn 93.
Kasteele (van de) 31
Castelton 93.

Kat (de) 125.
Cate (Ten) 307, 372.
Cats (van) 223.
Kattenburch (van) 375.
Cave (de la) 41. 42.
Cavis 78. ’
Keek 304.
Keek 304.
Keeken (van) 221.
Keisser 276.
Keldunck (van) 250.
Kellen (van der) 367.
Celtarius 182.
Kemenaden (van der) 379.
Kemener 77.
Kemmenerus 159.
Kemp 9. 10.
Kemp (de) 341.
Kempen (van) 63.
Kempenaer (de) 347, 348.
Kemuinck 183.
Kennersly 246, 345, 346.
Keppel (van) 103-107,

377. 380.
271,

Keppel  van den Nyenborch
(van) 103-107, 154. 155.

Kerckhoff (van den) 341.
Kerens 371.
Kerkraedt 276.
Kervel (van) 267, 269.
Kcrvenheim (van\ 104.
Ketel 115. ~ ’
Kethel (van de) 143.
Keth 287.
Ketteler 106.
Ketjis 78.
Keunen 186.
Kewrenaer 158.

Colmbach zu Dahlhausen (von)
155.

Colijn 316.
Comans 247.
Comans (de) 183.
Combiaud 272.
Commersteyn 40.
Compff 306.
Compostel 6, 49, 84.
Conflans (van) 347.
König 373.
Coninck (de) 25.
Konincx 10, 278, 309.
Coninxvelt 255.
Coninxvelt (van) 192.
Conradi 77, 276.
Constans (de) 347.
Conynck 133, 347.
Coolhaes 93.
Cools 138.
Coolscamp (van) 45.
Coolwyk (van) 124, 155, 370.
Koolwijck (van den) 309.
Coolwijk (de Leeuw) 369.
Coop à Groen 283, 307, 379.
Coopman  1 1 6 ,  3 0 6 .
Coopsen 214.
Cooymans 302.
Kop (de) 282, 283.
Cops 124.
Correvont 309.
Corsteman van Rodenburg 118.
Cortland (van) 19.
Kortte 250.
Costerman 113.

. Kotrij  371.
Cotzhausen (de) 80, 275.
Couleman 137.
Coup (de) 233. \
Courcellaeus 115.
Courtonne 338.
Coutery 216218.
Kouwenhoven (van) 125, 342.
Cox 285.
Coverden (van) 271.
Covyn 338.
Kraan 68, 69.
Craanen (van Boshuizen) 365.
Crabbenborg 172.

- Crahe 277.
Craling (van) 267.

, Kramer 95, 275, 312, 318.
Kramer (Tielenius gen.) 326.
Cranenborgh (van) 109, 110.
Cranendonck 74.
Crans  284.
Craon 358.
Crayen 37, 45.
Crayensteyn (van) 204, 207.
Crayvanger 183, 308.
Krebsius 78.
Kreeft 250.
Cremer 26, 94, 136, 138, 184,

247, 283, 311.
Cremers 342.
Crena 308.
Crequy (de) 240, 357.
Kretschmar 314.
Kreijenribbe (von Langen gen.)

104.
. Kreyfelt (van) 308.

Criep 332.
Kriwitz 153.
Crockii 115.

I
1
I
1
1

I

/

,

,

,

/

Keyen 336.
Keyser (de) 9, 19, 62.
Keysers 250.
Kien 8.
Kienlin 3311.
Kievit 93.
Kikke 348.
Kints 150.
Kip 251.
Kirchhoff 116.
Kivits 371.
Clandas (de) 154.
Clandt  77, 185.
Clant van Stedum 185.
Claussen  31, 253.
Clautier 183.
Claye (de) 272.
Kleef 358.
Cleeff (van) 9, 235, 287.
Klein 126.
Kleinen 185.
Klerck (de) 191.
Clereeaux 267.
KlerE (de) 301, 302.
Clermondt (van) 333.
Clether 300.
Clevius 183.
Clevnian 378.
Klingius  77.
Clinguemeur 275.
Klinkert 159.
Cloeckhoff 187, 276.
Kloes (van de) 51.
Clooster (van) 315.
Klopman  125.
Cloppenbwg  282,283, 316,379
Klose  345..
Kludder 116.
Kluppel 185, 186.
Knapen 306.
Knaven 372.
Knicking 309.
Knippenberg 367.
Knipscheer 117.
Knoff 90.
Knogh 372.
Knollaert 372.
Koek 21, 82, 160. 172, 253.
Cock (de) 15. 123.
Co;: 1~ Delwynen (de) IP

Cock van Neervnen (de) 14
.a . I

100.
Cockengheer 156.
Cockx 282. 283. 316.
Coeck 109. ’
Koehoorn (à) 78.
Koekebakker 155.
Coelen 208.
Coellwagenn  109, 110.
Coenders 70.
Coenen 153.
Coenen van ‘s-Gravesloot ll.
Koertte 250.
Coet (van) 110.
Coets 183, 186.
Koets (van der) 95.
Coetsius 154.
Coetsvelt 247.
Coeverden 105-107, 185.
Cok van Haeften (de) 14, 17
Colck (van der) 212.
Kolff  14, 18, 19.
Colmbach (van) 106.
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Croddebos 77.
Croes  160. 304 .
Croese 176.
Croesert ,311.
Crommel@ 155.
Crommelin (van Wickevoort)

270.
Kromstryen  52.
Cromstryen (van) 89, 316.
Croockewit 25 1.
Crook 94.
Croose (ter) 278.
Croy (de) 241, 242, 357.
Kruithoff 115.
Crul 320.
Krul (van) 367.
Crusen  212.
Crusius 136. 184.
Cruyff 277.’
Kruyff (de) 250.
Kruythoff 320.
Kruythoff (Tielenius) 18, 286
Cuerbeecke (van) 327.
Kuiper 251, 348,. 374.
Kuipéri 251.
Kundenich (Walraven gen.)

154.
Kuntziys 117.
Cuper  305.
Cuperus 183.
Kupius 61.
Ktirsteiner 125.
Cuyck 15.
Cuvck (van) 40.
Cuyck van ‘Meteren  (van)  15
Cuylenburgh (van) 41, 46.
Kuypers 311.
Cuysten 10.
Kuystens 9.

L.
Laar (van) 250, 342.
Labye 348.
Lack 217.
Laer (van) 80.
Laen (van der) 4, 102.
Laer (van der) 187.
Laer de Lichtenberg (à) 184.
Laet (de) 72, 275.
Lagerij 287.

.

Lakke 348, 381.
Lalaing (de) 240, 357.
L’allemand 308.
Lambrechts 45.
Lamers (van) 88, 123.
Lamsweerde (van) 7, 374.
Landas (de) 154.
Landsman 350.
Lange (de) 23, 92, 126, 336,

337
Langen (de) 115.
Langen (van) 104.
Langerack (van) 287.
Langereis 287.
Langstraet (van) 342.
Lannoy Clervaux (de) 67.
Lanoy (de) 87.
Lanschot (van) 119.
Lansinck 172.
Lantscroen (van) 15.
Laroque 218.
Larp 118.
Laurens 73.

Lauwere (de) 374.
Lauwick (van der) 15.
Lawick (van) 227, 228, 233.
Lebucq 332.
Leek (van der) 199.
Lecke (van de) 235, 238.
Lecke (van der) 194, 200.
Ledeboer 372.
Leduwins 246.
Leempoel  12, 17.
Leers 314.
Leeuw (de) 28. 341.
Leeuw (van der) 191.
Leeuwaerden (van) 317.
Leeuwen. (van) 8, 28, 64, 81,

118. 189. 278.
Leeuwen (van Meerburg gen.)

118.
Lefebvre 3 18.
Lefin 379.
Legrue 350, 382.
Lehnman 116.
Lelyveld (van) 373.
Lemair 10.
Lembeck (van) 147.
Lembeke i48.
Lemker 384.
Lemmens 186.
Lemmers 91, 125, 126.
Lemminck 153.
Lémoncourt 358.
Lemzon 372.
Lennep (van) 60, 232.
Lent (van) 54, 341.
Lentfrink 247, 346.
Leonerd 78.
Leurs 370, 371, 374.
Leusden ll.
Leussink 179.
Leuteler 231.
Leuven (à) 182.
Lewe 70, 271.
Ley (van der) 20, 21, 84.
Leyden (van) 70, 71, 235, 237.
Leyendecker 310.
Leynen 10.
Leysten 37.
Lhermyte 74.
Libergen (van) 308.
Licht (van der) 278.
Lichtenvoort 28, 91, 381.
Lidth de Jeude  (van) 187.
Liebenrood 26.
Lie3nqrfen  (van) 42, 46, 47, 222,

Liere ‘gen. Immerseel (van)
359.

Liesvelt 130, 134.
Lilien (à) 370.
Limborg (van) 323.
Limburgh (van) 323.
Limburg Stirum (van) 272.
Limburg Stirum Brocnkhorst

190.
Lindehuvsen 31.
Lirrcly 2(v;n der) 116, 126,

* .
Lindern  (von) 322.
Linercurle  (van) 45.
Linge (van der) 10.
Lingen  .(à) 115:
Lineen  (van der) 341.
Lipie (;an der)‘l96.
Lis de Combare (du) 304,

Lis (van) 341.
Lith (van) 19.
Lixfels (van) 71.
Lix Raaven 160, 253, 254, 284.
Lobbrecht (van) 5, 27, 317.
Lochem (van) 177.
Loderus 275, 305.
Lodewvckx 36.
Loef 64, 102, 239.
Loen (van) 103, 315.
Loenersloot 236, 239.
Loet (van) 380.
Lohn (van) 315.
Lom (van) 79, 305, 306.
Lomannus 63, 245.
Loo (de) 306.
Loo (van) 275.
Loogen  68, 69.
Loon (van) 187.
Looten  184.
Looz et Corswarem 67.
Lorié 343.
Lotrys 336.
Lowijs 57.
Loys 102.
Luchtenburch 72.
Luchteren (van) 172.
Luderus 323, 361.
Luinenburch (van) 324-327.
Lulofs 139, 140, 178, 214.
Lulsdorf (van) 106.
Lunenburg 370.
Luninck 277.
Lups 23.
Lutsen  (van) 245.
Luttekehuysen (van de) 55.
Luyken 117, 251.
Lybergen 302.
Lijn (van der) 336.
Lynden (van) 271.

Marienburgh 171-179, 209--
216.

Marienhoff (van) 92, 126, 318.
Maris 251, 284.
Mark (à) 78.
Markon  244.
Marie (van) 305.
Marley (de) 357.
Marre (de) 346.
Marteling 342.
Martens 28, 63.
Martini 116, 276.
Martinius 323-330,  3 6 1 - 3 6 9 .
Martinius (Oosterbaan)  323-

330, 361-369.
Mascherrel (van) 14, 15.
Masschop 182.
Masieu de Clerval 383.
Massinn 185.

M.
Maal 157.
Maas 334, 341.
Maatleen  285.
Mackay 272.
Maclaine 61.
Macours 38.
Macward 28, 63, 92.
Madras 267.
Maerle (van) 308.
Maes 372.
Maillette de Buy, 266-269.
Malburgh (van) 15.
Malherbe 251, 284.
Man (de) 278, 341.
Maneil (van) 190.
Manen (van) 344, 345.
Manneken  245.
Manriques 310.
Manrou 300.
Mansfelt (van) 242.
Marche  (de la) 45.
Marche de Valdepuy (de la)

383.
Marci 115.
Marck  (de la) 357.
Marck  (van der) 241.
Marcotieres L’Anglois  (de)

286.
Mares (de) 79.
Marez (d’e) 258 .
Marez van Zuylen (de) 258.

Massu~  (van) 176.
Mast (van der) 157.
Masures (des) 338.
Matelanck 222.
Maubuys 190.
Maume 276.
Mazuur  319.
Meckelenborch 77.
Meckeren  (van) 375.
Meeghen (van) 275.
Meekeren  (van) 348.
Meer (van der) 267, 268.
Meerkerk 345.
Meerten  (van) 320.
Meertens 8.
Meerwyck (van) 7, 49, 375.
Meerwyck (Eersten van) 5.
Meesters 150.
Meeuwsen 176.
Megede (zur) 215.
Megen (van) 278.
Meghen (van) 172.
Mehen (van) 189.
Meier 80.
Meinertshagen. 86.
Melissen  18.
Melsen 16.
Melsing 17.
Melvill van Carnbee 272.
Mensert 373.
Mensinck 215.
Menso 61.
Mentken  184.
Merck  185.
Merck  (van) 49.
Merct (van de) 10.
Merkes  35 1.
Merknecht 115.
Merode  (van) 241, 361.
Mersch (van der) 28.
Merwede (van der) 238.
Meseler 10.
Messteecker 15.
Meteren  (van)  15.
Methorst  69.
Meulen (ter) 285.
Meurs  306.
Meurs (van) 357.
Mey (de) 281, 304, 351.
Mey (van der) 277.
Meyer 60, 87.
Meyerhoff 122.
Meyers 245.
Meyn 87.
Meynemans 317.
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Meyningen  (van der) 336, 337.
Michaelis 179.
Michiels  306.
Middachten (van) 110.
Middeldorp (van) 25.
Middendorp (van) 58.
Mierop  (van) 141, 143.
Mitendonck  (van) 242.
Millingen  (van) 19.
Minne (van) 59.
Mi*nema 81.
Minnen 7.
Mirepoix (ducs de) 268.
Mist (de) 277, 278.
Mocrings 114.
Modderman 23.
Moelen (van der) 375.
Moere (van de) 74.
Moers  371.
Moesman 60.
Moet (van der) 55.
Mol 368.
Ylolderus  80.
Moldnarius 152, 153.
Molenaer  376.
hlolerus 185.
hlölgens 370.
Mol’ 79.
Mom 231.
Mom van Kell 226.
Monchij (de) 273.
Mbntanacq  215.
Montens 85, 121.
Montens de Massenhoven 22.
Montfoort (van) 242.
Moor (de) 9, 348, 349, 382.
Moorrees 278, 370, 371.
Moorsel  (van) 374.

323.
Moppehoesst Mooy 222.
Mor 348, 349, 382.
Mor van Dashorst (van) 348,

381, 382.
Moraaz (de) 274.
Moring 18.
Moro 348.
Motmanns 117.
Motzfeld  (von) 32.
&&er$72-275,  3 12, 378.

Moyliken iden) 380.
Meuten (van der) 250, 284.
Mulcken (van) 343.
Mulder 337.
Mulert 105, loô, 345.
Mulet 126.
Muller  98, 284.
MUIS 46.
Miinch  372.
Muncks 7.
Mfinnichusen (van) 153.
M;n7Ser (van) 105, 154, 173,

Münz 117.
Muralt (de) 272.
Ml;m;o;  18.

Mushardt 159.
Muyden (van) 138.
Muys 112, 152, 153.
Muys van Holy 74.
Mijl (van der) 40.
Mijnlieff 14, 18.
M y r b a c h  ( v a n )  190.

Rijseete (van) 44, 45.

N.
rlaaldwiik  (van) 204. 242. 264.
Jaarden”  (ian)’ 28. ’
rlassau (van) 19, 119.
rlassau  Dillenburg (van) 359.
uasau la Leca 83 .
Nassau-Ou  weikerk 19.
Jassau  Zuylenstein (van) 19,

230.
qath  (van der) 145, 146, 180.
rlaville  379.
Javis 93.
qeck (van) 282.
rlegull 185.
gellesteyn  (van) 8, 249.
rleomagus  251, 276, 284, 318.
rleree (de) 182.
Jes (van) 30, 95.
Jes van Meerkerk  (van) 251.
\lesse (van te) 145.
Iesselman  371.
Veuenahr 241.
\Teve  (de) 318, 350.
Veve  (Le) 19.
Veyn  (de) 185.
Vicolaï 19, 77.
Viel (van) 22, 85.
Vieset  116.
Vieuwburgh (van der) 159,

253.
Vieuwenaar (van) 241, 242.
Vieuwenhuis 251, 364.
Vieuwenhuysen (van) 309.
Nieuwensteyn  (van) 18.
Vievelt (van) 158.
Vilant  213.
Vispen  (van) 246, 346.
Visse (van der) 71.
Vitert 373.
Nobel 6, 12, 54, 55, 352.
uoe 20.
Noest 341.
Voever (ten) 94.
Nolens 117.
Nollides 251.
Nomen 331.
Nonnen 122.
Noor(d)t  (van der) 382.
Noordeloos  378.
Noordink 210.
Noorduvn 190.
Noort (op ten) 153.
Noot (van der) 144.
Nordbeck 372.
Norden (van) 347.
Nornij 117.
Notten (van) 23:
Noyelles  (de) 44, 45.
Noven 110.
Nuégenn (van) 109.
Nyekerck (van der) 110.
Nyesteyn (van) 16.
Nyeveen (van) 29.
Nypoort (van der) 9, 352.
Nijs 39.
Nysingh 191, 252.
Nijvenheim (van Neukirchen

gen.) 103, 231.

0.
Odenkoven (van) 278.

Oegstgeest  260, 262.
)em van Wijngaerden 227.
Ier (van) 96.
Ierle (van) 28, 92.
Ildenbarnevelt  (van) 109, 231.
Ildenbarnevelt  gen. Tullingh

(van) 181.
Ildenburch (van) 56.
Xdeneel  (van) 271.
Xdenkot  59.
Xdenseel  (van) 56.
Ilmius 138.
Xst (van) 62, 159.
Immeren  (van) 109, 110, 232,

254, 278, 30&-302, 341.
>nna  (van) 252.
Iomen‘  307;  371.
Iort (van) 185.
Iortmàns  ‘126,  224.
Iostdijk 90.
losten (van) 246, 316, 345,

346.
Iosterlant 126, 158.
Iosterling 143, 150.
Spdorp (van) 344.
Ippenbusch  (ab) 78.
Ipvoet  3.
3pmeer (van) 145.
3rmea 28.
3rtmans  224.
Bssenbruch  (von) 147, 148.
3stade  (van) 376.
3terlyk 93.
3tteren (ab) 115.
3udart  19.
3uden  (den) 18.
3udenkerke  1 I7.
Dudenrogghe 92.
Budermeulen  (van der) 270.
Dudewater 150.
*dewater  (van) 53.
Duihgeusden  (van) 16, 339,

3udin&-t 26.
3udinot 26.
Dudmans 320.
Dudrat 19.
Dultremont (d’) 8?, 81, 89.
0;ltr;ml~2!-Warfusee  (van)

Dutenae  (van) 333.
Dutman 223.
Dutmans  323.
Outrein (d’) 280.
Outvorst (van) 95.
Ouwerkerk (van) 92.
Oven 309.
Overcrofte (van) 103.
Overlijn  343.
Overmans  252.
Overmeer  (van) 3.
Overzee (van) 111, 113.
Oxfort 301.
Oyen (van) 344.
Oyens  (de Marez) 258.
Ozy (d’) 350.

P.
Paal (Schippers) 372.
Pabst (van) 61.
Paderborn (de) 30.
Padtberg 282.

‘aland 64.
‘alick 222.
‘allaes (van) 315.
‘allandt (van) 18. 42,

182. ’
106. 153,

‘allandt (van Avlva van) 14,
18. ’ -

‘almers  186.
‘almert 187.
‘althe  311,  312, 317, 365.
‘andelaert 74.
‘aneel  316.
‘annerden  (van) 221.
‘anser 87.
‘aravici Schulthess 140.
‘as 178, 213, 214.
‘ater 28, 63.
‘au 18.
‘auw 7, 13, 379.
‘auw (de) 3.
‘auw (van der) 191.
‘aijn 78.
‘eckedam (van den Wolde

gen.) 375.
‘eenen  (van) 318.
‘ei11 277.
‘elgrom 374.
‘ellee 187.
?els 340.
Pelsters 94.
Pelt (van) 113.
Penders 217.
Percij 104.
Perponcher (de) 272.
Perrenot (de) 242.
Persaude (de) 268.
Persode  (de) 267.
Persijn 201, 235, 239.
Petermans 279.
Peters 307.
pz&i; ft, 306 .

Pets 215.
Pevrou Cdu)  383.
Pfaltz Sikkern (van) 357.
Phaesma (2) 76.
Picquere (de) 127.
Pieck 15, 16, 375.
Pierson 191.
Piggen 346, 350, 382.
Pipaert 323.
Pipardus 328.
Pipart 328.
Pitman  19.
Plaate 92. 93. 210.
Plan 87. ’ ’
Planten 370.
Plevier 272-274.
Ploeg (van der) 287.
Ploos ;an Amsiel  7.
Pluym 23.
Podbielski (van) 371.
Podt 176.
Poederoyen (van) 191.
Poelgeest (van) 236, 238.
Poer (Le) 19.
Poest (van der) 273. 275.
Poix (Le) 44, 45. ’
Polanen  (van) 199, 236, 239.
Poliander 38, 40.
Poll (van de) 7, 8, 250, 284.
Pollius 115.
Polonus 182.
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Pols 93.
Pomerede (de) 177.
Pont (du) 300-302.
Ponten 115.
Pool 286.
Popma 32.
Poppen 10.
Popta 78.
Porsman (Dedel gen.) 347.

347.
Portman (a) 1 1 6 .
Portmans  305, 307, 344.
Portugies 9.
Pot 10, 23, 112.
Potter  (de) 93.
Pré (Du) 177.
Preuts 77.
Preijs 319.
Proimer 115.
Pronck 27.
Proost 102.
Pufflyck (van) 375.
Putten (van) 169, 170, 307.
Putzeler 231.
Pyëre (de la) 217.
Pijl 75.
Pijnssen 144.
Pijnssen van der Aa 228.
Pijpers 59.
Pijpers (Hollingérus) 59.

Q.

Quack  322, 344, 350.
Quans  94.
Quast 275.
Quastius 372.
Queisen 152, 215.
Quiex 185.

R.
Raadt (de) 187.
Raaf (de) ’ 323.
Raat (de) 300.
Raauwers  105.
Rabbe 274.
Rademaker 27, 317.
Radermacher 127, 158.
Raep 7, 9.
Raemaeckers 306.
Raephorst (van) 263.
Raesfeld (van) 1-106,  154.
Ra;;sfelt  tot Cortenburg (van)

Raesfelt tot Moerkerken 228.
Raet (de) 187, 276.
Ranav 352.
Ram 8.
Ramaer 344.
Ramakers 317.
Ramo 102.
Ranzow  (van) 272.
Rappard 305.
Ras 233.
Rasmijn  159, 160.
Rasoir 277, 307, 344.
Rasseghem (van) 206.
Ratingen (van) 4.
Ravensberg 59.
Ravenstein (van) 83.
Ravesway (van) 73.
Raymaeckers 309.
Rechteren (van) 105, 271, 311.

Rechteren gen. Voorst
181.

Reck (van der) 103.
Recop 309.
Reede (van) 230, 272.
Re;:;. van Amerongen

Reedo 112.
Reershemius 79.
Rees (van) 277, 287.
Reexsloot 153.
Reichmann 254.
Reiswigh (van) 275.
Reminck 209, 211, 213.
Renckinck 252.

(van)

(van)

Reneman 77, 79, 182.
Renesse (van) 234. 235. 282.. , , ,
Rengber 109, 110.
Renouard 383.
Renoy (van) 82.
Repelius 116.
Reuter 188.
Reverhorst (van) 116.
Revner 78.
Reyneveld  123.
Revnick 306.
Rheeda  112.
Rhemen (van) 70, 252, 272.
Rhenen (van) 49, 312.
Rheyn (van) 157.
Rhoer (de) 191, 252, 278, 285.
Rhoon (van) 180, 181.
Rhyn (van) 157.
Rhijnberck (van) 319.
Richardi  309.
Richardt 277.
Ridder (de) 64. 125. 227.
RidIer  6an’  GrÓenesieyn (de)

Riddere  (de) 154.
Rideur (Carlier gezegd Le)

314.
Riemer (de) 370.
Riemsdyk (van) 375.
Rietvelt  (van) 331.
Rinia 32.
Ring 19.
Ringeling  92.
Ringen (van) 306.
Rineh (van) 310.
Rink 254 .  ’
Ripperbant 110.
Ripperda 28, 29, 64, 78, 104,

105, 115, 315.
Rips 272.
Robbe 72, 73.
Rochefort  (de) 267.
7ojc&mont  (de) 29, 93, 127,

iochemont  (Sinclair de) 127.
?och’us 300. .
?odenburch (van) 3.
iodenrise (van) 236, 237.
?odier de la Brugière 284.
?oeck 211.
ioelinck 211.
Joepel 126.
Roerom 158.
Roesingh 82, 83.
Roessingh (Conringh) 83.
Roeters 187.
Roethofius 77.
Roever  174.
Roeykens 372.

Ruuck (de) 29, 93.
Ruys 3, 143, 276, 324, 373, 374.
Ruysenberchs 10.
z;;ss;y4nberg  348, 349.

Ruytenbergh  20.
Ruytenburg (van) 71.
Ruyter (de) 144, 172.
Ruyven (van) 68, 227.
Ryckena 157.
Rijckevorsel (van) 382, 383.
Rijckhuysen (van) 119.
Ryebeeck (van) 192.
Ryerkerk 270.
Rijn (van den) 222.
Xij;gyryg2(van)  123, 127, 128,

?yp (van)’  102.
_?ijssen (van) 177.

1
1
1
1
1
1

;

1

1
1

I
1

Roist 110.
Rojer 159, 160.
Rolland (van) 235, 238.
Roller 186.
Rom 17.
Römer (van) 248.
Romerswael (van) 54.
Roock (de) 283.
Rookmaaker 372.
Roorwijk 373.
Roos 20, 323.
2;:; 1’;;)  317.

Rooy (de) 93.
Rooyen (van) 72.
f?;zIe3$;e la) 218, 219.

Rosemalen 300.
Rösing 78.
Roskam 334.
Ross 110, 247.
Rossum (van) 180, 181.
Rossum (van Aerde gen.) 181
Rotte (de) 86.
Rottermondt (van) 350.
Rotteveel 350
Rou (die) 15.
Rouck (de) 316.
Roukens 19.
Rouse 211, 213.
Rouw (de) 16.
Roux (le) 374.
Rover 221.
Rover (die) 377.
Roy (de) 85, 113, 139, 140.
Royaarts 248.
Rove 358.,~
Royen (van) 73, 319, 320.
Royer 85, 211, 253.
Royesteyns 55.
Rubay 63, 155.
Rudelhoffius 117.
Rue (de la) 85, 121.
Ruisinck 276.
Rumpel 309.
Runnenburg 287.
Rutenberge (van) 380.
Rutherus 78.

S.
Sabe 123.
Saint Eulien de Cirey 358.
Saint-Laurent (de) 267.
Saint Sauveur (de) 268.

Salfenburg  Martmans 370.
Salm (van) 196.
Sande (van den) 228.
Sande (van der) 286.
Sanden (van der)
Sandick (van) 303.

350, 371.

Sandijk 307.
Sanen (van) 59.
Sarcerius 190.
Sas 3, 94, 341.
Sassen (den) 379, 380.
Sassen (van) 75.
Saunderson 93.
Sausin (de) 217.
Sausin de Fo’mbelles (de) 217.
Saxtenius 77.
Sayn (van) 196.
Sayn en Wittgenstein 359.
Sayon 314.
Schaaf 278.
Schaak (van) 67.
Schadenbroeck (van) 49.
Schagen 187.
Scharp 371.
Scharphusius 183.
Schas 219.
Schatter 102.
Schayck (van) 3, 64.
Schedet 343.
Scheerken 150.
Scheers 373.
Schellen (van) 343.
Schellenberg (van) 67.
Schelling (van der) 245.
Scheltinga 215.
Scheltinga (van) 368.
Schenck  de Nijdeggen 305,

369.
Scheper 275.
Scheperius 50-52, 55.
Scherff 77, 177.
Scherius 187.
Scherpenzeel (van) 16.
Scheurwater 122.
Schickhardt 214.
Schie (van) 316.
Schiffeler 285.
Schik 254.
Schilling 345.
Schimmelpenninck  157, 231,

233, 335-339, 375.
Schimmelpenninck van der

Oye 232.
Schimmelpenninck van der

Oye tot Engelenburg en
Keil, 227.

Schiphorst (ter) 311.
Schipperius 3, 6, 7, 11, 47.
Schippers 343.
Schlatter 216, 217.
Schluiter 137, 139, 280.
Scbmale 78.
Schmid  218.
Schmid  (von) 140.
Schmidtmann  159.
Schmitz 123, 306.
Schnell  80.
Schoemackers 175.
Schoezetter (de) 274.
Scholier 177.
Scholten van Aschat 383.
Schomaker 209.
Schommartz 275.
Schoock  7, 8, 11, 12, 51, 53.
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Schoolwijck (van) 28.5.
Schoonderwoert (van) 119.
Schoonhaaven 275.
Schoonhoven 79.
Schoonhoven (van) 92. 144.
S c h o r s t r a s e n  1.15. ’ ’
Schott 249.
Schouhamerus 184.
Schouten 119, 122, 150.
Schram 210.
Schreuers 344.
Schrevelius 352.
Schreven (van) 350.
Schrick 287.
Schrieck 29, 30.
Schriek (van) 127.
Schrovestein (van) 64.
Schryier  86. .
Schuerwater 8.
Schuirman 371.
Schulenborch 79.
Schulenburn (van) 18.
Schuil  187.-
Schulten  159.
Schultze 278.
Schuppinks 173.
Schurinck 221.
Schutstal 93, 94, 319.
Schutter 177, 319.
Schuylenburch van Ducken-

burg 352.
Schwartz (von) 96.
Schijns  45.
Schvven  5.
Scriba 116.
Stoten  (van) 101, 235, 238.
Segermans 5.
Seignette 370, 373.
Selis 37.
Seis 153, 185.
Seis (van) 375.
Senenbergh 160, 253, 254.
Senn van Basel 378.
Servatius 344.
Sevenaer (van) 10.
Sevender (van) 7.
Sevenhoven 150. 151
Sevenhuvsen IOi.
Sichem xvan)  364 .
Sickinphe  27 1.
SiesseìLs  184.
Sieverts 277.
Siggerant 300.
Sigrist 373.
Sittert (van) 20.
Skene 310.
Sleemaker 20.
Sleyster 192.
Slingelandt (van) 138.
Sleet 96. 246. 252.
Sloot 18:
Sluymer  16.
Sluys  (van der) 113.
Sluysken  182.
Slijckboer 72.
Smeenk 365.
Smeinck 178.
;mrn:; $;) 81.

Smisinck (von Korff gen.) 103.
Smit 21, 186, 233, 281, 368, 373.
Smiterus 185.
Smith 79, 304.

StnCt;  21, 159, 334, 352, 369,

Smitten  (ter) 57, 60, 173, 174.
Smoutius 10.
Smijtegelt 122.
Snabell  183, 184.
Snellenberch (van) 56.
Snelling  20.
Snethlage 115.
Snetlagen 337.
Snijders 213.
Socquet 269.
Soelen (van) 342.
Soet 23.
Solbach  156.
Solicofler 160.
Solms (van) 196, 358, 359.
Solms Braunfels 359.
Somberg 311.
Someren  (van) 8.
Son (van) 30.
Sonnemaens 39.
Sonsbeck (van) 111.
Sonsveld (van) 136, 276.
Sotteghem (van) 207.
Spaen  16.
Spangen (van) 359.
Spede 221.
Speelman 20.
Spehe 221.
Speick (van) 116.
Sperling 26, 317.
Speulda (à) 77.
Spich 186.
Spiering van Aelborch 339, 340.
Spilberg 115.
Spilbergius 185.
Spillenaer 16-18.
Splinter 300.
Splinters 53.
Spoelde (van) 107, 108, 110.
Spoor 287.
Sprenkel (Barkelbach van

der) 122.
Spruyt 74, 75.
Spruytenburg 15i.
Spijker 341.
Staats 159, 160, 253.
Stael 76.
Staering 278.
Staesen 72.
Stal (ten) 178.
Stal1 (ter) 115.
Stam 213.
Standingen (van) 189.
Stapert 251.
Staphorstius 76.
Starrenberch (van) 94.
Staveren (van) 195.
Steenberch 327, 328.
Steenbergen (van) 232.
Steenkerken 317.
Steenwinkel 367.
Steenwyk 302.
Steffens 278.
Stege (ter) 188.
Stegen (van der) 188.
Steger 156.
Stegerhoek 30.
Steyaart 313.
Steyn 337.
Steinfiirt (van) 242.
Steinwyck (à) 77.
Stockfeld 117.

Stockum (van) 285.
Stoetwegen (Wttewaal van)

StZerg (van) 359.
Stolk 19.
Stoltink 178.
Stoppelaar (de) 82, 90.
Stork 20.
stout 341.
Stoutenburg (van) 130, 134.
Straatman 151, 311.
Strack 117.
Stralen (van) 12, 51, 55.
Strating 78.
Strien (van) 16%171,  208.
Strobanus 156.
Strijthout 307.
Stubbe 157.
Stucki 127.
Stuerman 176.
Stijp 110.
Suchtelen (van) 10, 71, 320.
Sudeck 277.
Sueringhen (van) 94.
Suidas Artopaeus 76.
Sunderen (van) 287.
Suvck 62.
SuGderhoeff  21.
Suyrlant 10.
suys 144.
Swaefken  320.
Swalmius 336.
Swsnenburch 52.
Swart (de) 6, 7, 48, 49, 84.
Swartcate 83.
Swartoogh 53.
Sweeringhen (van) 94.
Sneers 181, 316.
Sweerts 180.
Sweerts de Weert 180.
Swidde 80.
Swieten (van) 26. 30. 94, 96,

139, 31?, 347, 350.
Swildens 350.
Swinderen (de Marees  van)

258.
Swol (van) 10, 283, 316.
Swijs 211.
Sijben 372.
Sijbolts 98.
Sijdervelt (van) 75.
Sytzema (van) 61.

T.
Taats 309.
Taav 341.
Ta& 30, 95.
Taets van Amerongen 345.
Tarée 139.
Tasburgh 20.
Tecklenburg  (van) 359.
Tegnei 77.
Telgen (à) 187.
Tell%ht  ‘(ian) 107-109 .
Temoel (van den) 30.
Tengbergen 307, 308,  342,343.
Tengnagell 14-17, 30, 222,__.

LII.

Tengnagel (Gansneb  gen.)
233.

Tenier  57.
Terinck 336, 337.
Terleegh 55.

Tervile  248.
Testas  23.
Tevoir 277.
Teylingen (van) 193-207,

234-236 ,  258-266 ,  290-
299, 353-355, 360.

Teijssen 231, 233.
Texel 111, 112.
Texelius Ill-114.
Theben 275.
Themmen 78.
Thibaut 20, 345.
Thielen 304, 343.
Thienen (van) 374.
Thierens 301.
Thoernenburch (van) 102.
Thomassen à Thuessink 248.
Thomsen 80, 350.
Thooft 30.
Thouars (de) 20, 96.
Thouvenin 266.
Thijsink 209.
Tiarck 80-82, 122.
Tichelaar 254.
Tielema 21.
Tielenius 320.
Tielt (van) 337.
Tierck 80-82, 122.
Timmerman 274, 287.
Tjarck 89, 90, 118-120.
Tjerk 8-2, 122.
Tocht (van der) 186.
Toelaar 92, 126.
Tol 8, 337.
Tollius 186.
Tolne (van der) 261.
Tongeren (van) 111, 301.
Toonhuys 175, 210.
Toonhuizen 210.
Torenburch 102.
Torstyn 89.
Tour (de la) 357.
Tourton  (de) 248.
Toussaint 248, 283.
Touw 350, 351.
Trellontius 80.
Tremoille (la) 358.
Trench le Poer 270.
Triest (van) 341.
Trieu (du) 379.
Triffeler 233.
Triglandius 9.
Tromp 314, 315.
Trompert 373.
Troncquois 379.
Truau 379.
Tukker 350, 383.
Tulleken  61.
Tullingh (van Oldenbarnevelt

gen.) 181.
Turcy 217.
Tuuk (van der) 258.
Tuyl tot Bulckestein (van) 15.
Twicle (den) 380.
Tydeman 18.
Tynagel 10.

r

U.

Ubbena 76.
Uffelen (van) 232.
Uhlenbruch 31, 95, 253.
Uittewaall 28.
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Ukena  159.
Ulfft (van) 222.
Ulft dict.  Doornick 181.
Ulger 29.
Usteri 218.
Uten Enge 132.
Utenham-van  Wanroy 24.
Utenhoven 105, 106.
Uutkercke 358.

V.
Vaandrager 334.
Vaeck 221.
Vaers (van den) 309.
Valkenburg (van) 235, 239,

358.
Valkenier 192, 255, 280, 364.
Valentijns 371.
Valkis 18.
Vanefelt (van) 107-110.
Varent (de Kerckhoff van der)

244. ~
Vasseur 324, 362.
Vastrick 69.
Vatebender 136.
Vedderman 177.
Veen 342.
%zrb;;gen  151.

Veer (de) 253, 254, 303, 341,
351.

Veeris  92, 159, 253, 254.
Vegelin van Claerbergen 185.
Vehove (de) 147, 148.
Velde (van de) 118.
Velde (van den) 10, 15.
Velde (van der) 231. 287.
Veldentz Spanheim 358.
Velick 110.
Velingius 246, 307, 338.
Velpen (van) 3, 4, 7.
Velsen 255.(van) 101, 207,
Velthoven (ab) 373.
Velthuvsen 39. 204. 297. 337.
Verbeick 116.
Verbolt 352.
Verbrugge 141, 245, 343.
Verbruggen 6, 209.
Verbunt 60.
Verburg 114.
Vercamp  95.
Verdonck 346.
Vere 351.
Vereem 4.
Vereest 57. 58.
Verel  191. ’
Verelst 20.
Veren 174.
Vergne (de) 83, 84.
Verhage 269.
Verhagen 75, 328, 329, 362,

363.
Verharen 282, 316.
Verhee 341.
Verheyden 276.
Verhoef  316. 346.
Verhoeven 371.
Verhooch  144.
Verhoutert 10.
Ver Huell 285, 286.
Verhulst 9.
Veris  351.
Verkolje 95.

Verkouteren 31.
Verlaen 102.
Vermaesen 308.
Vermeer 159, 175.
Vermeulen 17, 19, 342.
Vermooten 224.
Vermouw  272.
Vernede 338. 383.
Verploegh 12, 17, 283, 317.
Verpoorten 179.
Verre (van) 273, 274.
Verruyt 151.
Verschuering 73.
Versluys 70, 72.
Verspeeck 157.
Verspyck 139, 351, 352.
Versteegh 8, 19, 56.
Verstege 135-141, 187-190,

224, 243.
Verstegen 17, 18, 173.
Verster 308.
Verstolck 74.
Verstraten 53.
Vertangen 9.
Vervee;  23, 342.
Verver 269.
Verwers 312.
Verwey 19.
Verwou  282. 283. 316.
Verwijck 116. ’
Vesterman 275.
Vethacke 244.
Vethuysen 7.
Vhelen (van 95, 186, 299-303.
Vianen (van) 240, 357.
Vichte (van der) 276.
Viglius 300.
Vinneulle (de) 266.
Vignolles  (dej 266 .
Vile (ter) 248.
Vilers (de) 35, 44, 45.
Villeneuve (de) 272.
Vinck 74, 334,‘341.
Vingne (de la) 40.
Vink (de) 288.
Vinman 308.
Virieu (de) 381.
VirnenbÙrg  (van) 357.
Viruly 18.
Viry (de) 93.
Vis ‘(van der) 123.
Visscher 75, í86, 215, 276, 300

-302, 319.
Visser 73, 74, 287, 343.
Viten 117.
Vizelaer (de) 100.
Vixjévene 60.
Vlaardingerwout 314.
Vladeracken (van) 95, 359.
Vlasvat 301.
Vlieger (de) 74, 75.
Vlier (van der) 287.
Vlierden  (van) 340.
Vliet (van der) 95.
Vloten (van) í 1.
Voeht (van) 275.
Voerst (van) 69-72.
Voet 173.
Voet van Winssen 28.
Voeth 107, 109, 110.
Voets 40.
Vogel (de) 254, 319, 328.
Vogelzang 323.
Volbloet 95.

Volkers  92. 93. 311. 350.
Volkier 339, 340, 384.
Vollenhoven (van) 5, 313.
Vonck  127, 192.
Vooet (de) 151.
Voordewind  351.
Voorduyn 31,
Voorne (van) 194, 199, 200,

235, 264, 266.
Voorst (van) 2-12, 47-55,

64, 84, 95, 380.
Voorst (van Rechteren gen.)

181.
Voorst tot Voorst (van) 271.
Voort (van der) 3, 11, 47.
Voorthuysen (van) 231.
Vorm (van der) 313. 314.
Vorste; 306. . ’
Vorsterman 47.
Vorstius 3, 47, 55.
Vos 5, 52, 174, 176, 183, 254,

304, 366, 370.
Vos (de) 179, 311.
Vos (de Veer) 304.
Vos van Weei 113.
Vosch 7.

.

Vosch van Avesaat 370.
Voss (van) 104.
Vossius 79.
Voswinkel 323.
Vreede  244. 246.
Vriend (dej 352.
Vries (de) 20, 38,
Vriesen  174, 209.
Vroe (Bijl de) 125
Vrolo 192.
Vrijthoff 343.
Vulder  186, 278.
Vuyst 31.

W.

185, 352.

Waal (de) 31, 127, 319, 320.
Wachendorff (van) 10, 280.
Wachman 127.
Wachmans (Anssem) 376.
Wade (van der) 128, 192
Wael (de) 10.
Waeyen (van der) 128.
Wagenmaecker 74.
Wagewijn 228.
Wakker (van Medenbach) 62.
Wal (van der) 27. 366.
Walcheren (ván) ‘186.
Waldeck (van) 41.
Waldrick 78. ’ .
Wale 20.
Walen 286.
Walewyns 184.
Wall (van de) 279.
Wall (van den) 110.
Walraven gen. Kundenich 154.
Walree 317.
Walta (van) 81, 120.
Walyen 157.
Wameling 364.
Wanroy -(Utenham  van) 24.
Want (van der) 191.
Wantenaer 287.
Wap 372.
Wardel 287.
Was 308.
Wasman 308.
Wassenaer (van) 203, 261,

265, 271,’ 311, 315, 333.

Wassenbergh 276. ’
Wassenburgh 41.
Wassenhoven (van) 352.
Water (te) 28.
Water (van de) 286, 320.
Waterbeek 284, 318.
Wat&@; ;;;n der)  203,

Wechgelt ivan)’ 306.
Wee (van) 84.
Wee (de) 348.
W;e& (van) 20, 28, 13O-

Wee& (Bosch van) 131. ‘5:
W’eelden  (van) 218.
Weerenberg 160, 253. .
Weerman 317.
Weert (van) 183.
Weidenbach 254, 286.
Weidnerus 185.
Weigall 20.
Wete (vm) 88, 123.

Wel (van’der) 351.
Welber (ter) 173, 212, 214.
Wel1 ( 8anders van) 305.
Welters 116, 276.
Wely (van) 380, 384.
Wenckebach 343.
W;;;kum Pannekoeck ( v a n )

Wendbejel 363.
Wendt (de) 154.
Wenkum (van) 107, 108. I
Wenniger 266, 268, 269.
Wyeniger (Maillette de Buy)

Wens’ 117.
Wentholt 135, 136, 139, 175,

189, 192, 254.
Wentz 117.
Werck (de) 251, 252.
Werck (van de) 282, 284, 318.
Werck (van der) 247, 248.
Wercke (van de) 256.
Werckhoven (van) 341.
Werff (van der) 255.
Werken (van der) 285.
Werkhoven (van) 323.
Werninck 137.
Werth (von de) 306.
Wertmeulen 157.
Wertmölen 157.
Werumeus 115.
Werve (van de) 151.
Werven (van) 367.
Wessels 93, 186.
Wessem (van) 308.
Wessemael (van) 235.
Westenberg 254.
Westenhoven 305.
Westerholt 104.
Wester10 307.
Westerwoudt 60.
Wevelinchoven (van) 342. s
Weyden (van der) 31, 286.
Weyers 223, 224, 255, 320.
Weyers (van Andel)  224.
Weyerstraes 287.
Weyman 56.
Wiarda 78.
Wicherlinck 308.
Wichman 212, 214.
Wichmans 278.
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Wied (von) 359.
Wiele (Stalpaert van der) 143.
Wieringen (van) 63, 245.
Wiersen 308.
Wierts 344.
Wierus 184.
Wigelius 77.
Wiggerinck 192.
Wike (uter)  236, 239.
Wildbergh 368.
Wilde (de) 20, 151, 251, 364.
Wildrik 137.
Wilkens 125, 312.
Willebois (de) 372.
Willemse 63.
Willeras de Witte 40.
Willigen (van der) 18, 192,

255.
Willink  157.
Willmott 58.
Wiloby 93.
Wilt (de) 7, 319.
Winckell (Ten) 183.
Winden (van) 151.
Winnegim (van) 9.
Winnen 184.
Winolts 177.
Wintershoven (van) 8, 52.
Wintgens 279, 280, 313.

Wintges von Wintgeshof 313.
Winthuysen 23.
Wisch (van) 232.
Wit (de) 94, 253.
With (de) 114.
Witschill 94.
Witte (de) 37.
Witten 53, 109, 110.
Wif:yh;;rst (van) 106, 185,

Woesiijne (van de) 303.
Wolf-Metternich 23.
Wolff 276.
Wolffsz  107
Wolfpudt (van de) 36.
Wolfsen  107. 256.
Wolfson 212:
Wolters 94.
Woltrinx 9, 10.
Woude (van den) 262, 297,

298.
Woudenberg (van) 135.
Wouters 53.
Wtewaal 63, 64.
Wulfers 79, 187.
Wunder 184.
Wunderinck 177.
Wurm (de) 224.
Wijbo 273.

Wijchgel 310.
Wijc (uter)  266 .
Wijck (van) 341.
Wyck (van der) 140.
Wykerslooth (van) 3, 8.
Wijgaertsberch 72.
Wijhe (van) 105, 231, 342.
Wykerslooth (van) 47.
Wijlder (de) 152.
Wylich (van) 255, 315.
Wijn (de) 247.
Wynbeek 31.
Wijnbergen (van) 107-110.
Wijnen 275.
Wijnolts 210.
Wijnpersse (van de) 141.
Wijnstok 368.
Wyntgens 117, 281.
Wys (de) 26, 56-60, 152.
Wijsman 287.
Wijts 304.

Y.
Ylem (van) 125, 127, 128.
Ypelaer 74.
I Jsseldijk (van) 344.
IJsselt (van) 132, 134.
Yvoy (van Hangest d’) 272.
Yzendoorn (van) 20.

Z.
Zaal 138.
Zandt 182.
Zandwijck (van) 342.
Zas 342.
Zee (van) 18.
Zelst (van) 336-338.
Zeper 192, 254.
Zeventer (van) 109.
Zobelen (de) 116.
Zolicoffer 160.
Zomerdijk 378.
Zon (van der) 320.
Zurck (van) 138.
Zutphen (van) 4.
Zuylen  (van) 31, 32, 95, la3,

128, 131, 134, 226, 232.
Zuylen  van Anholt  226.
Zuylen  van Natewisch (van)

232.
Zuylen  van Nievelt (van) 231,

272.
Zwaefken 183.
Zijde (van der) 112.
Zijderveld 368.
Zyll (van) 7, 84, 183, 249.
Zijnen 83.
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