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M A A N D B L A D
VAN HET

Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederlandsche  Leeuw”,
k -,<

Dit blad versohijnt  maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootschap gratie toegezonden.

Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het
Maandblad, zoomede  opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den re d a o t e u r Dr. TH. R.
V A L C K  LUCASSEN,  huire r4parre~heide,  Drieberger&.

De jaarlijkaohe  oontributie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te ‘e Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen,fl5.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementspr~s  van fiO.-per jaargang.
Postrekening van den penningmees ter No. 20210.

YY--- q

-x d
Correspondentie betreffende het Genootschap

(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te richten tot den e e o r e t a r i 8 Dr. E. J. THOMAEREN
a THUEEBINK  YAN  DEB  HO O P, Bweelinckslr. 50, ‘S GW.-
aenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
t o t  d e n  b i b l i o t b e c a r i g  BleGjonburg  5, ‘s&a
venhage.

De Bibliotheek, gevestigd Blej’enburg 5, ‘s-Graven-
hage,  is voor de leden geopend iederen Maandag
van 3-5 uur.

fU---- ~_~_ q

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

~_~_
x O. 1. XLVII" Jaargang. Januari 1928.

BESTUURSBERICHTEN.
Tegelijk met dit nummer worden titel, in 11 o u d en

l e x i c o g r a p h i s c h  n a a m r e g i s t e r ,  b e h o o r e n d e  b i j
den XLVon jaa rgang , zoomede  de  to t  op  1  Januar i
1928 bijgewerkte 1 e d e n 1 ij s t verzonden.

Th. graaf de Renesse t.
Aan het einde van de vorige maand overleed in den

ouderdom van 73 jaren de bekende Belgische heraldi-
cus Theodore graaf de Renesse, uit het oud-adellijk
Zeeuwsche geslacht van dien naam, in leven senator,
gouverneur der Belgische provincie Limburg en presi-
dent van het Conseil héraldique daar te lande. Van de
vele belangrijke werken, die van zijn hand het licht
zagen, heeft zijn Dictionnaire des Figures Héraldiques
wel de meeste bekendheid verworven. Met het samen-
stellen van dit werk, dat het mogelijk maakt geslachts-
wapens, voor zoover  z;j in Rietstap’s Armorial  Général
beschreven zijn, uit de wapenfiguren  te determineeren,
heeft hij talloos velen aan zich verplicht. Dit was dan
ook de reden dat graaf de Renesse, die reeds één jaar
na de oprichting als lid tot ons Genootschap was toe-
getreden eu in 1893 tot correspondeerend lid was be-
noemd, in 1895 het eerelidmaatschap  deelachtig werd.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. Mr. E. H. E. TEDINO VAN BERRROUT Bloemendaal.

huize ‘t Heuveltje.

F. J. HERNAN  . . . . . . . . . ‘s-Gravelahuge.
Segbroeklaan 8

Mr. C. G. J ORDENS . . . , . . . ‘s-Gravenhage.
uan der Woevtstraat  32

Jhr. Mr. Dr. H. A. VAN KARNEBEEK  . ‘ s -Gravenhage .
Comm. der Koningin in Z.-Holland. van Stolk,weg  23

F. E. EVERWIJN  LANGE . . . . . . Naam.
Burgem. huize Zoonne-Kanje
W. C. LOUDOX . . . . . . . . . Huis ter Heide.

huize Lixìa

1
E
K. W. G. R AS B.DzN.  . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Secretaris Oranje.Nossau Museum. A’ieuzue  Parklaan  63.
L. F. C. baron S C R I M M E L P E N N I N C K  V A N

DER OYE . . . . . . . . . . II’asse,~aa~-.
I&.ze Duinzand, Gr. Haesebroekscheweg.

Jhr. G. F. VAN TETS VAN G O I D S C H A L X O O R D Zeist.
huize  ‘t Valckenbosch.

Nr. J. T ONCKENS . . . . . . . . ‘s-Gm.venh,age.
Secret.. Directie Bataafache Javastraat  106.

Brandwaarborg Mij.

Contributie.
De Penningmeester verzoekt den Leden, ter vermij-

ding van hooge invorderingskosten, hunne contributie
te willen voldoen door storting van het bedrag op de
postrekening van het Genootschap (No. 20910) of door
toezending per postwissel aan ziju.  adres: Jhr. H. Trip,
Nassau-Zuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage.

Na 1 Maart zal over de niet-betaalde contributie met
verhooging van inningskosten worden beschikt.

Documentatiebureau (sectie 11, heraldiek).
Het Bestuur deelt mede, dat de heer R. T. M u schar t

zich tot zijn leedwezen genoodzaakt heeft gezien van
zijn taak als leider van bovengenoemde sectie ontheffing
te vragen, welke hem in groote erkentelijkheid voor het
vele, dat door hem in die functie werd verricht, met
ingang van 1 Jan. 1.1. is verleend.

Voorloopig kunnen vra,gen op wapenkundig gebied
dus niet meer rechtstreeks aan voornoemde sectie worden
gericht.  Zij kunnen echter evenals tot  dusver,  voor-
zoover de plaatsruimte het toelaat, in de rubriek ,Vragen
en antwoorden” van het maandblad worden opgenomen.

Aanwinsten der Bibliotheek.
S t e v e n s o n, E L. Willem Janszoon  Blueu 157 l-

1638.  B sketch of his life and work with an especial



reference  to his large  workmap of 1606 . . . etc. New-
York 1914.

(Cfeschenk  van den heer Dr. H. E. Greve).

Pos w i c k, E. Kurzgefasste Widerlegung für den Gra-
fen von Lannoy-Cleruaux, Sohn Seiner Durchlaucht des
Grafen Edgard von Lannoy-Clervaux fiioften  Fürsten
zu Rheina Wolbeck . . . etc. Brussel 1913.

(Geschenk van den heer J. S. Willems-le  Clercq.)

L e n n e p, F. K. v a n. Verzameling van oorkonden
betrekking hebbende op het geslacht vun Lejznep.  Dl.
11 en 111. Deventer-Bonn 1927.

(Qeschenk  van den Sch&jver).

Moes ,  E .  W.  en  Biema, E .  van .  De  na t iona le
konst-gallerij  en het Koninklijk museum. Bijdrage tot
de geschiedenis van het Rijksmuseum. Amsterdam 1909.

(Geschenk van den heer G. Halzoasse).

Ree ss e, J. J. De suikerhandel van Amsterdam v a n
1813 tot 1894. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis
des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verza-
meld en samengesteld. ‘s-Gravenhage 1911.

(Geschenk a. 8.)

0 m a n, C h. Castles. London 1926.
(Geschenk va» den heer Mr. A. S. Miedema).

W a gner, J. D. De kapel te Bronkhorst. Overdr. uit
het archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom
Utrecht. 2 pl. z. j. (Geschenk van den Schrijcer).

(3 ave 118. E. Généalogie de la famille  VzXotte.  2 dln.
Brive 1919-1920.

(Geschenk van den heer W. J. J. C. Bajleueld).

S a in t-S au d, de. Recherches sur le Périgord  et ses
fami l les .  VIII. Ex-libris d’ H. de Bertin et de C. de
Beaumont, premiers barons du Périgord. Perigueux 1916.

(Geschenk a. 0.)

Hautefort et ses seigneurs. Souvenir du dépôt die
840  régiment d’ infanterie en 1916---1916  par un oa-
poral de la c. h. r. Deuxième édition, revue et corrigée
par Emile Gavelle. Toulouse 1922. (Geschenk a. b.)

Le ch n er, C. S. Genealogie Olterbein. Leiden 1927.
(Geschenk van den bchrijcer).

Sim ons, A. Over ‘t kasteel van Antwerpen. Utrecht
1831. (Geschenk van Mr. E. J. Th. à Th. lt. d. Hoop).

Sö h n g e n, W. Geschichte der Staat  Hachenbtcrg.  Zu-
gleich Festschrift zur Sechshundertjahrfeier der Staat.
Erster Teil. Hachenburg [z.j.].

(Geschenk van den heer T. J. Hoffma%).

Boetticher,  W. von. GeschichtedesOberlausitzischen
Adels  und seiner Güter, 1636-1816. Band 2. Oberlösz-
nitz bei Dresden 1913. (Geschenk a. 0.).

Graswinckel, D. P. M. Klappers op den inventaris
van de rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche
enclaves in Gelderland 164311816. MS.

(Geschenk van den bchrguer).

Ros i er, W. D. H. Geslachtslijst van de familie Schoute.

4

Samengesteld in opdracht en met medewerking van D.
Schoute Cornz. Bloemendaal 1927.

(Geschenk van den heer 11’. D. fl. Rosier).

Een vergeten tak van het geslacht de Gijselaer
en een weinig bekend kunstenaar,

door P. M. VAN WA L C H R E N.

Ja/l Willemsz.  van I,Valcheren,  voorlezer en voorzanger
ten Dom te Utrecht, had uit zijn huwelijk met Petronella
(Nelletge) Steen, dochter van den havenmeester Cornelis
Pietersx. en Sara de Goyer, een zoon IC’iliem, die blijkens
het Kerkel.  huw. int. reg. te Amsterdam den 8.8.1670
aanteekende als boeckvercooper, out 29 jaren, met Maria
de Gijselaers,  van A., out 26 jaren, geads. met Mr. Cor-
nelis  de Gijselaer  haer  vader, op de Singel. Nu werden
uit eerstgenoemd huwelijk te U. twee Willem’s geboren,
op 7.10.1641 en op 17.3.1643, zoodat ik vermoed, dat
Willem (7. W. ziin  geboortejaar verward heeft met dat

” - ”

van zijn jonggestorven gelijknamigen broeder. Hij was
boekverkooner en uitgever l! en custos der stadsbiblio-
theek  (aanges te ld  13’112-1686  op ord. tractement  van
80 gld). Door zijn slordig beheer raakten een 100tal
boeken zoek en hijzelf 1812.1702  in de gijzeling. Volgens
,de Utrechtscha universiteitsbibliotheek” door J. F. van
Someren kwamen de meeste boeken terecht en was de
schade niet groot, zoodat de zaak met een sisser afliep
en hij 26.3.1703 uit de detentie werd ontslagen. Bij het
onderzoek naar de afstamming zijner vrouw bleek mij,
dat Cornelis  de G$sebaer  van Uytrecht,  chyrurgijn, oud
23 jaren, wonende op de Breestraet,  te A’dam aanteekende
den 21.1.1644 met Ludezuijn  Jacobs van A., oud 30 jaren,
geen ouders hebbende, geads. met haer petemoy Mavia
Vincent,  woonende in de Warmoestraet,  en dat zij
13-2-1644 te Ouderkerk gehuwd zijn. In een acte van
8.11.1669 voor den Utrechtschen not. J. v. Vechoven
verklaren Willemijnije  de Gijselaer  en haar zuster Margaret
de Gijselaer  en desselfs man en Cornelis de Gijselaer,
wonende tot A’dam, kinderen van Cornelia  van Riebeeck,
die wede was van haer sal. vader Nicolaes  de Gijzelaer,
dat haer  moeder den 4don Nov. te A’dam overleden was.

Het huwelijk van Cornelis’ouders  vond ik aangeteekend
te Leiden 24.3.1616: l%icolaes  de Ghijselaer,  schilder, jong-
man van Leyden, vergeselschapt met Isaack Franszen
van den Bergh zijn zwager, met Cornelia van Rybeeclc
jongedochter van Uitrecht, wonende aldaer die zelfs niet
is gecompareert, dan is hen attestatie gegeven om de
gêboden  tot Uytrecht te doen geven. Vervolgens te IJ.:
Cornelia  va’yl  Rybeck  en Xcolaes  de Gijselaer,  g e t r o u t
in de buerkerck, wonende in de karkebrugge 7.4.1616.

Daar nu zoowel Cornebis als Nicolaas kenmerkende
namen zijn voor het geslacht de Gijselaer,  wendde ik mij
tot  Jhr .  Mr.  Dr.  N.  de Gijselaer  te Leiden, die mij
met buitengewone welwillendheid verlof gaf zijn familie-
archief te raadplegen. Het bevatte echter slechts een
losse aanteekening  uit E. Bénézit. Dictionnaire  de pein-
tres: ,,Nicolaes  de Gijselaer,  peintre d’histoire et d’architec-
ture n8 a Leyde entre  1690-96  mort après 1664. Doyen

1) samen met Meynardus van Dreunen. Zie o. 8. een request
in de resolutiën van H.H.M. 1686: daar de verkoop van hun werk
van IJsbrand van Diemerbroeck belet werd te Brinkfort  door een
nadruk  van den boekverkooper de Fournes te Genève.
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de la Gilde d’iitrecht  en 1616”. Deze opgaven,  die zooals
ik vond, onjuist zijn, vermocht ik ook van elders niet

museum te A. werk van zijn hand bezitten, is er vrijwei
niets van hem bekend. Voor alle zekerheid nam ik een

aan te vullen. Behalve de vermelding, dat zijn schil- afschrift va,n de eerste generaties de Qijselaer,  zooals
derijen veelal architectonische voorstellingen zijn, gestof- de familiepapieren deze opgaven.
feerd door figuren en dat weenen  zoowel als het Rijks-

Cornelis de GGseEu,er  van Ophesseling

Adriaan ~onzelisz. Willem ‘Cornelisz.

I ’
Cornelis Ariensz.

I

I
Geleyn,  geen kinderen.

Cornelia  can Riebeeck);  voor ‘t  overige benoemt zij tot
algeheel erfgenaam haar zoon flicolaas de G. Dan blijkt,
dat haar zoon Jacob haar veel verdriet heeft veroor-
zaakt en volgt een staat van hetgeen hij meer dan de
anderen genoten heeft uit zijns vaders nalatenschap,
welke rekening berust onder Pieter Simonsz. te Dor-
drecht. Hij heeft 1689 g. ontvangen of 989 te veel. Toch
verzoekt zij den erfgenamen hem, indien hij dit bedrag
terugbetaalt ,  zijn leget.  portie uit te keeren  en vooral
zijn 2 kinderen, die zij verzorgd heeft, zich te willen
aannemen.

I i
Jacob Cornelisz. Geleyn  Cornelisz.

I
Cornelis Cornelisz.

raed i. Dordrecht 1576 woonde 1583 in ,Hamborgh” onthoofd om de religie 1572
oud raed in wette 1568 (wordt elders zoon van Koppen de G. te Dordrecht genoemd)

X
Adriaentje  Adriae?asdtr.

dood in 1577 2.7.

I ’ I I
Cornelis Jacobs de Gijselaer Jacob Jacobs de G. Adriaan Jacobsx.

X X 28.30.1576 D. had een dochter.
Maritje  Matthipdtr. Griete Ariaensdtr.

Ik weet niet of de redactie van N.A. deze opgave
gekend of haar als onjuist verworpen heeft, maar ik
vond veel, dat, er mee overeenstemde. Nu zij mij echter
niets kon leeren  over den schilder &icolaas,  onderzocht
ik het Not. archief te Leiden en vond: not. P. Cl. van
Rhijn. 9 .4 .1623 Nicolaos  de Ghijselaer,  woonachtig te
Utrecht, bejaerde zoone van wijlen Jacob de Qhijselaer,
g e w o n n e n  b i j  Margaretha Adriaens  beyden sal . ,  voor
hem zelf en als voogt over de nagelaten weese  van
Magdalena Jacobs de Gijselaer zijn sal. suster, daer
vader van is Isaac .Franst  oan den Berg, machtigt Peter
Dircsz. van Leeuwen, notaris publiyue, speciaal om te
compareeren voor schout en schepenen van Leyderdorp
om renten te innen van Mat*gareta  Adriaensz.  Er blijkt
uit dat z[j. ook hypotheek heeft bij Dordrecht.

Daar  zy kort te voren moest gestorven zijn, raad-
pleegde ik het begraaf boek en vond op 5.3.1623 Qriet-
gen Arensen,  Pieterskerckstraet, begraven in de P.K.
De volgende acte, van haar testament, bevestigt dit.

Not. Pieter Dircx van Leeuwen. 28.5.1619 testament
van Margareta Adriaensdtr. laetst wede van Jan Marcusz
van Ypre, in sijn leven waard in den vechtenden leeuw
binnen Leyden, verklaert, dat zij. hare 3 kinderen, die
zij gewonnen heeft bij Jacob de Gqselaer, genaamd Jacob,
Nycolaas  en Magdalena,  ten volle voldaen en betaald
heeft van hun vaders erfenis, zooals blijkt uit de acte
van vertichting  voor schepenen der stede van Dordrecht,
n.1. Thomas van den Honaert Rochusz., Thomas de Wit,
heeren  Willemsz  en Adriaan Brants Jansz op 24.10.1588.
Zij vermaakt aan Isaac Fransz  van den Bergh en Mag-
dalena  Tacobsdtr.  de Gijselner  600 g. met haar gr. zilveren
schael en vergulde schroef en aan hun kinderen 300 g.
met den grooten  zilveren bierbeker, dit alles in plaats
van het huis en erf, staande aan de W.zijde  van St Pie-
terskerkgraft, nu St Pieterskerkstraat, dat zij haar dochter
bij de huw. voorw. (10.10.1606 not. Jan van Hout) ge-
geven heeft;  aan flicolaas 300 g. (bij  zi jn dood aan

Deze Jacob Jacobs de Gijselaer was als hoedestoffeerder,
jonggesel van Dordrecht, wonende te A’dam, te Leiden
3 0 . 6 . 1 6 0 4  aangeteokend  met Vrouwtjela  Winfers Eg-
Irertsdtr.  van Steenwyc j.d. mede wonende tot A’dam.

Voogdenboek fol .  156: Dr Anthonius Fisius, prof.
Theologie in de Universiteit alhier ende Claes van der
Nleer, secretaris van de weescamer,  gebeden vrunden, zijn
voogden  gestelt  over de 2 kinderen van Jacob  Jacobsz.
de Gijselaer en Vrouwfje  Winters als medeerfgenamen
van  .&!argrieta  Adriaensdtr.  wede van J a n  Mnrcus v a n
Ypre 1 6 . 1 6 2 3 .  - Reg. van groote bewijzen  fol .  284:
Nicolaes  de Gìjselner  en Andries van Rybeeck, verwer,
voogden van de nagelaten kinderen van 2CfagdaleHa  Jacob
de Gijselaer en Ysaac Frans van den Berch, schout te
Voorhou t ,  trefYen een overeenkomst met bovengen.
voogden; de kinderen zijn alleen in de simpele legitime
portie gejustitieerd,  mits teruggevende ‘tgeen  de vader
meer genoten heeft 31.5.1624. - Weeskameral,chief  131 D
fol. 253: Voor de schepenen van L. compareert Vrouwtje
Winters, wede van Jacob Jacobsz. de QQselaer  als moeder
en erfgenaam van haar overleden zoon Jacob en Willem
Jourdiaens, brandawijnbrander alhier, getrout met Hen-
riclcje Jacobsdtr. Gijselaer voor sijn huisvrouws overl.
broeder. 16.6.1628. .

Er woonden echter nog meer de Gijselaer’s  te Leiden,
zooals het volgende uitwijst:
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Cornelis de G$elaer,  f v60r  1550
X Lysbeth Adriaensdtr.

Zij X 20 Adriaen Dircksz.  Black

I
Jacob Cornelisz.  de Ggselaer, raed in wette 1562 te D.

I I
Jacob Jacobsz. de G$selaer Nicolaas de Gijselaer

hoedenstoffeerder schilder, deken van
geb. Dordrecht 1579, dood in 1628 St. Lucasgilde te U. 1616

X Leiden 30.6.1604 geb. Dordrecht 1583
Vrouwtje Winters Egbertsdr. -f Amst,erdam?  1654/9

geb. Steenwijk. X Utrecht 7.4.1616
Cornelia van Riebeeck

geb.
-/- Amsterdam 4.11.1659.

I

Comelis  Jacob&. de Gyselaer Jacob Jacobsz. de &selaer, -i_ vóór 1588 D. Adriaan Jacoi>sz. de GZjselaer

I
X 28.10.1576 Dordrecht Margaretha  Adriaensdfr. droogscheerder

geb. D. 1560, begr. Leiden P. IC. 5.8.1633, testeert 28.5.1619 -1 Leiden + Nov. 1607
het tegenwoordig geslacht X 2O Jan Marcusz.  van Ypre, behalve 1 of meer zoons

de Gijselaer. waard in den Vechtenden Leeuw te L., -1 vóór 1600. buitenslands
I

I
Magdalena Jacob&.  de G.

I 1’ I
Jacob D i r c k  Adriaenfje

geb. Dordrecht 1581 de Gfjselaer X
dood in 1623 koopulan Alewcn

X Leiden 1605 te A’dam. van der Aa.
Isaiic Fransz.  van den Bergh

geb. Leiden 1578
collecteur wijnimpost
s c h o u t  v a n  Voorhoutj

xu. van Frans Tsaäcsz.  v. d. H.

I ‘1 I ’ I
Jacob Hearickje Jacob&.  Willenz~ntje Cornelis de Gcselaer,  chirurgijn te A’dam,

I I 1

Margariet Jacobus”
de GGselaer de GGselaer de GQselaer geb. Utrecht 162OjSl  X A’dam 13.2.1644 cie GGselaer

-t_ 1628. X -f Utrecht Ludewijn  Jacobs, geb. 1613. y ged.
Willem 22.1.1703. t Utrecht

Jourdiaensz.
I

Maria de Gijselaer, geb. A’dam 1648 X A’dam 21.8.1670 17.2.1651.
brandewijn brander. Willem Jansz.  va?l  Walcheren, custos stadsbibl., boek-

verkooper en uitgever, geb. Utrecht 17.3.1643.

Not. J.acob Jansz. Verwey. 26.11.1607. Inventaris van
zeekere  cleeren , toebehoort hebbende wijlen A r i e n
Jncobsz .  de  Gfjselaer  ten huize van Jan Gerri ts  de
Goede, wonende binnen Leiden en gebracht ten huize
van zijn neve Isaüc  vau  depa  Bergh in de mandemaeckers-
steegh, benevens een obligatie en een project van een
testament.  Hierop volgen: de kleeren,  een obligatie
van 632 g. sprekende op Cornelis Symonsz. van Dam
en zeker project van een testament, gedaen schrijven
bij Adriaen Jacobsz., doch niet volcomelycken gepas-
seert. Hij was blijkbaar bij een bezoek aan dien J. G. de
Goede overleden of aldaar binnengedragen, want een
inboedel, die hem doet kennen als gegoed, berustte ergens
anders, terwijl de tekst doet vermoeden, dat hg ook
elders (misschien te A’dam?) een woonplaats of althans
goederenvoorraad had.

id. Inventaris van zekere meubels ten huize van Jacob
Meurs, saeydrapier, waar Adriaen Jacobs Gijselaer bij
sijn leven gewoont  heeft en zijn goederen berustten voor
sooveel hij binnen Leiden was hebbende en gebruikende,
g e d a e n  maeken  bij J a c o b  e n  Dirck Adriaenszo?aen,
zijn  kinderen, van zijn zonen hier te lande zijnde, en
Aleuxjn  van der A.a als man en voogd van Adriaejltje
Adriaensz. zijn dochter. Onder deze meubelen trekken
de opmerkzaamheid : ,twee hooffden van steen, uit-
steeckende uit 2 ruyten”, denkelijk basreliefs met uit-
komende koppen in ruitvormige houten lijsten, 4 droog-
scheerdersscharen, waaruit ik zijn beroep afleid en 4
pourtraitten, waarvan een ,de tronie van koningin Elisa-
beth” schgnt  te wezen. Zou het gewaagd zijn te ver-
onderstellen, dat bij zijn schilderijen, waaronder ook een
wonderdadige spijziging was, zich werk van zijn neef

Nicolaas bevond? Met een acte van not. Jacob Jans
Verwey 31.3.1613, waarin optreedt .Zstrcrc VWU  delz  Bergh,
oud omtrent 35 jaar, ter requeste  van Jacob de Gijselaer,
koopman te A’dam, uit naam van de erfgenamen van
Adriaen Jacobsz. de Gijselaer zijn sal. vader; van not.
Jan van Cortenbosch 1’7.11.1600,  waarin Grielje  Adriaens-
dtr., laetst wedo Jan.  _&i’am,m.  van  Ypre,  o u d  o m t r e n t
40 jaren en van not. Jac. van Tetrode 16.3.1605,  waarin
Isaac v. d. Berg, oud omtrent 27 jaar, als collecteur van
den wijnimpost voorkomt, eindigde ik mijn onderzoek
in Leiden.

De heer J. L. van Dalen, archivaris van Dordrecht,
was zoo vriendelijk mij op mijn schrijven mee te deelen,
dat de acte van 24.10.1588, waarop Grielje  Adriaensz.
zich beriep, nog’ bestond en aldus luidde: Roerende de
doodt van Jacob Jacobsz. Gh.$elaer.  Actum coram Thomas
van den Honert ende Adriaen Brants Jansz.  den XXIIIIell
Octob. 1588. Grielgelz  Adriaensdr.  wed. van wijlen Jacob
Jacobsz. voirnomt mit haeren  gecoren voochd ter eenre
ende Adviaen  Jacobsz. Gijselner,  als oom ende bestorven
voochd van de drye nagelaeten  weeskinderen van wijlen
Jacob Jacobsz. vrz. met naemen  JncoO out omtrent negen
jaeren, &!agdalena,  out omtren t  seven  jaaren ende  Claes
out omtrent vijff jaren, geprocreert bij de voorsz.  Grietgeil
Adriaensdtr,  mit consent van heeren  Burgemm. ende
dye van den Gerechte der stede yan Dordrecht ,  als
oppervoochden ter andere sijde, ende bekende de voirsz.
comparanten in de qualit8 als voren mit malcanderen
geschift, gescheyden  ende gedeelt  te hebben enz. R. A.
no ‘718.

Voorts gaf ZEd. nog de volgende aanteekeningen  :
28.6.1550  Jacob Cornelisx.  Gijseker verkooptaan Lijsbeth
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Adriaensdr., wed. wijlen Adriaen Dircxt. Black,  syn moeder
een  losrente  van 12 car.  g. R. A. no 6 9 6 .

Jacob de Gijselaer  heeft een huis in Heer Matthijs-
straet 9.2.1663/4. R. A. n” 699.

stond- ook vast, dat de goederen van den overledene
onder dat gericht gelegen waren.

Jacob Cornelisz.  Gijselaer, raedt in wette, verklaart
26.10.1561  gekocht te hebben van Willem Strachy, coop-
man van Colcester in Engeland, elf  corte  g r a e u w e n
(stukken laken) van ‘t maecsel van Jan Starhjncx  sijn
huysvrouwen vader 11.6.1562. R. A. 703.

Jacob Jacobsz. Giseler is 2810.1676  te Dordrecht ge-
trouwd met Griete Ariaensdr. beiden van Dordrecht.

Het zou van belang zijn te weten of van deze oudste
de Gijselaer’s  een zegel bekend is zonder den toren, die
toch wel het wapen van ,,Hamborgh”  voorstelt.

Een onderzoek in de oudere Recognitieboeken van
Harderwijk leverde nu eenige acten op, waarin de te
Zutphen 1604 genoemde ooms Derrick  en Johan Verhuel
als broeders te Harderwijk voorkomen. B.V . 23 Jan.
1601 (Recognitieboek, dl. 1693-1601) : Harbert Hen-
ricxszn.  en Dirrick Gis b er t s z. Perhoel  worden borgen
voor Henric Thoniszn. en Jan Gis b e r t s z. Verhoel voor
alzulke administratie en momberschap als de twee laatst-
genoemden aangenomen hebben over Goosseli, Hartget
en Jutte, onmondige kinderen, nagelaten door Gerr i t
Hermans  Velick.

De afstamming van het geslacht Ver Huell,
door  W. WI J N A E N D T S  V A N  R E S A N D T .

In dit Maandblad, jaarg. 1926, k. 285, deelde ons
medelid Mr. A. Staring  eenige gegevens mede over den
proost en kanunnik van St. Marie Johannes  Verhuel
(t 1619) en den kanunnik ten Dom Jan Verhuel (1630),
welke hetzelfde wapen voerden als het in 1840 in den
Nederl. Adel verheven geslacht Ver Huell, dat uit Zut-
phen stamde.

De heer Staring  meende, dat eerstgenoemde kanun-
nik misschien dezelfde persoon was als de Johan Verhuel,
die een broeder was van den tot dusver bekenden stam-
vader Quirijn Yerhuel, die sedert 1580 te Zutphon voor-
komt, zoodat het Zutphensche geslacht dan uit Utrecht
herkomstig zou zijn.

In hetzelfde deel komt de broeder Jan op 20 Aug.
1696 voor in de volgende acte, waaruit wederom blijkt,
dat zijn vader, en dus ook de vader van QuirEjn ver-
huel,  Gijsbert  heette, zoodat Quirijn’s  oudst,e  zoon naar
dezen Gijsbert genoemd was geworden : Jan Gijsbertszn.
Verhoel en Neeltgen  Germcrns, echtelieden, bekennen,
dat zij met schout en schepenen van Outdorp buiten
Alkmaar, een accoord hebben gemaakt over het aan-
nemen en onderhouden door Perhuel en zijn vrouw van
een weeskind uit dat dorp genaamd Willem Jans. 1)

Nog in vele schepenacten komen Jan en Dirk Ver-
huel  voor; er blijkt uit, dat zij procureurs te Harderwijk
waren.

Blijkens eene - ook door den heer Staring  vermelde -
Zutphensche acte van 1604 bekent 1;261gert  Scholwick,
yeduwe van Quirijn Verhuel ,  op 9 Oct. van dat jaar
(toen z$ op het punt stond te hertrouwen met Peter Sets)
aan haar 2 zonen Gisbert en Gerrit Yerhuet hun zaligen
vaders goed, n.1. elk 600 dalers, en geschiedde zulks
ten overstaan o.a. van de ooms dier twee zonen, Derrick
en Johan Perhuel, zoodat Quirijn, Derrick en J o h a n
broeders moeten zijn geweest.

Ook de verschillende huwelijken dezer twee broeders
werden in het oudste trouwboek van Harderwijk gevonden :

4 Juli 1593. Jan Verheul, van Zutphen en heeltgen
Germans, Jan TVillenas  nagelaten weduwe.

17 Febr. 1594. Derick Verheul en Albertgen Germans,
vafa  Harderwick.

29 Oct. 1615. Derrick Yerhoel  en Thoenisgen Harmens,
beyde  hier woraende.

20 Juli 1625. Jan Verhoel, van Harderw$k,  en Griet-
geh Jans, van IFesterholt.

27 Nou. 1630. Derc G ijs b erts s Perheui en Grietgen
Peters.

Onlangs vond ik een acte, waaruit de plaats van her-
komst dezer 3 broeders bleek en deel daartoe vooraf
mede, dat de hierboven genoemde tweede zoon van Qui-
rijn Perhuell,  n.1. Gerrit of Gerhard Verhuell, later kapi-
tein van een comp. voetknechten, te Zutphen 17 Mei
1616 huwde met Hermanna  Tiedeman (zie ook Ned. Adels-
boek, jg. 1918, de 10 en 110 generatie van het geslacht
Ver Huell, blz. 178).

Het is dus deze 3e echtgenoote,  die in de hierboven
medegedeelde acte van 13 Febr. 1634 als weduwe v a n
Di,rick Verhoel voorkomt.

In het Recognitieboek van Harder wijk, dl. 1632-
1642, komt n.1. een acte voor van 13 Febr. 1634, waarbij
Gerhard Verhoel, kapitein van een comp. voetknechten,
en juffr. Hermanna  Tidemans, zijn huisvrouw, benevens
Willemke Verhoel, gehuwd met Willem Janss Szcanckert,
bekennen dat Griete Peters, de weduwe van Dirick Ver-
hoel,  die o o m van de comparanten was, hun afrekening
gedaan heeft van het versterf en de nalatenschap van
dezen oom.

Dat Jan Perhuel hij zijn le huwelijk ,van Zutphen”
heet, beduidt stellig niet, dat hij er geboren was en is
een bewijs te meer voor de stelling, dat de vermelding
van een plaatsnaam in de inteekenacte, als daar niet
bepaaldehjk  het woordje ,geboortig”  aan vooraf gaat,
even goed de plaatsnaam van in’a?oning  kan beduiden.

Naar den vader Gijsbert Verhuel, die dus omstreeks
1625 moet zijn geboren, werd door mij nog geen onder-
zoek in de Harderwijksohe Schepenregisters ingesteld
- aangenomen, dat hij daarin zou voorkomen. Voor-
loopig houd ik hem afkomstig uit Utrecht, omdat in de
transportregisters dier stad een overdracht van 14 Mei
1668 voorkomt van Mr. Gijsbert Verhuel en B a r b a r a
Jaljsdr.  diens vrouw.

Het is duidelijk, dat de in 1604 in de Zutphensche
acte vermelde o om Derrick Yerhuel dezelfde persoon was
als de in de Harderwijksohe acte van 1634 als over-
leden  vermelde  oom Dirick  T’erhoel  en waar de acte
over diens nalatenschap te Harderwijk werd gepasseerd,

Of de in die zelfde Utrechtsohe registers op 8 Aug.

1) Uit do ondervolgende huwelijksacte blijkt,, dat Jan Verhcul’s vrouw
weduwe was van een Jan WiZZems;  ik veronderstel, lettende op de
namen van dit kind, dat het aaneenoman  weeskind een kind van
dezen Jnn Willems uit een eerder huwelik was.
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1660 voorkomende Melchior ffhijsbertsxoon  Verhuel, slot-
maker, gehuwd met Alidt Hermnns, van de Nijkercken,
ook een zoon is van den thans bekenden stamvader
Gijsbert  Verhu.eZ  betwijfel ik; een tamilielid  is hg zeker
en dit maakt het tevens waarschijnlijker, dat de Harder-
wijker Verh,uell’s  hun oorsprong in Utrecht vonden.

Over deze en andere Yerhuel’s te Utrecht deed de
heer J. A. M. van Oordt van Bunschoten nog eenige
mededeelingen in jg. 1927 van De Navorscher. Zoolang
de samenhang van de Yerhuel’s te Harderwijk met hunne
naamgenooten te Utrecht echter niet vast staat, hebben
deze voor de afstamming van het tegenwoordigu ge-
slacht

Ten
naam
Dirck

Ver Huell  slechts betrekkelijke Waarde. -
slotte  merken wij nog op, dat reeds in 1549 de
Verhuel te Harderwijk voorkomt, als in dat jaar
Verhuel  lid wordt van het St. Joris-Gilde aldaar. l)

Van Borselen,
door Jhr. Dr. Th. VAN R H E I N E C K  LE Y S S I U S.

Uit eene  door Dr. Henri Obreen in den voorlaatsten
jaargang van dit  maandblad 1) ter sprake gebrachte,
bij van Mieris 2) afgedrukte akte van 4 October 1326
blijkt  dat  de laatste heer van Strien uit  den gelijk-
namigen stam in 1288 eene van Borselen tot echtgenoote
had en wel eene zuster van heer Florens van Borselen.
Nu waren er volgens Dr. Obreen’s  pas gepubliceerde
genealogie van dit geslacht 3), welke op het voetspoor
van Prof. Mr. R. Fruin 4) aan veel verwarring omtrent
de oudste generaties een einde maakt, toentertijd twee
Florissen van Borselen, die ten slotte beiden den ridder-
lijken staat bereikten. De een was het hoofd van den
oudsten tak, n.1. Floris heer van Borselen en Goes, de
ander Floris heer van Scoudee, ‘jonger zoon van den
in de geschiedenis zoo bekenden heer Wolfaert  van
Borselen, heer van Veere en Zandenburch, die na den
dood van Floris V door zijn invloed op den jeugdigen
graaf Jan 1 de macht in Holland gedurende eenige
jaren feitelijk in handen had, doch in 1299 te Delft
door tegen zijn gezag opgestane poorters werd gedood.
De vraag rijst wie van deze beiden de zwager was van
den heer van Strien. Dr. Obreen heeft zonder de redenen
waarom voor ons te ontvouwen de jonkvrouwe, wier
voornaam ons onbekend bleef, tot eene zuster verklaard
van eerstgenoemden Floris. Is zulks echter wel bewezen?
In afwachting van de argumenten, welke de geachte
schrijver stellig zal kunnen aanvoeren, wil ik er mij toe
bepalen eenigein dit verband belangrijke punten op te
noemen. Mijn twijfel werd gewekt doordat Beatrys, erf-
vrouwe van Putten en Strien, kleindochter van de on-
bekende Borselsche jonkvrouwe, in 1348 5) Hendrick
heren Claesz van Borselen haren neve noemt bij gelegen-
heid dat zij hem met 32 L. ‘s jaars verlijdt. Nu komt
ongelukkigerwijs deze persoon niet voor in de genealogie
van Dr. Obreen, maar is dit geen zoon van den stam-
vader van den tak Brigdamme en zoo niet van welken
Claes dan wel ? Is deze Hendrik werkelijk een Brigdamme

1) Zie De Wapenheraut, 1897 blz. 57.
1) kolom 223.
8) 11 blz. 404.
3) Maandblad 1927 kolom 242 e. v.
dj De leenregisters van Bewesten Schelde blz. 30.
6, Leenkamer 78. fol. 246.
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lan is het waarschijnlijk dat de vrouwe van Strien tot
len tak Vere behoorde, waaruit Brigdamme sproot en
jen dochter was van heer Wolfaert, tenzg de benaming
leef op andere wijze te verklaren is. Nu was zooals
Dr. Obreen vermeldt Claes’echtgenoote VolgensReygers-
Derg Janne  van Sevenbergen. Indien dit juist is, zou
ie betiteling neef ook daar vandaan kunnen komen.
Dit is echter minder waarschijnlijk, daar desevenbergen’s
reeds in de; aanvang de 138 eeuw van de Strien’s
afsplitsen, zoodat de afstand voor eene cognatische
verwantschap wel wat ver lijkt voor de qualificatie neef.
Bij het neefschap van Hendrik heren Claesz van Borselen
sluit zich aan dat heer Florens heren Claesz van Borselen
in 1354 6) in Putten gegoed was. Dit was in ieder geval
een Brigdamme. We beschikken misschien over nog
eene  aanwijzing, n.1. het feit dat Hadewye van Strien,
dochter van den laatsten Willem heer van Strien in
een stuk van 25 November 1294 7) de vrouwe van
Randerode hare (nog in leven zijnde of eerst kort ge-
leden overleden) grootmoeder noemt. Wie was dit echter ?
Ik meen verder nog op te moeten merken dat wanneer
hr. Jan van Cruiningen in 1326 *) van Willem heer van
Strien getuigt ,,die doe ter tijt (nl. in 1288)  wilen heren
Florens zuster hadde”, wilen  niet slaat op heer Florens,
immers dan ware het reeds de eerste maal bij diens
naam geplaatst, doch op de zuster. Dit is van belang
omdat een der beide Florissen, nl. de heer van Goes
in 1326 niet meer in leven was.

Bij mijne poging om de hier behandelde vraag tot oplos-
sing te brengen, volgde ik nog een ander spoor, hetwelk
in het onderhavige geval geenszins meer licht bracht, doch
waarvan het resultaat toch wel de vermelding wa,ard is,
aangezien het de door Dr. Obreen veronderstelde ver-
schrijving in een oud leenregister tot zekerheid maakte.
Eene dochter van onze jonkvrouwe, n.1. de reeds bovenge-
noemde Hadewye van Strien noemt in eene oorkonde van
25 November 1294 “) Florens van Borselen haren oom;
deze is dan naar met zekerheid blijkt nog geen ridder. g,
Het oorkondenboek van Holland (deel 11 no. 746) spreekt
echter ao 1290 van heer Floris van Borselen,  welke
akte terecht door Dr. Obreen op den heer van Goes
wordt toegepast, onder mededeeling echter dat het toe-
kennen van den titel van heer wel op eene  verschrijving
zal berusten. Ik heb gemeend te moeten onderzosken
in hoeverre de schrijver van het Hollandsche leenkamer-
register E. L. 41. fol. 40, waaraan de akte is ontleend,
onnauwkeurig is te werk gegaan. De titel toch staat
hier zoowel in den tekst als in het opschrift. Er is
echter meer. Het bij van Mieris  1 “) afgedrukte stuk van
14 Dec. 1291 komt eveneens voor in bovengenoemd
register, vlak achter de zoo juist besproken akte.

In den tekst noemt Floris van Borselen heren Pieters-
soene  (dus de heer van Goes) zich zelven geen ridder,
doch dit geschiedt wel eens meer niet door iemand die
zelve aan het woord is; in het opschrift van dit stuk
staat echter weer heer Floris van Borselen. De akten
waarin nadien een Floris zonder ridder-titel voorkomt
en welke op den heer van Goes zijn toegepast, kunnen

6) Leenkamer 78. fol. 248~0.
7) Leenkamer 78: fol. 39.
sj Zie noot 2.
Q) Mrtandblsd  1926 kolom 170.
1”) 1 blz. 543.
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deels even goed deels beter op den zoon van Wolfaert
slaan. Bij &ne akte is zulks echter niet het geval, wijl
stellig de heer van Goes er zonder titel in voorkomt, n 1.
die van ‘7 November 1296, door van Mierisl 1) ontleend
aan een privilegeboek van de stad Goes van den Bur-
gemeester Ossewaarde. Ik heb dit boek niet ter beschik-
king, maar de gedrukte tekst ziet er niet uit als ee,ne
al te nauwkeurige copie, weshalve een nader onderzoek
hiervan noodig zou zijn, alvorens alleen op grond hier-
van het grafelijke leenregister van een driemaal her-
haalde fout te beschuldigen12).  Een dergelijk onderzoek
is echter niet noodig en Dr. Obreen heeft zooals ik
reeds opmerkte juist gezien ; de schrijver van register
E. L. 41. is inderdaad onnauwkeurig geweest.

Dit register is nl. volgens Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk:
De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en
Zeeland blz. 554 eene middeleeuwsche copie van een iets
ouder onder graaf Jan 11 ontstaan exemplaar. Dit oor-
spronkelijke register nu is deels in losse wrakke bladen
deels in stukken en brokken tot ons gekomenIs).  Ik ben
zoo gelukkig geweest de betrokken akten in dit register
terug te vinden en heb geconstateerd, dat het op folio
40 van register E. L. 41 voorkomende woord ,,heer” in
het oorspronkelijke ontbreekt en dus ook in het oorkon-
denboek geschrapt dient te worden. Merkwaardig is
echter dat deze titel ook in het oudste register telkens
in het opschrift wel voorkomt, een gevolg natuurlijk
van het feit dat het register eerst onder graaf Jan 11
is samengesteld, toen Floris van Borselen reeds lang als
ridder bekend stond. Het is dus met dergelijke opschrif-
ten oppassen. De vermelding waard is dat ook Melis
Stoke een anachronisme begaat, wanneer hij in zijne
rijmkroniekIk)  naar aanleiding van de gebeurtenissen
van 1290 nl. de verzoening van den afvallig geworden
Zeeuwschen adel zegt:

,,Her Florens van Borsele keerde hem niet an
Den neve (nl. van heer Wolfaert) daer hi doe an waI
Ende was met den grave wale”.

De vraag of de heer van Strien al dan niet met oene
dochter van Wolfaert van Borselen gehuwd was is niet
geheel zonder historisch belang, immers Mr. H. van Wijn
verwondert zich in zijne ,Levensschetse  van heer Nico-
laes van Putten”15 ) dat, bij de insluiting van Dordrecht
in 1299, welke stad tegen het gezag van Wolfaert van
Borselen was opgestaan, namens Wolfaert bezetting in
het huis te Putten werd gelegd. Hij neemt daarom aan
dat Borselen de Puttensche goederen geweld heeft aan-
gedaan. Eene dergelijke uitleg nu behoefde niet gezocht
te worden indien de bekende veldheer de aangehuwde
kleinzoon van heer Wolfaert ware geweest.

Met belangstelling zie ik argumenten tot oplossing van
het bovengestelde tegemoet.

11)  1 blz. 575.
12) Ik wil volstrekt niet beweren dat fouten in deze registers nooit

spuden  voorkomen.
18)  Algem. Rijksarchief bruine kastje No.  130.
14) Rijmkroniek IV vs. 769-7’71.
16)  Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

V” deel.

Voorouders van Maertge Coenraets van der
Muyl, die 1608 huwde met Lubbert Wolpharts

v a n  V o l l e n h o v e n ,
naar een h.s. bewerkt door M. G. W I L D E M A N .

Bij een lid der familie Van Vollenhoven te Rotterdam
berust een registertje door Lubbert Wolpharis  van Vol-
lenhoven  zooals hij zelt zegt ,wtgetrocken”  uit een ver-
moedelijk uitgebreider geslachtslijst, welke thans niet
meer schijnt te bestaan. Bij eene vluchtige raadpleging
lijkt het exposé erg verward en zonder een in dezelfde
verzameling aanwezig zijnd fragment Juyst zou de af-
komst van Maertge Coenraets  uit Dunne Aryaensz moeie-
lijk te bewijzen zijn. Door uitwerking der verschillende
fragmenten, waarvan het exposé volgt op de copievan
het handschrift, komt men tot het volgend resultaat:

Danne Aryaensz. X 1470 Aryaen Arentsdr.
geb. 1461. geb. 1451.

I

Alyt Dannels i< 1511 Bruyn Gerritsz.
geb. 1489. 1

I
I

Jan Hendricksz. Juyst X ‘538  Dieuwertge Bruynen
1_ 10. 12. 1662. 1 geb. 1511.

I_
I

Meynsge Jans Juyst >I< 16. .  Coenraedt van der
geb. 1639. I Muyl.

I
Lubbert Wolphertsz. van X 1608 Maertge Coenraets

Vollenhoven van der Muyl
geb. 1678 geb. 1581

(-1_ 1663). (i_  1669).
Volgt eene copie van het h.s.

Op den 28 feebrwary 1641 hebbe ick wtgetrocken het
geslacht van myn vroutge Maertge Koenraet affcomste
als volcht

Anno 1401 woerde geboore Dunne  Arijaenssoen op
synte luoas dach op een dinxdach, grootvaeder

Item int selfde jaer  wert geboren Aryaen Arensdochter,
grootmoeder, den 3 dach voor St. Lucas op een sater-
dach

Anno 1470 doe vergaederde sy in de echten staedt
op den eerste sonnedach inde advent

Anno 1472 wort geboren Aryanen Dannelsdochter op
St. Jacobsdach

Anno 1487 troude sij Cornelis Jans den 18 dach Jan-
newary

Anno 1492 troude sij Willem Aryaensz  opten 27 dach
November

Anno  1609  t roude  sij Dirck Jansx. op den 17 dach
July

Anno 1474 wert geboren Dieuwertge Danelsdochter  op
den eersten saterdach in de vaste.

Anno 1476 wort geboren Arent  Daneels op den 28 dach
Jannuwario

Anno 1477 wort gebooren Jacob Danelsz op StePietters-
dach adt vicula
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Anno 1497 wort hij meester arc(uarius? l)) gemaeckt
tot Cullen op 13 dach maer t

Anno 1506 troude meester Jacob Danelsz, Ariaenge
Jansdocht  na Onse Vrouwedach purificacio

Anno’ 1507 wort gebore Aefge, meester  Jacobsdochter
op St. Gregoris avont des donredach midvasten

Anno 1509 wort geboren Cryn,  meester Jacobsz  op St.
Mathys avondt

Anno 1480 wort geboren Maria Danelsdochter des dins-
dachs- voor ons beer  hemelsvaertdach

Anno 1482 mort geboren Dannei Danels op ten 8 dach
in Augustg

Anno 1501 troude Danel  Dannels, Neeltge Cornelis-
dochter des daechs voer des heilige cruis  avondt exal-
tacio(n0)

Anno 1525 doe creech Neeltgen Daneis twee kinder
op den 5 dach april des wonsdach voor plamme son-
dach des middach te 12 ure een soen B r u y n  ende te
drij uijren een dochter Marretge geheette

Anno 1484 wort geboren Pieter Dannels op St. Lam-
bert dach

Anno 1508 wort hy . . . . pristcr ende zijde sijn eerste
mysse op Symo(n) en(de)  Judas dach

Anno 1486 wort geboren Anna Danelsdochter op Onsse
Vrouwe avondt assu(m)pcio

Anno 1495 doe quam ick hir int cloester 3 daege voor
St. Jansmijs mijtsomer  out wesende 8 jaren 2)

Anno 1501 doe wort ick gecleet in de orden op onsse
vrouwe dach  pr(e)sentaoii

Anno 1488 wort  geboren Arijnge  Daraels  op den 8
dach meij

Anno 1489 wort geboren Alijt  Danels dochter op St.
Jansdach  mydtssommer  Drij daege daer voor rumde
Ionckheer Frans mijct schande vuyt Rotterdam

Anno 1511 troude Alytge Daneelsdochter,  Bruijn Qer-
ritsx op St. Agathcn avondt in selffde jaer  wort gebo-
ren Dizoertge  Bruyraera  dach nne onsse vrouen acepcio
dinxdachs

Anno 1513 wort geboren Trirage  Bruynen op den 4
dach van september Sonnedach

Anno 1525 dan troude Alytge Danels, Glas Tqgh  op
St. Mijchiels avondf

Anno 1492 wort geboren Neeltge Daranelsdoch(ter)  op
den eersten  dach february.

Anno 1513 doe ghinck Neeltge DanneZsdoch(ter)  te Delft
tot die Clarissen int closter out wesen 20 jaer

Anno 1496 wort geboren Affye Dasieelsdoch(ter)  den
derden dach september ende  stierff op den 20 dach sep-
tem(ber)

Anno 1493 wordt  geboren F.ye Danlzelsdoch(ter)  op
Ste Maria Magdalenensdach  op een manendach.

Anno 1512 troude Fqe Danels, Cornelis Huge  op St.
Appolloniendach  int selffde jaer  wort geboren Dannel
Cornelis op den 8 dach ocktober  wonsdach.

Anno 1524 wort geboren 11illegolat  Cornelis op St.
Jacobs  avont sonnedach

Anno 1526 wort geboren Marritge Cornelis na St.
Agathen

Anno 1528
dach Junio

wort geboren Bruin Cornelis op den 15

~~
1) Er kan hier ook iets anders staan; de eerste letters zijn even.

wel: arc.
2) Hier moet dus aan ‘t woord wezen Anna Dannek, geb. 1486.
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Anno 1530 wort geboren Anna Cornelis op 5 dach aprijl
Anno 1532 troude Dieuwertge Danels
Anna 1536 wort geboren Helias Pouwels  op St Appolij

t v o n t  s a t e r d a c h  -
Anno 1538 troude Dieuwertge Bruijnen  dochter, ,7an

Hendricl~sx  Just op St Margriette dach saterdachs
Anno 1539 wordt gebooren Meynsgen Jansdochter op

den 10 dach mey des saterdach smorgens ten 2 uyren.
Anno 1540 wordt geboren Bruin Claesz  op den 14

dach april des avonts ten 9 uyer wonsdach.
Anno 1540 wort geboren Bruyra  Jansz. op de 9 dach

septe(m)ber.
Anno 1540 wort geboren Jacob Crynse op den 4

dach ocktober.
Anno 1541 wort geboren Aryana Claesdochter op seste

3ach van Augustij  des smorgens ten 4 uyren des fasten-
ilach.

Anno 1542 wort geboren Aeltge Jansdochter des dachs
nae die drije  coningen  des fastendachs.

Anno 1543 wort geboren Jan ,7ansz.  op pinxteravent
des nachts  te 12 uyeren.

Anno 1545 wort geboren Martge  Jara Just op pausen
Jan dach des die quam op wonsdach.

Anno 1546 wort geboren Danel Jansz.  opden 14 au-
gusty smorgens ten 2 uyren.

Anno 1547 wort  geboren Q-erreyt  Jansz.  op den 31
dach van Julius des smorgens tussen 8 ende 9 uyren,
twas sonnedach.

Anno 1548 wort geboren Tryntge Jansz. op den 28
July vryd ach.

Anno 1552 sterff Jan Hendriksz.  op 10 dach desember.

Int Jar 1576 in oocktober is gebooren Jan Koenraet
van der Muyl.

Int Jar 1578 in oocktober is gebooren Xoetgen  Koen-
raets.

Int Jar 1581 in deerste desember is geboore M a r t g e
Koesaraets  is get.rout  int Jar 1608 met een man genandt
Lubbert \C’olphartsr  ,van Vollenhoven out was 30 Jare
gewoorden den eerste feberwari  1578 ende Maertge
Koenraet out geworden den 26 desember 1581 heeft bij
maelkanderen gewonnen Meynsge Lubberts onse eerste
dochter den 7 Junij  1609 te 10 ugre was savonts pi(nk)-
ster dach gewiest.

Int Jar 1611 is onsse soon Koenraet Lubberts,  ge-
boren den 9 Jannewari sonnedach smijdtdach.

I n t  J a r  1 6 1 2  i s  onsse 2  soon  Wolphar(t)  Lubbertsz
gebooren snacht(s)  quaertijer voir 2 uyren als dach den
23 November wesse soude.

Int Jar 1614 tussen 27 ende 28 snacht(s)  1 t 12 uyr
is onsse  geboren Jan Lubbertsz als daeohs dinstdach
was ende sonnedach lijchtmijsse.

Int Jar 1616 den 16 Janewari is geboore onsse 2 de
dochter Dieuwertge Lubbertsz smorg(ens)  ten 2 uyeren.

Int Jar 1617 is geboore onsse 4 soon smoorege en
quart i jer  voor 9 ui jere gebore 8 dag(en)  voor Sijmon
ende Judas den 20 oocktober.

Int Jar 1620 is geboore onsse 5 soon Jooris Lubbertsz
smorge(ns)  ten 4 uyer was mannedach was den 20 April.

Int  Jar  1622 den 4 november smijddach ten 11
uijer is 6 soon Wolphart  Lubbert gebooren op Vrijdach.

Int  Jar  1626 den eerste  apri l  is  onsse 3  doch te r
Dieuzcertge  Lubbert geboore twas soondach savons  voor
7 uyre(n).



F r a g m e n t  1 .
1. Dnnne Aryaenss, geb. St. Lucas 1451, tr. op le

Zondag in advent 1470 Arynen Arentsdr., geb. Zater-
dag vóór St. Lucas 1451. Uit welk huwelijk:

1. Aryanen  Dcrnnelsdr.,  geb. St. Jacob 1472, die 18.
1 . 1 4 8 7  t r .  Conlelis Jans; zij tr. 20. 27.11.1492 Willent
Arynensz. en 30. 17.7.1609  Diemk Jan~z.

2. Diewerlge  Dannelsdr. ,
Vasten 1474,

g e b .  1~ Za te rdag  in  de

3. Arent .Unnnel.c, geb. 28.1.1476.
4. Jacob Dannels, volgt 11.
6. Maria Dannelsdr ., geb. Dinsdag vóór Hemelvaart

1480.
6. Dannel  Dannels, g e b . 8.8.1482, tr. daags vóór

Heil .  Kruisavond exaltac.  1601  heeltge  Cornelisdr.
Waaruit de tweelingen :
Bmyn en Marritge Dannels, geb. 5.4.1626. [Hoewel

de moeder zich hier wel als eene Sara doet kennen,
moet deze vermelding wel hàa’r  betreffen en niet hare
schoonzuster Neeltge Da?lnels  (zie onder 11) die, 1-2-
1492 geboren, in 1513 den sluier aannam].

7. Pieter Dan?aelr,  geb. St. Lambert  1484 ,  word t
priester in 1608.

8. Anlan Damaels,  geb. 0. L. Vr. Ass. 1486, komt in
i496 in ‘t klooster en verkreeg 1501 het ordekleed.

9. Aryenge Dannels, geb. 8-6-1488.
10.  Al.yt Daunels,  geb. St. Jan 1489, tr. 10. op St.

A g a t h a - a v o n d  1 6 1 1  Bmp Berritsz.;  en 20. St. Mi-
chielsavond 1525, Claes  Vych. [Zie fragment 111.

ll. Neeltge Dannels, geb. 1-2-1492, begeeft zich in
1613 in ‘t Clarissenkloóster  te Delft.

1 2 .  Fye Damaels,  g e b .  o p  M a r i a  M a g d a l e n a d a g
1493, tr. St. Appolonius 1512 Cornefis Huge.  [Zie frag-
ment 1111.

11. Jacob Dnnnels, geb. St. Pieters  ad vincula 1477,
m e e s t e r  arciuarius)?  tr .  na 0.  Vr.  purif icacio 1606,
Arijaenge Jmasdr.

Uit welk huwelijk:
a. Aefge  Dannelsdr. geb. St. Georgius 1607.
h. Cryn Dannels, geb. St. Mathijs 1609. [Deze is ver-

moedelijk gehuwd en vader van den in het h.s. ge-
noemden op 4.10.1640 geboren Jacob Crynse].

F r a g m e n t  11.
Bruyn Gerritsz., tr. St. Agatha-avond 1611 Alyt Dan-

qaels,  geb. St. Jan 1489.
Uit welk huwelijk:
1. Diewertge Brqnendr. geb. 1511, tr. St. Margriet

1538 Jau Hendricksz. Just (zie fragment IV).
2. Iringe Bruynendr.  geb. 4.9.1613.

F r a g m e n t  1 1 1 .
Cornelis Huge,  tr. St. Appolonius 1612 3) Fije Dan-

taelsdr.,  geb. Maria Magdalena 1493.
Uit welk huwelijk:
1.  Daniel  Comelzsz. geb.  8-10-1512  4).
2. Hillego?at  Conaelisdr.,  geb. St. Jacob 1624.
3. Maritge Corqaelisdr.,  geb. St. Agatha 1626.
4. Bruin Cornelisz., geb. 16.6.1628.
6. A n n a  C’ornelisdr.,  geb. 6.4.1630.

~--
3 Dit moet vermoedelijk 1522 zijn.
4) Dit moet vermoedelijk 1522 zijn.
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F r a g m e n t  I V .
Jan Hendriksz. Jus2 5), -f 10.12.1552, tr. St. Margriet

1538 Dieuwertge BI uyaendr., geb. 1511.
Uit welk huweliik:
1. Mecnsgen Jaksdr.  6), geb .  10.6.1639.
2.
3.

Btuijn Ja?asz.,  geb. 9.9.1540.
Aeltge Jansdr..  geb. Driekoningen 1542.

4. Jan Jagasz.,  gek  Pinksteravond 1543.
6. Martge Jatasdr., geb. 1545.
6. Danel Jansz.  geb. 14.8.1546.
7. Qerreijt  Jansz., geb. 31.7.1647.
8. Trijnge  Jansdr.,  geb. 28.7.1548.

F r a g m e n t  V .
Koenraet  vafa  del* &‘uyll  X N.N. 7).
Uit welk huwelijk:
1. Jan Koenrnet va?a  der Muyl, geb. Oct. 1676.
2. Soelgeja  1<oenraets,  geb. Oct. 1578.
3. Martge Koenraets, geb. Dec. 1581, tr. 1608 Lub-

bert Wolphal-tsz.  von Vollqzhoven,  geb. 1.2.1578.
Uit welk huwelijk:
a. Meynsge Lubbertsdr., geb. 17.6.1609.
b. lioejaraet Lubbertsz., geb. 9.1.1611.
c.  IVolphart  ihbberlsz., gob .  23.11.1612 s).
d. Jan Lubbertsz., geb. 27 . . . 1614.
e. Dieuwertge  Lubbertsdr., geb. 16.1.1616 g).
f. (Anthola_y)  Lubbertsz., geb. 23.10.1617.
g. Joris Lubbertsz., geb. 20.4.1620.
h. Il‘olphart  Lubbertsz., geb. 4.11.1622 l”).
i. Dieuwertge Lubbehsdr., geb. 1.4.1626.

Bijbelbladen ROOS (Rotterdam),
medegedeeld door Dr. E. J. Th. à Th. VAN DER H O O P.

C o p i e  n a  ‘t handtschrift v a n
T r i n t i e  Pieters Z a l .

1605. In den jare onses Heere 1606 is getrouwt Pieter
Arienze met 2 r$atie Jmas  dogter  van Jnn Ger’ritz,
in sijn loeven meester Timmerman, woonende op
de Noordsijde van de nieuwehaven.

6, Dit is uit een ander fragment aan te vullen, waardoor de af-
stamming ook duidelijk wordt.

Hieruit blijkt n.l., dat Jan Hendrik Just [hij wordt daarin Juyst
genoemd] de zoon was van Hendrik Jansz. Juyst  en Mensge Juyst,
dat zijne echtgenoote Diemuertje Bruynm  van Rotterdam herkomstig
was en hij niet 8 doch 9 kinderen verwekte; dat negende kind Dieu-
wertie Jans Jwst.  tr. met Harvert  van der Muvl. waaruit  weder
Dìe&ertje  Harp&  mzn  der Muyl,& gehuwd met Jak Antonisz.  van Es.

6) Deze Meynsgen  Jansdr.  Juyst tr. Coenmat van der Muyl,  waaruit
3 k, n.1. 1. Jan mCoenraats  c. d.-M.,  x T waaruit: a. Pancras  en b. GoeN-
raat: 2. Soetie Coenraats  V. d. N.. tr. Louis Pieters  Hollard  waaruit 5”
k. (zie op Holland); 3. Maartje’  Coenraats  V. d. M., X Lubbert  Wol-
vharts van Vollenhoven,  waaruit 6 k. (vermeld), zoodat de anderen in
het fragment genoemd jong overl. zullen zijn:

De  5  k .  u i t  het  echtoaar  Hollard  X V. d. Mw1  w o r d e n  ae-
I I .

noemd: 1. Coenraad; 2. Ary,  volgt; 3. Pieter; 4. Jan; 5. Anthonette.-
Ary Hollard,  tr. Anna Bontius  (dr. van Dr. Bontius en Lidewy Wil-
le& van Goeree)  waaruit 3 k., a. Lidia H., tr. J a n  Slegt (zie  op
&gt); b. Mengsje H., $ coelebs; e. Adriana  H., tr. Andries de Viseer. -

Jan Slegt, tr. Lidia Hollard,  waaruit: 1. Adriaan S.,+ jong; 2. Anna
S., tr. 10. Hendrik van Dobben, 20. Eduard uan  der Gen; 3. Adriaan S.,
tr. 1”. Maraaretha  van  der Helm. tr. 2”. Barbara Edens; 4. 4faria  Cor-
nelia S., tr: Adrianus  2ran Cattenburgh.

7) Dit blijkt te zpn  Meynsge Jans Just (of Juyst). Volgens ander
fragment. genoemd in noot 5.

8) Jong  overleden.
Q) Jong overleden.
10) Jong overleden.
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607. is gebooren haar tweede kindt % genaamt Trijntie,
nada t  sij te vooren  & daerna nog drie kinderen
hebben gehadt die alle gestorven sijn.

632. den 31 may is getrouwt Prans Joppe met Trfjntie
Pieters  dogter  van Pieter Arienze.

634. den 2n December is gebooren haar eerste kindt
een dogter gen. Sara en stierf op den 11 february
1636.

1635. den 14n October is gebooren haar tweede bindt
een dogter  gend. Sara , is gestorven den 26 april
1659 nadat  sij met J o h a n  Jones twee Jaren agt
maanden  & 3 weken was getrouwt geweest & is
begrave in de groote Kerck tot Kampveer  geen
Kinderen nalatende.

1638. den 11 November is gebooren haar derde kindt
genaamt Job Franse Roos op donderdag.

1640. den 9 September is gebooren haar vierde kindt een
dogter  gend. Mawtie Frame  op een Sondag.

1643. den 26 December is gebooren haar vijfde kindt,
een soon gend. Cornelis  Franse & is gestorven op
den 27 Augusti 1694 nalatende twee soonen Erans
% Pieter Roos.

1645. den 31 December is gebooren haar sesde kindt,
een soon genaamt Adriaen Franse Roos ‘s-nagts
tussen een en half twee ueren.

1647. den 26 December is gebooren haar sevende kindt,
een soon gend. Wouter Franse, % is gestorven op
den 17 february 1690, nog jongman.

1658. den 4 Ootob. is gestorven Trijntie  Jans, huysvrouw
van Pieter  Ariensz,  nadat sij in den Huwelijcken
staat geleeft hadden 63 jaar 5 m. % 3 d.

1663.  den 17 Janu. is gestorven Pieter  Arienz  oudt,
wesende 83 Jaaren  9 m.

1666. den 24 Augusti is gestorven Trijntie Pieters huys-
vrouw van Erans Joppe.

1676. den 29 Augusti is gestorven Frans Joppe Roos,
o u d t  sijnde  76 Jaaren  lO&m.

C o p i e  v o l g e n s  h e t  handtschrift
v a n  m i j n  V a d e r .

Ao. 1668. den 24 february Adriaen Franse Roos ge-
trouwt met mijn Moeder Catharina Steenlack, dogter
van Gerard Steenlack, denwelcken van sijn eerste
vrouw heeft  nagelaten vier kinderen, genaamt
Johalz  Steenlack, Catkarina,  Johanna % Gerard
Steenlack.

1669. den 8 Augt. is gebooren haar eerste kindt genaamt
Catharina % gestorven den 29 Septemb. 1669.

1671. den 28 Janu. is gebooren haar tweede kindt ge-
naamt Pieter Roos, 1707 gestorven op den 22 Sep-
tember alhier maar begraven tot  Woudrichem,
sijnde sijn Pastoriaale plaats.

1673. den 12 Meij is gebooren haar derde kindt genaamt
Johanna Roos.

1674. den 26 December is gebooren haar vierde kindt
genaamt Gerard Roos.

1676. den 13 Augt. is gebooren haar vijfde kindt ge-
naamt Catharina % is gestorven den 27 Augt. 1676.

1677. den 21 Augt. is gebooren haar sesde kindt gend.
Catharina % is gestorven den 13 Sept. 1677.

1678. den 21 September is gebooren haar Sevende kindt
gend. Catharina  % is gestorven den 6n October 1678.

1680. den 3 September is gebooren haar agste kindt

gend. Catharina % is gestorven den 2 October 1680.
1682. den 22 April is gebooren haar negende kindt

gend. Cathariua  % is gestorven den 22 mey 1682.
1683. den 26 augt. is gebooren haar tiende kindt gend.

Catharina % is gestorven den
1685. dan 22 Janu. is gebooren haar elfde kindt gend.

Johan Roos.
1696. den 9 December is gebooren haar twaalfde kindt

genaemt  A d r i a n a  Cathariw,  % is gedoopt van
haar Broeder Pieter Roos, Predikant tot Andel,  %
is gestorven den 30 December 1696.

1703.24 January is gestorven mijn Vader Adriaen Roos
in sijn 580  Jaar begraven in de groote Kerck in
de trans in sijn Grootvaders Pieter Arienzen graf.

1706. den 17 October is gestorven mijn Moeder Catha-
rina Steenlaclt  tot Woudrichem % aldaar begraven
den 23 dito opt choor  int Predikantgraf of kelder.

In den Jaare  onses Heere Ao. 1698 den 7 mey
sijn wij getrouwt Gerard Roos, soon van Adriaan
Roos, met Lucia Steen.laclc,  dogter van Johan Steen-
lack Oudt-Burgemr. % Vroedschap deser stadt Rot-
terdam, sijnde sijn dogter  nagelaten van &‘nl*in
Sta;l&r  si@ eerste vrouw zalr.

1699. den 2 September is gebooren ons eerste kindt
een soon genaamt Gerard waervan de Peter en
meter sijn geweest Vader % moeder Roos, is ge-
storven den 1 November 1699.

1701. den 30 July ‘s morgens ten twee ueren is gebooren
ons  tweede  k ind t ,  een  dogter  genaamt  Maria
Catharina op den 2 Augt. gedoopt in de groote
kerck. de Peter en meter sijn de Hr. Johan Steen-
lack % Cornelia Steenlack.

1702. den 10 September ‘s-nags  ten half tien ueren is
gebooren ons derde kindt een soon,, genaamt Be+
nard M a r t i n  % is gedoopt den 14en dito in .de
groo te  kerck waervan de Peter % meter sijn de
Hr. Johan Steenlack met desselfs huysvrouw Me-
vrouwe Catharina Wilhelmina Walewijn.

1704. den len Maart ‘s morgens ten half vijf ueren is
gebooren ons vierde kindt een soon genaamt Adri-
a a n  % is gedoopt op den 2en dito in de groote
kerck  waervan de Peter is de heer Johan Steenlack
% Meter Juffrw. Johanna Roos.

1718. den 8 November is gestorven mijn schoonvader
mijn Moeders broeder op den ouderdom in sijn
seventigste  Jaar, % begraven in sijn eyge kelder
met sijn wapen tegens ‘t suyden boven de Galderije
in de Franse kerck.

1726. den 31 October Woensdaags is getrouwt mijn soon
Bernard Martin Roos, met Juffw. Anna Vinck  in
de Groote Kerik.

1725. den 31 October op Woensdag sijn wij B e r n a r d
Martin Roos % Anna Vink getrouwt in de Groote
kerok.

1726. den 17 July smiddags ten half een ueren is ge-
booren  ons eerste kindt een soon genaemt J o h a n
Steenlack % is gedoopt den 18 ditto in de groote
kerck  waarvan de Peter en Meter sijn Mevrouwe
Catharina Wilhelmina Walewijn Wed. van mijn
Grootvader de Heer Johan Steenlack, oudt-burger-
meester % Vroetsohap deser stadt en rn@ vader

.
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de Heer Gerard RO O S, Oud-Schepen deser staat
en Mijn suster Maria Catharinn Roos.

(Kantteekening  : Overleden 16 October 1764,
begraven  deu 22 dito in de Franse kerk in het
familjegraf van Roos.)

1727. den 20 October smiddags ten twaelf ueren is ge-
booren  ons tweede kint, een soon genaamt I s a a c
& is gedoopt den 21 ditto in de Groote Kerck
waarvan de Peter Q Meter sijn mijn vrouws Vader
& Moeder De Heer Isaac Vink & Juffrouw Mag-
dalena  Dullaart, met Maria Vink.

(Kantteekening: is gestorven den 1 Maart 1734,
begraven 6 ditto in sijn grootvaders Vink graff
in de groote kerck op den dorpel van Coor.)

1729. den 5 Septemb. smiddags ten drie uren is ge-
booren  ons derde kint een soon, genaemt G e r a r d
BG is gedoopt den 6 ditto in de Groote Kerck waer
van Peter & Meter is mijn Vader & Moeder Ge-
rard Roos & Mevw. Lucia Steenlack met mijn
suster Maria Catharina Roos.

1736. den 4 October snagts ten drie uren is geboore ons
vierde kindt een dogter,  genaemt Magdalena,  i s
gedoopt den 7 Sondags namiddag in de Groote
Kerck, waervan Peter & Meter is Vader en Moeder
Vink met suster Engelina Vink.

1740. den 31 October savons  ontren uren is geboren
ons vijfde kindt een zoon, genaemt Isaac, en is
gedoopt  d e n  . . November in de groote kerck
waervan de Peter & Meter zijn Vader en Moed.
Vink met suster Wi l lemina  Qink.

1766. den 14 April is getrouwt Johan Steenlack Roos
met Anna Margareta van der Hoop, dochter van
Jan Lqan der Hoop en Johanna blegt.

1760. den 2 November geboren Een dochter genaemt
Anna gedoopt  den dito in de Groote Kerok, waerbij
als Meter was Anna Vink wed. Bernard Martin
Roos, en als getuigen Magdalena Roos en Mr.
Adriaan Roos.

1764. den 21 Maart geboren een dochter genaemt J o -
hanna gedoopt sen huis door Ds. Westerbaen, als
Peter en Meter Jan van der Hoop en Lydia Jo-
hanna van der Hoop.

1766. den 23 february geboren een zoon, genaemt Johan,
gedoopt den . . . in de groote Kerck, als Meter
Anna Vink wed. B. M. Roos, getuiga Isaak Roos.

1765. den 25 mey is overleden Johanna Roos.

Een ander blad bevat het opschrift:

I n t  J a a r  onses Heeren d e n  2 7  O c t o -
b e r  1 7 0 6 .

Int Jaar onses Heeren do. 1685 is gebooren J o -
han Roos weesende het Elfde kint van A d r i a e n
Roos en Cathary  Steenlack Ten dri6 ueren sìjnden
den 22 Jannuary 1685.

Int  Jaar onses Heeren  do .  1677  i s  gebooren
Jenette de Vree weesende  he t  de rde  k in t  van
Willem de Vroe en Cath.aryna  Swanecelt  tussen
drie en vier ueren den laasten  Desember, do. 1677.

I n t  J a a r  onses Heeren  d o .  1 7 0 6  sijn wij ge-
trouwt Johan Roos oud weesende 22 Jaare  met
Jenette de Vree oud, weesende 28 Jaaren  den 27
Octob. 1706.

Iut Jaar onses Heeren 1707 den 13 Septemb.
smorgens ten 6 ueren is gebooren onse doghter
en is genaamt Adriann Catharyna.

1 7 5 8 .  den 14 mey heeft  het  Oppersten Albestieder
behaagt door sijn onverandehjk  Raadbesluyt be-
haagt heeft mijn sijn teergeliefde huysvrouw Je-
nette de Vroe naar een siekte van drie en een
halfve maand en betleegering van vier weeke uit
d i t  tgdelijke  O u d  sijnde  8 0  Jaare  4  m a a n d e
14 dage in sijn Ewige Heerlijkheit over te haale
naardat  wij te same getroud  sijn geweest een en
vijftig Jaar en ses maande en Enige dagen.

1768. den 14 October. het heeft den Oppersten Albe-
stierder behaagt door sijn onveranderli jk Raad-
besluijt mijn secr  geliefde Enige doghter  Adriana
C&haryna Roos uit dit tijdelijke in s\jn Eewige
heerli jkheit  over te haale van een kmdersiekte
omtren t  twaal f  ueren na een betleegering van
veertien dagen, in den ouderdom van een en vijftig
Jaaren  een maand.

De allianties van der Burch - van Weede  -
van Oldenbarneveldt,

door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.

In het Maandbl. van het Gen. Her. Genootsch. ,De
Nederlandsche Leeuw”, jg. 1915 en in den 67en jaarg.
van ,,De Navorscher”, komt ten aanzien van boven-
vermelde verbintenissen een fout voor, welke - indien
daar niet  eens de aandacht op wordt gevestigd -
kans heeft voortdurend bestendigd te worden. Te meer
is het aantoonen daarvan wenschelijk, omdat die on-
juiste mededeeling haar oorsprong neemt bij Ferwerda
en dus reeds tal van jaren als juist is aangenomen.

In dit Maandbl. dan (jg. 1916, k. 36 onderaan en
k. 212 sub A 1) en in ,De Navorscher” (678 jg. blz.
605) leest men, dat de grootmoeder van den lands-
advocaat Johan van Oldenborneveldt,  Geertruid van de?
Burch  (ook Pel-bu?*gJa  geschreven),  tot  moeder gehad
zou hebben eene  van IC’eede, van welke laatste de voor-
naam niet vermeld wordt.

Deze mededeeling,  welke de schrijver van het artikel
in ,De Navorsche r” aan Ferwerda blijkt ontleend te
hebben (de schrijver in ons Maandblad putte zin opgave
weder  u i t ,De Navorscher”), kwam in eerstgenoemd
tijdschrift ter sprake bij de genealogie va?z  Dam t e
Amersfoort.

Peter van Dam Tvas gehuwd met Margnretha of Mar-
kitgen  Verburgh Gerrit  Gerritsdr.,  die een zuster had

Geertruid Verburgh,  volgens Ferwerda dochter van
Gerrit Verburgh en van N. vafh  Weede en grootmoeder
van Oldenbarneveldt.  In beide tijdschriften wordt daartoe

, ten slotte een Amersfoortsche schepenacte van 3 Ja-
~ nuari 1551 aangehaald, waarin inderdaad Geert ru id ,
~ weduwe van Reyer van Ouwenbernevelt, voorkomt als

zuster van Margaretha Gerrits Gerytszoondochter.
Uit laatstgenoemde acte staat  inderdaad vast ,  dat

Gerrit Gerritszn.  (Verburgh) twee dochters had: eene
gehuwd met Peter van Dam, en eene  - Geertruid ge-

, heeten  - gehuwd met Reyer van Oldenbarneveldt,  den
grootvader van den landsadvocaat.

Het is nu Ferwerda geweest, die als ouders dezer
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twee zusters genoemd heeft Gerrit van der B’t&~  en
iY. 2’an \I?eede.

Inderdaad komt in de genealogie van het Amers-
foortsche geslacht van Weede  een alliautie voor tusschen
Gerrit van der Burch en GTijsberta  van Weede. Zij was
e e n  d e r  4  d o c h t e r s  v a n  Johajz  va’k~, Weede  (1 1041),
heer van Lutteke Wede, en Christina  Yermaeth.  Haar
j o n g s t e  z u s t e r  w a s  D e l i a n a  va% IVeede  (t_ vóór  LUei
X89), die door haar huwelijk met Gerrit  van Oldeu-
barneceldt  de moeder eau worden van den bekenden
landsadvocaat.  Daar Gijsberta  van Il’eede,  de vrouw
van Gerr i t  Verburch ,  dus de t ante van den lands-
advocaat was, springt de onmogelijkheid al dadelijk in
het oog, dat zij  - Gijsbertrc  - tevelbs diens oveqroot-
moeder tuas.

De fout schuilt hierin, dat Gerrit van der Burch, d i e
volgens  Ferwerda met N. VU?%  \I’eede gehuwd zou zjn
geweest ,  bl i jkens de Amersfoortsche acte van 1551
Gerrit G e r rit s z o o n Verburch heette, terwijl de Gerrit
V e r b u r c h ,  die inderdaad met eene valz Weede huwde
- en dit is de eenige  verbintenis tusschen deze twee
families - blijkens de hierna te vermelden acten Gerrit
J a n s e n . Verburclz  was, waardoor de opgave vervalt,
d a t G e r r i t  Gerritszn.  Ye rburch  met  eene  vnlz IYeede
gehuwd was.

Het  bewijs hiervoor kunnen wij leveren uit de na-
volgend0 leenacten.

Johan  can Weede,  de vader o.a. van b o v e n g e n o e m d 0
Gi j sbe r t a  en Deliana van Weede, had in het geheel 5
kinderen, BBn zoon Cor?aelis,  en nog twee dochters, de
oudste gehuwd met e0n T,an Lanscroon en vòór  h a a r
vader overleden en de tweede Theodora-  (Dirkje) valz
F$ eede, gehuwd met Hermon v(1.n Vccnevelt,  raad (1650)
en schepen (1501) van Amersfoort.

Na Johan van Weede’s dood in 1641 volgde zijn eenige
zoon Cornelis van ICieede,  raad (1548). van Amerstoort,
hem in zijn vele bezittingen op, o.a. in de heerlijkheid
Lutteke Wede (di0 00n eigen leenkamer had). Dit blijkt
overtuigend uit de beleening ermede op 9 Sept. 1541
(het was een leen der baronnie van IJsselstein) 1) waar
staat, dat Cooaelis  va+z Weede  verlijt wordt met de hof-
stede van Lutteke Wede met tijnse en tiende daartoe
g e h o o r e n d e ,  vermit.s doode  van Johall vaqa Weede  z i jn
vader.

Comaelis  ‘van Weede,  h e e r  v a n  L u t t e k e  W e d e ,  h a d
echter uit zijn in 1540 gesloten huwelijk met Aleid,
dochter van G’oruelis  Douwer,  schepen en cameraar  van
Amersfoort, geen kinderen, en bepaaìde in 1552, dat
Lutteke Wede na zijn overlgden  zou komen aan een
der zonen van zijn zuster Dzt,kjen Jansdr. van Weede
bij  Herman  van Va?acvelt.  2) ~

Behalve  Lut teke  Wede  beza t  Corne l i s  cnn Weede
echter nog vele goederen, o.a.  de grove en smalle
f i en den van Grot0 Wed0,  van Lutteke Wede en van
Schoonoorde  in  de  maa lschap  van  Weede en Emic-
laer; d e z e  t i e n d e n  w a r e n  g e e n  IJsselsteinsch  l e e n ,
doch een Nijeveltsch leen.

1) Nassausch  Domeinarchief. Leenregister van IJsselstein, no. 8374,
dl. 1406-1563, f”. 46.

2) Een dier zonen. n.1. Elias Hermanszn. uan Vanevelt werd dan
ook 18 Juli 1553 ia overlijden van zijn oom Cornelis van Weede
met Lutteke Wede beleend. Hij overleed echter kinderloos, waardoor
die heerlijkheid aan zijn neef, den landsadvocaat kwam.
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Corlzelis  van Wecde Janseoon  was er door den heer
van Nijevelt op 2 Dec. 1541 mede beleend vermits
doode van ziju v a d e r . Dezo tienden kwamen na zijn
overl i jden in 1553 niet  aan de van Vaizec.elt’s,  d o c h
aan zgn zuster Gijsberta, blijkens de beleening ermede
op 2 Juni 1554, waarbij joncvrou Gijsbertcr.  Jansdochter
vma Weede,  huisvrouw van Gerrit ‘ran der Borch Jans-
zoon, vermits overlijden van haar broeder Corlrelis  rc1fa
Weede, beleend wordt met de tienden van Grote Wede,
Lutteke Wede en Schonoorde.

22  Oc t .  1558  be l een t  Stevelz  vall Rossum,  als h e e r
tot NQevelt,  (iet+& ~92 (lel, Borch met die t i enden  ten
behoeve van zijn dochter joffer Margaretha  vma der
Borch ,  vermits  overli jden van haar moeder G+jsbe??a
Jansdochter  NUL Wee, Zelf wordt illargarelha  met d i e
tienden beleend op 4 Mei 1565 na overlijden van haar
vader Gerrit van der Borch en opnieuw wordt zij -
dan als huisvrouw van Mr. Java ~~2 Dashorst  Jacobs-
Eoon te Amersfoort - ermede beleend op 30 Juli 1571.

Uit het, vorenstaande moge dus blijken, dat de Gerrit
vals der Burch (van der Borch,  Yerburch), die met een
van I+‘eede  gehuwd was, de aangehuwde oom was van
den landsadvocaat on dat deze dus niet de aohterklein-
zoon van genoemd echtpaar geweest is. Wie de ouders
waren van Gerrit  va1l dela Burch J a n sz o on en van
Gerrit  van der B?brch  G e r r i t s z o o n ,  b l e e k  mij n i e t ,
doch dit is m.i. wel te vinden uit Amerafoortsche schepen-
of leenacten.

De herkomst van het geslacht MdOrt  Van
Middelharnis,

door W. A. V A N  R I J N.

Volgens Ned. Adelsboek 1916 vangt de geregelde stam-
reeks aan met Servatizts  Nelort,  di0 omstreeks 1729 ‘)
huwde met  Alagdelena  bchemen  en te Breda woonde.

Door vele reeds vroeger gedaneonderzoekingen te Dord-
recht herinnerd0 ik mij, dat de naam aldaar voorkwam
en daar ik den naam elders sporadisch aantrof, gaf rnG
dit gegronde hoop, dat de verdere opvoering van de
stamreeks in die richting moest worden gezocht.

Naar de huwelijksacte van Servatitis  2Melorl  zocht ik
te Dordrecht tevergeefs, doch vond dat aldaar 5 Oct.
1706 R. K. gedoopt werd:  Servcctius,  zn. vap Govrrert
Me io t  en BarOer  Pools.

Bewezen moest nu worden, dat de in Breda voor-
komende Servatius Nelort  de zoon was van boven ver-
melde ouders en dus identiek met den uit hen in 1706
geboren Seroutius.

Het bewijs daarvoor trof ik meerdere ma.len  aan. Be-
knoptheidshalve deel ik er slechts één mede.

,,Inventaris  van den nagelatenen Boedel en Goederen
van zaliger Barbera Cools in haar leven weduwe e n
Boedelhoutster van wijlen  Gotiert  Melot, binnen de s t a d
Dordrecht op den Een en twintigsten December v a n
den Jare seventien Hondert en Dartigh overleeden, ge-
f o r m e e r t  ende in geschrift0  gestelt door mijn onderge-
schreeve Wilhem  de Groot, Notaris Publijcq bi,j  den Pro-
vintialen Hove van Hollandt  geadmitteert, binnen de
gemelde stadt Dordrecht Residerende en dit alles ten

l) In het Hist. Gedeelte 1 staat abusicvelgk 1759.
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versoeke  van Signeur Joris Telders, meester kleermaker
binnen deeze stad in qualiteijt  als aangestelde Execu-
teur. van den Testamente en voogt over Mcctthzjs  Melot
Jeegenwoordigh in Oost Indien, volgens den Testamente
van de voornoemde weduwe Goc.ert  Melot daarvan zijnde,
gepasseert voor mij Notaris en Seeckere  getuijgen  op
den Agtienden December 1730 en bij haar metter doot
geconfirmeert, verders opt aangeeven  van Lambert  Kemp
en Mar$ja  Melot  zijne Huijsvrouw, Item El$sabeth  Me-
lot, Jan Kwlwilzgh  en Catha+za  Uelot  sijne Huijsvrouw,
alsmeede van  .lohmrnss  ïklelot  en Andries Nelot, m i t s -
gaders Cdharijm  de Yroom  sijne Huijsvrouw, wonende
alle binnen deeze stadt en zijude  met den voornoemden
Mutthijs  Melot e n  nogh  Serpans  Melot, w o n e n d e
tot Breda, de eeuige nagelatene kinderen en Erffge-
namen van de voornoemde Bevbera  ciools, weduwe Go-
vert Melot in Dordrecht  op den Thienden  Januarij  des
Jaars  seventien  Hondert  Een en dertigh en volgende
dagen (deel 1024)“.

Het huwelijk van Govert Melot en Bwbarn Cools  werd
3 Februari 1692 voor schepenen te Dordrecht voltrokken.
H i j  w a s  ,,jongman v a n  Masijck” en  z i j  ,,jonge-
dogter  van dordrecht”.

Ze werden beiden in de Groote Kerk begraven blijkens
de navolgende inschrijvingen :

,,l Maart  (1723)  Gowrt Melodt  vurwer in de oude
breestraat.”

,,28 Dec. (1730) Berbew  ‘Kools  wed. van Qouwt  Uelot
in de oude brest. laat kinderen na.”

Govert illelot  werd 12 Febr. 1692 poorter te Dordrecht.

KORTE MEDEDEELINGEN.-
Toussaint.
(XLV, 341).

Over ,lohan Daniel !Zoussainl,  geb. 1704 te Heusden (?)
- de doopdatum werd niet vermeld - kan nog iets
naders worden medegedeeld uit familiepapieren, berus-
tende bij mevr. Haga-ter Haar te Haarlem. Een rouw-
brief vermeldt zijn overlijden in den ouderdom van S6+
jaar, terwijl een gedrukt blad papier, vermeldende eenige
familiegraven in de Groote Kerk te Harlingen ons leert
dat hij begraven is onder een zerk regel 1, n” 10 en
overleden is 29 October 1790 in den ouderdom van 86
jaar, 9 maanden en 6 dagen. Hij is dus geboren 23 Ja-
nuari 1704 en daar blijkens het door den heer Wijnaendts
van Resandt medegedeelde zijn ouders eerst 27 Mei
1704 trouwden, moet hij dus vóór het huwelijk geboren
zijn. Nagegaan zou dus moeten worden, of hij in het
doopboek van Heusden als buitenechtelijke zoon van
Mctrin  Jesotl  staat vermeld.

De vraag waaraan zijn snelle carrière in Harlingen
te danken is heeft - naar het mij wil voorkomen -
de heer W. v. R. zelve reeds opgelost. Immers J o h a n
Daniel  Toussaint  huwde met de welgestelde koopmans-
doch te r  Geeltje  Ollenia  en zooals in den aanvang van
zijn artikel wordt opgewerkt, zijn de uitzonderingen niet
zeldzaam, dat ook zij die niet tot de regentenfamilies
behoorden, een plaats kregen in het regeeringslichaam
eener stad.

Volledigheidshalve mogen hier nog de overfijdensdata
van zijn schoonouders worden vermeld: Me& Ollemn,
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voornaam koopman te Harlingen, overleden 9 Mei 1743,
oud negen en veertig jaren en zeven maanden. A n n a
Sieverdu,  wede van Beile  Ollema,  oud 64 jaar en 4 maan-
den, overleeden den 9 Juny 1753.

A. HAGA.

De Keizerlijke page Gevers.
Iu Elzfances  royaies (Moeurs intimes du passe, VIIe

&rie,  Paris 1923, bl. 126) van Dr. Caban&, leest men:
La naissance du roi de Rome fut annoncée par un page
au Sénat, au Corps législatif, au Conseil d’Etat et a
L’Hôtel  de Ville; en tous ces lieux il recut des cadeaux:
au Sénat, une épée; au Corps legislatlf,  des pistolets ;
au Conseil d’Etat, u n  b i j o u ;  B 1’Hôtel  de  Ville, l e
b r e v e t  d’uue  p e n s i o n  e;iagère a~~~~azlelle  de dztc  m i l l e
francs. Cette pension fut exactement payée juàqu’à  la
Restauration et  même rétablie,  disent  quc lques -uns ,
après 1838.  - Ce page, ancien attaché du roi Louis
de Hollande, se nommait d’ Endegest.

Hiermede is dus bedoeld Jhr. Mr. Adriaan Leonard
van Heteren Gevers (1794-1866),  zoon van Jhr. Mr. D.
C. Gevers, heer van Endegeest, Kethel en Spaland,  uit
diens 2de huw. met Maria Catharina de Leeuw. (Vgl. Ne-
derl. Adelsboek). Hij was nog geen 17 jaar, toen hij voor
de weinig inspannende bezigheid een levenslang inko-
men van frs. 10.000 verwierf. Berusten de overige sou-
venirs alsnog bij leden der familie Gevers en wanneer
werd hij tot page bij Koning Louis benoemd ?

M .  G. w.

Alemans.  Voor den Notaris Alexander Ennis  te ‘s-Gra-
venhage compareerde 21 Aug. 1668 ,,Mez$&erl  Clnesz
Alleman, wonende in Goeree in Westvoorn”, die zeer
waarschijnli jk identiek is met Meijnde1.t  Alenlnn,  met
wien de stamreeks in Ned. Adelsboek 1912 aanvangt.

Hi j  zege l t  met  een  s igne t ,  waarop  he t  in  Ned .
Adelsboek beschreven wapen, doch zonder hartschild en
met een bastaardbalk over het eerste en vierde kwartier.

W. A. VAN R I J N.

Adelsgunst. Bij Koninklijk besluit van 24 November
1927, N”. 38, is Mr. Arnold Daniël Hermannus  Quintus
te Arnhem met al zijne wettige, zoo mannelijke als
vrouwelijke nakomelingen in den Nederlandschen Adel
verheven met de praedicaten van JonlchPer  en Jo~~lcv~ouw.

Gemeentewapen. Bij Koninklijk besluit van 24 No-
vember 1927, No. 8, is aan de gemeente TVccrmond,  pro-
vincie Zuidholland, vergund aan het door haar gevoerde
wapen te doen aanbrengen eene kroon en schildhouders
en is mitsdieu verleend het navolgende wapen, zijnde:

In azuur een zilveren kruis, het schild gedekt met
een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.
Schildhouders: twee aanziende leeuwen van goud, ge-
tongd en genageld van keel.

,,De Nederlandsche gemeentewapens”. Van het in
1925 u i tgekomen zege l -a lbum ,,de N e d e r l a n d s c h e
g e m e e n t e w a p e n s ” , bewerk t  door  he t  IIeraldisch
Atelier van der Laars (uitg. van de N. V. Industrie
en Handelmij.  Ha g), waaraan in het Maandbl. van Sep-,
tember 1925 eene bespreking gewijd werd, zijti in 1926
en 1927 supplementen verschenen, die door voornoem-
de Nij. voor de leden van het Genootschap wederom bij
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wijze van uitzondering beschikbaar gesteld worden
tegen den kostenden prijs van resp. f 3.50 en f 4.86.
Met het supplement 1928, dat niet vóór het midden
van dit jaar het licht zal zien, zal deze uitgave waar-
schijnlijk worden afgesloten. Leden die van dit wel-
willend aanbod gebruik wenschen  te maken, gelieven
zulks op te geven aan den Secretaris.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Abbinga. (XLV, 380). In de tweede helft der 17e en

in het begin der 18e eeuw werden in de Utrechtsche
doop-, trouw- en overlijdensregisters de leden van slechts
itén gezin Abbinga vermeld.

De vader van dit gezin, Simon Abbinga, werd met zijne
4 dochters als ,,vreemdelingen  buyten  de  s tad t  ende
vrijheidt  geboren” in 1666167  ingesohreven  in de registers
van nieuwe burgers te tJtreoht.  (Thesauriersrekening.
1666/67.  fol. 18). Plaats van herkomst wordt niet, op-
gegeven.

Hij was de oprichter van de eerst eenige  jaren geleden
afgebroken Zoutkeet aan den Catharijnesingel bij den
Amsterdamschen straatweg, waarvoor hem bij Vroed-
schapsresolutie van 22 Januari 1666 octrooi was ver-
leend ,,omme in dese stadt ende vrijheyt van dien alleen
met seclusie van allen anderen zout te mogen doen
prepareren ende maecken”.

De familie woonde echter aan de Oudegracht op den
hoek van de Drieharingsteeg in het huis Klein Blan-
kenburgh, ook wel de Zoutkeet of de Zoutketel genaamd,
in welk huis Simon Abbinga 2 October 1679 overleed,
nalatende mondige en onmondige kinderen. Hij werd
in de Buurkerk begraven.

Zijne weduwe Jacomina Okers overleed 10 October
1701 en werd eveneens in de Buurkerk  begraven.

Uit dit huwelijk werden verscheidene kinderen geboren.
Van geen dezer is echter de doopakte terug te vinden,
daar van de Doopsgezinde gemeente - waartoe deze
familie behoorde - de doopregisters juist over de jaren
1680-1716 ver loren zon. Vier ervan stierven op zeer
jeugdigen leeftijd tusscheq  Febr. 1671 en April 1673,
terwijl verder nog vermeld worden:
1.

2.

3.

4.

5.

@ijnanda  Ab&nga,  huwde 28 Februari 1688 in de
Catharijnekerk met Cornelis de Haes, secretaris val
Oostveen  (de oude benaming voor Maartensdijk). Zg
overleed te Utrecht 23 April 1717, nalatende ,haer
man en geen kinderen in Dompselaerapoort op d’Oude-
gracht”.
Jacomitza Abbinga, huwde 2 Juni 1688 voor schepenen
met Pieter van Heuz;e?a  ,,j.m. onder de Lakensnijders”.
Hij overleed 23 Sept. 1692 en zij 3 Maart 1724,
na la tende  ,,een mundige dochter aefi d’oudegr.  on-
trent d’langa Lauwerstraat”.
Agneta Abbinga, huwde 25 Aug. 1694 voor schepenen
met Hendtick  van Dulclce~>.  Zij overleed 14 Maart
1713, nalatende ,,een onmundigh kint, aen de Oude-
gracht op d’hoock van ‘t Drie Hnringhsteeghje”.
Christina Abbinga, huwde 29 Januari 1709 in het
Anthoniee;asthuis  met Mr. Jacob de Fries.  Zij over -
l eed  27  November  1723  nalatende ,,haer man en
geen kind aen d’lZiIarieplaets”.
Adriatia  Abbingn,  volgens eene aanteekening in de
lijst van lidmaten der Doopsgezinde gemeente in 17 16

6.

7.
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(in afschrift aanwezig op het Gemeente-archief) in
1732 naar Amsterdam vertrokken en aldaar 27 Juli
1736 overleden.
Cornelis Abbinga, ongehuwd overleden 17 Juni 1706,
nalatende ,mundige  sustera  op  de  Oudegrach t  in
d’Soutkete1”.
Aletta  Abbinga, overleden 10 Maart 1700, nalatende
,haer moeder in de Soutkeet”.

De onder 1, 2, 3 en 4 vermelde personen werden
allen in de St. Jacobskerk begraven, die onder 6 en 7
in de Buurkerk.

Utrecht. G. B R I N K H U I S.

Bagelaer. Op een wapenkaart vind ik aangegeven
als de 4 kwartieren van Abigaël Bagelaer (+ 1680 ge-
trouwd met Hendrik Bosch)

Bagelaer de Bruyn
Moucheron Syms.

Wapen de B r u y n : in blauw een gouden dwarsbalk,
beladen met een 4-poortige zwarte brug, vergezeld in
het hoofd van 3 zilveren zwanen waarboven een zwarte
tournooikraag en in den voet van een gouden 6-p. ster.

Wapen Syms: in rood 3 gouden kepers.
Waar vind ik iets over de opgaande lijn dezer ge-

slachten ?
‘s-Gravenhage. C. J. DE BRUYN  KO P S.

Bel-Sobbe.  Aanvulling en opklimming der stamreeks
gevraagd omtrent Pieter Bel (z.v.  Pieter en Geertruida
Margwetha  EO&), g e b .  1 3 - 1 0 - 1 7 9 3 ,  -i_  2-11-1852,  X
17-3-1816 Juliana Sobbe, geb. 17-6-1793, t 13-1-1866.

Amsterdam. W .  VAN  MAANEN.

Bitter. Gevraagd genealogische gegevens omtrent het
Arnhemsche geslacht Bitter, waartoe behoorde Paulus
Bitter, overl. Arnhem 5 Oct. 1626, oud-burgemeester
van Arnhem, ambtman  van Baer en de Lathum, g e -
huwd met lMe&leld  de Voocht, dr. van Johan de Voocht,
burgemeester te Arnhem, en Mechteld Veeren.

Het medegedeelde in jaargang XXIV kol. 2 is bekend,
doch het daar vermelde waarschijnlijk minder juist; de
moeder van Paulus Bitter  heet daar Agisto en is vol-
gens de kwartieren op zijn grafzerk in de Groote Kerk
te Arnhem Heeren.  l)

Sd. w.  Ph.  v .

Boetzelaer (van den). (XLIV,  316, 345). In deze
,,hopelooze  verwarring” (k. 316) is nog steeds geen
licht ontstoken en zoo wacht de vraag: wie was R u t g e r
van den Boetzelaer,  de tweede echtgenoot van Henr ica
Ripperda, nog steeds op een bevredigend antwoord. -
Henrica Ripperda was waarschijnli jk het  8ste of 9ao
kind harer ouders,  Maurits  I en ‘Waria v. Ib(l/ich,  die
in 1561 huwden. Zij zal dus waarschijnlijk _C 1670
geboren  zijn. Omstreeks 1690 zal zij met Gel,dt  v a n
delz Clooster  tot Dornum, zoon van Hero en Occa Hou-
werda, gehuwd zijn. Hij is in 1595 te Emden gestorven.
- 23.4.1610 teekent Henrica als xHenrica Ripperda,
Wedwe van Cloister, Frawe to Dornhum und Pettkum”.
Zij was toenmaals dus nog niet hertrouwd. Volgens-
vele onderling overeenstemmende bronnen was zij
later in tweeden echt verbonden met R u t g e r  U. d.

1) Wij merken hierbij op, dnt kwartieren op grafzerken niet aliijd
betrouwbaar zijn. B E D .
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Boetzelaer ,tho Tautenburg und Windeneschburg”. Vol-
eens N. L. XLIV. k. 345 kan deze Rutger niet e e n
goon geweest zijn ‘van bleven v. cl. B. en E-rmgard  van
Witlenhorst. Bij v. d. Aa wordt van een Rutger v. d.
B. ,heer tot Tautenburg, Batinge en Entinge” als zoon
van  Qeorge en Alz,la  van. Pallaes  m e l d i n g  g e m a a k t ,
terwijl van Doorninck, Gesl. Aant. een Ruiger v. d. B.,
zoon van J’oachim tot Tautenburg en Batinge en diens
eerste vrouw Elisabeth van Echte11  noemt. Was Henrica
Ripperda’s tweed0 man wellicht de zoon van een dezer
echtparen? Dat de landdrost van Coevorden en Drenthe,
Rutger va’yL  den Boelzelaer, die 19.1.1644 door de Staten-
Generaal ,, gecongratuleerd” werd, met hem identiek
geweest zou zijn, is zeer onwaarschijnlijk, aangezien
deze Rutger e0n zoon Joachim had,  die  16.10.1663
huwde en wel omstreeks 1643 geboren zal zijn, terwijl
Hefzrica  Ripperda reeds  in 1631 of 1633 -- dus f 60
jaren oud - gestorven heet te zijn. Voor eenoplossing
van dit vraagstuk zou ondergeteekende  ze0r  erkentelijk
zijn.

Fischhausela  (0. Pr.). UDO Frhr. v. RI P P E R D A .

Bolten.  Geneal.-biogr. gegevens gevraagd betreffende
Jacob  Bolten,  vermoedelijk  behoorende tot de Amster-
damsche familie van dien naam. Einde 180  eeuw woonde
hij op den huize Commerrust onder Naarden.

Utrecht. P. L. TH I E R E N S .

Boone. (XLV, 349). Den 29 Apr. 1810 huwden te
Harlingen Paulus Bone en Fro,ukje  Paulus l$‘elli?zga,
beiden van Harlingen vermeld. Noch de doop van Paulzls
noch die vau zi1.n vrouw heb ik definitief kunnen vast-
stellen, In het tgdperk 1770-1792  werden te Harlingen
6 kinderen met den naam Paulus  gedoopt en 4 met
den naam Erou(wYLie. te weten:
1. Paulus,

2. Paulus,

3. Paulus,

4. Paulus,

5. Paulus,

1. Vroukje,

2. Frouwkje,

3. Froukje,

4. Vroukje,

ged.‘f  juni 1 7 7 1 .
Vader : Harmen Paulus.
Moeder: Tjìtske Jans.
geb. 19 Febr., ged. 19 Mrt. 1776.
Vader: Anne Paulus.
Moeder : LijsOeth  Thomas.
geb. 21 Sept., ged. 15 Oct. 1782.
Vader: Albert Paulus.
Moedar:  Trijntje ,Jacobs.
geb. 2 Mei, ged. 13 Mei 1783.
Vader:  Il’illem  Jans.
Moeder : Anije Hendriks.
geb. 17 Juni, ged. 8 Juli 1783.
Vader : Paulus Jansen Wolfers.
Moeder: Cfeertruid Dtiniels Heins.
ged. 23 Mei 17.71.
Vader : Michiel E reerks.
Moeder : Aukje Douwes.
ged. 10 April 1770.
Vade r  : Murck Alberts.
Moeder :  SibOel2je  Tjalkes.
geb. 6 Apr., ged. 29 Apr. 1777.
Vader: P*ier Jans.
Moeder :  Vroukje  Minses.
geb. 10 Juli, ged. 1 Aug. 1780.
Vader : Feike Dirk,.
Moeder:  Baukje  Martens.

Of nu genoemd echtpaar, in den aanhef vermeld,  dc
ouders zijn van den door den Hr. L. genoemden Paulu)
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Boojle,  die gehuwd was met !LrijnUje  Smit, zou de vrager
kunnen aanvragen bij den Burg. St. te Harlingen.

Leeuwarden. N IEUWENKAMP.

Boursse. Geneal.-biogr.  gegevens gevraagd betreffende
Simon Jacob  Boursse en Antholzy  Cornelis  Boursse. Zij
leefden einde der 188 eeuw te Amsterdam.

Utrecht. P. L. TH I E K E N S .

Brix (XLV, 380). Ingeschreven te Ootmarsum 10 Maart
1678 Der& Curel Brix, z. v. Nicolaes  Brix, burgemeester
te Gronouw en Anna Sophia Stacerman nagel. w0de van
s a l .  capit. lieut. Beu& to t  Ootmarsum,  copulati  1 6
April 1678.

Zwolle. A. HA~A.

Chatin-Cransem. Wie vult aan: Wilhelmina An-
toinetta Chatin, ged. Workum 12 Juli 1795, dochter
van Il’illenz  Elie Ch. (zoon van?) en Rijkn  C r a n s e m
(dochter van . . . ?).

A. J .  C. M.

Daendels (XLV, 223). Zie Mr. J. v. Doorninck’s Ge-
slachtk. Aant. blz. 677 i. v.m. Maandblad Ned. Leeuw
XLIV, 232. Q. D. Daendels was o.a. van 1723-1726
gecommitteerde ter admiraliteit in het Noorderquartier
en zal dus in 1726 of 1727 zijn overleden. Aleida Maria
Lemker overleed 1706 (v. Doorninck, blz. 646). Haar
ouders waren Johannes Lemker, der beiden rechten doc-
tor, z. v. secretaris Lemker en Roelandina (= Rudol-
phin,a  ?) ter  Berchorst d. v. zal. Casper  1. B., d ie  20
April 1655 ondertrouwden te Vollenhove (getr. 16 Mei)
en beiden ald. woonachtig waren. Zie over Camper  ter
Berchorst v. Doorninck blz. 429.

Vader van dr. Joh. Lemker  was Johannes  Lemker,
sec;ret. der stad Vollenhove, die als wedi van Aleida
C’rouselz  den 9 Febr. 1650 te Vollenh. ondertrouwde
(getr. 8 Maart) met Johanna de Sains wede  Wilhelmus
Sglvanus.

Zzcolle. A. HA~A.

Dias. Geneal.-biogr.  gegevens gevraagd betreffende
Hendrikn  Qesina  Dias (de Fonseca ?), in de 20 helft der
18e eeuw in Ned.-Indie.

Utrecht. P. L. TH I E R E N S .

Franken. Geneol.-biogr. gegevens gevraagd betreffende
Jan Hendrik Franken Burghartszn. Hij stierf te IJssel-
stein 16 April 1809. Hot Rijksarchief te Utrecht geeft
niets omtrent hem.

Utrecht. P. L. TE I E R E N S.

Fransen. Bestaat er een genealogie van dit geslacht,
waartoe behoord heeft Albertus  Fransen, schout van
‘s Heer-Arendskerke f 1765 ?

A. J. C. M.

Ganswijk  (ten Zeldam-)-Boerrigter. Aanvulling en
opklimming der stamreeks gevraagd omtrent Daniel
Jan  ten  Ze ldam Qanswijk  (z.v. Paulus Banswvk el1
Qeertruid  ten Zeldam), geb. ‘s Hage 30-6-1793, + Dordr.
20-2-1855, X 12-7-1831 Yillemina  Cornelia  Boerrigter
(dr. v. Harmnnus en Johanna Biezenaan,  geh. A’dam
Mei 1791), geb. 11-3-1794 (of I795), + Dordt. 26-2 1852.

Welke wapens voeren ten Zeldam en Boerrigter?
Amsterdam. W. V A N  MAANEN.
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Heel (van)-Bezoet-de Bie. In XLV, kolom 377 en 378
komen voor :

Cornelia LYX~  der Geei  X 17 Jan. 1742 Mr. Josua van
Heel te Moordrecht, waaruit:

Maria Kornelia  t:an Heel X 17 Aug. 1766 Dr. Heraman
Bezoet, geb., 12 Nov. 1736, waaruit:

Catharina Paulina Bezoet X 16 Dec. 1787 Pieter de Bie.
Vrage :
a. Sluit Mr. Josun  van Heel aan bij het geslacht van

dien naam, gedeeltelijk als stamreeks opgenomen in
Ned. Patr. 1918 en zoo ja op welke wijze?

b. Hoe staat Dr. Herman Bezoet in verband met het
volgende fragment, getrokken uit eene genealogie Panser,
in mijn bezit:

Andries Bezoet X Awna Maria Bliek (Mr. Jan’sdr.
ex Lijsbeth Panser), geb. 1680, ?_ Rotterdam 19 Maart
1 7 3 3 ,  w a a r u i t :

1. Elisabeth Bexqct, geb. 1711.
2. Hermanus Bezoet, geb. 17’19’)
Amsterdam. W. V A N  MAANEN.

Hooft-Vattelet. Mr. JaiA Jacob Hooft, gedoopt te Go-
rinchem 10 Januari 1720 en gehuwd met Anna Maria
Susanna Frijkenius, is de zoon van Johanks Hooft e n
Elisabet  Yaltelet.  Gevraagd: Wanneer en waar is  Jan
Jacob Hooft overleden ; de doop-, sterf- en trouwdata
van zijn ouders, benevens de namen van zijn grootouders.

‘s-Gravenhage. G. H. J. GIJSBKRTI  HODENPIJL .

Leen. Geneal.  herald. bijzonderheden gevraagd over
dit geslacht. Catharinu  Jacoba  Leen, geb. Vianen 1761,
overl. Amsterdam 1843, huwde 1788 _&‘attheus Buchli.
l3ij  den doop va,n hun zoon Daniël Alijdus waren ge-
tuigen Daniel Leen en Alida Calmeyer  te Rio Canje in
Berbice. Ouders van Catharina Jacoba: Dirk Leen e n
Cortrelia liruyff.

lJlrwm. R. VAN D E L L E N.

Milar-Bogaart. Wie waren de ouders van Wil lem
&Zilar,  g e h u w d  mèt BIltje Bogaart,  wie r  zoon  Il‘illem
Wijnand  werd gedoopt te Amsterdam (Zuiderkerk) 6
Oct. 179OP

A. J. C. M.

Noorle (van). Gevraagd het wapen van het geslacht
vali  Noorle, waartoe behoorde Anna van Noorle, 29
Grasmaand (April) 1760 te Vianen gehuwd met Floris
Adriaan van Hall, gesubstitueerde Drost, Schout, Ga-
dormeester enz. der Stede en Landen van Vianen.

Amersfoort. Tv. Caooc~~wrr  W.A.zn.

Sanen (van). Gezocht worden de kwartieren van
Pieter’ van Sonen (zoon van Cornelis  v. S. en kleinzoon
van Eilert v. S), geb. waarschijnlijk te Hoorn omstreeks
1630, overl. tusschen 1704--  17 16, en zijne vrouw Duyfje
Rol, wier moeder was Tewetje Yerdugja  en wier groot-
moeder van moederszijde was Pietertje Hogerbeets.

Eveneens  de kwartieren van Catha,rinn  Paltrol;, geb.
omstreeks 1675. overl. na 16 Dec. 1752. Hare moeder
was Reilzoutje  Opperdoes, dochte r  van  Verbrandt 0, to
Hoorn overlo:len,  en kleindochter van Clnas  0.

Nicolaas ,tian Sanell, zoon van eerstgen. Pieter v. S.,
e n  Calkurina  P(rltrol<  zijti 26 Jan. 1697 te Hoorn gehuwd.

‘s-Gra,lTeuhage. Mr. JOAN  MULLER.
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Servaas. Geneal:  biogr. gegevens gevraagd betreffende
Ambrosius Serlmas,  in de 2” helft der 1% eeuw gehuwd
met Johanna Vaarberg  te. . . .

Utrecht. P. L. T H I E R E N S.

Smith.  Is een onzer medeleden in staat mij de 8 kwar-
tieren op te geven van Sophia Smith, geb. Rotterdam
18 Dec. 1823, t Utrecht 17 Maart 1881, gehuwd met
Euerhard Henry Kol, dochter van . Il’illinm  S’mith, Heer
van  Enge len ,  en  S’arti GeerttuicEa  VCIIZ  Hoey?

‘s-Gravenhage. Mr. JOAN MU L L E R.

Sprang (van). Geneal.-biogr.  gegevens gevraagd be-
treffende .Tan Ilobertus  van Sprang, 24 Maar t  1803  t e
Batavia gehuwd.

Utrecht. P. L. THIERENS.

Wiltenaer. Positie en echtgenooto gevr. van Emecus
Johannes Ir’iltenaer, in 1768 te Ternate verblijvende.

Utrecht. P. L. THIEILENS.

Onbekende wapens (XLITI, 192, 224). Het wapen,
voorkomende midden op de voorzijde van het Burger-
boek der Gemeente Appingedam, vertoont een alliantie-
wapen. De beschrijving van dit laatste door Ba. te L.
kan als volgt worden verbeterd en aangevuld:

AMann.  schild: St. Joris met den draak.
Vrouw. schild: Ged. ; 1, de + Fr. adelaar vérgez. v. d.

letter F. tusschen klauw en vleugel, 11,  3 klaverblaadjes
boven elkaar, vergezeld op dezelfde hoogte als de an-
dere letter v. d. letter R. [Ongetwijfeld de letters van
haar (hem?) die het wapen voerde].

De beide wapens zijn vereenigd onder één steekhelm.
H. t.: pelikaan met jongen op nest (het tegenwoordige
wapen van Appingedam). Dekkl.

Ook het tweede alliantie-wapen aan de achterzijde
is niet geheel juist beschreven. Naast het mann. schild
(als boven) vertoont het vrouw. schild : in? 2 schuin-
gekr. zlcaarden  (duidelijk,  slechts een weinig afge-
sleten, dus zeer zeker geen stokken), vergez. v. 3 rozen
2-1, terwijl in den herald r. en 1. bovenhoek respectie-
velijk de letters H. en F. zijn gegraveerd.

Het Burgerboek is aangelegd tusschen de jaren 1670
en ‘80  en zal ook het graveerwerk der beide alliantiowa-
pens uit dien tijd dateeren. Weet misschien thans een
der leden een oplossing?

Leeuwarden. NIEUWENKAMP.
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Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het
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c----

VALCK LUCASSXN,  hhw Xpawelzheide,  Driebergen.
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Philipsland te’s-Gravenhage, A. J. Bicker Caarten
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Rue Souveraine  99.
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Het Genootschap is in ruilverkeer getreden met het
K o n i n k l i j k  O u d h e i d k u n d i g  G e n o o t s c h a p  t e
Amsterdam.

Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jacobson en ten Brink,

door Mr. H. KRONENBERG  en Jhr. H. H. ROE&

Wapen. De geslachten Jacobson en ten Briwk,  uit
een stam gesproten, voeren hetzelfde wapen n.1.:  in
rood een borstbeeld van een Turk van ter zijde gezien,
in natuurlijke kleur, in goud gekleed, het hoofd gedekt
door een gouden tulband; helmteeken een gouden vin-
gerring met edelsteen.

Het wapen komt dikwijls zeer misteekend voor; een
goed specimen iu gebrandschilderd glas, genomen naar
het schepenzegel van den Deventer burgemeester G.
J. Jacobson, is te vinden in de burgemeesterskamer ten
stadhuize te Deventer. ‘)

De geslachtsnaam Jacobsolz  vindt men in de oudste
registers als Jacobs  en Jcrcobsen;  in de 18” eeuw komt
hoe langer hoe meer de naam JacoOson  in gebruik.
Behalve van de officieele  regist.ers  is bij het samen-
stellen van deze genealogie ook gebruik gemaakt van
een handschrift in het bezit van Mevrouw de douriere

1) Er zal hoogstwaarschijnlijk  verband bestaan tusschen het familie-
wapen en de familieoverlevering, die verhaalt, dat Jacob Egberts,  zie
11, voor zijn znkeu  persoonlijk naar Turkije reisde.
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barsse van Plettenberg geb. Jacobson te ‘~Gravenhage.
Het is aangevangen door Gerrit Jacobs (1690-1671)
en is voortgezet door z\jn achterkleinzoon Gerrit  Jan
Jacobson (1690-1771).  De eerstvermelde datum is 27
Februari 1595, de laatste 16 Dec. ,1732.

Inventaris van Lambert  Hale~oegh  wedr. van Elske
Jacobs d.d. 29 Met 1043,  zie inventarissen Assenstr.
L)av. Arch’ef.

111. Joannes Jacobsen, ged. Deventer 23 Apr. 1690
(de vader heet hier Jacob ten Brinclc, overal elders
.JacoD  Egllerts),  i_ Deventer aan de pest  Woens-
dag 31 Aug. 1636 en 2 Sept. in de Lebninuskerk
begraven, van 1626-1636  gemeensman van De-
venter voor de Bisschopstr., huwt Deventer 31 Dec
1615, ondertr. lö Dec. Anus van der Weide, wed.
van dllart Tengnagel.

1.

11.

Egbert ten Brinke,  wordt 1564 burger van Deventer
zonder weiderecht, komende van Lochem.

Jacob Egberts, wordt in een acte van 26 Febr.
1682  (protocol van bekende schuldeti  Dev. Archief)
vermeld als zoon van Egbert ten .Brinke,  die toen
overleden was, woont te Deventer aan de Nieuwe
Markt, goudsmid, lid van de gezworen gemeente
voor de A s s e n s t r a a t  1607-1614,  1 6 1 6 - 1 6 3 2 ,
t aldaar Zaterdag 17 Mrt. 1636 en 21 Mrt. in
de  Lebuinuskerk  begraven ,  huwt  op Martini-
avond (1U  Nov.) 1584 Catharina  NN., -f Deventer
7 Nov, 1 ti30, begraven op Woensdag 10 Nov. in
de Lebuinuskerk. Het handschrift meldt: ,quaemen
,,op Martijoij  avont bij malcanderen binnen oock
,,op Martijoij  avont  wederom van  malcanderen
~ gjescheijden”.

Een geschilderd portret van Jacob Egberfs berust.
bij de do&re  barsse  van Plettenberg-J  acobson, den
Haag.
Uit zijn huwelijk: (de volgorde der kinderen

1”.

20.

3”.
4”.

6”.
6”.

7e.

is eenigszins  willekeurig)
Egbert Jacobsen, _F te Deventer aan de pest op
Dinsdag 23 Aug. 1636 en 25 Aug. in de Le-
buinuskerk  begraven. 2,
bara  Jacobserz, huwt,  Deventer  19 December
1630, ondertrouw 20 Nov. met iyolter Vriesen,
t Deventer 24 Sept. 1658, van 1647 tot 1658
gemeensman van Deventer voor de Overstraat,
weduwnaar  van  Aalije  Costsrs,  met wie hij 6
Oct. 1617 te Deventer was gehuwd en zoon
van  J a n  Yriesen.
Joannes,  volgt IK
Essele Jacobsen, ged. Deven te r  1592 ,  t al-
daar in het  kraambed 14 Sept .  1636,  huwt
Deventer 24 Juni 1627, ondertr. 19 Mei Cos-
man Tdmensen,  van ltii3S-lti64 g e m e e n s m a n
van Deventer voor de Assenstr . ,  zoon van
l’iman Wiilolds.

Sara en Essele  Jacobsen  koopen 4 Mei 16% een
huis in de Hofstr. te Deventer. Der. renuntiatie.
boeken.

Gerrit, volgt IIIbis.
Willemken, ged. Deventer 26 December 1097,
t te Deventer aan de pest Vrijdag 17 Sept.
1630 en 19 Sept. in de Lebuinuskerk begraven.
Else Jacobsen, ged. Deventer 14 April 1601,
te Deventer in het kraambed -i_  Woensdag 17
Nov. 1641, huwt Deventer 19 Nov. 1637, on-
dertr. 28 Oct. Lambertus Haletegh,  zoon van
Ds. Hugo Halewegh en van Aaltje van Heil.
Hij hertrouwt Deventer 30 Mei 1643, ondertr.
6 Mei Margnretha Pos dr. van Jan Tos.

2) Deae Egbert Jacobsen  moet  niet verward worden met een geljk-
namigen Egbert Jacobsen, ged. Deventer 30 Sept. 1606, vader Jacob
Egbersen  wonende in de Vleesohhouwersteeg,  moeder MerrZjtgen,  huwt
Deventer 6 Dec. 1635, ondertr. 7 Oct. Trijntje Maas, dr. van Jan
Maas, bakker.

Uit dit huwelijk:
le. Jacob, volgt IV.

IIIbis.  Gerrit Jacobsen, geb. Deventer Donderdag 27 Febr.
1595, ged. aldaar 23 Mrt., “1  Deventer  27 Juli
1671, goudsmid, van 1613-1671 gemeensman van
Deventer voor de Assenstraat, diaken, ouderling
en lid van de achtenkamer, huwt le Deventer 17
J u l i  1625,  o n d e r t r .  11 J u n i  Mechtefd  Il’edaeus,
geb. te Zutphen 2 Sept. 1602, t in het kraambed
te Deventer 2 Juli  1626 en 6 Juli in de Lebui-
nuskerk begraven, dochter van Ds. Johan7ies  We-
d a e u s  en  van  Ciztha,rina  Queijsen.  Hij huwt 28
Zwolle 29 Apr. 1627, ondertr. 1)ev.  7 April Mech-
teld Schuijrmans, geb. Zwolle 16 Nov. 1600, t De-
ven te r  Za te rdag  2 Mrt .  1644 in de kraam en
7 Mrt in de Lebuinuskerk begraven, dochter van
Gertit Schuijrman  en van Petertje N.N. Hij huwt
3” Deventer 19 Dec. 1645, ondertr. 29 Nov. EZi-
sabeth JacoOs,  wed. van I\‘illem  Smits, t Deventer
aan een beroerte Maandag 13 Juni 1670 en 17
Juni in de Lebuinuskerk begraven.

Uit de eerste twee huwelijken:
1”.

20.

3”.
40.

50.

6”.

70.

Johalanes  Jacobsen, geb.” Deventer  22 Juni ,
ged. 25 Juni 1626, t Deventer aan de pest op
Woensdag 12 Aug. 1629  en 14 Aug. in de
Lebuihuskerk  begraven.
Peter Jacobsen, geb. Deventer 3 Juni, ged.
8 Juni 1628 s), t Deventer aan de pokken op
Zalerdag  2 Jan. 1630 en 4 Jan. in de Lebui-
nuskerk begraven.
Joantles,  volgt IVbis.
Peler  Jacobstva,  geb .  Deven te r  7  Jan . ,  ged .
9 Jan. I 631, _F Deventer op Maandag 24 Dec.
1632 en 26 Dec. in de Lebuinuskerk begraven.
Jacob Jacobsela,  geb. Deventer 11 Oct., ged.
14 Oct. 1632, t Deventer aan de pest op Za-
terdag 6 Aug. 1636 en 8 Aug. in de Lebui-
nuskerk begraven.
Gerrit Jacobse?a,  geb. Deventer 12 Oct., ged.
18 Oct. 1635 4), i_ Deventer Maandag 12 Dec.
1636 en 16 Dec. in de Lebuinuskerk begraven.
Trijnije  ,Jacobsen, geb. Deventer 29 Juni, ged.
2 Juli  1637, i_ Deventer in het kraambed op
Donderdag 9 Mei 1667 en 12 Mei in de Le-

s) ,Mijn huijsvrouwen  vaeder  is pete geweest en min huijsvrouwen
broers vrouw  suster  Anneken,  vaeder  heefft gegeven 7 rijxdalers en
2 spansche matten tot een silver beker, en een brootien suijckers
voor het maeken,  suster  heefft  gegeven een stuck gouts weert 10
gulden met een rijxdaler”.

4) ,,Gevaeders  siju gewest mijn vrouwen beijde  broers Peter ende
Lucas Schuijrman  . . . . . : broer Peter gegeven voor die pillegave een
heele rijder met een dubbelde rijxdaler, broer Lukas  een Jacobus met
een dubbelde rdxdaler”.
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9e.
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buinuskerk begraven, huwt Deventer 16 Mei
1666, ondertr. 21 April Med. Dr. Simon Y’es-
schemnker,  geneesheer te Deventer, lid van de
gezworen gemeente voor de Overstraat 1660-
1673, weduwnaar van _Margcrreta  A,entsen  en
zoon van den Deventer hoogleeraar E,Egelbert
Tesschemaker. Hij hertrouwt Deventer 1 1 Febr.
1672, ondertrouw 22 Jan. met Nagdalew von
Rodestein  uit Zutphen.
Ger&, volgt IV ter.
Petertje Jacobsen, geb. Deventer 2 Dec., ged.
4 Dec., 1642, + aldaar Donderda,g  8 Dec. 1642
en 11 Dec. in de Lebuinuskerk begraven.

IV. Jacob Jacobserl,  ged. Deventer 27 Sept. 1619, pro-
visor, lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Bergstraat 1667-1673, huwt 1’ Deventer
15 Aug. 1643, ondertr. 22 Juli Bnlije  Yriese, dr.

van Wolter  Vriese en van Aalt j e  C’osiers.  Hij huwt
2e Deventer 22 April 1655, ondertr. 31 Mrt. A n n a
Avercamp,  wed. Gerrit Jans.  Hij huwt 30 Deventer
26 Mei 1663, ondertr. 9 Mei Anna Booms, j.d.
van Wesepe.

Uit het 1st~ huwelijk  4 kinderen, die den o u den
g e s l a c h t s n a a m  t e n  B r i n k  w e e r  h e b b e n
a a n g e n o m e n  e n  m e t  h u n n e  a f s t a m m e -
l i n g e n  n a  d e  g e n e a l o g i e  Jacobson b e -
h a n d e l d  w o r d e n .

IVbis  Joannes Jacobsen, geb. Deventer 3 Dec. 1629, ge-
doopt 6 December 5), t Deventer  Dinsdag 19
April 1670 en aldaar 20 April in de Lebuinus-
kerk begraven, van 1668 tot zijn dood lid van
de gezworen gemeente te Deventer voor de En-
gestraat, huwt Deventer 26 Jan. 1651, ondertr.
7 Dec. 1650 Geer-trui  Smits, dr. van Willem Smits
en van Elisabeth Jacobs  en dus de dochter van
z i jn  s t i e fmoeder .

Geertrui  Smits ondertrouwt Kampen 16 Apr.
1680, ondertr. Deventer 10 April Lambert  ilrlatthij-
sen Hartogh, weduwnaar van GeulYje Goozens,
met wie hij 2 April 1658 te Kampen huwde.

Uit zijn huwelijk:
10.  CVillem  Jacobsetl,  geb. Deventer 15 Nov., ged.

16 Nov. 1661, begraven Deventer Lebuinus-
kerk 28 April  1687,  l id van de gezworen
gemeente te Deventer voor de Engestraat 1675
en 1676, huwt Deventer 30 Aug. 1681, on-
dertr. 6 Aug. Hillegonda  Be,*derlis,  ged .  De-
venter 16 Oct. 1654, wed. van Johannes Poot,
verwalter r ichter van Kedingen en dochter
van Dr. Dirk Berdenis  en van Heparica  Rouse.
Zij he r t rouwt  Roelof tjaja Eek,  con t ro leur  t e
Coevorden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Zie boedelinventarissen Dev. Archief 28 Juni 1694

2”. Jacobus Jacobsen, ged. Deventer 21 April 1651
30. Jacobus Jacobsen, geb. Deventer 4 April, ged,

9 Apr. 1654, i_ een maand later.
40. Jacobus, volgt V.
Se.  Gerrit, volgt Vbis.

-~-
5) vCosijn  Pe t e r  Roloff~  borgeme+er  tot Swol is gevaeder gewesl

heefft ons een silver schaele  gegcvea  weert omtrent 32 guldens cel
hensken in den kelder”.

60.

38

Elisabeth Jacobwa,  geb. Deventer 6 Mrt., ged.
8 Mrt. 1660, f- Deventer aan de pest Donder-
dag 8 Nov. 16ti6 en 10 Nov. in de Lebuinus-
kerk begraven.

Vter. Gerrit Jacobsen, geb. Deventer 15 Apr., ged. 19
April 1640, + tusschen 13 Jan. 1671 en 23 Dec.
1673, huwt te Apeldoorn 27 Aug. 1665, ondertr.
Deventer  29 Juli 1666, attest. op Apeldoorn 21
Aug. J’erolaicn  It’ilD,-elrlai&,  g e b .  F e b .  1 6 4 0  ‘j),
begraven Deventer Lebuinuskerk 20 Febr. 1692,

d o c h t e r  v a n  Bernardw  Il,~ilbrenninck,  p r e d i k a n t
te Apeldoorn en van Antonia  I-ot.  Zij her t rouwt ,
ondertr. Deventer 25 Nov. 1673, att. op Colm-
scbate 24 Dec. met Areut Arentsen,  ged. Deventer
6 Juni 1644, begraven in de Lebuinuskerk 4 Dec.
1722, lid van de gezworen gemeente te lIeventer
voor de Bergstr .  1675-1702,  zoon van burge-
meester Ai,ent  Arelztsen en van Aleida Boelen.

Inventaris van Veronica Wilbrennincks  wed. zal.
Gerhardt Jucolw,  zie invent,.  Assenstr. 23 Dec. 1673
llev.  Archief.
Uit dit huwelijk:

10. Nechteld  Jacobsela,  geb. Deventer 9 Juni, ged.
10 Juni 1666, begraven Deventer Lebuinuskerk
13 Aug. 1749.

2”. Antonia  Jocobsela, geb. Deventer 16 Sept., ged.
20 Sept. 1667, huwt Zoenen (Geld.)  17 Nov.
1701, ondertr. Arnhem 29 Oct. Otto r$ine?a.  ‘1

30. Ctrlhorina  Jacobsen, geb. Deventer 4 Nov., ged.
8 Nov. 1668.

40. Bernardzcs  Jacobsen, geb. Deventer 8 Jan., ged.
13 Jan. 1671, ingeschreven als student aan het
Deventer Athenaeum 26 Jan. 1687.

V. Jacobus Jacobsen, ged. Deventer lb Juli 1666,
+ Deventer 10 Juni 1724 en 15 Juni in de Le-
buinuskerk begraven, koopman, lid van de ge-
zworen gemeente voor de Assenstraat van 1682-
1702, voor de Eogestr .  van 1703-1724,  kerk-
meester, huwt 1680, ondertr. Deventer 28 Febr.,
attest. op Wijhe 27 Mrt Judith von Souten  uit
Harderwijk,  5_ Deventer 27 Juli 1748 en 1 Aug.
in de Lebuinuskerk begraven,waarschijnlijk  dochter
van Gerha,*dus  van Souteqa 1. U. D. en van ,7aco-
naijla Il’arizers  (doopboek Harderwijk 1649-1674
ontbreekt).

Uit dit huwelijk:
1”. Gerhardt  Jacobsela,  ged. Deventer 17 Mei 1683,

waarschgnllJk  + 18 Aug. 1748 (doodboek Wilp
1702-1750  ontbreekt), predikant te Wilp.

2e. Elisabeth Jacobseja,  ged. Deventer 8 Febr. 1686,
t aldaar 7 Sept. 1765 en 12 Sept. in de Le-
buinuskerk begraven.

Testamenten van Elisabeth Jacobseu  d.d. 25 Aug.
1751 en 14 Mei 3732, boek opene test. 1746/56.
Dev. Archief.

30. Johannes, volgt VI.

Ibis. Gerrit Jacobse)a,  geb. Deventer 16 Mrt., ged. 16

0) “Waren beide olt in hxer 2ö jaer, doch die bruit omtrent 10
weecken  older”,  aldus de oanteekenlng ven zijn vader.

7) Otto Wijnm,  med Dr te Arnhem, volgens een genealogie Wijnen
zoon van Johax VGj’nen  en van Elisabeth van Dans, geb. 1341, -ì 1708.
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Mrt. 1658, t Deventer 27 Dec. 1724 en 2 Jan.
1725 in de Lebuinuskerk begraven, wijnkooper,
rentmeester van Mr. Geerts en Buskes klooster,
lid van de gezworen gemeente te Deventer van
1685-1702  voor de Overstraat, van 1703-1724
voor de Waterstraat, huwt Januari 1683 te Epe,
ondert. Deventer 16 Dec. 1682, att. op Epe Jan.
1683 (trouwb. Epe ontbreekt) Johanna Coopsen,
begr. Deventer Lebuinuskerk 25 Juli 17 13, dochter
van  Johartnes  Coopselz,  predikant te Epe en van
Hester van Biest.

Testament van Gerrit Jacobsen  d.d. 5 Febr. 1687,
boek van opene test. 1880-1704,  Deventer Ar&.

Uit zijn huwelijk:
1”. Johannes Jacobsen. eed. Deventer 9 Oct. 1683.
2”.
30.

4”.

50.

Hesier-Jacobsen,  g’edq Deventer 14 Oct. 1684.
Johannes Jacobsen, ged. Deventer 9 Apr. 1686.
Begraven Lebuinuskerk 26 Oct. 1685: kind
van Jacobsen  aan de Merkt.
Begraven Lebuinuskerk 16 Juli 1686: Jacobsen
de wijnkoper sijn kint.
Begraven Lebumuskerk 26 Nov. 1688: Gerhard
Jacobsens kind.
Hester @eert&  Jacobsen, ged. Deventer 18 Aug.
1687, begraven Deventer Lebuinuskerk 3 Mei
1721, huwt Deventer 13 Mrt. 1712, ondertr.
27. Febr. \b’illem  Herman Elberti 1. U. D., ged.
Twello 4 Mei 1690, begraven Deventer Lebui-
nuskerk 25 Mrt. 1721, ingeschreven Dev. Athe-
naeum 1707, Leiden 16 Sept. 1709, lid van de
gezworen gemeente voor de Noordenbergstr.
17 16-1721.
Verhard  Joan, v o l g t  VIbis.

VI. Johaww Jacobsen  S), ged. Deventer 27 Febr. 1681,
t voor 21 Juni 1731, wijnkooper te Amsterdam,
huwt Amsterdam Walekerk 4 Febr. 1706, ondertr.
15 Jan. Jacomina Prijs, ged. Leerdam 25 Dec.
1685, t voor ‘Ll Juni 1731, dr. van Dirk Prijs e n
van Sara Jacobs  Tuernhout.

Uit dit huwelijk:
10. Judith Jacoba  Jacobsen, t voor 25 Aug. 1751,

ondertr. Amsterdam 8 Mei 1727, zij is dan 20
jaar oud, Wouter Sobbe,  oud 34 jaar, zoon
van. . . . Sobbe en van Maria Venenburg.

20. Jacob, volgt VII.
30. Leonard,  volgt VII bis .

VI bis. Oerhard Joan Jacobson 9), 1. U. D., ged. Deventer
7 Febr. 1690, begraven aldaar Lebuinuskerk 180ct.
1771, ingeschreven Deventer Athenaeum 13 Sept.
1706, Leiden 15 Sept. 1710, Harderwijk 23 Sept.
1712, geprom. aldaar 22 Sept. 1713, van 1714-
1718 lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Assenstraat, van 1718-1771 burgemeester
van Deventer,  cameraar,  van 1725-1731  ampt-
man van Colmsohate, gecomm. admiraliteit Amster-

*) De Amsterdamsche tak, vertegenwoordigd door Johan?ws  Jacobaen
en zijn afstammelingen, is in deze genealogie behandeld voorzooverre
een oppervlakkig onderzoek, op het Amsterdamsohe archief ingesteld,
daartoe de gegevens  verschafte.

g)  N*t hem begint de naamsverandering van Jacobsen  in Jacobaon
in zwane te komen. De Amsterdamsche tak blijft  zich evenwel
Jacobserc  %oemen.

Uit zijn eerste huwelijk:
Johanna Jacobson. geb. 4 Oct., Eed. 7 Oct. 1714,le.

20.

3”.

40.

t Lunteren 12 Febrrl80&  hu&cDeventer  8 Oct.
1761, ondertr. 19 Sept. Dirck buermondt, ged.
Wageningen 7 Mrt 1709, + Lunteren 17 Jan.,
begr. 23 Jan. 1768, van 1736-1768 predikant
te Lunteren, zoon van IC’lllem  Suermondt, bur-
gemr  van Wageningen, en van Cornelia van
Setten.
Arend of Arnold Jacobson, geb. Deventer 6 Mei,
ged. J.0 Mei 1716, ongehuwd f 11 Jan. 1789,
ingeschr. Dev. Athenaeum 30 Jan. 1731, Leiden
15 Sept. 1731 en 13 Sept. 1734, van 1732-
1737 gemeensman voor de Bisschopstr., van
1737-1741  secretaris van Deventer, later krank-
zinnig geworden.

Hij bezat de kleine Hunne. Zie cohier 508 pen-
ning Colmschate 16 Febr. 1789 en 15. Juni 1790.

Bernardina Jacobson, geb. Deventer 15 Juni,
ged. 16 Juni 1719, 7_ Midwolde 13 Apr. 1784,
huwt Deventer  14 Febr.  1740 met at t .  van
Maastricht, ondertr. Deventer 30 Jan. IC’illem
Barthold van Hasselt,  j- te Leersum 26 April
1768 als luitenant-kolonel der cavallerie,  zoon
van den majoor Jacob van Hasselt en van I d a
Geel-truid  G’opes.
Hester Geertrui Jacobson, geb. Deventer 5 Mrt.
ged. 6 Mrt. 1721, begraven Deventer Lebui-
nuskerk 7 Nov. 1780, huwt Deventer 17 Dec.
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dam 1729-1731, gecomm. generaliteitsrekenkamer
1732-1734, admiraliteit in Friesland 1734-1735,
Staten-Generaal  1735-1737,  huwt Deventer  10
16 Jan. 1714 (ondertr. 30 Dec.) Elisabeth Keljes,
geb. Deventer 4 Nov., ged. 6 Nov. lti90,  i_ op de
Kranenkamp onder Diepenveen 24 Sept. 1751 en
29 Sept. in de Lebuinuskerk te Deventer begraven,
dochter van den gemeensman Arent Keijes en van
Bernardina  ten Rhijne. Hij huwt 20 te  Wesepe
19 Juni 1758, ondertr. Deventer 3 Juni Aleijda

Catharina  Arentsen, ged. Deventer 22 Nov. lti93,
t aldaar 2 Oct. 1761 en 6 Oct. in de Lebuinus-
kerk beg?aven,  weduwe van burgemeester Wilhelrn
Marielzburgh  en dochter van den gemeensman Mar-
ten Arentsen en van Hillegonda  Snijders.

Geschilderde portretten van Gerhard Joaa  Jacob-
son en van Elisabeth Ketjes  berusten bU douriere
barsse  van Plettenberg-Jacobson, den Haag.

Gerhard Joan Jacobson koopt 19 Jult 1738 de
kleine Hunne onder Averlo voor f 4610. Zie oohler
508 penning Colmschate.

Gerhard Joan  Jacobson en Elisabeth Ketjes  dragen
10 Mei 1751 over: le een hms aan de Brink aan
Dr Gerhard Willem Jacobson en Sara Henriefte
Jordens,  20 een huis in de Polstr. aan W i l l e m
Barthold  va12  Hasselt, luit. van de cavallerie  en
Bernhardina Jacobson. Dev. renuntiatiehoekeo.

Inventaris opgemaakt door burgrmr G. J. Jacob-
son 16 Juni 1758. Zie inventarissen Engestr. Dev.
Archief.

Test. van G. J. Jacobson en E. Ketjes d.d. 5 Mei
1760, geopend 26 Oer.  1771.

Test. van G. J. Jacobson d.d. 4 Apr. 1768, ge-
opend 26 Oct. 1771. Buek van geopende test. 11
397. Dev. Archief.



5e.
Be.

79.

80.
9”.
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1741, ondertr. 2 Dec. Hendrik Budde,  g e d .
Deventer 1 Febr. 1711, begraven aldaar Le-
buinuskerk 19 Sept. 1772, lid van de gezwo-
ren gemeente voor de Overstraat 1738-1772,
zoon van Henricus Budde en van Rosalina
Westenberg.
Qerhard Willem, volgt VIIter.
Anna Jacoba Jacobson, geb. Deventer 13 Febr.,
ged. 14 Febr. 1725, t Deventer 4 Mei 1726
en 7 Mei in de Lebuinuskerk begraven.’
Anna Mechtelina Jacobson, geb. Deventer 3
April, ged. 4 April 1728, begraven Deventer
Bergkerk  27 Nov. 1746.
Jan Hendrik, volgt VIIquater.
Een doodgeboren zoon, geb. Deventer 16 Dec.
1732, begraven Lebuinuskerk 19 Dec.

VII. Jacob Jacobsen, is bij zijn huwelijk 23 jaar, huwt
1731, ondertrouw Amsterdam 21 Juni Alida Sobbe,
oud 24 jaar. Haar ouders zijn overleden.

Uit dit huwelijk:
le. Johannes Jacobsen, ged. Amsterdam Nieuwe

kerk 18 Juli 1731.
2e. Jacob Jacobsen, ged. Amsterdam Nieuwe kerk

39.

49.

19 Mei 1734. -
Moria  Jacomina Jacobsen, ged. Amsterdam
Westerkerk 19 Oct. 1736.
J a c o b  Berhardus  Jacobse,,, ged .  Amsterdam
Nieuwe kerk 26 Juli 1741. Hij wordt genoemd
in het testament van juffr. Elisabeth Jacobsen
d.d.  26 Aug.  1761 (zie  V 2”) en heet  daar
,,eenigate  zoon van neef Jacob Jacobsen”.

VZIbis.  I;eonard  Jacobsen, is bij zijn huwelijk 26 jaar,
huwt 1739, ondertrouw Amsterdam 3 April Cor-
nelia Looterl,  uit Amsterdam, oud 26 jaar. H a a r
ouders zijn overleden.

Uit dit huweliik:
1”.

20.

30.

4e.

6”.

6e.

Johannes JaCobsen,  ged. Amsterdam 19 Juni
1737.
Philip Antonij  Jacobsen, ged. Amsterdam Oude
kerk 12 Febr. 1741.
Johannes  Jacobsen, ged. Amsterdam Wester-
kerk 13 Jan. 1743.

70.

Jacomina Catharina  Jacobsen, ged. Amsterdam
Nieuwe kerk 11 Nov. 1744.
Philip Antonij  Jacobsen, ged. Amsterdam Nieuwe
kerk 17 Apr. 1746.
Philip Antonij  Jacobsen, ged. Amsterdam Nieuwe
kerk 19 Juli 1747, wordt vermeld in het boven-
genoemde test. van juffr. Elisabeth Jacobsen
d.d. 26 Aug. 1761.
Jacomina Catharina Jacobsen, ged. Amsterdam
Nieuwe kerk 6 Sept .  1760,  wordt  vermeld
in het test. van juffr. Elisabeth Jacobsen  d.d
14 Mei 1762.

Se. Jan Gerrit, volgt VIII.

VIIter.  Verhard  II’illem Jacobson, 1. U. D., geb. Deven.
ter 4 Dec., ged. 6 Dec. 1722, begrav&  Deventer
Lebuinuskerk 15 Mei 1798, ingeschreven Dev
Athenaeum 6 Febr. 1738, Utrecht 1743, geprom
te Utrecht  op eene dissertatie de Veteranis 17
Juni 1743, lid van de gezworen gemeente te De
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venter voor de Bisschopstr. 1743-  20 Sept. 1787,
toen ontslagen, huwt Deventer 11 Juli 1746 Fran-
sche kerk, ondertr. 26 Juni Slrra  Henriette Jordens,
ged.  Deventer  26 Apri l  1722, begraven aldaar
Lebuinuskerk 24 Jan. 1785, dr. van Johtrn  Jor-
dens,  1. U D., s c h o u t  v a n  Colmschate e n  v a n
Antonetta Broakman.

nr. G. W. Jacobson en vrnuwr S. H Jordens
verkoopen 3 Mrt. ISZ3 een huis met schuur co
hof de Oliemole genaamd aan de Hijutrnarkt Zu
verkoopen 4 Nor. 1782 een huis op de Enpebtr.
Mr. Gerhard  Wzllem Jacobson verkoopt 9 .ian. li92
een hof over de IJssel en ern akker land buiten
de Brinkpoort  en 9 Mei li92 een hot over de
IJssel. Dev. renunriatieboeken.
Testament van G. W. Jacobson en S H. Jordens
d.d. 31 Mrt. 17ï8, geopend 18 Mei 1798, boek van
geopende test. 1V pag. 1. I)ev. Archief.

Uit dit huwelijk :
le.  Verhard  Joah,  volgt VIIIbis.
20.  Antonetta Bernardzna Jacobson,  ged. Deventer

28 Nov. 1747, begraven Deventer Bergkerk
26 Sept. 1íöO.

3e. Elisabeth JacobRon,  ged. Deventer 16 April
1749,  t aldaar 7 Febr. 1797 en 10 Febr. in
de Bergkerk  begraven, huwt Deveuter 19 Dec.
1766, ondertr. 27 Nov. Bernardus Albers, stads
med. doctor te Deventer, ged. Twello 22 Dec.
1737, t Deventer 10 April 1780 en 16 April
in de Lebuinuskerk begraven, ingeschreven
Dev. Athenaeum 21 Sept. 1766, zoon van J a n

Coenraad Albers en van Joh,anna  r?an der Souw.
Test. van E. Jacobson en B. Albers, geoppnd  27
Febr. 1797. Hoek geopende test. 111  pag. 503.
Dev. Arch.
Vrouwe Elisabeth Jacobson wed. med. Dr. Bernar-
dus Albers koopt 15 Aug. 1782 een hum aan de
Stroomarkt.  Renuntiatieb.

40. Joan, volgt VIIIter.
6”. Jacob Jacobson, ged. Deventer 6 Mei 1763, begr.

Deventer  Bergkerk  8 Juni 1753.
6”. Antonetta Bernardina  Jocobson,  ged. Deventer

7 Oct. 1759, t 8 Juni 180(;,  huwt Olst 16 Mei
1780, ondertr. Deventer 27 April 1780 Mr.
Joan Derk Hagedoorn, ged .  Deven te r  24 Juli
1766, begraven aldaar Bergkerk  28 Sept. 1788,
ingeschr. Dev. Athenaeum 12 Juli 1773, Leiden
16 Sept. 1776, rentmeester van Diepenveen en
lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Waterstr. 1784-20 Sept. 1787, toen
ontslagen, zoon van Burgemeester Henrik Ra-
gedoorn,  1. U. D., en van Anna Mechteld Sina
Jordens.

Zg hertrouwt Deventer 29 Jan. 1796, ondertr.
8 Jan. Hendrik Budde, ged. Deventer ld Dec.
1748, t op het Zand ouder Wilp 6 Jan. 1829,
lakenkoopman te Deventer, lid van de gezworen
gemeente voor de Engestr. 1783-20 Sept. 1787,
toen ontslagen, lid van het Intermediair Ad-
ministratief Bestuur van Overijssel, weduwnaar
van Qesina Grim en zoon van den gemeensman
Hendrik Kudde  en van Hester Geertrui Jacobson.

IvIr  Joan Perk Hagedoornen Anforz.  Bern. Jacob-
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sen koopen 17 Aug. 1787 van de erfgenamen van
Joost Jordens het prioraat op den Berg. Dev.
renuntiatieboeken.

VIIquater.  Jan Hendrik Jacobson, ged. Deventer 11 Mei
1730, begraven aldaar Lebuinuskerk 6 Sept. 1807,
ingeschreven aan het Dev. Athenaeum 9 Sept. 1746,
wijnkooper,  l id van de gezworen gemeente te
Deventer voor de Engestr. 1777-20 Sept. 1787,
toen ontslagen, huwt Wesepe 12 Jan. 1756, ondertr.
Deventer 27 Dec. 1765 Debora Jordens,  g e d .
Deventer 14 Oct. 1731, 5 15, begr. aldaar in de
Lebuinuskerk 19 Juli ,l806, dr. van Herman Jordens
en van hina  Maria Ro!yer.

Jas Hendrik .Jacobso,, en Debora Jordelas  cedeeren
2 Dec. 1799 hun huis in de Polstr.  aan Hendrik
Jacobson en Maria Resina Sfrauwitz.  Dev. renun-
tiatieboeken.

Uit dit huwe’ijk:
le. Mr. Gerrit Jalz Jacobson, ged. Deventer 4 Aug.

1757, + Amsterdam 28 Oct. 1816, ingeschreven
Dev. Athenaeum 9 Juli 1773, Leiden 11 Sept.
1777, lid van de gezworen gemeente te De-
venter  voor de Bergstr .  1783-1786,  burge-
meester  van Deventer  1787,  directeur der
Marine op de Maze 1796 en volgende jaren,
in 1801 lid van de Raad van Marine, Voorz.
van de Staatscommissie tot het ontwerpen van
een Strafwetboek voor de Zeemacht 1808,
Voorz. van de commissie voor het Grootboek
der Nationale Schuld, lid van de Algemeene
Rekenkamer, huwt Leiden 9 April 1798 (afk.
Deventer  25 Mrt . ,  Leid.en 24 Mrt.) Catharina
Jacoba van hes, geboren Utrecht 2 April 1771,
ged. Domkerk 17 Apr., + 1 Mrt. 1830 op den
huize Groenhoven onder Zuilen, weduwe van
Dr. Jonchim de Sandra en dr. van Jacob v a n
Nes vufz Meerkerk en van Catharina Nieuwenhuis.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, allen jong overleden.
2e. een doodgeb. kind, begr. Lebuinuskerk De-

venter 14 Nov. 1768.
3”. Herman  Jacobxon,  ged. Deventer 15 Jan. 1760,

luitenant ter zee, omgekomen in 1784 bij het
vergaan van de Ajax, ondertr. Deventer 25
Sept. 1784 Qosezuina!  Bartho da Helcker, geatt.
naar Amsterdam 27 Sept. 1484.

Zie over hem en zijn bruid Gosewina  Barfholda
Hekker resolutie van de Staten van Holland van
6 April 1785 in Navorscher  1923 pag. 224.

&. <Jan  ,Jacobson,  g e d . Deventer 11 Dec. 1761,
begr. aldaar Bzrgkerk  10 Nov. 1762.

5”. Johanna  Cath,arina Jacobson, ged. Deventer 14
Jan. 17ti3,  begr.  aldaar Bergkerk  4 Febr. 1763.

68. Elisabeth Jucobson.  ged. Deventer.1 Febr. 1764,
begr. aldaar Bergkerk  23 Aug. 1765.

70. Henrik,  volgt VIIIqlcater.
8e. A/,end Jacobson, ged. Deventer 14 Juni 1768,

begraven aldaar Bergkerk  28 Juni 1768.
ge. Xlna Maria Jacobson, ged. Deventer 18 Mrt.

1773, + Deventer 25 Sept. 1869.

VIII. <Jan  Gerrit  Jacobse?a,  ged. Amsterdam Westerkerk
24 Dec. 1758,  huwt M a r g a r e t a  Willemina  van
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.liez&a,  ged. Amsterdam Oude Kerk 11 Mrt. 1767,
dr. van @eru& vaqz  heulen  en van Elisabeth Ja-
coba  Mulexius.

Uit dit huwelijk:
le. Leonard Cor?zelis  Jacobsen.
211.  Jacoba Gerharda Jacobsen, huwt Mei 1808 10 afk.

Deventer 8 Mei Gerrit Willem Hagedoorn, ma-
kelaar te Amsterdam, ged. Deventer 30 Jan.
1785, zoon van Mr. Joan Derk Hagedoorn e n
van Antolaetta Berlzardina Jacohson.  Zij her-
trouwt H. P. Berlage, wedr. M. E. de Boer.

VIIIbis.  Dr. med. Gerhavd  Joan Jacobson, ged. Deventer
8 April 1746, i_ stad Vollenhove 26 Aug. 1797, in-
geschr. Deventer Athenaeum 6 Nov. 176 1, Ut,recht
26 Mei 1770, lid van de gezworen’ gemeente te
Deventer voor de Bergstr. 1780-1786,  dokter te
Vollenhove, huwt Utrecht 23 Juni 1779, onderfr.
Deventer 5 Juni Gijsberta vun  EE, geb. Utrecht 20
Mei 1767, i_ stad Vollenhove 16 Juni 1817, dochter
van Hubert van Eé en van Dora Geertrui ran
Klacereia.

10.
20.

3”.

49.

6”.

Ge.

70.

8e.
90.

Geschilderde portretten van G. J. Jucobsojz  en
G. van Eg hebben berust bij den Heer 0. W.
Jacobson, j- Arnhem 19 Mrt,. 1919 en zijn na diens
dood met den inboedel verkocht.

Uit dit huweiijk:
Gehard Willena,  v o l g t  1X.
Dora Geertruida Jacobson, ged. Deventer 29
Aug. 1782, t stad Vollenhove 6 Mrt 1864.
Mr. Huibert Jacobson, geb. 12, ged. stad Vollen-
hove 19 Sept. 1784, + Almelo 17 Jan. 1866,
ingeschreven Utrecht 14 Sept. 1807, maire van
Wierden,  van 1816-1839 .rechter,  van 1839
tot zijn dood president vap de rechtbank te
Almelo.
Qerhnrd  Joan .Jacobson,  geb. 12, ged. stad Vollen-
hove 26 Dec. 1785, t aldaar 16 Jan. 1869, burge-
meester van stad Vollenhove tot 1841, heemraad
van het waterschap Vollenhove, huwt stad Vol-
lenhove 6 Aug. 1813 Maria btrick,  ged. stad
Vollenhove 8 Dec. 1779, + aldaar 11 Febr. 1846,
dr. van burgemr  Joan Reinhard  Strick  en van
h’lisabeth  Geertruyd S’trick.
Sara Hevarietta  Jacobson, geb. 3, ged. stad Vol-
lenhove 13 Jan. 1788, ?_ aldaar 22 Oct. 1870.
A n n a  Margareto,  J~cobson,  geb. 12, ged stad
Vollenhove 20 Dec. 1789, t Vollenhove 22 Juli
1810.
Petronella Jalanetta Jacobson, geb. 4, ged. stad
Vollenhove 13 Febr. 1793, t Wijhe 27 Febr.
1876, huwt stad Vollenhove 6 Aug. 1840 Leen-
dert Pieter Brocx,  ged. te Geffen (N.-Hr.) 20 Juni
1790, 1_ Apeldoorn 20 Jan. 1864, rijksontvanger,
weduwnaar van Jacqueline Pauline Brocx en
zoon van f17illem  Leendert Brocx, secretaris van
Geffen  en Nuland  en van Josijna  Murguretha
Bronkhorst.
Anton Bernhard, volgt ,1X bis.
Joan  Jacobson, ged. stad Vollenhove 3 Dec.
1797, overluid Vollenhove  14 Sept. 1798.

VIIIter.  Mr. Joan Jacobsou,  ged. Deventer 22 Oct. 1761,
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j- Deventer 27 Jan. 1825, ingeschreven Dev. Athe-
naeum 26 Juni 1766, Leiden 11 Sept. 1772, ad-
vocaat, lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Noordenbergstr .  1781-20 Sept 1787,
burgemeester van Deventer 20 Sept 1787-1794,
gecomitteerde  ten landdage van Overijssel, onder
koning Willem 1 opnieuw burgemeester van De-
venter 18~0/182l,  huwt Deventer 11 Mei  1778,
ondertr. 23 April !i%eodora Mechteld Tic.hler. ged.
Deven te r  11  Aug.  1748. i- Wiihe 15 Juli 1833.

II Y

dr. van Jacob Tichler  en van Erzgelberta  Dailti~rlc.
Joan JacoLsoiL  en Dorothea Tickler koopeo 24

Mrt .  1’780  een huis in de Labge Hisschopstr.
!Tí71ij  koopen 14 Mei 1 íY0 v:~u Elisabeth Jacobson

Wed. I)r. Bernardus Albers een erve en hof bui-
ten de Duimpoort  onder de Linden. Z[j verkoopen met
de andere erlgenamen  30 April 1799  uit de ouder-
lijke boedel: het ouderlijke huis op de Graven, een
houtschuur  en twee huisjes in de Norenbergstr.
Dev. renuntiatieboeken.

Uit zijn huwelijk:
1%

29.

Gerhnrd Willem Jacobson, ged. Deventer 30 Nei
1779.
Engelberta ,Jacoba Jacobsoh,  ged. Deventer 6
Nov. 1780, t Wijhe 19 April 1864, huwt De-
venter 10 Dec. 1809 Gerhard Wzllem Jacobson,
ged. Deventer 7 Sept. 1780, i_ Wijhe 26 Juli
1868, ingeschreven  Dev. Athenaeum 11 Aug.
1796, Harderwijk 1 Sept. 1800, in 1811 vrede-
richter te Goor, van 1811-1815  markerichter
van Holten, notaris te Wijhe, zoon van Ned.
Dr. Gerhard Joan Jacobsoh  en van GrIjsberta
van Eé. Hij hertrouwt te Dordt 14 Mei 1830
met Elisabeth Antoinette Jacobson, zuster zijner
eerste vrouw. Zie ‘80 hieronder.

3”.

40.

60.

Sara Henrietta  Jacobson, ged. Deventer 28 Juli
1782, begr. aldaar Lebuinuskerk 18 Jan. 1799.
Nendrir’ca  1 heodorn  Aleida Jacobson, ged. De-
venter 16 Oct. 1753, begr. aldaar Lebuinuskerk
Juli 1794 10).
Elisabeth Anloinetta Jacobson, ged. Deventer
24 Aug. 1786, begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Juli
1789.

70.

8e.

Theodorn &!echteld  dacobson,  ged. Deventer 16
Dec. 1787, begraven aldaar Lebuinuskerk Juli
1794 1”).
Johanna A/imt  Jacobson, ged. Deventer 11 Nrt
1789, begr. aldaar Lebuinuskerk Juli 1794 10).
Elisabeth Antoinette ,Jacobson,  ged. Deventer
29 Dec. 1790, + Wijhe 6 Nov. 1857, huwt
Dorth 14 Mei 1830 Gerhard Willem Jacobson,
notaris te Wijhe, weduwnaar van haar zuster
Engelberta Jncoba; zie hierboven onder 2e.

VlIIquafer.  Hewilt  Jacobson, ged. Deventer 27 Dec.
1765, + Deventer 6 Mei 1828, adelborst 1799,
luitenant ter zee 1782, kapitein luitenant ter zee
1793, kapitein 20 klasse 1799, ontslagen 1801,
huwt Deventer 3 Nrt. 1799, ondertr. 17 Febr.
Maria Regina von Strauwitt,  ged. Engelsche kerk

‘“) In de Lebuinuskerk werden op 5 Juli, 10 Juli en 28 Juli 1794
begraven een kind van burgem. Joan .Jacobsq  zonder verdere ver-
melding van den naam.

IX.

70. Willem Jacob Jacobson, geb. Wihe 31 Juli 1822,
t aldaar 8 Juni 1865, koopman in Ned. Indië.

IXbis. Anton Bernhard Jacobson, ged Vollenhove 6 Mei
1796, i_ Hellendoorn 16 Nrt 1834, van 1823-1831
notaris te Lunteren, van 1832-1834 te Hellendoorn,
huwt le Wijhe 19 Juni 1824 12osilra  Anna de Ridder,
geb. Zwolle 16 Juli, ged. 19 Juli 1804, _t Lunteren
11 Jan. 1825, dr. van Jan de Ridder en van Chris-
tina Baijens; h,ij huwt ge te Rhenen 26 Juli 1827
G e r h a r d a  &arza,  Sandbrink,  geb. te Gemen  in
Pruissen  2 Jan. 1804, t Rhenen 14 Nrt 1859, dr.
van Franciscus  Gerardus  Sandbrink  en van J o -
hanna,  van Eede.

Uit het 20 huwelijk:
1”.Gerhard Joan ,Jacobson,  geb. Lunteren 19 April

1828, -/ Schiedam 1 Sept. 1883, ingeschreven
aan het Deventer Athcnaeum 8 Jan. 1854,  di-
recteur van de Stearine Kaarsenfabriek Apollo
te Schiedam.

‘20. Johanna Jacoba Henriette Jacobson, geb. te
Lunteren 30 Augustus 1829, t Veenendaal 6
Febr. 1907, huwt Rhenen 29 April 1869 ,lo-
hannes Boonzaaijer,  geb. Veenendaal 17 Nov.
1831, 5_ Rhenen 6 Dec. 1899, horlogemaker,
zoon van Gerrit BoonzaaQer  en van Adriaan-
ije van de Haar.

3”. Gijsbarta Elirabeth  An toinetta ,Jacobson,  geb.
Hellendoorn 16 Juni 1832.  Zij  leett nog 1
Sept. 188.3.
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‘s Gravenhage 17 Aug. 1777, i_ Deventer 24 Febr.
1846, dr. van Charles con Slrauzuitz  en van Caro-
linn Gautiw.

Uit dit huwelijk:
le. Bebora  Anna Jacobson, geb. 5, ged. Deventer

14 Juni 1801, r aldaar 13 Aug. 1820.

Gerhard Willem Jacobson, ged. Deventer 7 Sept.
1780,  i Wi,jhe 26 Juli 1868, ingeschreven Dev.
Athenaeum 11 Aug. 1795, Harderwijk 1 Sept. 1800,
in 1811 vrederichter  te  Goor,  van 1811-1815
markerichter van Holten, notaris te Wijhe, huwt
1” Deventer 10 Dec. 1809 Eqelberta  Jacoba Jacob-
SOU,  ged. Deventer 0 Nov. 1780, t Wijhe 19 April
i824,  doch te r  van  burgemi  RIr Joan ,Jacobson  en
van  Iheodora M e c h t e l d  Tichler.  Hij huwt 20 te
Dorth (kring van Dorth, thans gemeente Gorssel)
14 Mei 1830 Elisabeih  Antoinette Jacobson, ged.
Deventer 29 Dec. 1790, -i- Wijhe 6 Nov. 1857,
zuster zijner eerste  vrouw.

Uit het le huwelijk:
le. Gijsberta  Gerarda Johamza  Jacobson, ged. Bath-

men 16 April 1810, T Wijhe 28 Juni 1812.
29. Joar Theodóor  Jocobson,  g e d .  G o o r  1 7  O c t .

1811, -i_  Wijhe 18 April 1812.
38. Gijsberta  Gerarda Johnnna  Jacobson, geb. Wijhe

1 ‘Apr. 1814, + Arnhem 29 Oct. 1889.
4”. Joan Theodoor  Jacobson, geb. Wijhe  13 Jan.

1816, t Wijhe 19 Dec. 1880, candidaat notaris.
58. Gerhard Joan Jacobson, volgt X.
69. lheodora Mechteld  JacobsoIl,  geb. WQhe 24 Oct.

1820, + aldaar 13 Oct. 1822.

X. Gerhard Joan Jtrcobson,  geb. Wijhe 16 Jan. 1818,
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t Arnhem 11 Mrt. 1899, ontvanger der registratie
en domeinen, huwt Schagen 1 Aug. 1864 Johanna
Mechteld Il’ijnen, geb. Culemborg 1 Aug. 1 8 2 4 ,
-i_ Arnhem 21 Febr. 1900, dr. van Ciijsher2 Karel
Wijnen en van Johanna Carolina Hubertha de Vilt.

Uit dit huwelijk:
le. Oerhard Willem Jacobsorr,  geb. Schagen 6 Sept.

1855, t_ Arnhem 19 Mrt, 1919.
20.  Johanna Carolina Hubertha Jacobson, geb. te

Wijk bij Duurstede 7 Oct. 1807, huwt Arn-
hem 29 Juni 1882 Alexander Leonnrd  baron van
Plettenberg, geb. Zwolle 11 Oct. 1847, t den
Haag 25 Juli 1903, redacteur van het Vader-
land, zoon van Alexander Coenraad baron v a n
Plettenberg en van Elisabeth &!aria  Coraelia
Johanna  Douglas. (‘s-Gravenhage).

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

Fragment-genealogie Wachtels,
door Mr. H. WALLEK.

Hier volgt een fragment-genealogie Wachtels, gevon-
den op een bijbelblad ‘) en door mij uit officieele  ge-
gevens aangevuld.

1. Micolaas  Wachtels, waarvan bekend 2 kinderen.
1. IVillem Wachtels, die volgt 11.
2. Merritgen (Merchje) Wachtels  j. d. van Hensbergh

in het land van Gulik. Ztj woonde bij haar over-
lijden te Utrecht op de Oudegracht bij de Geer-
tebrugh en wordt als weduwe begraven met 8
dragers in de Geertekerk 15 December 1673. Bij
haar huwelijk woonde zij aan de Mariaplaats te
Ut,recht  - ondertrouw 26 October - huwelijk
in de Geertekerk 9 November 1634 met Hen-
drick  Janszn. Wijnschrager j. g. van D u s s e l d o r p
wonende aan de Mariaplaats. Dit echtpaar woon-
de in 1646 tot Eek in de Betuwe. Uit dit hu-
welijk o. a. :

Nicolaas lI”ijnsch,ade  (sic), gedoopt te Utrecht
in de Geertekerk 13 Maart 1636.

De naam komt ook als Wijhschnrder  voor.
11. Willem Il:uchtels,  geboortig van Hensbergh in het

Land van Gulik. Hij wordt poorter van Utrecht
1 Augustus 1635 als Bombazijnwercker, en woon-
de tot 1666 aan de Smeebrug op de Oudegracht
te Utrecht. Hij is begraven te Utrecht in de Claas-
kerk met 12 dragers op 29 Juni 1668; liet mon-
dige kinderen na en wordt vermeld als toen wonende
Geertebrug. Volgens opgave huwde hij in 1635,
edoch is dit nog niet gevonden, al lijkt het waar-
schijnlijk, dat het eerder geschiedde met het oog
op den datum van den doop van zijn tweede kind.
Hij  maakte 18 Apri l  1646 voor Notaris  Hout-
man te Utrecht een mutueel testament met Dirck-
gen Hubrechtsdochte!r, waarbij zij als voogden over
hunne kinderen stellen zijn zwager Hendrik Jans
Wijnschrage  tot Eek in de Betuwe en Peeter  van
Eynde borger tot Utrecht.

Zijn eerste vrouw is Dirclcgen Huyberts geboortig
van Aken. Zij is begraven te Utrecht in de Catha.

‘) Was in 1911 is het bezit van Dr. D. J. Mom Vis& te Arnhem

ri.jnekerk  op 6 Juni 1663. Belasting nihil .  Liet
mondige en onmondige kinderen na en woonde
Oudegracht bij de Smeebrug te Utrecht. Alsover-
li jdensdatum wordt vermeld 23 Mei 1663. Hij
hertrouwde te Utrecht 1 Mei 1665 in de Catharijne-
kerk (ondertrouw 16 April)  met Neellgelz  Gemits
va?a Kesteren, weduwe Carel Willemsen en wonende
in de. Nieustraat. Zij is begraven te Utrecht in de
Claaskerk op 26 Februari 1666 met 8 dragers en
liet vast goed na. Aangifte collateraal dus geen
eigen kinderen.

Uit het eerste huwelijk waarschijnlijk 7 kinderen.
1. Adum Wachtels, die volgt 111.
2. Nicolaas \Vachtels,  ged. te Utrecht, Geertekerk

20 Maart 1636. Allicht jong overleden.
3. Maeyicen  Vachtels, ged. te Utrecht, Geertekerk

18 Februari 1638. Begraven als M a r i a  in de
Nicolaikerk 8 December 1673, nalatende man
en kinderen. Zij huwt (ondertrouw 16 November)
te Utrecht Antonie-Gasthuis 1 ‘December 1657
als Marycbjen Il’achtels,  j.d. van Utrecht wonende
omtrent de Smeebrug, met’ Willem van Calck-
Izovela,  weduwnaar van Marya van Haringcaspel,
wonende omtrent de Geertebrugh.

Uit dit huwelijk kinderen.
Wij vinden omtrent zijn eerder huwelijk: Willem

can Kolckhoven  j.m. van Utrecht is op 4 Sep-
tember 1656 (ondertrouw 19 Augustus) in de
Catharijnekerk te Utrecht gehuwd met M a r i a
vau ‘s Heerencacspel  j.d. van Utrecht.

4. Alatonis  \I’achtels,  ged.  te Utrecht,  Geertekerk
30 Januari 1640.

5. Susarrgaa  FYachtels,  ged.  te Utrecht,  Geertekerk
16 Februari 1641. Zij is met 8 dragers op 13
October 1673 in de Buerkerk te Utrecht begraven,
7 dagen na haar man.

Zij huwt (ondertrouw 22 September) te Utrecht
Antonie-Gasthuis 8 October 1661 met Jacob de
Blij, weduwnaar van Marya van &!onsjouw.  Bij
dit huwelijk waren de getuigen van bruidegoms-
zijde Aert van Bocholt en van bruidszijde Willem
Wachtels, haar vader.

Jacob de Bl$  is 6 October 1673 begraven in
de Buerkerk te Utrecht met 8 dragers. Hij woonde
op de Steenwech en laat na zijn vrouw met on-
mondige kinderen.

Wij vinden omtrent zijn eerder huwelijk: Jacob
de Blij j.g. van Utrecht is op 3 Mei 1646 (on-
dertrouw 16 April) in de Buerkerk te Utrecht
gehuwd met Maria van Monjouzoe  j.d. van Utrecht.

6. Abigael Wachtels, ged. te Utrecht 16 December
1644. Zij huwt(ondertrouw 27 November)teUtrecht
in de Domkerk 14 December 1664 met Peeter
Lobe (Pieter Lobé). Bij dit huwelijk waren de
getuigen van bruidegomszijde zijn oom Cornelis
de Keyser 1) en van bruidszijde Marichjen Wach-
tels, zuster van de bruid (zie onder 3).

1) Cornelis  qTe  Keyser,  wedt-.  van Geertgen  van Cuyck,  is op 9 Maart
1 1664 in de Domkerk te Utrecht (ondertrouw 21 Februari) eehuwd met

Grietje  Lobe, wede Fmncoys  mn ‘der Meere.
,-

Begraven te Utrecht 5 April 1680 in de Cat.harijnekerk  Margereta  Lobe,
huysvrouw Cornelis  de Keyser,  op de Kooremart.  12 dragers.

Balthasar  Lobe  is 28 April 1646 in de Cathargnekerk  te Utrecht
gehuwd met Johanna van Lutzenburch.
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Een kind van Peter Lobe is 21 Februari 1670
in de Catharijnekerk te Utrecht begraven. Zij
woonden toen Donkere Gaard.
Van  deze  k inderen  van  Il’illem  Wachteis  z i j n

waarschijnlijk 2 en 4 en nog één, waarvan de doop
niet is gevonden, jong overleden. Wij vinden in
de Geertekerk te Utrecht begraven, respectievelijk
op 1 Juni 1640, 19 October 1640 en 14 November
1642 een kind van Willem Wachtels.
Adam Wachtels. Zijn doop is te Utrecht niet gevon-
den. Begraven te Utrecht 19 Augustus 1693 (over-
leden 17 Augustus) in de Geertekerk met 12 dragers,
wooede  toen in de Jufferstraat (waarschijnlijk nu
Springweg), laat onmondige kinderen na. iijn eerste
huwelijk is niet gevonden. Eerste vrouw onbekend.
I$j huwde ten 2e male - datum en inschrijving
met gevonden - Neeltjelz  btellillgwerff.  Zij i s  be-
begraven te Utrecht met 12 dragers in de Buerkerk
op 13 Juni 1670 wonende in de Jufferstraat,  na-
latende haar man met mondige voorkinderen.  Hij
huwde ten 3e male (ondertrouw 17 Maart) op 8
April 1672 in de Domkerk te Utrecht met Janneke
van Leeuwarden, ged. te Utrecht in de Geertekerk
12 Januari 1640, dochter van Boudewijn Clasen van
Leeuwp-den  en Aletta (Aeltie)  Raens. Zij werd 13
Augustus 1677 te Utrecht in de Buerkerk begraven
met 12 dragers. Zij was weduwe van Johannes van
Hooghvelt. l)

Bij het huwelijk waren de getuigen van bruide-
gomszijde zijn zwager Jacob de Blij en van bruids-
zijde haar moeder Aeltje Raens.

Uit dit huwelijk drie kinderen.
1. Dirckje Wachtels, ged. Utrecht in de, Buerkerk

29 Mei 1673. Bij haar doop wordt de moeder ge-
noemd Jannichje Boudewijns van Leeuwarden.
Zij wordt ook Iheodora  Wachtels  g e n o e m d  e n
is overleden 1696.
Zij huwt te Utrecht (ondertrouw 28 Jan.) 13
Februari 1694 in de Catharijnekerk met J o h a n -
nes van cEen Broek, Hendrikszoon j.m. van Am-
sterdam, koopman te Amsterdam.

2. Cornelia Wachtels, ged. te Utrecht in de Janskerk
13 November 1674. Overleden 1 Januari 1761,
inschrijving te Utrecht niet gevonden, misschien
te Benschop, doch niet te controleeren. Zij huwde
te Utrecht in het St. Antonie-Gasthuis 28 Juni
1701 Johannes Pisch, ged. te Utrecht in de Jans-

‘) 1669.

1670.

1639.

1641.

1636.

17 Februari, gehuwd in de Domkerk te Utrecht
Johan van Hooghvelt, j.m.  met Cornelia Marchand  j.d. met
consent van de Magistraat.
10 Juli ondertrouw te Utrecht
Jan van Hoogvelt, weduwnaar, met Johanna uan Leeuwarden
j. d. Getuigen Jan van Schoonhoven, siin oom, Aletta Rams.
haar moeder.

_
26 Mei gehuwd in de Geertekerk te Utrecht
Boldewin  Clasen  v4n  Lieuwarden  j.g. van Utrecht, wonende
aan de Neude met Aeltie  Raens j d. van Utrecht, wonende
in de Voorstraat. Ondertrouw 12 Mei 1639.
11 Juli gehuwd in de de (feertekerk  te Utrecht
Joannes  Claeaaen  van Leeuwarden i.e. van Utrecht. wonende

YO

op de Steenwegh met Emmichen Jacobe,  weduwe Claea Pietcrs
Vaecq,  worrende  in de Jofferenstraat bii de Geertekerk.
Ondertrouw te Utrecht
Jan Heyndrickx  van Santeti  Weduwnaar van Cornelia Heyn-
drickx,  wonende in de Donkerstraat met Lysbetjen Adams
van Leeuwarden j.d. van Utrecht, wonende bij St. Jansbrugg.

3.
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kerk 22 September 1672, uitgever en boekver-
kooper te Utrecht,  begraven te Utrecht in de
Buurkerk  21 Maart 1732, zoon van Matthijs Visch
en Margaretha Ditemeyer. Zie Nederl. Patriciaat
1914 blz. 418.

Uit dit huwelijk kinderen.
Aletta wachtels,  ged. te Utrecht, Janskerk  17 Oc-
tober 1676. Ongehuwd overl. te Utrecht en be-
graven Geertekerk 25 Maart 1708. Belasting f 63.-
woonde op de Gansemerckt en laat mundige erf-
genamen na.

Tot deze familie behoort ook:
Caspar  Wachtels, drapenier en borger te Leiden, waar-

uit een dochter Sal-a  Wachtels,  j. d. van Aken, woont
1633 op St. Jacobskerckhoff  te Utrecht. Zij huwt te
Utrecht in de Jacobikerk 24 April 1633 (ondertrouw 24
Maart te Utrecht, de geboden gaan ook te Leyden en
en in de Fransche Kerk) met Jan Janssoon van Ode-
kercken j. g. wonende te Leiden.

Hij  hertrouwt te  Utrecht  19 Februari  1637 in de
Cathar i jnekerk  - hij woonde toen te Leiden - met
Helena Jans IWonus  (Mor&),  j. d. van Roermunde, wo-
nende te Utrecht Achter Twijstraat. Uit het eerste hu-
welijk een dochter Tr$ntjen  Jans rnn Odekercken. Zie
Protocol notaris C. Verduyn te Utrecht fol. 233. Op
heden 7 Jauuari lti37 compareerden Caspar,  Wachtels,
drapenier en borger  tot Leyden, als Grootvader en le-
gitime momboir over TrQntien  JaTIs,  naargelaten doch-
tertjen  van  Sa ra Wachtels  in echte verwekt hij J a n
Janssen van Odekercke, mede borger t#ot Leyden, bene-
vens Louys van Doorn, mededrapenier en medeborger
tot Leyden en medemomboir. Borg is Andries Backer
op Steenschuur te Leiden.

Catharijntie  Wachtels, weduwe Jacob Walles,  begraven
26 November 1687 met 8 dragers in de Catharijnskerk
te Utrecht. Zij woonde tusschen de Smee-  en Geertebrugh
en laat na mundige erfgenamen.

Een familieregister  Wsch-De Lange,
Rotterdam í620-1736,

medegedeeld door Dr. E. WIEESUM.

Dit register is in het bezit van den heer J. E. van
der Pot te Rotterdam, die het onlangs door erfenis
heeft verworven en het welwillend tijdelijk te mijner
beschikking stelde. Het is een kwartodeel van 12 be-
schreven bladen en één onbeschreven blad, benevens
de schutbladen vóór en achter, die beide als water-
merk vertoonen: een schild met een klimmenden leeuw
gedekt door een kroon en onderaan een huismerk met
de letters P.P. Achterin zijn vier witte bladen en één
beschreven blad uitgesneden.

Het deeltje ‘is gebonden in een beschadigden bruin
leuren band met goudstempels op voor- en achtervlak
(in het midden en in de hoeken) en op den rug.

De familie-aanteekeningen kijn door negen verschil-
lende handen geschreven en wel als volgt:

1. b Januari 1620--19  November 1628 Jacob Qerritsz
Visch.

2. b Ju l i  1629-17  December  1667  d i ens  v rouw
Maria Il’illemsdr.  van der Aa.
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. 3-5. 20 April 1668-20 Spril 1685 hunne kinderen
Gerard (Gerrit), Nargareta  en Dorothea en na den dood
van de eerste twee in het voorjaar van 1685, van-  20
Mei 1685-2  April 1700 door Dorothea alleen.

6. 20 April 1702-20 Januari 1712 Jacob de Lange,
zoon van Laurens de Lange en Elisabeth Visch, d e
ouds te  doch te r  van  J a c o b  Gerritz  visch e n  M a r i a
Willemsdr.  van der An.

7. 18 Maart 1707 t)-24  Augustus 1722 diens half-
zuster#o@~ia  de Lange, weduwe Gerard van Wyckersloot.

8. 18-22 Juli 1729 haar schoonzoon H e n d r i k  v a n
der bchelling,  weduwnaar van Helena van W!$ersloot.

9. 25 Mei 1730-29 September 1736 Cornelia vati
Geel, weduwe Arnoldus de Lange, broeder van Sophia
de Lange.

Deze laatste stierf pas in 1753 en heeft dus voor de
kroniek van haar aangetrouwde familie maar weinig
bijdragen geleverd.

Maar ook de vroegere medewerkers hebben zich bijna
uitsluitend bepaald tot het noteeren  van dood- en be-
graafberichten in tegenstell ing met hun stamouders
,Jacob Visch en Maria can der Aa, die behalve gemelde
berichten ook de geboorten en de huwelijken hebben
opgeteekend,  terwijl  laatstgenoemde er zelfs enkele
scheepstijdingen en verkiezingsberichten aan toevoegt.

Deze familiekroniek is wel van eenig belang. Hoewel
de meeste berichten van elders bekend waren, geeft zij
verscheiden datums en jaartallen,  die w5 t,ot nu toe
niet hadden en licht zij ons in over familieverhoudingen,
waarvan wij ons een onjuiste voorstelling gemaakt had-
den. Voor menig gedrukt werk zal zij dan ook verbe:
teringen en aanvullingen brengen. Om een enkel voor-
beeld te noemen wijs ik op de geschiedenis van het
geslacht Wittert  2), blz. 68, waar twee der kinderen
Fisch-van der Ba, Dorothea en Gerard, ten onrechte
als getrouwd worden genoemd en een zelfs met een zoon
wordt gezegend.

Hoe het register in handen van de familie Van der
Pot is gekomen zij hier ten slotte nog even vermeld.

De laatste medewerkster aan de kroniek was, zooa l s
we zagen, Cornelia van Q-cel,  die getrouwd geweest was
met Arnoldus de Lange. Uit dit huwelijk was o.a. (in
1700) een dochter Maria gesproten, die 29 April 1722
trouwde met Jan Viruly. Eèn dochter uit dit huwelijk
Alida, geboren in 1725, trouwde 19 September 1752
met Gerrit ~an der Pot van Groeneveld.  Alida zal dus
bij den dood van haar grootmoeder Cornelia van Geel
i n  1763 - haar moeder Maria was reeds in 1726 ge-
storven - de familiekroniek geërfd en in de familie
van der Pot gebracht hebben.

Dit verklaart ook, waarom de kroniek niet verder is
voortgezet.

Op den 5 January ao XVI” ende  twintich wesende Drie
Coninghenavond ben ick Jacob Gerritsoon  Visch m e t
Maria IVillemsd’  mijne huysvrouwe op het stadtshuys
getrout.

Op den 26en October aO XVI” eenentwintich Dings-
daechs smorgens tusschen negen ende het quartier naar
__~_

1) De volgende aanteekening  is pas van 1718. Blijkbaar was dus
het  overlijdensbericht van 1707 door den vorigen kronikeur vergeten.

2) Door Jhr. mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland’s-Gravenhage  1914.

negen uren is mijn voornoemde huysvrouwe verlost van
een dochter ende  is op den 290n  ditto gedoopt ende ge-
naempt Elisabeth ten overstaen van mijn schoonmoeder
Willemtgen Pietersdr., miin broeder Barthem.  1) Visch
ende  mijn suster Maria Vrsch.

Op den VIIen October ao XVI” tweeentwintich savons
ontrent het quartier voor Eeghen uren is mijn huys-
vrouwen oom Francois  Halling gestorven.

Op den XVIel  Augusty ao XVI” drie ende twin t ich
s Woonsdaechs s morgens ontrent quartier voor drie uren
is mijn huysvrou verlost van een dochter ende  is ge-
doopt ten overstaen van Arent Biscop mijn swaeger
ende Marger ie ta  Visch  mi jn  suster ende i s  genaemt
Margerietn.

Op den XV en January  ao XVIc  vijff ende twintioh is
mijn huysvrouwe van een misdracht verlost.

Op den Ven  December  aO XVIC  vijff ende twin t ich
Vrijdachs smorgens ten halff seven uren is mijn huys-
vrouwe verlost  van een dochter ende  is gedoopt ten
overstaen van mijn swaeger Cornelis Wesep ende Eva
Biscops mijn broeders huysvrouwe ende is genaemt
Dorethea.

Op den XXVIen October  ao XVIc seven en twintich
smorgen ontrent seven  uren is mijn broeder A d r i a e n
tot  Paris  overleden out sijnde  xX111 jaeren.

Op den X1111 en November ao XVI” acht en twintich
Dinsdaegs snachts ontrent halff twaalff uren is mijn
huysvrouwe verlost van een jonge soon ende is gedoopt
den X1X  ditto ten overstaen van mijn swager Cornelis
Spiering ende Maria Welhouck huysvrouwe van mijn
broeder Hugo Visch ende is genaemt Geraert.

Vervolgt Maria Willems.

1629. Op den 5 July Donderdaechs voor de myddachs
ten elf eure is gestorven mijn man Jacob Qerretse
Visch en is begraven den 10 July.

1632. Op den 16 Maert Dinckxdaegs s avonts ten’ half
seven euren is gestorven _ZZaria  Willems  mijn man
saligers moeder en begraven den 20 Maert.

1634. Op den 19 Mei is gestorven na de middach ten
drie eure Adriane Walerlburg  huysvrou van mijn
broeder mr. Aantoni Willemsen van der ga.

1634. Op den 4 October is gestorven Margaretha Pisclz
mijn man saligers jongste suster s nachts  ten half
drie eure.

1634. Op den 31 December Sonnendaechs s morgens te
negen eure  is Barteleemees Visch mijn man saligers
outste broeder in sijn bedde  doot gevonden en be-
graven den 4 Janneari 1635.

1636. Op den 27 December Saterdaechs ten half seven
eure is gestorven Gerrit Meesse Visch mijn man
salig,ers vader en is begraven 2 Janneari 1637.

1638. Op den 9 July na de middach ten vijf euren is

1) Dit is Barthelomeus; zie op 31 December 1634.
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gestorven mijn broeder mr. A n t h o n i  Willemsen
van der An en is begraven den 13 July.

1639. On den 11 Meii s morgens ten half sesse eure is

1641.

1642.

g&torven  mijn “man saligers broeder HPAgo lisch.

Op den 24 Maert Sonnendaechs naer  de middach
quartier voor twee euren is gestorven mijn moeder
Willemtgen  Pieters  Halling BII is begraven den 28
Maert.

Op den 10 Janneari is Reynnier Bisschop, m i j n
suster Adrinna  oan d e r  Au  soon, naer  Hellevoet-
sluys gegaan om voor oppercoopman op het schip
Mastricht  nae Oostinie te gaen, doch sijn door
contrarye-windt verhindert tot den 22 Maert sijnde
Sonnendaeohs naer de’ middach ten 3 eure in see
geloopen.

1644. Op den 22 Aeugusty is de tgding aen de Heere
Bewinthebberen tot Rotterdam gekomen, dat mijn
neef Reynier Bisschop op den 19 Janneary 1643
op t selfde schyp gaende  na Persye  voor de stat
Gamaron gestorven is en daer Eten  t lant begraven.

1644. Op den 30 October Manendaechs avonts quartier
voor zes Buren is gestorven Arent Reynierse Bis-
schop mijn suster Adriana eafz der A man en is
begraven 7 October.

1646. Op 11 September Manendaechs ‘s nachts te een
eure is gestorven Jannetgen Jans mijn ouste broe-
ders huysvrou is begraven 16 September.

1649. Op den 9 Mey Sonnendaechs na de middach te
een eure is gestorven mijn broeder Adriaen Ilj’ittert
en is begraven 14 Mey.

1660. Op den 25 Augusti Donderdaechs avonts ten zes
eur is gestorven Cornelis  Wesep, mijn suster Anna
‘van der A man, en is begraven den’30 Augusti.

1662. Op den 31 July Wondaechs avonts ten acht euren
is gestorven Adriana Weseps, huysvrou van mijn
neef Pieter Bisschop, mijn suster  Adriana rata  der
Ba soon en mijn suster Anna van der Au dochter,
en is begraven den 5 Augusti.

1653. Op den 7 Maert Vridaechs s avonts ten half seven
eure is gestorven Clemel&a  van der Aa 0~ is be-
graven den 13 Maert, mijn ouste suster.

1663. Op den 4 Juny Wonsdaechs s morgens quartier
voor drie euere is gestorven mijn suster  A n n a
van der Au, en is begraven 9 Juny.

1663. Op den 4 November Dinkxdaechs is mijn ouste
dochter El isabet  Visch  getrout met Laeurens de
Langen soon van de heer Adriaela  de Ltrngen van
der Gou voor de gerechte van Ouwerschie getrout
ten overstaan van haer  oom Willem Visch en
haer beyder  neef Willem van der Aa.

1654. Op den 28 Juny Donderdaechs voor de middach
quartier elf eure is gestorven mijn nicht A d r i a n a
v a n  d e r  Au, d o c h t e r  v a n  Claes  IVillemsen  l*a?a
der A goutsmit is begraven den 1 July.
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1665. Op den 14, Febreari Sonnendaechs smorgens ten
half drie eure is mijn dochter Elisabet Viscja  ver-
lost van een jongedochter in s Gravenhage en is
in  huys  gedoopt  van  Domine  Geesteranus  ten
overstaen van mijn en Adriaen Paets  en is ge-
naemt Sofya.

16b6. Op den 26 Mey s morgens ten half vier eure is
g e s t o r v e n  Sofphia  de Lallge,  het kint van mijn
dochter Elisabeth Yisch,  tot mynen huysen en is
alhier in de kerck in stilte begraven in t graff
van mijn grootevader Pieter Vranken Halling.

1656. Op den 20 April Donderdaechs s morgens te drie
eure is mijn dochter Elisabet  Visch tot Rotterdam
t mijnen huysen verlost van een jongesoon en is
Sonnendaechs daeraen binnen mijn huijs gedoopt
van neef Domine Verwout  ten overstaen van mijn. .
en mgn soon Gerrit Visch en Pieter de Lange in
plaats van sijn swager Cornelis ‘) de Riemer  en
is genoemt  Jacob.

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

Annotaties van de verkochte graven en ,,van die
betalinge der Kercken esterick”, overge-

nomen uit het Kerkvoogdijboek van
Nijkerk van í572-1621,

door H. MIJNSSEN.

In het Kerkvoogdii-boek’1  van Niikerk.  Gan X72---
1621, vond ik, o;dei de jaarlijksche  posten van reke-
ning en verantwoording van de inkomsten en uitgaven
der kerkegoederen, ook annotaties van de verkochte
grafsteden, alsmede van de betaling der grafsteenen
of ,estericken” op de graven in de Ned. Herv. Kerk
te Nijkerk, welke ik hieronder laat volgen.

fol. 12.

fol. 12.

I t e m  opten 21 Junij a n n o  1 6 1 6  h e b b e n
Loech Gerritsz. ind Henrick  van Vanevelt,
als kerckmeisters indertijt,  verkoEt  ain Hen-
riek Loichsz ind sijne erven ein graff daer
Suetwert Mouweres Pannekoeck,  noest Cat-
reynna Scholien naest ain gelegen sijnnen,
oerkont  mijt  onse handen onderteickent,
actum ut supra.

(w.g.) Loech Gerritsz.
Henrick van Vanevelt.

I tem opten 21 Junij  anno  1616  hebben
Loech Gerritsz. ind Henrick  van Vanev&,
kerckmeisters inder  tijt, vercofft Jan Petersz.
op Hollick ind sijnnen erven ein graff daer
noertwert  de kerckmuer,  Suet Catarynna
Scholten  naest ain gelegen sijnnen,  oerkondt
mijt onse handen onderteickent, actum ut
supra.

(l0.g.)  Luech Gerritsz.
Henrick van Vanevelt.

fol. 12 verso. Opten 21 January 1604 hebben Aernt ten

1) Dit moet ziju Abraham, die in 1654 met Johanna de Lange ge-
trouwd was.

2) Berustende in het Kerkelijk Archief vuu de Ned. Herv. Kerk
te Nijkerk.



fol. .12 verso.

fol.

fol. 13.
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Hoeff ende  Loech Gerritsz, als kerckmeijs-
ters in der tijt, vercofft Katarin Scholten
ende horen erven ein graff daer Oestwort
Aelt Panneckoeck, Suytwort H. Jan Maesz,
westwort Aelt Pannekoick, Noertwort die
Kerkmuer naest aen gelegen sint. Oerkondt
mit onser handen onderteijkent. Actum ut
supra.

(w.g.) Aernt ten Hneff.
Loech Gerritsz.
Lambert Elbertsz.

Ick, Henrick Swaer, als erfffgenaem van
mijn z. Oem, Evert Swaer, gewesene  Pas-
toer ter Nijkerck, die olste daer van op ter
straten ende inden bloede, bekenne  bij desen
voer mijn ende mijnen erven vercofft  te
hebben Willem van Coot ende sijnen erven
ein graffstede in die kerck binnen der Nij-
kerck, daer mij z. Oems huisfrou, Catharina
Jans van Stralen, lest in begraven leijt, ge-
legen voer aen bij den vorsten pijlaer  nae
den toren, daer Suijtwort  Goetschalck Wij-
neken  ende Noer twor t  Wei jm Ael t s  mi t
haer graff, dat sij van mijn z. Oem den
Pastoer gecofft, naest aen liggende sijn ende
dat voer ein somme  van penningen in desen
onbenoempt, daer ick den vurs. Willem van
Coet van bedanckemits desen  goeder  ende
voller betalinge, in oirkondt heb ick, Hen-
riek Swaer, dese onderteykent. Actum binnen
der Nijkerck op ten 29 Decembris 1608

(w.g.) Henrick Swaer.
Aernt ten Hoeff.

Ick onderschr.,  Wilhelm  van Coeth, bekenne
bij desen  vur mijn ende mijnen erven, dat
Ick det graff hijer boven geschr. bij mijn,
van Henrick Swaer gecoft, als nu weders
vercoft  ende gecedeert hebbe Goetschalck
Wijnicken  ende sijnen erven vur een somme
van penningen buijten desen  benoempt, daer
Ick mijn van bedancke goeder  ende voller
bet,alinge,  doch soe ende sall de vurs. Goet-
schalck nochte  den sijnen det vuns.  graff,
binnen thijen Jaren nae date van desen
n\jet  moegen openen bij verlys  vant selve
graff, want Ick sulcx in presentie van Coep
Schrasser genoechsaem bedongen heb, oir-
kondt mijn handt den eersten Januarij 1609.

(w.g.) W. van Coeth.

Opten XVIIIen  Januarij 1602, hebben Aernt
ten Hoeff ende Loech Gerritsz, kerckmeisteren
vurs . ,  vu r  o i r  ende ore nacomelingen  ver-
coft, de erffgenamen  van zal. Marry Mullers
Bronis Dircksz. dochter van Dusschoten,
een graff boven op idt koer dichte daer
bij daer idt  hoge Altaer plachte  te wesen
zuytwert nae de muijer  aen, waer voor d’
selve  betaelt hebben, thijen carolus gulden
ende is zij, Marrij vurs., aldaer inne  be -
graven, des ende sall men dat selve  graff
b i n n e n  thijen Jaren nae date van desen

fol. 13.

fol. 13 yerso.

fol. 13 “er=.

fol. 13 verso‘
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niet weder moegen  openen, doch sall nae
date van d’vurs. thijen Jaren d’ selve graff-
stede, aen die kerck als dan weder comen
wesen  ende blijven, actum ut supra.

Den Scholtis Goessen  van Correler heefft
van die kerck bij tijden kerckmeijsteren  Aernt
ten Hoefi ende  Loech Gerritsz. geco&  twe
groeven in die kerck recht vur het chooer
op die plaetse daer eertijts  dat Cruys altaer
te staen plachte  vuer twe olde schilt ijder
tot 3 gulden 2 stu., die den Scholtis vol-
daen und betaelt heefft. Signatum den lesten
decem  bris 1602.

Opten XIIen Martij  Anno XVI’ ende twe ,
Sijnen Aernt ten Hoeff eode Loech Gerretez.,
inder  tijt kerckmeisteren ter  Nijkerck,  in
tegenwoerdicheijt  ende ten overstaen van
den Scholtis, Goessen  van Corler, ende pre-
dicant Johannes Zuitterius, vur oer ende
ore naecomelingen, verdragen ende in com-
positie getreden, mit mr. Albert Albertsz,
metseler,  in deser maniere  to weten, dat
d’ voorn. Albe r t  A lbe r t sz .  soe lange hij
leeft ,  angenomen heeft ,  alle opgegraven
ende ingevallen dootgraven inde kerck bin-
nen der Nijkerck to te leggen ende gelijck
te  houden  maecken  sall, daer voor hem
van die indertijt sijnde  kerckmeisters alle
Jaer op Gregorius dach,  wesende  den XIIen
Martij, uuijtgericht ende betaelt sall worden,
negen carolus gulden tot twijntich st: ‘t
stuck, verschijnende op Gregorius dach, wan-
neer men schrijven sall Anno XVI’ ende  dre
vur den eersten termijn, ende soe voort jaer-
licx volgende gelìjck vurs.  staat. Aotum ut
supra.

Opten XXIen  Septembris Anno 1603 heb-
ben Aernt ten Hoeff ende Loech Gerritsz,
als kerckmeijsters in der tijt, vercofft Aert
Willemsz.  ein graff boven op het Choer,
dichte daerbij,  daer het hoge altaer  phleech
toe staen, noertwaert aen die muer, voer
tijen keijser  gulden, daer zijn z vrou Grijet-
gen Dijrrick Aertsz dochter begraven is,
des sal men dat selve  graff bijnnen thijen
iaren nae dato deses niet moegen openen ,
doch  sal nae dato van deses tijen iaren, d’
selve graffstede aen die kerck als dan we-
der comen  en toe behoeren. Actum ut supra.

Op ten Xen May Anno 1604 hebben Aernt
ten Hoeff ende Loech Gerritsz, als kerck-
meijsters  in der tijt, vercofft Nenneken Ot
Hermensa. dochter ein graff op het choer
boven bij die predicants zerrick, daer noert-
wort Aert Willemsz begraven is, des sal
men dat selve  graff binnen tijen iaren  nae
dato deses  niet moegen openen, doch nae
dato van dese tijen iaren sal dat selve  graff-
stede aen die kerck alsdan weder comen
en toe behoren. Actum ut supra.

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



Rijnlandsche Familiewapens,
medegedeeld door W. M. C. REGIT.

(zie X L I V ,  1 4 9 - 1 6 2 ) .

Be ke, v an (der). Dan ië l  van Beke,  schout  van
Boskoop in 1742, zegelt met een wapen: een drinkend
hert aan den voet van een rots, de rots herald. rechts.
Wrong en dekkl. Helmteeken: een uitkomend hert. Con-
trazegel  : een verkleind wapen.

(Circa een eeuw vroeger zegelde een schout van B o -
degraven : van der Beeck, Ueecke of Beke met een der-
gelijk wapen. Deze mededeeling berust echter op een
herinnering van 40 jaar geleden.)

Do b ben, v an. Gerrit Dirckse van Dobben,  schout
van Bodegraven, iu I 640 overleden, heeft op zijn graf-
zerk aldaar een schild, beladen met een dubbelen ade-
laar. Helmt: een vlucht.

Le er v an der. Pieter van der Lee t e  Bodegraven
heeft op zijn grafzerk een gedeeltelijk uitgehakt wapen.
Het wapenbeeld vertoont een schip. Geen jaartal aan-
wezig.

L e e uwen, van. Jacob van Leeuwen, schout van Bos-
koop in 1780, voert volgens zegel: een klimm. leeuw
met een barensteel van 3 hangers over het midden van
den leeuw. Helmteeken: de leeuw met den barensteel,
uitkomend.

Love. Ds. Jucobus  Love, predikant te Nieuwveen,
zegelt 11 Jan. 1744 een brief (in het gem. archief van
Alphen) met een alliantiewapen (half platgedrukt). Mann.
schild:  een (bazuin blazende?) klimm: leeuw, in het
hoofd vergezeld van drie 6 p. sterren. Vrouwel.  schild:
gedeeld: a. de friesche adelaar, 0. drie bloemstengels
met bloemen? (in den vorm van ean grieks& kruisje.)
Tusschen de beide schilden een kort kettinkje, waaraan
een grieksch kruisje. Alles gedekt door een kroon met
3 fleurons, waartusschen 2, ‘L parels. Boven de kroon
de spreuk: Soli Deo Laus. Onder de wapens: Just......

N e u t, van der. Boudewijn  van  der &eut, schout
van Koudekerk, heeft zijn wapen op den torenklok (i 724)
waarop ook de baron L. L. v. Ripperda zijn wapen
deed aanbrengen. De schout voert een zeer samenge-
steld wapen. Doorsneden. A. gedeeld: 1. een boom (dus
wnarsch. een noteboom) 2. een halve leeuw; B. ge-
deeld in drieën: 1. drie..... l), 2.  diagonaal gevieren-
deeld, 3. een linkerschuinbalk, beladen met drie harten,
ieder schuinrechts geplaatst. Wrong en dekkl. Helmt:
een boom.

Nulc k. A. hiulck  te Bodegraven heeft op zijn graf-
zerk aldaar een alliantiewapen. Dat van den man ver-
toont een rooster (?) iu den vorm van een ruit (6 sta-
ven schuinlinks en 5 dito schuinrechts, over elkander.)
Dat van de vrouw heeft een struisvogel met eeñ hoef-
ijzer in den snavel. De beide wapens onder één helm.
Helmt : een uitkomend springend paard, omgewend.
(Jaartal ontbreekt.)

O u d e n d o r p ,  v a n . Corrtelis  van Oude&orp,  s c h o u t
van Rijnsaterwoude 1781, voert een kruis (comb.  van

1) Deze figuren hebben den vorm van een driehoek met dubbele
zijden; over het midden van den basis gaat een reohthoekig staand
blokje.

paal en dwarsbalk). Het kruis beladen met vijf latijnsche
kruisjes, één in het midden, de vier andere op de ar-
men van het kruis. Wrong en dekkl. Helmteeken: een
vlucht, waartusschen een latijnsch kruis.

S p r u y t e n burg. (Verbetering van Ned. Leeuw a. b.)
Barend Spru$enburg,  kerkmeester van Oudshoorn 1796
-97, 1803, 4, zegelt met een wapen (cachetafdruk):
een roode? toren (en dan in een zilveren veld) waaruit
aan de bovenzijde een aantal kleine dunne takjes, enkele
met knoppen (d. z. dus spruiten), te voorschijn komen.
(Dus géén korenaren !) Het wapen gedekt door een kroon.

Stoel, v a n d e r. Jacob valt  der Stoel, kerkmees te r
te Oudshoorn 1793, ‘94, 97, 98 zegelde met een wapen
(cachetafdruk) geheel gelijk aan dat van van Gheel:
gedeeld, a. de 6 spijkers en b. de drie kepers. Hoe kan
dat? (Vgl. misschien ? Navorscher L (1900), 496, 496).

Veen, van.  P. IYU&  veen,  notaris binnen Alkemade,
zegelt 10 Aug. 1826 met een wapen : in ? zes liggende
blokjes (turven?), gepl. 1, 2, 3. Het wapen gedekt door
een kroon met 6 fleurons en het schild omgeven door
bloemfestoenen.

Z u t p h e n ,  v a n . B. van Zutphen (woonpl. onbeken,d)
voerde volgens een wapenschildering op hout in het
bezit van de familie H. v. d. Boom te Alphen aan den
Rijn: in zilver een roode dwarsbalk, beladen met drie
zilveren schijven, elke schijf belegd met een doorboor-
den rooden schijf. Helm met rood-zilveren wrong en
dekkleeden.

Van Borselen.
Een antwoord door DR . H ENRI O B R E E N.

(zie XLVI, 11-13).

Ons zeer geacht medelid, Jhr. Dr. Th. van Rheineck
Leyssius stelt in de vorige aflevering van dit maand-
blad 1) de vraag van welken Floris van Borselen de in
1288 als echtgenoote  van den laatsten heer van Stryen
uit den ouden stam vermelde jonkvrouwe van Borselen
eene zuster was. Ik zelf wees daartoe aan heer Floris,
uit den oudsten tak, Jhr. Leyssius helt er toe over om
heer Floris heeren  Wolfaerts zoon uit den tak Vere als
zoodanig te beschouwen en verzoekt mij door mij ver-
zwegen argumenten aan te voeren.

Het gaat er dus om te weten of bedoelde zuster te
plaatsen is in de generatie van heer Wolfaert 1 (j- 1299)
of in de daarin onmiddellj,jk  volgende. Evenals zoo her-
haalde malen bij het opstellen der genealogie der van
Borselen’s  het geval was, had ik ook hier scheiding te
maken tusschen gelijknamige familieleden, welke in de-
zelfde tijden leefden. En wanneer de oorkonden geen
uitdrukkelijk houvast geven, is men in zulk geval wel
verplicht met de waarschijnlijkheid rekening te houden.
Het was dan ook op dezen grond, dat ik de vrouw van
Stryen voor een zuster van heer Florens,  heer van
Borselen en Goes uit den oudsten tak, meende te moeten
houden.

Diens naamgenoot, jongere zoon van heer Wolfaert 1,
heer van Vere, komt eerst 1303 voor en is dan nog
geen ridder,  terwijl  hij in of zeer kort na 1344  moet

1) Kol. 11 en vlgg.
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gestorven zijn. De heer van Goes daarentegen is in
1282 reeds gehuwd en moet 1322 als  bejaard r idder
overleden zijn. Het is  daarom dat ik de vrouw van
Stryen, in 1288 reeds gehuwd, als zuster van laatstge-
noemden heer meen te moeten beschouwen. Bewijs even-
wel heb ik daarvoor niet.

KORTE MEDEDEELINGEN.-~
Takkebossen of hermelijnstaarten?

De figuren, voorkomende in de wapens der Veluwsche
geslachten can Verschuer (le en 4” kwartier) en Brantsen,
worden in Nederland’s Adelsboek, jaargangen 1919 en
1923, als ,takkebossen”  aangeduid.
Tot  deze l fde  conc lus ie  komt  J .  B .  Rietstap in het
Wapenboek van den Nederlandschen Adel 1 blz. 49.

In Rietstap’s Armorial Général - editie van 187ö
en 2” editie - worden de figuren in bovengenoemde
wapens, alsook dezelfde figuren in het wapen van het
eveneens Veluwsche geslacht Schrassert, ,, brandaires”
of ,fagots” d.z. takkebossen genoemd.

In de verzameling van Steven van Rhemen den Ouden,
deel V blz. 170 (Rijksarchief  te Arnhem) noemt deze
de bedoelde figuren in het wapen van het geslacht
Schrassert echter ,,herminen”  (hermelijnstaarten) en voegt
daarbij ter verduidelijking: ,,als bij H&nnekeler  of van
d e r  Schuyr”, terwijl in dezelfde verzameling deel 1
blz. 6 deze schrijver nog zegt: ,,herminen  worden bij
abuis brantairen genoemd”.

Waar Steven van Rhemen de Oude in de wapenfi-
guren der Veluwsche geslachten Schrassert, Hennekeler,
van der Schuyr, hermelijnstaarten zag, meen ik dat
deze zelfde figuren, voorkomende in de wapens der tot
den Nederlandschen adel behoorende Veluwsche ge-
slachten van Verschuer en Brantsen, eveneens als her-
melijnstaarten moeten worden beschouwd en ten onrechte
voor takkebossen worden aangezien.

Mogelijk geeft het bovenstaande onzen heraldici aan-
leiding hunne aandacht hier eens aan te schenken.

L. T.

Schuur-Nassau la Lecq.
Het trouwboek der Luthersche Gemeente te Bodegra-

ven vermeldt :
6 Mei 1762 ondertr .  te  Bodegraven De WelEdele

Heer Coenraad Schuu,r,  j.m. geboren te Amsterdam en
woonende te Amersfoort, met Jonkvrouwe C a t h a r i n a
Elisabeth Wilhelmina Gravinne van Nassauw La Lecq,
j.d. gebooren van Meenen,  gelegen in Vlaanderen en
woonende alhier;

Getrouwd op Maandag den 24 May ‘s Nav.(!) 6 uuren
na voorafgaande Redenvoering in tegenswordigh. van de
kerkmr. en Groote Schaare alh.

Onbekend is in welke betrekking genoemde Coenraad
Schuur stond tot den volgenden persoon:

Conrad (Conraad, Coenraad) Schuur, geb. te Kritsum
in 0. Friesl. 6 Maart 1794. In 1815 streed hij onder
de vanen van Blucher bij Waterloo (zie Kerkel.  Cou-
r an t  1862 ,  no. 8.) Maar . . . . cedant  arma togae!  Hi j
ging theologie studeeren en werd in 1823 kandidaat
bij het Prov. Kbst. van Groningen, stond als predikant
te Idsegahuizen en Piaam 26 Dec. 1825-16 Juli 1827,
te Oudega-Idsega en Sandfirde  22 Juli 1827 tot 1 April
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1860, toen hij emeritus werd. Wegens zwakte kon hij
zeen sfscheidsrede  houden; hij overleed te Workum 12
Februari 1862 en werd te Oudega begraven. Vier jaar
vroeger, in 1858, overleed zijn vrouw.

W. M. C. REGT.

Adelsgunst. Bij K. B. v. 24 Dec. 1927, No.  67, zijn
met al hunne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke
nakomelingen in den Nederlandschen Adel verheven
met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw:

1°. Cornelis  Christiaan van Lidth de Jeude, wonende
3 Tiel.

20. Johan Marie van Lidth de Jeude, wonende in
Nederlandsch-Indië.

3”. Mr. Eoerhard  Johan Jacob van Lidth de Jeude,
advocaat, wonende te Tiel, en

40. Dr. Albert Peter van Lidth de .Jeude, arts, wonen-
10 te Zeist.

Waterschapswapen. Bij Koninklijk besluit van 20
Januari 1928, No.  46, is aan het Waterschap ,de Breede
\Yatering  -beu:estetl  Yerseke”, provincie Zeeland, het na-
volgende wapèn verleend, zijnde :

In zilver een golvende dwarsbalk van azuur en een
hartschild van zilver met negen hermelijnstaarten  van
sabel, 5 : 4, en een schildhoofd van keel met een gol-
vonden dwarsbalk van zilver.

VRAGEN ËN ANi’WOORDEN.

Blijvenburgh (van). Mr. C;rregoriu.s  van Blijvenburgh
(adv.) en Hester Heyt;driksdr.  van Blgeenburgh  zijn als
echtpaar in 1646 uit Overschie naar Noortwijk-binnen
gekomen. Zij trouwden op 3 Maart 1646 te.. . .? Wie
waren hunne ouders, wanneer werden zij geboren en
waar en wanneer overleden zij?

Behtveld. A. E. R A H U S E N.

Boutius. In Ned. Leeuw XLIV, 324 wordt vermeld
Ds. Johannes Boutius te Dieren 10 Apr. 1644. Wie kan
mij betreffende hem en c. y. zijn nakomelingen gegevens
verschaffen ?

Leeuwarden. A. L. H EEBMA VAN Voss.

Bruijn. Jacob Jans Bruijn  X Nieuwendam 22-10-1702
Qeertje Frans Bruijn, dr. van Frans Cornelis  Bruijn  en
Yrje  C’ornelis.

Uit dit huwelijk o.a.:
Jan Brui@, geb.  Nieuwendam 10-6-1708,  X 10 2-8-

1733 Maritje  T’erlaan  ; 20 22-6-1736  Trijntje Arians Ba$.
Gevraagd : genealog. biogr. gegevens betreffende voor-

noemden Jan Bruijn.  Behooren  zijn ouders tot hetzelfde
geslacht Bruijn  ?

Behoort tot dat geslacht ook:
Clnas  Bruijn  Jacobsxoon, Schout tot Zunderdorp, Nieu-

wendam (+ 1750-1770)  ?
B. o. 2: J. H. B.

Dinter (van). Anna van Dinter,  geb. 2/6/1665,  waar?,
overleden 14/7/1735, waar.,3 had als kwartieren van Dinier
---van  Loon en Verhaiclc-Drossaert. Hare ouders waren
Jan Suyskens van Dinter  en Anna Maria Verhaick.
Gelieve op te geven namen harer grootouders, hunne
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geboorte- ,  t rouw- on sterfdata, alsmede die van hare
ouders.

Bentveld. A. E. R A H U S E N.

Engelen (van). Bestaan er nog afstammelingen van
deze Bergen-op-Zoomsche familie,  waartoe behooren
iVicolaas  van Engelen, geb. 1699, overl. 1781, rentmeester
van. . . . . en dijkgraat  aldaar, zijn zoon Frederik Ni-
colaas, heer van Nieuw-Strijen, geb. 1724, overl. 1796
en zijn kleinzoon Mr. Carel  Benjamin van Etlgelen  van
Slrijen,  geb. 1752 2

Hoe is het wapen van dit geslacht?
Leeuwardela. A. L. HEERMA  VAN V o s s .

Hartkamp-Eppenhoff. Omstreeks 1720 werd te De-
venter geboren ,Johtrnnes  Egbertus Hartkamp, zoon van
Hefzricus  Hartkamp  en Hendrica Eppenhoff. Wat is de
juiste datum van zijn geboorte en wanneer huwden zijne
ouders? Eventueel gaarne bijzonderheden aangaande
deze ouders.

Bentreld. A. E. R A H U S E N.

Henneveld (van). Hoe is het wapen van deze Bergen-
op-Zoomsche familie, waarvan mij een genealogie be-
kend is tot en met de kinderen van Simon van Hen-
nevel& geb. 1743, overl. 1795, raad en rekenmeester
van den doorluchtigen Huize van Bergen. Stamvader
is J a n  Simonsen, van Arnhem, ruiter in de Cie van
den ritmeester Ruysch, overl. Bergen op Zoom 11 Sept.
1701.

Leeuwarden. A. L. HEERMA  VAN V o s .

Hioolen. (XLV, 382). De beschrijving van het wapen
is  t e  v inden  in  ,,Navorscher”,  620 j a a r g a n g ,  a f l .  5 ,
Pag. 210, en luidt: Doorsneden : a. een stappend paasch-
lam, h. een merk: een omgewende antieke vier, waarvan
de verticale staak verlengd is en doorsneden wordt door
een heele en een halve (linker)? dwarspaal, de uit-
einden behalve het onderste, voorzien van een dwars-
paaltje. Helmteeken : het paaschlam.

Amsterdam. D.. GILTAY VETH.

Krayenhoff. (XL, 83). Daar ter plaatse wordt een
vraag gesteld door den heer C. W. v. Dam, die - zoo
zij werd opgelost - de stamreeks dezer familie hooger
zou opvoeren. Ondertusschen is er geen antwoord in-
gekomen. Doorziet men de artikelen in Nederl. Adels-
boek 1915 en Nederl. Patriciaat 1915, dan zou de mo-
gelijkheid aot opvoering der stamreeks niet bijster groot
zijn - toevallige vondsten natuurlijk daargelaten.

In mijn volledige Naamlijst  der Predikanten van
Noord-Brabant (m. s.) teekende  ik betreffende den tot
heden bekenden stamvader aan : Cornelis Krayenhoff,
als kandidaat bevest. tot predikant te Bnkel 23 Aug.
1699, verwisselt van standplaats met Henrick van Schaer-
denburgh en wordt 20 Juni 1700 predt. te Vechel  en
Erp. Is aldaar overleden 5 September 1729. (De ,Boek-
zaal” van dat jaar bezit ik niet, ook niet vau 1730;
mogelijk dat deze uitsluitsel geeft). Den geboortedatum
en -plaats kon ik niet aanteekenen. Maar wel noteerde
ik : ,zijn broerszoon Jacobus werd predikant te Apel-
doorn”.

Dezen  Jacobus  nu vinden wij terug in v. d. Aa’s
Biog. Wdb. en in de Bie en Loosjes, Biogr. Wdb. 11,
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285, op: Jac. Grajenhof.  De laatste schrijvers zijn iets
uitvoeriger dan v. d. Aa en vermelden hem als om-
streeks 1698 te Doe tinc hem geboren. Hij werd predt.
te Ursem in N. H. 6 April 1727, Apeldoorn 18 Dec.
1735, ontzet uit zijn ambt (,,geweerd”)  in 1749. Jhr.
H. H. Röell, die in Navorscher 1905, bl. 667-670 de
predikanten van Apeldoorn beschreef, geeft óók op:
,geboren te  Doe t inchem”.  Waarom h i j  geweerd
werd en wat hem verder wedervoer kan ons koud laten,
maar wel geeft ons de aanduiding ,geb. te Doetinchem”
mogelijk een aanwijzing in welke richting voor de op-
voering der stamreeks moet worden gezocht.

Alphen a. d. Rijn. W. M. C. REGT.

Loman-Stoop. (XLV, 383). Da.  Jan C%ristiaali  Loman
huwt 1’ te Bodegraven 23 Juni 1814 met Maria Wil-
helmina Stuntz,  oud 30 jaar, wonende te Amsterdam,
dochter van Joh,an  Christoph S., overleden, en van
Alida  Jacoha Spijker, te Amsterdam in leven. - Loman
h u w d e  20 te Bodegraven 13 Juni i818 met Cathariua
Maria Stoop, geb. te Bodegraven 17 (of 19) Sept. 1790,
ovorl. te Qouda + 1869, dochter van Dirk Sloop e n
van Anlje  Kley,  bzden  vóór 1818 overleden.

Ds. J. C. Loman’s  schoonvader was dus niet  ,Ioh.
Bern. Stoop.

A. a. cl. R. W. M. C. R.

Noorle  (van). (XLVI, 31). Volgens het wapenboek
van v. Rijckhuysen te Leiden (Gem. Arch.)  is het wapen
van Noorle  (& 1740) : z i lve r  met  een  aanz. ossenkop
tusschen 4 figuurtjes die het meest gelijken op koren-
aren (2-2), R..en L. van den neus. Kleuren? Eene af-
beelding bevindt zich in het Wapenboek van denzelfde
in de Bibliotheek van den Hoogen  Raad van Adel.

Breda. STEENKAMP.

Pierraert-Gosense. Op 15/2/1643 trouwden te Haarlem
Mattheus Bastiaeuse  Pierrclert en Elizabeth Oosense (Boo-
zens). Wie weet nadere bijzonderheden van dit echtpaar.

Bentveld. A. E. R A H U S E N.

Schadden.  Gezocht wordt het voorgeslacht van Ds.
Albertus  Schudden, geb. te Goch  13 Oct. 1706 (volgens
het lidmatenboek van Roosendaal N.B.), overl. te Roo-
sendaal 1 Febr. 1788, (vgl. Tijdschr. v. N.B. Gesch.,
Taal- en Letterk. 111 118). Volgens familieoverlevering
zouden zijn ouders ziju: Jacob Sch. en Mechelina van de
Kerkhoff.  Een broeder van hem zal zijn Ds. J o h a n n e s
Hermannus Sch., volgens Romein, Pred. in Drente: geb.
te Goch, broeder van Albert en kleinzoon van Albert ,
predikant te Vuren, Garderen  en Hoogeveen, overl. ald.
30131  Jan. 1779, oud 58 jr. 4 md. en 4 dg. Die groot-
vader Albert zal dan vermoedelijk zijn Ds. Albertus Scha&,
blijkens Ned. Leeuw Xx111,  302 en XXXIII,  350 pre-
dikant te Dieden  en Wamel, zoon van Caspar, schepen
te Goch, geb. 1661 en vader van Ds. Johan Nicolaas
te Druten en Afferden, en identiek met ,Albertus  Schad-
den, Gocha Clivensis” die in 1693 als student te Fra-
neker werd ingeschreven. - Bekend is nog: Ds. J o h a n
Hendrik Schadd  te Zandvoort, die in Hoorn 1777-1782
drie kinderen bij &aria Fabritius liet doopen  en een
familie Schadd(e)  te Tiel, vgl. Ned. Leeuw XXVIII, 212,
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xx& 146 en XxX11, 120, 169. - Wie vult het boven-
staande tot een geregelde stamreeks aan?

Leeuwardefi. A. L. HEERMA VAN V o s s .

Smith. (XLVI, 32). Van de gevraagde 8 kwartieren
kan ik het volgende meedeelen.

1. John Smith, geb. te Londen.
2. X Ann Pennington, geb. te Londen.
3. N. N. Baker  te Abbington (3 niet nader aangeduid).
4. X vóór 1749 N. N.
6. Gerard Diderik  van Hoey, geb. Maastricht 6 Aug.

1722, kapitein in het regiment van Lt. Gen. de Ville-
gas, overl. ‘s-Gravenhage 28 Dec. 1790; tr. ald. 19 Aug.
1749

6. Agatha Sophia van Ooerveldt,  geb. ‘~Gravenhage
19 Juli 1729, overl. 6 Dec. 1793.

7. Lodewijk Johan Baptist des H. R. Rijks ridder
Sweerts de Landas, vrijheer van Oirschot en Best, geb.
den Bosch 4 Sept. 1727,  ootv. van conv. en lic. te Nij-
megen,  overl. 18 Juni 1809, tr. Gorinchem 16 Dec. 1760

8. Sara van Barneveld, geb. Gorinchem 3 Oct. 1731.
Van de vier laatstgenoemden zijn mij ascendenten

bekend; alles uit gedrukte bronnen en familiepapieren.
Baarn. H. W. VAN TKICHT.

Spaer.  Elsabe Spaer,  geb. te Zwolle 1/6/1724,  was
een dochter van Henricus Spaer  en Magteld  Schukking.
Wanneer en waar werd haar vader geboren en wanneer
en waar overleed hij? Zijn er nadere gegevens over de
familie Spaer bekend ?

Bentveld. A. E. RAHUSEN.

Tright (van). (XLV, 383). Deze predikant behoorde
tot de Z. Bommelsche familie van !Pricht  en voerde
dus in zilver een rood hart, waaruit een goud patriar-
chaal kruis oprijst. Helmt  : het kruis.

A. a. d. R. W. M. C. R.

Uden. Den 27 Maart 1766 huwde te Rysum Esgelina
Uden met Ds Eggo  Ulphard  2hoden  von Velzsn, predi-
kant te Marienchor, Neermohr, Rysum en Midlum. -
E. Uden is geb. te Yemgum 3 Juli 1743, overleden te
Rysum 17 NOP. 1778, dr. van Hayke Coenen Uden
en Anna BTas.

Welk wapen voert deze familie tiden,  afkomstig uit
Oost-Friesland ?

-Zeist. G.  HAITSMA MULIER.

Wiersma. Welke geneal. bijzonderheden zijn bekend
omtrent de Wiersma’s die als wapen voerden: gedeeld,
r. de halve Friesche adelaar, 1. 3 klaverbladen, paalsge-
wijze gepla.1tst  1

Ulrum. R. V A N  D E L L E N.

Wijdenbrug (van).  Rietstap  geeft een wapen
van het geslacht van dezen naam met de bijvoeging
,, Amsterdam”. Nu zijn mij van deze zelfde familie op-
volgende vertegenwoordigers bekend oudtijds in het
Bentheimsche (stamvader : Berent v. W., landschrgver
van Bentheim, gehuwd te Bentheim 19 Juni 1642 met
Anna Martha Pruisz  van Oldenzaal), later te Harlingen.
De laatste mij bekende is Pieter Berent v. W., ged.
Harlingen 17 Jan. 1768, in 1’788 ritmeester te Coevor-
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den. Zijn er inderdaad leden van dit geslacht te Ati-
sterdam gevestigd geweest? Zoo ja, welke?

Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN V o s s .

Wijntjes. Wie zijn de ouders van Dirck Wijntjes, van
Orsoy, burger te Dordrecht 1686, gehuwd met Jacomentje
Mol1 (0. ‘s Hage 26 Aug., te Dordt 1 Sept. lSSS)? Hunne
kinderen, te Dordt gedoopt, heeten: Sibilla, Aletje,  Barent
(ged. 17 Aug. 1691, geh. 1” met.. . ., 20 Dordt 2 Mei 1734
met Margarita  _Meertens)  en Adriaen.  Bloedverwanten
zijn wellicht : bibilla  W. j.d. van ‘t Kleefsche, geh: ‘s Hage
27 Apr. 1765 met Fredrik Sijffert  van Venlo; Aletta W.
j.d. van Gouda, o. ‘s Hage 3 Apr. 1689 met Mathieu
Picar uit Frankrijk; Barent  W. j.m. van Kampen, huwt
ald. 4 Sept. 1695; Adriaen W. j.m. van Kampen, huwt
ald. 24 Jan. 1702;  Pieter Ij/. j.m. uit Duitschland, huwt
‘s Hage 4 Mei 1721  Maria de Clee j.d. uit Frankrijk en:
Maria T’T/.  j.d. uit het land van Cleeff, o. ‘s Hage 21 Oct.
1726 met Bernardus Sluyter  van ‘s Hage.

Behoort hij tot het muntmeestersgeslacht, door den
heer van Romondt behandeld in Ned. Leeuw 1916 en
1916, alwaar een aantal der bovengenoemde personen,
als niet aan te sluiten, worden vermeld?

Leeuwarden. A. L. HEERMA VAN Voss.

Gevraagde wapens, A. Een transportacte van het
,,Huis den Toll” te Koudekerk (opdracht van P. J. uan
der Laan aan N. Holt& en J. Honselaarsdijk,  1733)
heeft als aanhangend zegel het volgende wapen. Ge-
deeld: a. de friesche adelaar, b. in blauw een....? gol-
vende dwarsbalk, vergezeld in het hoofd .van een..... 2
spoorrad  (0 puntig, met een spitsruitje aan den boven-
kant, herald. rechts) en in den voet van een.... T wereld-
bol; het kruis omlaag.

Van wien is dit wapen ? Mogelijk van de familie
Spoors  ?

B. Het oude huis Rhijnenburg te Hazerswoude heeft
in den gevel een wapensteen, waarop een alliantiewa-
pen. Het mannel. wapen is doorsneden, van zilver? op
groen ? en een springend hert over alles heen. Het vrou-
wel. schild (ruit) heeft 3 papegaaien. Alles geplaatst
onder een helm. Helmteeken:  een hertsgewei. Jaartal
1614.

Van welke familiën zijn deze wapens ?
Alphen a. d. R. W. M. C. REGT.
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De fiavezathe ,,De Woolbeek”
en hare oudste bewoners,

door J. R. baron VAN KE P P E L.

De Woolbeek; ook Woelbeke, WGldenbeke  of Weldenbeke
genoemd, was van oudsher eene  adellijke huizinge, ge-
legen op ongeveer lg K.M. westelijk van het dorp Laren
en 6 K.M. noordwestelijk van Lochem.

De naam duidt op een beek, die door of langs het
woud stroomt en werkelijk kronkelt hier dan ook een
beek, die achtereenvolgens de namen draagt van Ver-
woldsche Molenbeek noordoost van Laren, Harfsensche
beek in de buurschap Harfsen onder Gorssel,  en Eef-
sche beek in de buurschap Eefde  en die .eindelijk  haar
water stort in de Polbeek,  die zich bij het fort de Pol
beneden Zutpbn in den IJssel ontlast.

Ook thans nog is deze streek boschri,jk  te noemen,
al is er in den gewonen zin van wouden geen sprake

/ :

.._ -

meer. Dat hier vroeger groote wouden waren is echter
af te leiden uit  de namen van het naburige Laren,
meervoud van Lao = woud, Lochem d.i. Lao hem =
huis bij het woud, Verwolde = vóór het woud; enz.

Aan de zuid-oostzijde begrensd door de hoogere  gron-
den van den Wester-enk vindt men langs de boorden
van bovengenoemde beek uitmuntende bouw- en wei-
landen, die aan de geheele omgeving een zeer welvarend
aanzien verleenen.

Hoewel van eigenlijke versterkingen geen melding
wordt gemaakt, is het toch wel aan te nemen, dat het
huis de Woolbeke, als’woning en verblijf van edellieden,
de toenmaals noodig geachte middelen tot wering  van
ongenoodo gasten niet zal hebben gemist.

Een streng van bovengenoemde beek omgeeft nog
heden ten dage de plaats waar eertijds huis en hof ge-
staan hebben en voor eenige  jaren waren de vroegere
grachten rondom de huisplaats nog aan te wijzen, zoo-
dat men meent dat zelfs een dubbele gracht het huis
moet hebben omgeven.

Van de grootte van dit goed is ons weinig bekend;
ongetwijfeld was het oorspronkehjk  allodiaal of eigen
goed, doch is later een leen van den huize Nettelhorst
geworden. Doch ook de Woolbeke zelve had een vrij
axizienlijke  leenkamer en nog omstreeks 1820 behoorden
daartoe drie groote boerderi jen en een viertal  kater-
steden, waarvan het geheele jaar door een man heere-
diensten op de Woolbeke te vervullen had. Ook had
men aan het huis zelve een groote boerderij en nog
eene  in de buurschap Harke onder Markelo.

Van den oorspronkelijken bouw of stichting is, evenals
van de meeste oud-adellijke havezathen, niets te vinden, en
ook van de vroegste bewoners zouden wij weinig weten
als ons de leenregisters van andere goederen daarbij
niet te hulp kwamen. Vermoedelijk heeft in over-oude
tijden de Woolbeke behoord tot de bezittingen van het
Hüis Keppel  en is het evenals Verwolde daarvan wel-
licht door broedersdeeling afgesplitst.
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Reeds in de 146  eeuw had een tak vaq het geslacht
van Keppel zijn bijzonderen bij- of toenaam aan deze
bezitting ontleend en werd van Keppel van der Welden-
beeck,  Keppel gend Woolbeek of Woolbeke ge& Keppel ge-
noemd. Bijna vijf eeuwen hebben onafgebroken leden
van dit geslacht de Woolbeke bewoond; zij voerden
steeds het volle wapen van Keppel.

De eerste bewoners kennen wij voornamelijk uit de
Qeldersche Leenregisters n.1. uit de beleeningen van
den Hof te Mingfeld.

Zie Cfelre,  Leenreg. Zutphen, blz. 104.
Dit AUingfeld  of Mencvelde  was gelegen in den ker-

spel van Lochem, buurschap Swijpe, thans onder de
gemeente Laren behoorende, en achtereenvolgens zijn
de Eeppels  daarmede  tot het jaar 1761 beleend geweest. ‘)

De eerste Keppel, dien wij met den toenaam van der
Il’eldenbeeck  aantreffen, is tevens de eerste die met _&ling-
feld b e l e e n d  w e r d .

Derk van Keppel, Heer van Verwolde was ridder 1356,
Raad van Gelre 1368,  Richter  van Veluwe 1369160.
Komt voor met zijn zoon Derk 1362-63. Leeft nog 1368.

Zijne vier zonen Derck,  Reijnotd,  Il’olter  en Henri&
teekenen  den Landvrede van 13’76; hunne zuster Arnolda
huwde Heer Henri&  van Dorth en de derde zoon Wolte?
volgde zijn vader in Verwolde op. De oudste echter, even-
als zijn vader Derck geheeten, komt daarna voor met
den toenaam va/z der Weldenbeeck  en is dus wel als de
eerste Heer van de Woolbeek en als de eerste leenman
van Mingfeld aan te merken.

HLj’,  met zijn vader, renuntieren aan alle brieven, die
zij hebben van Hertog Eduard 1362. Hij doet zelf eed
en is dus meerderjarig. Copie 0. Spaen.

Hij, met zijn vader, bevredigen zich met den bisschop
van Utrecht en zij beloven hem uit hun huis te Verwolde,
noch uit andere huizen, niet te zullen beoorlogen dan
alleen om den Hertog van Gelre te helpen. 1363. Mieris.
In 1376 teekent.hij  mede den Landvrede.

In Qelre, Leenreg. Zutphqn,  blz. 104 vindt men:
,Den hoff te Mirzgfelt  ten Zutphenschen leen heeft

,ontfangen  Derck van Keppel geheiten van der Welden-
,,beeck.  A” 1379.

“Idem tuchtigt sijn vrou Mechte ld  an den hoff to
,,Mencvelde  met torve, twijge, aller nothemer slacht ende
,tobehoren.  Ao 1399.”

Hij bezat in 1396 den Hof te Swijpe dien hij in leen
gegeven had aan Herman van der Mersche. 2)

In het Archief van Zutphen berust de hier volgende
brief no. 238:

,Ic dyderic van Keppel, knape, doe kont eïï te weten
,,alle denghenen, die dessen  brief sullen sien  of te hoeren
,lesea  ende tughe claerlike, dat ic quijt ghescholden  hebbe
,eti mede quijt Schelde met dessen  teghenwoerd igen
,apenen  brieve Stijnen, die  Reìjneken Scaden d o c h t e r
,,is, van al sodanen wastijnsinghen rechte alse sij mij
,toebehoeren  plach, also dat ic daer en gheen  r e c h t
,,meer an beholden eti hebbe, noch mijne nacomelinghe.

,,Ende also dat der bt@nen  voerscr. wenden en kijeren

1) Menkfeld  of Minckveld  beteekene  ,,Aan de maan gewijde plaste”.
In de gesohiedenis  dezer streken vinden w;j verschillende hoven
vermeld, o..a.  den Hof te Mingfeld als plaatsen waar nog lang de
rechtspraak werd gedaan. E. W. Heuvel. Berkel  en Schipbeek,  blz. 5 en 70.

9) Zie: Nicht Staatliche  Arohive der Prov. Westfalen, Munster, Kreis
Warendorf,  Haus  Bornholz, Acchivalien der verausserten und fremden
Güter, p. 299, a. 197.
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,mach an wijen eñ waer dat sij wil sonder wedersegghen
n***** eïï sonder arghelist. In oerconde diere waerheijt
,so hebbic Dijderic voerscr. mijnen zeghel  an desen  brief
,ghehanghen.  Ghegheven int jaer  ons heiï dusent  drije
,,hondert  een ende  tachtentich op sente lucien avont.

,,Aanh. zegel in groen was.
nOp de  ach te rz i jde  s t aa t :  ,,Manumissio  S t inen  de

,,Krincken  van haren wastinschen rechte Ao 1381.”
1 Maart 1386 is Dijric van Keppel, anders geheten

van der I1’oltbeke,  hulder  voor Armegard  van Hopinghen
bij de beleening van goederen te Mepenheim.

Reg. & Rek. Bisd. Utrecht Mr. S. Muller Tz. blz. 790.
In de Acten van het Schoutampt van Lochem vindt

men no 283:
21 April 1393. Verklaring van Dideric uan  Keppel

genaamd van der Woltbeke, dat hij ontvangen heefîxhet
Vterdincksslach in het kerspel Lochem, buurschap Laren,
in erfpacht van Willem Vterdinge en diens zoon &enric.

Met zegel van Dideric van Keppel, 3 schelpen 2 : 1,
randschrift afgebroken, geen helm of helmteeken.

Hij is dood 1406, daar toen zijn zoon in de beleening
van Mingfeld opvolgde. Deze zoon, de eenige ons be-
kende, was

Derck van Keppel geh. ual1 der Woltbeke.
Het Leenregister vervolgt aldus :
,,Idem geheiten van der Woltbeke ontfing den hoff te

,,M!gngvelde  in den kerspel van Lochem, met eenen  perde
,te verhergewaden, tot eenen  dienstmansgoede. AO 1406.

,Idem geheiten van der Wouldebeke ontfinck dat goet
,,geheiten Minckvelt met sijnen tobehoren, gelegen in
,den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Swijpe
,tot eenen  sadelgoets rechten. A? 1424.”

Wat nu de reden is waarom het van dienstmansgoed
tot een zadelleen is overgegaan is ons ‘niet bekend.

Dirc van Keppel geh van der Waeltbeke  teekent  mede
het verbond der Landschap dzn 26 July 1419, des woens-
dags na St. Jacobsdach.

Nyhoff. Ged. 11 374. Slichtenhorst 189.
Nog vindt men in het Leenboek van het huis Bergh

fol. 1461237:
,,zC_  1417. Beleend met den Zidenhof te Mengcelde; buur-

,schap  Zwijp, kerspel van Lochem to. 6 marken Deric
,van Keppel van der IVoilbeke.”

Hiermede was derhalve de hof Mingveld  met een iabij-
gelegen hofstede vergroot.

De naam van de vrouw van dezen Derk van Keppel
is ons niet bekend, doch vermoedelijk was zij eene v a n
Buerse, omdat zijn zoon Lijse van Buerse tante noemt.
Hij stierf denkelijk tusschen 1424 en 1439, doch in ieder
geval vóór 1438.

Wederom is ons slechts één zoon van hem bekend
en weder een

Berk van Keppel gend  Woelbeke.
Hij werd met Mingfeld beleend Ao 1429 en bij eeds-

vernieuwing in 1466.
1431.6 Februari. Beleening van Johan die Kopersleghe?

door Steven den rijman,  namens Derick van. Keppel,
geheijten van der roeltbeke,  met het halve goet te Cfheve-
kin&  in den kerspel van Bocholt. Zegel af.

Leenkamer van den Huize de Woolbeek, Afd,..G.
van het Arch. Leenkamer van Gelderland.

Ao 1437. December 14. Dyric van Keppel geheeten
roltbelce  getuige bij en zegelt een acte van ruiling van
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goederen. Charters vun Borculo (geestelrjk)  onder
Eijbergen,  St. Marie Vicarie  rao

Het Berghsche Leenboek  bevat voorts de volgende nota
132. van 16 Maart 1463. Nota: Johanna ter Marsch, Dercx

1438. Maart 2. Deric van Keppel, Derixsoeu,  dit leen
(den Z’denhof)  was mijnen Joncker ledig vervallen, aver-

huisvrou is gestorven en mijn Joncker heft Derick toe-

mits versume  en daar was mangericht over. Des hevet
gesacht  dat hee oen hailden wil1 in dese voirs alinghe

Deric van Keppet,  Dercks mijnen Joncker weder afge-
Weggen- of Bitters gude, als een momber sijnre kinderen

modiget en is daar weder an beleent to denselven 5 marcx
tot der kind mondigen jaren toe, ten weer sake dat mijn

rechte. Mannen van leen Gerit van den Cornhorst Derksz
joncker Derick dat op deden schriven,  soe en soilde sioh

en Gerit van ,den Cornhorst Hermansz.
Derick noch sien kinderen daer en teijnde nochtans niet
versumen binnen een vijrdel jars ende in aldusker mate

Leenboek  van Bergh, blz. 145 en 233. is dat Derx kinderen vervarst. 1463. Maart 16.
1440. OcP ll. Deric van Keppel van der Wolbeke heft

to leen ontfangen  voer een hulder sijns wijfs Johan ter
Blijkt uit het bovenstaande duidelijk dat Johanna ter

Marsch vóór 16 Maart 1463 overleden was en hare kin-
Marsehe  een goed geheiten Weggengoed met al sijn toe- deren toen nog onmondig waren, dan moet Robert, die
behoor in den kerspel van Augerloe  tot een Zutphensch in 1468 met zijn vader zich verbindt tot de medegave
pondig leen. Leenboek  Bergh als boven.

1442.  Derick van Keppele, aoders  gheheeten van der
voor zijn zuster Ermgard, haar zoon (wellicht de oudste)
en Ermgard haar dochter zijn.

Woltbeke  beleent Henric uan  Dcepenbroke met het goed
ten S2jdenhar:e  to M.engvelde  kerspel Lochem ten over-

Wij bezitten nog een aanteekening van wijlen Baron

staan van Euert  va)l  Keppele gend vat1  Oelde als leenman
van Heeckeren van de Heest te Zutphen, die dit uit een
origineelen brief genoteerd heeft en als volgt luidt:

van Derck van Keppel. Met zegel van Derck van heppel. 3) AO 1462. Derck van Keppel, anders geheeten van der
Archief Middachten.

1448. VolgBns  van Spaen,  genie Keppel noemt deze
Woelbeke verpandt het goed Branding in Laren, aan den

Derck van Keppel Lijse van Buerse tante en woonde
huize Nettelhorst leenroerig, aan . . . . sijo echte huisvrouw.

hij te Lochem.
Wij meenen  op grond van deze aanteekening nog niet

te mogen veronderstellen dat hier bedoeld is een tweede
Derck van Keppel gend Wolbeke is waarschijnlijk twee vrouw van Der&,  doch wel de vrouw van den pander

malen gekrou*d  geweest; de naam der eerste vrouw is van dit goed.
ons onbekend, doch de tweede is de boven reeds genoemde Uit de verdere beleeningen van den Zidenhof leeren
Johanna van der Yarsche, dochter van Robert, die vol- wij ook een anderen zoon van Derck van Keppel kennen
gens eene boedelscheiding  van 139ö  met Weggengoed in n.1. Herman.,  die hierna volgt, en uit de beleeningen van
Angerb  beleend werd. 4) Weggen- of Bittersgoed nog een zoon Evert en eene dochter

1447.  April 26. Is comen Derick van Keppel voirs Elsabé, waarvan wij achtereenvolgens de ons daardoor
met consent en overgifte sijnre huisvrou Johanna ter bekende gegevens mededeelen.
Marsgen  hebben overgegeven uit desen voirg. Weggen- Derck van Keppel gend Woolbeke is denkelijk tusschen
goed en beera Johan ter Kloeke en zijne erve dese erfnisse 1466 en 1469 overleden en liet de volgende kinderen na :
Bitters voerslach en Bitters meten groot 24 malder saets. 10.  Herman  van Koppel  gend Woolbeke, onmundig 1463.
Johan hiermede beleend 1447 April 26. Als erve zijns vaders Dircx Ao 1469 met Mingfeld be-

Nota: beheltelick hier en teijndea dat Derx man is leend. Idem vernieuwt den leeneed 1492. Met zijn vader
bleven van den ganzen leen als Weggengoed. genoemd in een acte van 1464.

Leenboek  Bergh als boven. Herman  van Keppel, geheiten Wolbeke, Wolter can
Ao 1464, Hij met zijn vrouw geven iets aan het Keppel van Verwolde end Euert van Hekeren  zijn schul-

Gasthuis  te Arnhem. Arnhem Qas2huis. dich Henric val&  Vermoeden 11’ enckel Rgl. AO 1468.
1466. Hij verkoopt een huis te Arnhem. Kreijnck Kentn. fol. 40 v0.
1468. Derick van Keppele geheten Wolbeke end Roebert Hij hnwde Aleid de Rode van Hekeren,  dr van . . . . .

aijn sten k,ennen schuldich #te wesen in gerechter mede- en. . . . . Volgens J. A. R. Kymell is zij dochter van Evert,
@~~vsn  met Jonf. Ermgart, dochter Dericks en suster W$emszoon  en Berta ‘vat1 Ampsen, doch wij betwijfelen
Roberto  QI Rgld jaerlix tot Jonf. Ermgarde lijve, Jonf’ zulks wegens de jaren.
Lzijsbet  van Assowen end suster  Gertru$dt  Hoerns, moeder 16 Nov. 1486.  Opdracht door de markegenooten van
en proouratersche tot Addemanshuijs  end daertoe XL Oelde, Laren en Verwolde van een stuk land aan Herman
Rgl. eens angelde, na Dericks doode te heffen end boeren van Keppel gend van der Woltbecke en diens echtgenoote
uit den erve %e Aeverhuis, in den kerspel van Wilp , Atijde.  Geschied voor Wolter  van Keppel als markenrichter
en& een leen is des Jonckeren van den Berghe. (zegel af). Acten van het Schoutampt Lochem no 284.

Krezinck.  Boek der Kentnissen bl. 20 recto. 1492. Herman  van Keppel, broeder en momber van
e) In het Archief Middaehtm vindt men: zijn zuster Mechteld van der- Woltbeke bij den verkoop van
,,no 67.  Op St. Qailen  1433 ~3&zde  Af011  kooht dat goed ten Sijden-

bawe als een vijfmarkeleen  van  Qosen  ten S@mhave to Mengvelde,
Averhuis in FVilp.

priester, en zijne zusters blijkens bijgevoegde perkamenten brief.
Herman  van Keppel erfde ook den Zidenhof van zijn

1448. Up sunte luoiendaage der hilliger jonfer (13 Dec.) Oert Mol, vader, doch verzuimde de beleening aan den Heer van
Xrtlina  zijn hnierrouw,  Peter hun beider echte zoon, Hen& en Johan den Bergh aan te vragen en den leeneed te doen, het-
gebroeders BaoTea  voors echte zoneu,  bekennen dat Henric wzn Die-
penbroeck  van hen gekocht heeft den Z$denhof  to Menokfelde,  gelegen

geen wel in verband zal staan met de bovenvermelde
in het kerspel Lochem buurschap to Zwijpe  en dat zij de koopsom beleening in 1442 aau Henric van Diepenbroek.
ontvangen hebben.” Het Leenboek  vatz Bergh zegt daarvan het volgende:

Hoe dit nu te rijmen  is met de hierboven vermelde regesten is
moeilijk te vatten; daar koop en beleening op onverklaarbare wijze

,It die van Keppel van den Waelbeke plegen die leene
dooreengehaspeld z@,  of althans schijnen te zijn. ,voirs  (den Zidenhof) te holden van den heren van den

‘) Zie noot 2. ,Berge end Derick van Keppel Dericxs. had het ontvangen
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,van mijnen joncker Willem Heer van den Berge (regeert
,van 1418 tot 1466) as men boven sien mach, ende die
,,is gestorven end hevet das geervet  op H e r m u n  v a n
n Keppel sine soen en mijnen joncker vurs is oock gestor-
,,ven ind Herman  voirs en is niet komen binnen behoor-
,,licker tijd na dode mijns jonckeren voirs dat leene
,versoekende,  soe hevet mijuen her on daarover doen
,scriven, epz. enz .

,,des  Hermun voirs niet en achten. Soe is Henrick  can
,Diepenbroeck  na der scriften  voirs komen ten Berge
,,bij mijnen 1. here, seggende dat leene metter toebehoe-
,ren wer sijne ende helde dat van den van‘Keppe1  voirs
,ende mijnen her war sijne overher  end wer bereid dat
,leen  van sijne liefden  te ontvangen, wold sich Herman
,,voirs versumen, dat liet hij dair bij, dan he en wolde
,,en bat mijnen her dat he on daarmede  wilde belenen.

,, Werd beleend, want Hetma?a can Keppel D&t*xs had
,leen  verzuimd en was dus verfreveld en vervallen
,1474  Juni 30.

,Na dode Henriks  wordt beleend zijn oudsten zoon
,,Zweder  vun Diepenbroeck 1486 Nov. 4.”

Hermun van Keppel wordt het laatst genoemd bij de
eedsvernieuwing voor Miljgfeld  iu 1492 en liet voor zoo-
v0r ons bekend ge,en kinderen na. Wel is tot nu toe
door de meeste genealogen aangenomen dat hij eene
dochter Johanna had, die met Derk van Keppel van Ver-
wolde  huwde, doch uit de beleeningen van 1Yeggen-  of
Bittersgoed blijkt dat zij een dochter was van zijn broeder
Eoert.

20. Robert vari  Keppel gend  Woolbeke, blijkbaar genoemd
naar zijn grootvader Robert ran der Marsch, is ons alleen
bekend uit de verklaring van 1 4 6 8  toen hij met zijn
vader de medegave  voor zijn zuster Ermga,rd vaststelde
en uit het feit dat hij (wanneer is ons onbekend) van
het Huis Wilp het goed ,,de Oije,’ in Wilp in leen ont-
ving. In de gesohiedenis komt hij voor als hopman van
graat Edzajd valb  Emden in Otistfriesland. Pontanus.

Wij vinden bij Slichtenhorst XI Boek blz. 336, 339
het volgende :

,Graaf Edzard  ou Etnden had oorlog gevoerd in Oost-
,friesland  tegen den Keizer en daarbij de hulp inge-
,,roepen  van Hertog Karel  van Gelder,  di0 daarvan ten
,cigen bate gebruik gemaakt had om zich als leenheer
,,van Groningen te doen huldigen, met Frankrijks koning
,al opperleenheer en zulks onder toezegging van hulp
,tegen den vijand. Den derden dag na Allerheiligen van
,1814  had in de St.  Walburgskerk te Groningen de
,huldiging  van Hertog Karel plaats, vertegenwoordigd
,door d e n  H e e r  vun Oeijelh  ( l ee s  Oije) 5) en i s  g r a a f
,,Edzard  naar Emden gereisd om orde op zijn eigen
,landschap  en zaken te stellen. Daarna vernemende dat
,de vijand in de Vrijheid van Li?lgen  vastelavond hield
,,en mooi weer speelde, is hij in alle spoed daarheen ge-
,,rukt, medenemende behalve den graaf rnn Iloe@, zijn
,hopman  Robert uan Keppel, een edelman uit Gelderland,
,,alwaar hij met zijn troepen eene degelijke overwinning
,behaalde  en schier den heelen  hoop nederhieuw of op
,,de vlucht bracht, daar deze  niet anders meenden, dan
,dat uit Gelderland een groot leger aangekomen en nog
,,meer  onderweg was.
. -~-

6) Willem van Gent, Hr vrtn O$e, meer bekend als Willem van Oije,
Ux: Anna van Keppel dr van Johan tot Westerholt  en Ferme  Krereijnck.
H;j 7 1516/17.  Zij hertrouwt Andries van der Hoeve.

??Ook  in 1616 was Edzard ,  grave van E m d e n  m e t
,,zqn veldheer Robert van Keppel, wakker doende tegen
,,de Saxischen, innemende onder anderen de vesting Dam.

De naam zijner echtgenoot0  vinden wij nergens aan-
geteekend, alleen die zijner dochter, waarschijnlijk eenig
kind :

Henrica,  erfvrouwe van Oije, die met Herman  van
Keppel, zoon van Wolter van Verwolde en Wichmoet ,van
Ittersum, huwde. Zij brengt haar man de Oije  aan, waar-
v a n  zij i n 1610, dus nog tijdens het leven van haar
vader, het bezit ontvingen. Zij werden later ook Heer
en Vrouwe L‘Q~ den Dingshof 1633. Waarschijnlijk heb-
ben zij eerst de Oye, daarna de Dingshof zelf bewoond.

Zij _t 1644, hij in 1660, als de stamouders van den
tak der Keppels van Dingshof en Oije.

3”. Jurrien van Keppel, geheeten van der Woolbeke
komt voor St. Michiels  avond 1497‘.als  Stadhouder van
de leenen  als een man Qijsberte  van Nettelhorst bij de
beleening van de dochter van Herrrick  van Dedingsweerde
met het erve tho Wensinck  onder Neede.  Orig inee le
leenbrief. Uit Aant. van B”. q. Heeckeren tot de Heest.
Meer is ons van hem niet bekend.

4. Ermgard, in 1468 geestelgke.in  het Adammanshuis
te Zutphen. Zie over hare medegave  enz. kol. 69. 6)

60. Mechteld komt voor met haar broeder Herman  1492.
,,Juffr Mechteld van der Woltbeke met Herman  van

,,Keppel, haren momber, geeft Schuit  Lambert  Claessen,
,dat  hij haar afgekoft heeft een stuk erve gelegen in
n Veluwen  in ‘t kerspel van Wilp en in ‘t ampt  van
,Voorst  gelegen, geheiten dat Averhus,  welk een leen-
,,goed  is mijns edelen lieven jonckers  van Bronckhorst,
,,daer hij nog af schuldich is 111 Bgl.

Aant. ‘1~.  Heeckeren v. d. Heest.
Misschien is zij gehuwd geweest, daar volgens eene

genealogie de Rode van Heeckeren, de Scholtus van
Lochem Wolier  de Rode van Hekeren,  Heer van de He0st,
dat hij in 1617 koopt, gehuwd geweest is met. eene
. . . . . van Keppel gen. Woolbeke tot Woolbeek en wij ken-
nen geene andere die daarvoor beter in aanmerking zou
kunnen komen dan deze Mechteld.

60. Elsabé t*an Iieppel  van der Wailbeke,  dochter Derx
vaga  Keppel van der Wailbeke, ontving na dode oers
vaders, soe se in verstinge stond’7)  Weggengoed of Bit-
tersgoed, met al sijn toebehoer in kerspel van Angerloe,
soe on dat van Johanna ter Marsse oere  moeder an-
comen  is to 1 Q en voir o i r  h e f t  g e h u l d  Qeril  Gerit
Berntes. 1473. Sept. 27. Leenboek  van Bergh.

Uit het vervolg zal blijken dat zij dit leen naliet aan
haar broeder Ecert.

7”. Evert cai1  Keppel ge&. Wolbeke is ons alleen be-
kend geworden door de hitirna volgende aanteekeningen
uit het Leetlboek  j*an  Bergh, waar wij  vinden:

Is comen  Derk l:an Keppel  8) en verzoekt beleening,
so dan dat leen tot drien verfallen, versuimd en niet
ontfangen en was, te weten van sijnre  moeder, di0 dat
van oer0n vader end den voirt van zijnre zuster, D e r i x
vurs  a i lde  moije, a a o g e e r f d  w a s .  Versuijm  quit g e -
scholden en wordt beleend zooals  Elsabé beleend was.
Actum Ulft 1639 Dec. 23.

61 Zie het Adamanshuìs  Belre  XXX blz. 82!84.
7j Versten = uit,stellen,  dus verstinga 2 &tstel  van beleening.
8) Derk van  Keppel (Duivel Dirk) zoon von Johanna Evertsdr. van de

Woolbeke.
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Derk van Keppel, van wien ons zoo vele staaltjes
van willekeur en minder lpyale hande l ingen  bekend
zijn, vermocht echter niet in het bezit van dit leen te
blijven. In 1662 kwam daartegen op Alaert r’an Haeften,
Heer van Verwolde en daar uit de aanteekening  in het
Leeuboek,  zoowel de familierelatiën als de opvolgende
leenrechten blijken, doen wij deze hier in haar geheel
volgen :

,,Op 18 Juny 1662 is  comen  A l a e r t  v a n  HaPflen
,als man en momber joff. Kunnegund van Keppel, aildste
,dochter  Frederix van Keppel, zijne huisvrouwe, ende
,heft te kennen gegeven dat zijne huisvrou vurs ind
*niet  Derk van Keppel rechte leentolgersche totten leen
n(is) daar Elsbé  van  Koppel  van der TVailtbeke  in be-
,storven  en van den huize van den Berge eertijds mede
,beleent  is, wo waill die vurgen. Derick sich daarmede
,,had laten beleenen  up sinistre angeven,  twelcke hie
,anders  bewijsen wolde, went als Elsbé  Ronder echte
.,lufsgeboorte  na te laten gestorven, hed sie daarmede
,beervet  oeren  broeder Eoert  van der Tailbeke, die dat
,voirt up sijnre dochter, echte huijsvrou Derick r*an
,,Keppel @arz Yerwolde)  verlaten end as sie gestorven
,,dat voert geerfd up oeren  zoen J o h a n  9) end so die
,zonder  echte geboirte na te laten gestorven, daarmede
,beervet  had zijnen vader Derick van Keppel, so d i e
,noch  in den leven was,  ind as die vurs D e r i c k
.,ook gestorven dair met voirt beerfd hed sijnen soen
,,Frederick  van Keppel, des vurs Kunnegonden vader
,,end so die nu ook gestorven, bed der vurg joncf Kun-
,neyunde,  sijne huijsvrou, as des vurg Frederix  ailste
,dochter  daarmede  beerfd, verzoekende dat het verzuim
,van z i jne  hu i svrou  alderen  in genaden  avers ien  en
,zijne huisvrou moge beleend worden.

,,Dit geschied en word beleend 1662  Juni 18.”
Uit het vorenstaande blijkt dus duidelijk dat Johanna,

die de tweede vrouw werd van Derk run Keppel v a n
Perwolde, niet een dochter was van Herman,  doch van
zijn broeder Erert.
- Door dit huwelijk werden zij de stamouders van de
verder volgende Heeren  van Perwolde en van de daar-
uit gesproten tweede en derde linie van de Yoolbeke  en
de tweede linie van Oolde.

De eerste linie van de Keppels gen”. Yoolbeke  is dus
in mannelijke lijn uitgestorven en in de vrouwelijke
lijn door huwelijk van de beide nichten, Herjrica  Roberts  dr.
en Johanna Eoertsdr.,  beiden met Keppels van Verwolde,
in laatstgenoemd huis overgegaan.

Wij meenden in het, kort nog iets te moeten mede-
deeleu omtrent de verdere beleeningen van het herhaal-
delijk door ons genoemde Bingfeld.

Herman  va’yE  Keppel had nog in 1492 den leeneed ver-
nieuwd, doch bij. zijn spoedig daarna gevolgd overlijden
was dit leen ledig  geworden en moest door de erfge-
namen worden aangevraagd.

Het leenregister vermeldt dat 29 October 1667 en
daarna nog op 3 Maart 1668 uitstel gegeven werd aan
Joachim van Keppel, zoon van Derk ran Keppel v a n
Qerwolde bij zijn tweede vrouw Johanna CUIL Keppel

qend. Woolbeke. Hij schijnt evenwel dit leen niet aan-

‘9 De hier genoemde Johan uam Keppel wrm de oudste zoon uit het
tweede huwelijk van Derk tot Verwolde en Johanna, Evertsdr.  van Keppel
gen. Woolbeke.  Hij sneuvelde in 1528, nog zeer jong zijnde, te Utrecht
in de poort. Matth. Ad. I 108.

vaard te hebben maar 16 October 1681 werd aan Joa-
chim’s oudsten zoon Dirk van Keppel uitstel geweigerd
en 4 September 1698 aan diens broeder Jurrten uitstel
verleend en deze eindelijk op 27 October 1603 weder
beleend als erve zijns vaders Joachim ende bestevaders
Herman.

Het is zeer opmerkelijk dat van 1492 tot 1603 geene
beleeningen hebben plaats gehad, wel een bewijs voor de
eigenaardige toestanden  onder het leetistelsel.  Doch ook
met de omschrijving was het niet te best in orde. Im-
mers bij de laatstgenoemde beleening wordt Herman
van Keppel  bestevader van Jurrien genoemd en dit
toch kan in den gewonen zin onmogelijk juist  zijn.
Jurriens grootvader was Derk van Keppel t’an Verwolde
en het leen na Hermans  dood aan de tweede vrouw
van dezen Derk aangeerfd, hetzij rechtstreeks, hetzij
door haar vader Ettert.

In het leenregister stond echter de laatste beleening
ten name van Herman  en meer dan honderd jaren later
heeft men dezen zonder onderzoek eenvoudig als beste-
vader van Jurrien beschouwd. De hier genoemde Joa-
chim en zijn zonen D e r k  en Jurrien  behooren  tot de
tweede linie der Heeren  van de Woolbeke en van deze
ging Mingfeld over in de branche der Keppels tot Odijlck,
Mallum  enz.

De aanteekeningen  uit de leenboeken van Bergh ont-
vingen w\j door de welwillendheid van den Heer J. D.
Wagner, wien wij. hiervoor nog onzen vriendelijken dank
betuigen, daar zq ons in staat stelden eene belangrijke
aanvulling en verbetering aan te geven in tabel IV
der vroeger door ons bewerkte genealogische t,abellen
van het geslacht van Keppel, waarvan wij destijds een
exemplaar aan de Bibliotheek van ons Genootschap
hebben aangeboden.

Voor verdere aanvullingen houd ik mij ten zeerste
aanbevolen.

Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jacobson en ten Brink,

door Mr. H. KRONENBERG  en Jhr. H. H. ROE&
(Vervolg van XLVI, 50).

ten Brink.
J a c o b  Jacobsen ( z i e  ko l .  37  onder  IV)  huwt
10 Aaltje Vriese.  Uit dit huweltjk  4 kinderen,  die
den ouden geslachtsnaam fen Brink weer aange
nomen hebben :
1". Jonn ten Brilzk,  ged. Deventer 21 Juni 1644,

begraven aldaar Lebuinuskerk 3 April 1719,
huwt Almen 1676, ondertr. Deventer 6 Aug.
1676, naar Almen geatt. 26 Aug. (in de acte
heet hij Jotrnnes Jacobs  ten Brinck soon van
wijlen Jacob  Jacobsen ten Bsrinck)  Aleijda  Gelinck,
ged. Deventer 26 Juli 1657, begr. aldaar Le-
b u i n u s k e r k  29 Dec. 1730, dr. van burgemr
Wilhelm  Gelinck en van Joant,n Aersen.

Uit dit huwelijk:
Jacobus ten Brink, ged. Deventer 22 Aug.

1677, waarschijnlijk dezelfde als begr. Deven-
ter Lebuinuskerk 21 Oct. 1700.

2”. Seltien tefa Brink, ged. Deventer 30 Mrt. lG46.
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Anna ten Brink, ged. Deventer 4 Juli 1647,
begr. aldaar Lebuinuskerk 7 Mei 1731, huwt
Deventer 8 Aug. 1671, ondertr. 16 Juli (in
de acte heet zij Anna Jacobs  evenals bij den
doop van hare kinderen, doch komt ook als
Anna ten Brink voor) Bererit  Dapper, ged.
Deventer 27 Sept. 1640, begraven aldaar Le-
buinuskerk 27 Juni 1707, lid van de gezwo-
ren gemeente te Deventer voor de Assenstraat
1681-1702, provisor van het Groote Gasthuis,
weduwnaar van Reinira Verstege  en zoon van
den gemeensman Bitter Dopper en van Chris-
tina Elsi‘nck.

4e, Wolter,  volgt V.
6”. Jacob, ged. Deventer 13 April 1654.

Wolter  ten Brink, ged. Deventer 30 Jan. 1649, be-
graven aldaar Lebuinuskerk 30 Jan. 1726, lid van de
gezworen gemeente te Deventer voor de Assen&.
1670--16,776,  Bergstr. 1701-1702,  griffier van de
ridderschap van Overijssel vanaf 16 April 1707,
huwt naar buiten geattesteerd 26 Oct. 1685, on-
dertr. Deventer 10 Oct. (in de acte heet hij Wol-
terus ten Brincke soon van wijlen Jacob Jacobsen
ten Brillcke)  Elisabeth van Lennep, ged. Deventer
1 Sept. 1664, begraven aldaar Lebuinuskerk 25
Dec. 1730, dr. van burgemi Johan can Lennep
en van Anna van Suchtelen.

Uit dit huwelijk:
le. Hermanna  Aleida te/1 Brink, ged. Deventer 22

Aug. 1686.
20. Johan Abraham ten Briszk,  ged. Deventer 6

Nov. 1687, begr. aldaar Lebuinuskerk 22 April
1709.

38. Jacob ten Brink. volgt VL
40.

6”.

Aleijda ten Brink, ge2. Deventer 13 Dec. 1692,
begr. aldaar Lebuinuskerk 29 Mei 1769, huwt
Deventer 13 Dec. 1716 Waalsche kerk, ondertr.
28 Nov. Christoffel IJssel, kapitein der artillerie
13 Nov. 1717, ged. Deventer 23 Dec. 1688,
begraven aldaar Lebuinuskerk 19 Febr. 1761,
zoon van luit.-kol. Hendrik IJssel en van Aleijda
_2Uargaretha  Bruijns.
Gijsbert  ten Brink, 1. U. D., ged. Deventer 2 Nov.
1698, begraven aldaar Lebuinuskerk 4 Mrt
1746, ingeschreven aan het Dev. Athenaeum
25 Sept. 1715, van 1719-1745 lid van de ge-
zworen gemeente te Deventer voor de Bis-
schopstr., griffier van de leenen  van Overijssel,
als hoedanig hij 10 Juli 1722 den eed aflegde.

Jacob ten Brink, 1. U. D., ged. Deventer 9 Juni
1690, begraven aldaar Lebuinuskerk 14 Sept. 1767,
ingeschreven aan het Dev. Athenaeum 17 Febr.
1706, van 1712-1716 lid van de gezworen ge-
meente voor de Bergstraat, van 1716-1767 burge-
meester van Deventer, cameraar, raad en generaal
meester der munt, gecommitteerde ten landdage
van Overijssel en tot den Raad van State,  huwt
Deventer 14 Juni 1716 Waalsche Kerk, ondertr.
30 Mei Xechteld TheodoraIJssel,  begraven Deventer
11 Nov. 1761 in de Lebuinuskerk, dochter van
luit. kol. Hendrik IJssel en van Aleijda Marga-
retha Bruijns.

__

Test. van Jacob  ten Brink en Mechtdd Theodora
IJssel. Zie boek van geopende test. 1 324. DW.
Archief.

Uit dit huwelijk:
le. Silvester Aemilius, volgt VIL
29. \C illem Anzold  ten Brink, ged. Deventer 2 Oct.

1718, begraven aldaar Lebuinuskerk 16 Oct.
1719.

3”. Willem Arnold ten Brink, ged. Deventer 19 Oct.
1719, begraven aldaar Lebuinuskerk 13 April
1722.

4e. Jan Abraham ten Brink, ged. Deventer 29 Dec.
1720,  begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Juni 1736.

60. Christoffel Theodorus ten Brink, ged. Deventer
16 Febr 1722

6e. \C’illem  &nold’ten  Brink, ged. Deventer 10 Oct.
1723, begr. aldaar Lebuinuskerk 9 Oot 1726.

70. Anna Susanna  ten Brink, ged. Deventer 8 Mrt.
1720,  begraven aldaar Lebuinuskerk 26 Nov.
1788, huwt Deventer Fransche Kerk 10 Mrt.
1748, ondertrouw 24 Febr. Adam Persoon, 1. U.
D., ged. Deventer 29 Jan. 1726, t 11 Januari,
begr. Deventer Lebuinuskerk 16 Jan. 1801,
bijna 76jaar oud, ingeschreven Dev. Atheuaeum
26 Sept. 1741, Harderwijk 16 Sept. 1743 en
en 16 Mrt 1745, lid van de gezworengemeente
te Deventer voor de Polstraat 1743-20 Sept.
1787, toen ontslagen, rentmeester van het ka-
pittel van Lebuinus, schout van Colmachate,
zoon van den Deventer burgemr  Anton6 Joan
Persoon, 1. U. D., en van Hendrica Jordens.

8e. Beatrix Antonia  Henrietta  ten Brink, ged. De-
venter 6 Aug. 1726, begr. aldaar Lebuinuskerk
4 Juni 1736.

90. Il’illem  Arnold ten Brink, ged. Deventer 11 Jan.
1728, begr. aldaar Lebuinuskerk 30 Juli 1728.

VII. Silvester Aemilius ten Brink, 1. U. D., ged. De-
venter 9 Sept. 1717, begraven aldaar Lebuinus-
kerk 9 Febr. 1764, ingeschreven als student aan
het Dev. Athenaeum 6 Febr. 1733, Utrecht 1737,
lid van de gezworen gemeente te Deventer voor
de Bergstr. 1734-1763, griffier van de leenen
van Overijssel, rentmeester vau de proostdij  en
van de Boedekeriaansche goederen, huwde 2 Sept.
1739 Kampen, ondertr. Deventer 16 Aug., attest
naar Kampen 30 Aug., Anna Yechteld Roelinck,
ged. Kampen 5 Sept. 1717, begr. Depenter  Le-
buinuskerk 8 Juli 1796, dr. van Herman  Ib’&?em
Roelinck en van Anna Naria  Eekhout.

Test. van S. LE. ten Brink en van A. M. Roelinck
d.d. 19 *Juli 1742, geopend 12 Mei 1762, boek
van geopende test. 11 141. DW.  Arch.
Vrouwe 8. M. Roelinck wed. ten Brink ver-
koopt haar hof buiten de Brinkpoort 18 Juli
1783. Dev. renuntiatieboeken.

Uit dit huwelijk:
le. Jacoba Willemina Aleijda ten Brink, ged. De-

venter 6 Juni 1740, bqgr. Lebuinuskerk aldaar
7 Sept. 1746.

2”. Anna Yaria  ten Brink, ged. Deventer 16 Juli
1741, huwt Colmschate 19 Febr. 1771, ondertr.
Deventer 31 Jan. Absalon Perburg,  ged. Gouda



30,

40,

60.

60.

70.

8”.

9e,

77 78

7 -Dec.  1742, t *Amsterdam 9 Mrt. 1797, pre-
dikant te Westgraftdijk 1766, .Winkel  1768,
Deventer 1769, Amsterdam 1782, zoon van
Frederik Perburg en van Maria van der Beek.
Mechteld Theodora ten Brink, ged. Deventer
Lebuinuskerk 26 Sept. 1742, j- Diepenveen 11
Nov. 1816, huwt Deventer FranscheKerk  18 Juli
1762, ondertr. 3 Juli Rudolf Jordens, 1. U. ll.,
ged. Deventer 13 Nov. 1732, t op den huize de
Bannink onder Colmschate 6 Oct. 1797, begr.
Deventer LebuinuskerkS  Oct., ingeschrevenDev.
Athenaeum 29 Jan. 1749, Leiden 17 Sept 1763,
lid van de gezworen gemeente te Deventer voor
de Bergstraat 1764-20 Sept. 1787, toen ont-
slagen, landrentmeester van Twenthe,  zoon van
burgem’  Herman  Joan Jordens en van Rudol-
phina Johanna Daendels.
Harmen ll’illem  ten  Br ink ,  1.  U.  D., g e d .
Deventer  21 Juni 1744, begraven aldaar Le-
buiuuskerk 16 Febr 1770, ingeschreven aan
het Deventer Athenaeum 27 Jan. 1761, Utrecht
1766, lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Polstr. 1764-1769, verwalter scholtus
van Colmschate.
Jacob ten Brink, ged. Deventer 26 Jan. 1746,
begr. Lebuinuskerk 6 Juli 1748.
Il’olter  IJssel ten Brink, tweeling met den voor-

gaande, ged. Deventer 26 Jan. 1746, begraven
Lebuinuskerk 6 Juli 1748.

Een familieregister Wsch-De Lange,
Rotterdam 1620-1736,

medegedeeld door Dr. E. WIERSUK
(Vervolg  van XLVI,  54).

1667.0~ den 31 October Woonsdaechs savonts te elf
eure is gestorven mijn dochter Elisabet  Visch
met het volle lichaam en is begraven den 6 No-
vember in het graf van mijn vader Willem Jan-
sen saliger.

1667. Op den 2 November Vridaechs smorgens ten. . .
eure is gestorven Agata Visch, huysvrou van Ar-
nout VerEout,  dochter van Hugo Pisch  en is be-
graven den 7 November.

1668. Op den . . . April is gestorven Gerrit Spiering soon
van mijn man saliger ouste suster  Maria Visch
en is begraven den.. . l).

1668. Op den 26 October Saterdaechs s morgens ten acht
eure is gestorven Cornelis  Spiering man van Maria
Visch mijn man saligers ouste suster en is begraven
den 31 October.

1669.

Antor@  ten Brink, 1. U. D., ged. Deventer 21 Mei
1747, begraven aldaar Lebuinuskerk 21 Oct.
1782, ingeschreven aan het Dev. Athenaeum
6 Juli 1764, Utrecht 1769, lid van degezworen ge-
meente te Deventer voor de Overstraat 1773-
1782, verwalter scholtus van Colmschate.
Jvcob Wolter ten Brink, ged. Deventer 11 Mrt.
1761.

1661.

Op den 6 April is Fransoeys Bisschop tot Coppen-
haven gestorven en aldaar begraven, nadat hij
acht of tien dagen vendreoh geweest was van een
compangnie  te voet, mijn suster  Adriatra  soon.

Op den 4 Janneari Saterdachs s avonts ten negen
eure is gestorven M a r i a  \Valenburcg  mijn man
saliger meuij en is begraven den 7 Janneari.

1662.Op den 31 Maert Vridaeohs s avonts ten acht eure
is gestorven Cornelia Pessers,  dochter van Damus
Jansen Pesser en van mijn nicht Doreteea Keysers
en is begraven den 6 April.

Diderica  ten Brink, ged. Deventer 11 Oct. 1763,
begraven aldaar Bergkerk  7 Juni 1806, huwt
le Colmschate 12 April 1773, ondertr. Deventer
26 Mrt. Joah  Weerts,  ged. Deventer 12 Nov.
1741,. begraven aldaar Bergkerk  28 Dec. 1788,
lid van de gezworen gemeente te Deventer
voor de Polstr. 1770-20 ‘Sept. 1787, toen ont-
slagen, zoon van burgemeester Johan Weerts
en van Johanna Margaretha Lemker. Zij huwt
2e, ondertr. Deventer 14 Nov. 1801 Mr. Johan
Jacob Schmauss, ged. Groen10  31 Dec. 1761,
+ Deventer 6 Mei 1826, ingeschreven Dev. Athe-
naeum 26 April 1768, scholtus van Colmschate,
zoon van August Frederik Schmauss, secretaris
van Groenlo en van Maria Dapper.

1662 . Op den 12 Mey Vrydaechs s avonts ten half ses
eure is gestorven Johan van Berckel ontfanger-
generaal over Hollant en Westvrieslant, mijn nicht
Hillegont van der Au man, oudste dochter van
mijn broeder mr. Antoni van der Au en is tot
Rotterdam gebracht  en tsavonts in stilte begraven
17 Mey.

1662., Op den 3 September Sonnendaechs s avonts ten
half ses eure is gestorven Eeuwout Prins, ouste soon
van Eeuwout  Prins en van nicht Katerina Keysers
en is begraven den -7 September.

1663.

Joan  Weerts  en Diderica  ten Brink verkoopen
10 Dec. l’i86 een huis op de Graven en een in
de Nieuwstr. Dev. renuntiatieboeken.
Inventaris opgemaakt door Diderìca  ten Brink
wed. Joan  Weerfs  d.d. 10 Nov. 1801. Inventarissen.
Dev. Archief 1797-1805.

Op den 13 Janneari Saterdaeohs smiddaech ten
een  eure is  gestorven Maria van Couloenhoven,
huysvrou van neef Gerrit  Pisch,  soon van mijn
man saliger broeder Willem Visch, nadat se een
eur van haer tweede soon verlost was, die doot
ter werelt  quam en is begraven den 18 Janneari.

1663. Op den 6 Juni Woonsdaechs s avonts ten half
negen eure is gestorven  Maria van der A, huys-
vrou van neef Willem Bont gouverneur van Hulst,
soon van mijn suster  Clemencia van der Au en
dochter van mijn broeder mr. Antoni van der A
en is begraeven tot Rotterdam den 12 Juni.

1) Waarschijnlijk te Amsterdam; zie op 25 Januari 1676.
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1664. op den 4 Janneari Manendaechs s avonts ten negen
euren is gestorven lda Popta,  huysvrou van mijn
neef Johan Wittert, soon van mijn oudste broeder
Adriaen Willemsen Wittert en is begraven den 11
Janncari.

1664. Op den 3 October Vrijdaechx smergens te twee
eure is gestorven Cornelia van Borselen, huysvrou
van neef Willem  Spiering, soon van Maria V i s c h
mijn man saliger ouste suster en is begraven den
7 October.

1666. Op den 4 Febreari Woonsdaechx quartier voor
tien eure voor de middach is gestorven Katerina;
Keysers, dochter van mijn meug  Cornelia Hallings,
weduwe van Eeuwout Prins, is begraven Saterdach
den 7 Febreari.

1666. Op den 30 December Woonsdaechx  na de middach
te 2 euren is gestorven nicht Willemmine van Ber-
ckel,  dochter van nicht Hillegont van der Aa.

1667. Op den 2 Juni Donderdaechs s avonts te 10 eure
is gestorven Adriaen Spiering, ouste soon van mijn
man saligers suster Mark Vìsch  en is begraven
Manendaechs den 6 Juni,

1667. Op den 7 Julij Don,derdaechx  voor de middach is
mijn soon Gerrit Vis&  gemaeckt vroetschap van
Rotterdam.

1667. Op den 13 December Dinckxdaechs na de middach
ontrent de clock 2 eure is gestorven mijn nicht
Adriana oaqa der Aa, huysvrou van neef J o h a n
Pesser, jonckxste dochter van min broeder Antoni
van der A is begraven den 17 December 1667.

1668. Op Vrijdach den 2Oe April s morgens een quart-
uers  voor ses uyren is gestorven rngn oom IVillem
Visch burgemeester der staat Rotterdam en den
24en derselver maendt begraven.

1668. Op Donderdach den 260 April s avonts een quart-
uers nae tien uyren is gestorven mijn moeder Maria
van der Aa en den 30en derselver maendt begraven.

1668. Op Vrijdach den 21 December smorgens een quart-
uijrs voor twee uyren is gestorven Adriaen Prins,
soone van Catharina Keysers, burgemeester en be-
winthebber van de Oost’indisohe  Compagnie alhier,
in zijn leven getrouwt zijnde met Laura  Visch ,
eenige dochter van mijn oom Willem Visch, e n
den 270 derselver maent begraven.

1669. Op Maendach den 180  November s avonts ten elf
uren is gestorven mijn moeders suster Adriana
van der Aa, wed. van zaliger Arent Biscop en op
Saterdach den 23en derselver  maent begraven.

1670. Op Saterdach den 11 Januari s avonts ontrent
ter half elff uren is gestorven Adriana van Berckel,
oudste  dochter van Hilgont van der Aa, ende  huys-
vrouwe van burgemeester Gerret Gael ende  op
Woensdach den 16 derselver maent s avonts in
stilte begraven.

1670. Op Dynsdach  den 170” Juny savonts ten half negen
uyren is gestorven Damas Jansen Pesser, m a n
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van mijn nicht Dorothea Keysevs, ende op Sater-
dach den 210 derselver tiaent begraeven.

1670. Op Maendach den 22 September 8 avonts ontrent
ses uyren is gestorven ,Johan  Wittert, eenige zoon
ende kindt van min oom Adriaen Wittert zaliger,
ende op  Vrydach  den  26” de r se lve r  maent tot
Leijden  s avonts in stilte begraeven.

1670. Op Sondach den 28en December s avonts een quart
uyrs voor acht uyren is gestorven Willem de Bon&,
zoon van mijn meuy Clementia van der Aa, in zijn
leven capteyn ende luytenant-collonel van het
regiment de gardes van de Ed. Groot Mog. Heeren
Staten van Hollandt  ende  Westvrieslant, gouver-
neur van de stadt van Hulst ende onderhoorende
forten ende op Vrydach deo ti Januar 1671 s avonts
tot Rotterdam in stilte begraeven.

1671. Op Donderdach  den 9 July s avonts ten half ach-
ten is gestorven M a r i a  Welhoec$  weduwe 1) van
mijn oom zaliger Hzcgo  Visch ende op Dynsdach
den 14 derselver maent begraeven.

1672. Op Woensdag den 148 September s avonts ontrent
elf uren is gestorven Laura Pisch,  eenige dochter
van  mijn o o m Ik’illem  Visch zaliger, huysvrouw
van Burgemeester Adriaen Prins ende op Maen-
dach den 19 derselver  maent  s avonts in st i l te
begraeven.

1673. Op Saterdach den 21 Januar s morgens ontrent
drye uren is gestorven Jacob Spiqingh,  tweede
zoon van mijn moeye Maria Pisch  ende op Woens-
dach den 25 derselver  @Rent s avonts tot Amstel-
dam in stilte begraven.

1676. Op Donderdach den 12 September s’morgens  on-
trent negen uren is gestorven Dorothea Keysers,
wed. van Damas Jansen Pesser, dochter van mijn
outmeuy Cornelia  Eallingh  ende op Dynsdach den
17 derselver maent  begraven.

1676. Op Donderdach den 10 October is gestorven Eeu-
scout Biscop, jongste soon van neef Willem Biscop,
en op Dynsdach den 16’ derselver maent begraeven.

1676. Op Maendach den 27 April is gestorven Jacob van
J’redenburgh, mijn vaders ooms zoon en op Sater-
dach den 2 Mey daeraenvolgende  begraven .

1676, Op Sondaoh deti ge Augusti is gestorven Margn-
rita van Swiep, tweede vrouw van mijn swaeger
Lauren  de Lange en op Donderdach  den 13
derselver maent  begraeven.

1677. Op Zondach den 28 November is gestorven A n n a
Prins, dochter van nicht Catharina Keysers, huys-
vrouw van neef Willem Biscop en op Vrijdach
den 2 December daeraenvolgende  begraeven.

1678. Op Saterdach den 29 Januar savonds ontrent half
ses uren is gestorven Willem Biscop, ouste soon
van mijn meuy Adriana van der Aa, in zijn leven
raet en vroetschap mitscaeders secretaris van de

1) Er ataat  huyavrouw, dat door een latere hand verbeterd ie in:
weduwe; zie op 11  Mei 1639.
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weeskamer der stadt Rotterdam, getr(out) met A n n a
Prins en op Vrydach den 4 Februa(ri)  daeraen-
volgende begraeven.

1678. Op Dinsdach den 1 Maert s avonts ontrent negen
uren is gestorven Johan Pesser, eenige soon van
mijn nicht Dorothea Keysers, out-burgemeester  der
stadt Rotterdam, in zijn leven getrout met Adriana
ean der Aa, jonghste dochter van mijn oom Antoni
van der Aa, ende is op Maendach den 7 derselver
maent begraven.

1678. Op Woensdach den 20 April s middach ontrent
elf uren is gestorven Geertruda Nieuwenhove, i n
haer  leven geweest zijnde de twee(de)  huysvrou
van mijn neef Johan Pesser, is op Dynsdach den
26 derselver maent  begraeven.

1678. Op Maendach den 10 October s avonts ontrent
vier uren is gestorven Willem van der Aa, eenich-
ste soon van mijn oom mr. Antoni van der Aa,
in zijn leven raet en vroetschap,  mi t sch(ade r s )
secretaris der stadt Rotterdam en getrout met Ca-
tharina Hartichvelt, op Vrijdach den 14 derselver
maent begraven.

1679. Den 16 September Wonsdaghs avonts ten 7 uren
is gestorven neef Cornelis Arkenbout, schoonsoon
vau neef Jacob van Vredenburg saliger en is den
19 derselve Dinsdaghs avonts in stilte begraven.

(1679). Den 4 October Wonsdaghs middaghs ontren(t)  12
uren is gestorven nicht Lydia van Vredenburg
huysvrou 1) van neef Cornelis Arckenbout saliger
en is den 10 derselve Dinsdaghs avonts in stilte
begraven.

1680. Den 8 Maert Vrijdaghs smiddaghs ten 12 uren is
gestorven nicht Maria van der Qraef huysvrou 2)
van neef Eeuwout Prins saliger en is op den 13
derselve Woensdagh begraven.

1680. Den 20 April Saterdagh s avonts ten 11 uren is
gestorven neef Isaack  van Bueren, in zijn  leven
mayor van de borgerye, man van nicht Elisabeth
Bisschops en is den 27 derselve Saterdaghs mid-
daghs in stilte begraven.

1681. Den 4 Maert Dinsdaghs morgens ten 6 uren is ge-
storven nicht Hendriette Prins huysvrou van neef
A.rent Bisschop soon van neef Willem Bisschops
ep is op den 10 derselve Maendaghs avonts in
stilte begraven.

(1681). Den 14 October Dinsdaghs morgens ten negen
is gestorven Catharina Hartoghsvelt huysvrou s,
van neef Willem van der Au en is op 17 derselve
begraven.

1682. Op Woensdacb den 4 November s avonts ontrent
uren is gestorven neef S’umuel  Lansbergen, be-

dienaer des Goddelijchen Wort in de Remonstranse
gemeente tot Rotterdam en getrout met nicht

*) Dit moet zijn: weduwe; zie op 10 October 1678.
2) Dit moet zijn: weduwe: zie op 3 September 1662
*) Dit moet zijn: weduwe; zie op 10 October 1678.

Ook in bet vervolg wordt dikwijls huysvrou voor wedrwe geachrever

Maria Pisch,  dochter van mijn oom Hugo Visch
en op Dingsdach den 10 derselver maent begraven.

1683. Op Donderdach den 22 July s avonts tusschen acht
ende half negen uren is gestorven meester Richard
Kersseboom, in zijn leven getrouwt met nicht &xria
ÁS’pieringh,  eenige dochter van mijn moeye M a r i a
Visch  ende op Maendachavont den 26 derselver
maent  in stilte tot Amsteldam begraven.

1683. Den 29 Maert op Maendagh is getrout neef Jacob
de Lange, soon van mijn  suster Elisabeth Visch,
met Maria van Soelen,  dochter van den heer Ulde-
rijck van Soelen,  door de heer burgemeester Har-
men van Soelen  en de secretaris Bastiaen Soheepers.

1684. Den 26 Maert Sondaghs voor de middagh ontrent
11 uren is nicht Maria scan Zoelen,  huysvrou van
neef Jacob de Lange, verlost van een jonge soon.

1684. Op Donderdach den 30 Maert is gestorven Albrecht
van der Qraef,  burgemeester der stadt Delft, in
zijn leven voor zijn eerste vrouw getrout met mijn
moeye Margaretha Visch en op den. . . April daer-
aenvolgende tot Delft in stilte begraven.

1684. Op Woonsdach den 12 April is de zoon van mijn
neef Jacob de Longe  t zijnen huyse gedoopt door
Ockerus Pesser bedienaer des Goddelycke Woort
der Remonstransche Gemeente tot Rotterdam ten
overstaen van zijn schoonvader d’ heer burgemeester
Hermen  van Zoelen en zijn moeye M a r g a r e t h a
Visch en is genoempt Ulricus  Hermanus.

1684. Op Zaterdach den 12 Augusti s morgens ontrent
6 uren is gestorven Eva Biscop out zijnde vier-
en tach t ich  jaeren  vijff maenden  en twee dagen,
in haer leven getrout met mijn oom !I’ilZem  Visch
burgemeester der stadt Rotterdam en op den 16
derselver maent begraven.

1684. Op Dynsdach den 6 December s naohts tusschen
elf en twaelf uren is gestorven Wilbort  Vroesen,
secretaris der stadt Rotterdam, in zi& leven getrout
met mijn nicht Cornelia van_ Berckel en op Maen-
dach den 11 derselver maent namiddachs in stilte
begraven.

lti84. Op Woensdach den 20 December s avonts ontrent
vi,jff uren is gestorven ons nicht Johanna U’ittert,
in haar leven getrout met d’ heer Cornelis Sprongh,
en op den Dynsdach den 26 derselver maent tot
Leijden  in stilte begraven.

1686. Op Vrijdach den 20 April naemiddach wat na
twee uren is gestorven mijn suster  Margnreta Visch
en op Dynsdach den 24 derselver maent met wey-
nigh gevolgh hegraeven.

1685. Op Sonnendach den 20 Meij  is gestorven mijn
broer Qerret Visch  smorges ontrent ten acht uren
en is Donderdach op den 24 derselver maent  in
stilte begraven.

1686. Den 6 Febrewari op Woonsdachtmiddach ontrent
. . . uren is gestorven mijn meu  Maria Visch, huis-
vrou van de heer Cornelis rSipierin@)  saliger, mijn
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v a d e r s  saliger  ouste suster en  i s  bege raven  op
Maendach den 11 derselver maent tot Amsterdam.

1686. Den 15 Febrewari op Vridach s avons ten. , . uere
is gestorve Cferret  van Berkel  ouste soon van mijn
nicht Hilgonda van der Aa, in sijn leeven drost
van de stadt Heusde  en de onderhoorende dorpe
en  kommecar i s  van  de  mons te r in  ende is op
V r y d a c h  d e n  22 de r se lve r  maent  in stilte tot
Rotterdam begraven.

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

Herman  de Ruyter en zijn geslacht,
door W. J. HOFFNAÏ~.

In Jg. 1920 van het Maandblad, kol. 118 werd door
mij gevraagd naar het wapen van het geslacht de Ruyter
waartoe behoorde Herman  de Ruyter, de held van Loe-
vestein.  Hierop antwoordde de Seer  Mr. W. C. Mees
in een volgende aflevering, dat dit wapen was: in zwart
twee zilveren dwarsbalken (het wapen van een Gel-
dersch adellijk geslacht). Hij ontleende dit aan een N. S.
geslachtshjst  de Ruyter, in het bezit der familie van der
Pot. In de volgende aflevering werd de juistheid der
mededeeling in de M. S. geslachtslijst in twijfel getrokken
door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, die hierin
ook op de geheel onjuiste afstamming van der Pot wijst,
hetgeen ook reeds door mij in Jg. 1911, kol. 166 was
gedaan.

In dezelfde afl. als de Heer Beelaerts geeft Jhr. Mr.
A. van Sasse van Ysselt eenige zeer belangrijke mede-
deelingen over de oudere generaties van het geslacht
van Herman  de Ruyter. (Zie ook nog de mededeelingen
in Ned. L. 1910, kol. 98 en 100).

Eenigen ti jd geleden in Rotterdamsch Jaarboekje
1914 : ,De Rotterdamsche yroedschappen  en hun bedrijf”
door Mr. Bijlsma bladerend, viel mij hierin op:

86. Adricren  Lenertsz.  Besemer 1618~st.  1657, koop-
man, kruidenier, afkomstig uit Ouderkerk a/d Ysel,
gehuwd met: LuyGe Jansdr. cqan Berckel w e d u w e
Nicohes  Helldricxz.  de Ruyter, kruidenier (afkomstig
u i t  ‘ s - H e r t o g e n b o s c h ) .

De voornaam Hendrik en de herkomst uit ‘s-Hertogen-
bosch deden mij vermoeden mogelijk met dezelfde familie
te doen te hebben.

Uit het artikel van Jhr. van Sasse van Ysselt bleek
dat Herman  de Ruyter een broeder Hendrik had, gehuwd
met Anna Vuchts. Dit was ook reeds medegedeeld in
een geschrift betreffende Herman de R. door J. G. R.
Acqnoy  ‘s-Bosch 1870, waarin zij genoemd wordt een
dr. van Claes Vuchts (Arch.  ‘s-Bosch, Reg. van deelingen
No. 649 f. 26, 12 Feb. 1560).

TJit  een onderzoek te Rotterdam blijkt:
Boedel Weeskamer No. 400 fol. 198, 17 Nov. 1641.

1
1.

11.

Hendrik de Ruyter, overl., geh. met Anna Claesdr.
Tucht,  overl.
zoon :
hiicolaes  de Ruyter uit ‘s-Hertogenbosch,  kruidenier,
st. Mei 1603 (test. Weesk. Reg. 2. 33 v”.).
Geh. Herv. 22 Jan. 1596 Lucretia van Berckel Jutis&.
Zij hertr. Adriaen  Besemer Lenertsz., Vroedschap,
kruidenier (test. Not. W. Jacobsz. 1636).
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Uit het eerste huwelijk:
IK a. Hendrik de Ruyter, kruidenier te Rotterdam,

b. Albert de Rujyter,
c. Johanna de Ruyter,
d. Catharina de Ruytèr.

Het bekende werk van Unger  over de Rotterdamsche
regeering naslaande, vinden wij hierin het wapen van
Hendrik de Ruyter IIIa.  afgebeeld, want deze was schepen
van Rotterdam :

Gevierendeeld, 1: een omgewend springend paard met
ruiter; 11: 3 bollen (2--l), op den ondersten een zittende
vogel; 111:  een omgewende staande stier op grasgrond
(een toespeling op het beroep van Herman?); IV: in. . .
drie roode? palen. Helmt. : ruiter en paard tusschen
een vlucht.

Hiermede is dus vastgesteld welk wapen door een
lid der familie van den bekenden Herman de Ruyter
werd gevoerd, daar deze tak dus van zijn broeder
Hendrik afstamt.

De afstamming van AeEtje  de Ruyter, de vrouw van
Corne l i s  unit, der  Pot, uit Herman  de Ruyier  is tot nu
toe niet  bewezen. Wel zijn enkele gegevens uit  de
M. 3. geslachtsl@t  de Ruyter door mij geverifieerd en
deze zijn alle als aangegeven

Aanget. Rotterdam 30 Maart 1666, geh. 18 April 1666:
Cornelis !Lhomasz.  j.m. van Rotterdam met
Aeltje Cornelis j.d. mede van Rotterdam.
Begraafboek Rotterdam Maandag 22 Sept. 1692:
Kornelis  (yan  der Pot de vrou Aeltje de Ruyter
Op den Dijck over de Swanesteeg.

Als ouders van AelGe  worden in de M. S. genealogie
aangegeven :

Cornelis Jobsz.  de Ruyter lj, geb. 1609, st. 18 Jan.
1649, geh. 29 April 1635 met

Maerrje  Paulussen val& der Peel, geb. 1607, st. 23 Maart
1653.

Volgens het Rotterdamsch archief :
geh. Rotterdam 29. April 1636:
Cornelis  Joppen j. m. van Rotterdam met
Maritje  Pauwels  j. d. van Rotterdam.
Begr. Gr. Eerk  Rotterdam, Noord Pand 4!,22  Jan. 1649:
Corl,elis Joppen de Vrou i2lnritjejl Poulus op den dijck

op den hoek van Jacob Tijssensteech (dat is de Zwanen-
steeg).

Dit huis is later in het bezit van Cornelis van der Pot.
Donderdag 27 Maart 1653 begr.:
Maertge Pouwels wed. van Cornelis Joppen de Ruyter

op den dìjck naest de Swaen.
Zij  maken 18 Jan. 1649 voor Not. Vitus Mustelius

een mutueel testament, hij ziek te bedde  liggende.

De doopen  zijn niet te vinden, daar de familie ver-
moedelijk tot de Remonstranten behoorde.

Geslacht Spaar,
d o o r  M r .  A .  HAGA.

De in het vorige nummer van dit Maandblad gestelde
vraag heeft geleid tot een onderzoek naar deze familie,

1) Zou volgens bedoelde genealogie een kleinzoon geweest zijn vm
Herman de Ruyter. REV.
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waarvan het resultaat hier wordt medegedeeld. Vooraf
zij opgemerkt, dat de naam ook voorkomt als Spar
en Spaer, doch meestal als Spaar, gelijk zich ook de

. hierna volgende dr. Egbert Spaar schreef. Wij zullen
dus overal deze laatste schrijfwiize  volgen.

g. Gerrit Spaar, ged. 28 Oct. 1725. Begr. Zwolle
29 Juli 1727 (M. K. no. 513) Berent Spaar
kind. Zie de opmerking onder f.

Iler. HenuTricus  Spaar, ged. 8 Dec. 1689, ondertr. Zwolle
16 Maart 1715, de huwelijksproclamatiën werden
21 Maart geschut, mogelijk door Lubbigje Eg-
berts, bij wie hij een kind verwekt heeft, den 11
Aug. 1715 te Zwolle ged. Egbert Willem, s. v.
Henricus Spaar en Lubbigje Egberts - onegt.
Den 27 Maart werd order gegeven dat de pro-
clnmatiën voortgang mochten hebben en 7 April
1715 werd attestatie gegeven naar Windesheim,
waar hij denzelfden dag huwde Mnchtelt Schucking,
Kerst 1705 met attest. uit Hardenberg gekomen
en te Zwolle begr. 21 Sept. 1747 (M. K. no. 571).
Uit dit huwelijk werden te Zwolle gedoopt:
a. Catrina Spaar, ged. 27 Dec. 1715, erfgenaam

van haar onder d. genoemden broeder.
b. .lohann,es  Spaar, ged. 7 Oct. 1717, begr. Zwolle

10 Juni 1719 (M. K. no. 513) Hendricus Spaar
een kind.

1.

11.

Berent Spaar leverde St. “Jan (26 Juni) 1674 te
Zwolle zijn attestatie uit Noorthoorn (Nordhoro,
ten Oosten van Denekamp, in het Bent,heimsche)
in, nadat hij te Zwolle 9 Febr. 1674 (ondertr.
6 Jan.) als j. m. van Noorthoren was gehuwd
m e t  Trrjntien Rejers (Reyers, Reiner(t)s), w e d .
van Gerryt  Janssen Stokkers  bij die Steenpoorte.
Uit dit huwelijk werden te Zwolle gedoopt:
a. Henderina, ged. 1 April 1676.
b. Cferhardina,  ged. 6 April 1677.
c. Gerrit, volgt 11.
d. Bereti, volgt IIbis.
e. Hendricus, volgt IIter. Blijkens deze laatste

doopinschrijving oefende de vader het beroep
van brouwer uit.

Gerrit Spaar, ged. Zwolle 19 Nov. 1678, begraven
31 Aug. 1751 te Zwolle in de Groote of Michael
Kerk in no. 254 , ,gewesen  gemeensman en coll.
van het burgerregiment.” Hij ondertr. te Zwolle
29 Mei 17Oti (attestatie naar Heerde  13 Juni)
Sophia Qelderman, d.v. Egbert Cfelderrnan,  kamer-
bewaa.rder  der provincie Overijssel en Anna AaZtss,
begr. te Zwolle 17 Jan. 1735 (M. K. no. 254).
Uit dit huwelijk werden te Zwolle gedoopt:
a. Berent Hendrik Spaar, ged. 10 Sept. 1710, begr.

Zwolle (M. K. no. 254) 17 Maart 1780, gemeens-
man en hopman en ontvanger der verponding
der vrijheid  van deze stad.

6. Dr. Egbert Speur, ged. 20 Sept. 1712, te Leiden
20 Sept. 1730 als student in de rechten inge-
schreven, legt 13 Juli 1734 den eed af om in
Overijssel de advocatenpraktijk te kunnen uitoefe-
nen, wordt 16 Juli 1737 tot de beleering der
processen toegelaten, overl. 2 en begr. 4 April
1781 te Zwolle (M. K. no. 254),  ,vendumeester
der immobile goederen, voornaam ossenweider en
foeselbrander.”

c. Cathrina Anna Spa&, ged. 2 Dec. 1714, begr.
Zwolle lb Dec. 1774, ,huisvrouw  van Henricus
Co& weleer predikant aan de Caap  de Goede
Hoop”, met wien zij te Zwolle 3 Mei 1751 in
het huwelijk was getreden.

IIbis.  Berent Spaar, ged. 30 Maart 1682, was blijkens
de inschrijving in het doodboek van het onder f.
genoemde kind van beroep brouwer, huwde Anna
Hulsebos, uit welk huwelijk te Zwolle werden ge-
doopt:
a. Alida Spaar, ged. 29 Maart 1711, begr. Zwolle

2 Febr. 1712 (Barent  Spaer een kind, M. K.
no. 613).

b. Berend Hendrik Spaar, ged. 29 Maart 1714.
c. Alida  Spaar, ged. 3 Maart 1716.
d. Catrina  Geertruit  Spanr, ged. lb Mei 1718.
e. Gerrit Hulsebos Spaar, ged. lb Januari 1721.
f. Gesina  Spaar, ged. 3 Maart 1723. Begr. Zwolle

9 Sept. 1723 (M. K. no. 513) een kind van Berent
Spaar brouwer. Mogelijk slaat deze inschrijving
in het doodboek op een der andere kinderen.

c. Joha,nna  Oeertrugd Spaar, ged. 9 April 1720,
begr. Zwolle 14 Sept. 1747 (M. K. no. 571).

d. Berend Hendrik Spaar, ged. 29 Maart 1722,
als jur. stud. ingeschr. te Groningen 16 Sept.
1738, te Utrecht in 1740 als J. U. C., begr.
Zwolle 8 April 1768 (M. K. no. 571), ,,gemeens-
man en burgervaandrig”.

e. Elsabe Spaar, ged. 3 Mei 1724, huwt te Zwolle
26 April 1751 Pieter Feith.  Hij wordt begraven
te Zwolle 7 Nov. 1778.

Niet te plaatsen gegevens: ged. Zwolle 10
Maart 1678 Gerrit,  z. v. Christoffer Speer en
Jennighie Theunis.

Ged. Zwolle 8 Febr. 1741 Adriaan, z. v.
Hendrik Spaar en Qeertien Jansen.

~~

Van Gheel van Spanbroek-Pusch,
door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.

In jg. 1899 van de Wapenheraut (blz. 140-141) publi-
ceerde de heer C. J. Polvliet  ,,Genealogisohe  aanteeke-
ningen  betreffende het geslacht van Qheel”. Daarin werd
o. a. vermeld, dat Cornelis  van Oheel,  heer van Span-
broek, later luit.-generaal der infanterie, den 14 Juni
1734 huwde met Anna Sophia Frederica Pusch.
In de onmiddellijk op dit artikel gevolgde ,Genealo-

gische aanteekeningen  betreffende het geslacht rnn Cfheel”
van de hand van Jhr. H. H. Röell (blz. 141-142),  las
men echter, dat de ouders van Cornelis  van Qheel  bij
de benoeming d.d. Naarden 30 April 1737 van voogden
over hun minderjarige kinderen, o. it. bepaalden, dat die
voogden ten krachtigste zouden moeten tegengaan het
voorgenomen huwelijk van hun zoon Cornelis van Qheel
met Annrt  Frederica Sophia Pusch,  zoodat dit huwelijk,
dat 14 Juni 1734 heet gesloten te zijn, op 30 Apr. 1737
nog niet was voltrokken.

Sedert dien is - daar het echtpaar van Cfheel-Pusch
in verschillende kwartieren van hun afstammelingen
verschijnt - voortdurend, doch zonder succes, gezocht
naar plaats en datum van de voltrekking van dit huwelijk
en aangezien ik dit onlangs mocht vinden, is publicatie
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daarvan met het oog op die kwartierstaten wellicht nuttig.

In het Resolutieboek van Grave (gemeentelijk archief
van Grave nr 64) vindt men een rekest, met daarop door
de magistraat genomen beschikking, d.d. 9 Mei 1739
van Cornelis van Gheel van Spanbroek, vaandrig in het
regiment van den -kolonel van Doys, in garnizoen te
Grave, waarin hij wegens levensgevaarlijke ziekte van
Anna Sophia Frederica Pusch, mede wonende te Grave,
drie publicaties op dien zelfden  dag verzoekt van zijn
voorgenomen huwelijk met haar en onmiddellijke vol-
trekking daarvan ten haren huize, omdat indien zij vóór
die voltrekking mocht komen te overlijden, zijn 2 bij
haar buiten echt verwekte kinderen (zie Wapenheraut,
1899, blz. 141, sub G, 10 en 20) niet meer door op-
volgend huwelijk gewettigd zouden kunnen worden.

Blijkens dit rekest legde hij daarbij over 3 niet meer
aanwezige stukken, n.1. een verklaring van den genees-
heer, een verklaring van den kerkeraad te Grave, dat
het voorgenomen huwelijk dien dag was ingeteekend en
een notarieele acte d.d. 6 Mei 1739 van notaris Isac
Beukelaer te Amsterdam, waarvan mij de inhoud niet
bleek, omdat blijkens mededeeling  uit Amsterdam de
acten van dien notaris verbrand zouden zijn.

Dat het  huwelijk inderdaad daags daarna is  vol-
trokken, blijkt uit het Trouwregister van Grave, waar
men leest:

ingeteekend 9 Mei 1’739, Cornelis van Gheel van Span-
broek,  vaandrig in het regiment van den colonel  van
Dois,  in garnisoen alhier, en Anna Sophia Frederica
Pusch, mede wonende alhier. Wegens ziekte op goedvinden
van de magistraat 3 proclamatien  op één dag en denselcen
dag 10 mey getrouwd.

Wellicht is het van belang hierbij  melding te maken
van een acte d.d. Grave 6 April 1741, gepasseerd voor
notaris H. Bernts  aldaar,  waarbij  Corrrelis  van Qheel,
luitenant in het regiment Doys te Grave, wegens het
overlijden van zijn ouders, beiden te Naarden overleden,
volmacht geeft  tot  verkoop van de hem toegevallen
heerlijkheid van Spanbroek.

Rijnlandsche  Familiewapens.
EenigeaanvullingenenverbeteringendoorR.T.M~sc~~~~,

(Zie XLVI, 67-583.

B e ke, v a n (der). Hetzelfde wapen als hier beschre-
ven voert Daniel van Beke, 1.3.1703  Schout van Bode-
graven.

Kleine varianten komen voor, zoo vond ik als helm-
teeken  een hertekop met hals,  inplaats  van een uit-
komend hert.

Ik wijs hierbij nog op de groote overeenko,mst  van
dit wapen met dat der familie van Hertsbeeke.

Do b ben, van. Dit is het bekende wapen van Dobben,
dat men met den naam Dobbius  beschreven vindt in
het Armorial Général als te zijn een dubbele zilveren
adelaar op zwart veld. Hiertoe behooren o.a. fleijnric
van Dobben, 2.1.1461 Heemraad van Berchambacht,
Henrick Cornelisz. van Dobben, 26.4.1645 Schout in
Langerack, Cornelis Heinricksz. van Dobbert, 7.6.1622
Schepen van Schoonhoven en Jacob IJsbrands  Dobbins
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:sic), in 1620 Commissaris van de Kleine Bank van
Justitie te Haarlem. Geallieerd met Vernenburg  vindt
men deze familie in het MS. Wapenboek van Buchelius.

Lee,  van der.  De personen van dezen naam, die
In de 178 en 18” eeuw in de regeering van Zwammer-
lam, Aarlanderveen en Oudewater zaten, voeren een
totaal ander wapen als dat in kolom 67 vermeld.

Love. Volgens een MS. genealogie Snoek voert Mr.
Jacob Adriaan Löve,  Schout van Werkhoven, overleden
te Utrecht 23.2.1896,  ,in blauw een gouden leeuw rus-
tende op zwarten grond, houdende in den rechtervoor-
poot een korten gouden staf en vergezeld rechts van
sen o p den grond rustende lage zilveren kolom en
boven den leeuw van 3 zilveren sterren naast elkaar.”

O u d e n d o r p ,  v a n . Volgens Armorial Géneral  is het
wapen van deze familie in rood een hermelijnen kruis.
Dit is in volkomen overeenstemming met de door mij
in 2 verschillende bronnen gevonden lakafdrukken van
Cornelis Cornelisz. van Oudendorp, in 1762 en 1764
Secretaris van Rijnsaterswoude. Zijn wapen is ,in rood
een zilveren kruis beladen met 6 hermelijnstaartjes”
en als helmteeken een hermelijnstaartje  tusschen een
vlucht. Ook op de Wapenkaart van Smallegange kan
men het wapen van Oudendorp  aldus vinden. Het is
oude Hollandsche adel.

Stoel ,  van der.  De geachte inzender verwondere
zich niet over het feit, dat iemand cacheteert met een
wapen van een geheel andere familie, in casu dat van
van Qheel;  dit komt een groot aantal malen voor. Daarom
is het juist zoo gevaarlijk maar dadelijk aan te nemen,
dat het wapen op den lakafdruk, waarmede iemand
zijn brief sluit, inderdaad diens *wapen  is.

Het eenige mij bekende wapen van der Stoel vertoont
een merk.

KORTE MEDEDEELINGEN. -.--_~
Wendelaar.

In het onlangs verschenen Ned. Patriciaat, jg. 1927,
leest men dat 11. hvert ‘Freerks Il’endelaer, lijnslager,
geb. Bourtange, op 29 Dec. 1666 burger van Dokkum
wordt en mèt hem zijn b-jarig  zoontje Zoenis  Euertsz.

Waar nu de uit  Ecert en uit zijn zoon Toewis (111”
generatie) te Dokkum geboren wettige afstammelingen
op grond van dien burgerbrief van 1665 ge b 01: en
b u r g e r s  v a n  D o k k u m  w a r e n ,  d a a r  w a s  h e t  o n -
mogelijk en .onnoodig,  dat nog eens sub IV. Focke IC’en-
deluer  op 11 Febr. 1730 (blz. 347 van het Patriciaat)
tot burger werd aangenomen en beëedigd.

Inderdaad staat in het Burgerboek van Dokkum op
11 Febr. 1730 ingeschreven, dat Focke Theunis m e t
zijn twee zonen Iheunis  en Sake Fockis op dien datum
als burgers worden aangenomen, maar dan volgt m.i.
hieruit ook, dat Focke Theunis  geen  \V’endelaer was
en indien wel,  geen afstammeling van Erert  en van
!Z.onis  Wendelaer,  die reeds in 1665  tot  burgers waren
aangenomen, zoodat hier - behoudens tegenbewijs -
een fout in die genealogie moet schuilen.

W. W. v. R.
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Bijbelbladen Roos (Rotterdam).
Bij de publicatie de r  aanteekeningen  omtren t  de

familie Roos (Sleenlack  Roos), te Rotterdam, in het laatste
Januarinummer van dit  Maandblad, verzuimde ik te
vermelden, dat de bijbelbladen eigendom zijn van Dr.
W. H. van Seters te Leiden.

Voorts verdient het de aandacht, dat blijkens een in
mijn bezit zijnd cachet met alliantiewapen Steenlack
Roos-van der Hoop deze familie het wapen voert, be-
schreven in Rietstap’s Armorial als Roos (Utrecht) n.1.
in blauw een gouden keper, vergezeld van twee sterren
(6) en een roos van hetzelfde.

v. d. H.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Beits. Wie waren de ouders van Oeertruida  U’ilhel-

mina Beits, omstr. 1780 gewoond hebbende te Cochin?
Voorschoten. N. VEBNÈDE.

Brouck te Heusden (van den). Gevraagd genealo-
gische data en voorouders voor kwartierstaat van ‘het
echtpaar:

Mr. Fran~ois van den Brouck (z. van Johan en A n n a
van Oellicum), burgemeester van Heusden, geh. met
Elisabeth de Graefi (d. van Adriaan en Elisabeth Buys
vau IVoeringen).

Newton Centre  Mass.  U.S.A. W ILLIAM J. HOFFMAK

Mr. François van den Brouck, f- 10 Juli 1668, bur-
gemeester, schepen en kerkmeester te Heusden, tr. al-
daar 21 Oct. 1642 Elisabeth de Cfraefl.

Ouders :
Johan van den Brouck, j- 4 Nov. 1622, gasthuismr.,

schepen, burgemr. en weesmeester te Heusden, tr. Anna
van Getlicom,  f 1 Oct. 1663.

Adriaen de Qraeff,  klerk ter secretarie te Heusden,
secretaris, rentmeester en stadhouder der leenen  van
Neder-Hemert, tr. 10 Elisabeth Buys van Woeringen,
t 1621.

Grootouders :
Frans Jansz. van den Brouck, geb. 1648, + 1583,

burgemeester en schepen te Heusden, tr. 1676  Eeltken
Christoffelsdr. van Polanen.

Peter Cornelisz.  ,van  Bellicom  tr. Qsken Thoenisdr .
van den Reuvel.

Adriaen de Graeff,  schepen te Neder-Hemert, tr. N. N.
Willem Fv.ansr.  Buys can IVoeringen,  1_ 27 Aug. 1626,

burgemeester en schepen te Heusden, tr. Elisabeth Jacob
Qerbrantsxdr., -i_  26 Juni 1641.

‘s-Gr. B. v. B.

Bruijn. (XLVI, 60). Ofschoon ik de vraag niet weet
te beantwoorden, wil ik den vrager toch mededeelen,
dat.  . . . Bruzjn  Jacobsz., 6.9.1774 Schout van Nieuwen-
dam, volgens zijn lakafdruk als wapen voert: ,gedeeld:
1 een geplante boom, 11 doorsneden: A. een zwaan, B.
een bruinvisch, zwemmende op water”. Helmteeken :
dito bruinvisch. Deze wetenschap kan hem wellicht bij
zijn onderzoek te stade komen.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Burgemeester. Is een onzer medeleden in staat mij
nadere inlichtingen te geven over Diederik Christiaan

Burgemeester,  uitgezeild met het Compa.gnieschap  ,De
Jonge Samuel” van de Kamer Zeeland uit Vlissingen
op 19 Juni 1764, als Officier. Overleden te Soerakarta
(Java) op 11 Maart 1812, als gepensioneerd Capitein
der Cavallery te Djocjakarta (Java).

Zijn testament ddo 17 011 van Oogstmaand 1810 even-
als de doodacte  zijn noch in het Rijks-Archief noch op
Java te vinden, terwijl de kerkregisters van Soerakarta,
waarin zijne begrafenis zou kunnen voorkomen, door
overstroomingen verloren gingen. Na af betaling zijner
schuld groot f 200-,  aangegaan’ voor zijn vertrek uit
Vlissingen bij A. Steengracht te Souburg  (Walcheren),
zond hij van 1771 t/m 1796 ieder jaar belangrijke be-
dragen naar Holland, welke door de Eamer  van Zeeland
werden uitbetaald. Deze uitbetalingen geschiedden niet
aan een lid der familie Burgemeester, volgens de regis-
ters, doch waarschijnlijk door tusschenkomst van derden,
die wel worden genoemd als: Boussen de Superville  &
Umit, naar ik verneem een bankierskantoor, Mr. Jan
Guiliemus Schorer, Mr. Macaré, Sybrandus Columba, een
predikant uit  Java,  de Heeren  Van Cit ters ,  Visvliet
enz., waaronder Heeren  van de Kamer Zeeland.

Wie was deze Diederik Christiaan Burgemeester e n
waar kwam hij vaandaan? Het scheepsjournaal geeft
aan dat hij uit Goes en de daarbij behoorende  klapper
dat hij uit Emmerik afkomstig is. Het onderzoek op deze

*plaatsen ingesteld, zoowel als in hare omgeving, is
zonder resultaat gebleven.

‘s-Qracehhage. W. T H . LAC+ERS.

Curtius. Constantia C. tr. Hoog-Keppel 6 Dec. 1740
Derk Jan Cremer. Gevraagd worden haar ouders, doop-
en begraafdata met plaatsen.

‘s-Qr. v. E.

Dystelberch (van den), van Distelberge. Waar komt
i n  d e  16”) 16”  en 17e  eeuw deze (uit het gehucht de
Distelberg, onder de parochie van Helvoirt, afkomstige)
naam voor? Ik noteerde in Den Bosch: in 1412 Aegidius
(&Itis) v. d. D.; in 1486 Wolterus (Wouter) v. d. D., Egi-
diusz.  En verder de volgende (denkelijk met dezen ge-
parenteerde) personen, wier onderlinge verwantschap
bekend is: Joost Elias v. d. D., koopman in Den Bosch,
overl. 22 Dec. 1618, en diens broeder Jacob Elias v. d. D., .
den stamvader van ‘t geslacht Elias (zoons van Elias
Joost Mattheusx.,in Den Bosch); Maltheus Pietersz. v.d. D.,
in 1612 en 1631 wonende te Amsterdam, en diens broe-
der Cfoyaert  Pietersz.  ct. d. D., vermeld in 1627 (zoons van
Pieter Mattheus ,7acob Jansz. in Den Bosch); en M a r i a
Jans van Distelberg, geb. 1613 (dochter van den uit Am-
sterdam afkomstigen organist te Aalborg  in Denemarken
Jan Jacob _&?attheusz.),  ter puye te Amsterdam onder-
trouwd 8 Dec. 1639 met Jacob Lourentz., van Aelburgh.
Het wapen run Distelberge is door Rietstap overgenomen
uit het ,,Armorial van Gent”, toen eigendom van den
Heer De Groot Jamin: waar bevindt zich dit ms. thans?

‘s- Qr. H. P. W. E.

Eerligh. Agneta E., geb. 1763, + (begr.) te . . . den
. . . . Haar echtgenoot Jan Cremer t Doetinchem 3 Maart
1807.

'S-Gr. v. E.

Engelen. Ds. Frans Hendrik E., geb. Hamm, ged.
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den . . ., rentm. St. Walburgskerk te Zutfen 1696-1719,
begr. te . . . den , . . Hij tr. te . . . (ondertr. Zutfen
9 Maart 1684) den . . . ïlí’argarieta  Cremer.

‘s-Gr. v. E .

Engelen (van). (XLVI, 61). Het wapen van F. 2ran
Engelen te Bergen op Zoom, 1 Se Eeuw, is: bl. m. e.
naakte engel, staande op een bol of schelp op golvende
zee met zeil boven het hoofd. Op den achtergrond
links een schip. Helmteeken: een uitkomende arm met
vuist.

Volgens v. Rgckhuysen’s  Wapenboek, bl. 62 is het
een engel met een anker in de rechter hand, op een
grasgrond staande. Zoo komt het óók voor in de ge-
nealogie de Kruyff  te Nunen, gemaakt door v. Rijck-
huysen. Cornelis v. E., geb. 26 Aug. 1726 X A. C.
Vöegen, enz.

Volgens een lak van Enoelen  van Strijen, uit de col-
lectie v. Dam v. Hekendo;p ontvangen; is het wapen
gevierendeeld: 1 de engel als boven op zee enz.; 11 ro.
m. 3 zi. ruiten naast elkaar; 111 go. m. 3 ro. schuin-
kruisjes = Strijen; IV ei. m. e. zw. ham, sch. 1. ge-
plaatst, steel omhoog. Ht. de vuist uitkomend als boven.

Breda. ST R E N K A M P.

Engelen van Strijen (van). 21 Nov. 1841 overleed
te Banjoemas N. 1. Maria Frederika v. Engelen v. Str.,
geb. te B. o. Z. 1787, die 6 dagen vóór haar dood te’
Batavia gehuwd, was met Mr. J. J. Brest van Kempen.
Had zij verwanten in Ned. Indië, waardoor hare aan-
wezigheid in Batavia kan worden verklaard?

Haar vader was Mr. Carel  Benjamin v. E. v. S., die
te B.-Z. stierf, haar moeder Catharina van der Kre(e)ke.

Bergen op Zoom. ir. A. J. L. JUTEN.

Exalto  d’Almaras.  Marcus E. d’A. tr. B r e d e v o o r t
16.12.1676 M. Cremer. Hij was ,,militair”, zn. van Mr.
Arent en . . . . Is hij geb. te Gorinchem ? Ouders?
t (begr.) te . . . den . . . . Vermoedelijk was hij bij zijn
huwelijk in 1676 wedr. van A g a t h a  Cloots  en van
Jeannette van Noorloos.

‘s-Gr. v. E .

Ham (ten)-van Voorst. Wie kan mij nader inlichten
omtrent het huwelijk van Cornelis ten Ham (zich ook
of pas later noemende: van Heycop ten Ham) m e t
ïUagaretha  Petronella van Voorst, waaruit den 31 Januari
1822 1) een zoon Johannes Cornelis te Venlo geboren
werd ? Waar en wanneer werd het gesloten? Hoe zijn
hunne geboorte- (doop-) en sterfdata? Wie waren hunne
resp. ouders? (Verbeterde vraag uit Jaarg. 1926, kol. 380.)

Pamekasa.n  N. I . L. 8. A. M. VON ROMER.

Hartkamp-Eppenhoff. (XLVI, 61). Ondertr. Deventer
11 Mei 1726:  Hendrick  Hartkamp, predikant te Laeren
en Hendrica Eppenhof, att. op Laeren 26 Mei.

Ged. Deventer 16 Mrt. 1690: Henrica Eppenhof, dr.
van Jan en Aleijda  Franken.

Ondertr. Deventer 9 Febr. 1678: Johannes Eppenhof,
zoon van Laurens E., en Alida Erancken, d. van wij-
len Dierck Fr., beiden wonende Brink, att. op Wijhe
7 Mrt.

1) Volgens Ned. Adelsb.  1913, p. 456 in voce Qoldberg,  zou het ge
boortejnar 1819 geweest zijn. RED.
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Ged. Deventer 23 Jan. 1646: Johannes Eppinhof,
loon van Laurens en van Egberta ten Baece.

Ondertr. Deventer 1 Nov. 1646: Laurens Eppenhoff
m EgDerta ten Have, dr. van zal. burgemeester J o h a n
ien H., Assenstr., att. op Twello 16 Nov.

Deventer. Mr. H. KRONENBERG.

Helbers. Voorgeslacht gevr. van Cornelis Helbers, van
Jroningen, volgens de inschrijving in het trouwboek
:zijn doop werd echter tevergeefs gezocht), woonde in
1762 in de Prinsenhofstr., in 1766-‘67  aan het Boter-
liep, overl. te? Als zwagers worden vermeld de koop-
Lieden Stecen Blockbergen en Luitjen  Buiter. Hij tr.
Gron. M.K. 21 Sept. 1761 Jantjen RoeloTs,  wede J a n
Evertsz. Groothuys, ged. An1020 Nov. 1718, over].  te.. . .?,
dr. van Roelof Harmensa. en Hendrikje Claesdr.

Hieruit: 1. Johannes Helbers, ged. Gron. M.K. 23
April 1762, werd 4 April 1779 lidmaat v. d. Ned. Herv.
Gem. te Voorburg (verdere gegevens bekend).

2. Roelof  HelDers,  ged. Gron. N.K. 18 Dec. 1767,
overl. te ; . . . 3, tr. Gron. N.K. 26 Nov. 1784 Aafje Hen-
drik&. Woenhuizen,  overl. te . . . . ?

Waaruit: a. Jantjen H., ged. 1786, overl.? b. Hendrik
Cornelis H , ged. 1787, overL?  c. Roelof H., ged. 1791,
overl. P

Gegevens betreffende bovenstaande personen zijn zeer
relkom.

L. H.

Henneveld (van). (XLVI,  61). S. van Hehneveld,
6 . 6 . 1 7 8 2  te  Bergen op tiom, voert ,3 vogels’  alz
kuikens”.

Rotterdam. R. T. MUSCHART.

Henneveld (van). (XLVI, 61). Simon  run Henneceld,
1767 te Middelburg, voerde volgens Notaris-Protocol
op het Archief aldaar: gr. met 3 zi. kippen (hennen)
(‘1-1);  geen H., maar Bladerkroon en Rococoversiering.

Breda. ST E E N K A M P.

Holstein. Wie waren de ouders van Johanna Holstein,
gehuwd met Lodewijk  Anthony de Rochefort, gela. 4
Dec. 1746T

Voorschoten. N. VRRNÈDE.

Kinderen. (der). Wie kan mij helpen aan een genealogie
der Kinderen met name van Mr. Timon Henricus der
Kinderen? Was deze verwant met den schilder? Is dit
wapen der Kinderen, geheel afwijkend van het in Riet-
stap i.v. vermelde, bekend: Gedeeld 1. van ? met drie
naakte ‘z kindertjes (2,l)  en in den schildvoet een gras-
grond; 11. tweem.aal  doorsneden, 1 en 2 van ? met
telkens een op de snijdingsl@  rustende, voorbij het
midden rijkende  geledigde vierhoek, waarvan de rech-
terzijde gevormd wordt door de deelíngslijn; 3. een
huisje leunend tegen de deelingslijn.  Helmteeken: een
kindje uit het eerste veld. Hoe zijn de kleuren hiervan?

Pamekasan N.-I. L. ;-r. A. M. VON  ROMER.

Krouse (de). Wie kan mij nadere gegevens verschaf-
fen betreffende Johannes de Krouse, omstr. 1780 koop-
man van de O.I. C. te Cochin en gehuwd met Johanna
Abrahams?

Voorschoten. N. VERNÈDE.
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Nest (van).  Christ ina oan N., ged. te . . , den. . .,
begr. te . . . den . . ., tr. te . . . den . . . Sebastiaan
Cremer,  ged. Zutfen 23 Mei 1666, ambt: . . ., begr. te
. . . den . . . Hare ouders ?

‘S-Qr: dv.  E .

Noorle (van). (XLVI, 31, 62). Christiaen van  Noorle
Hermanusz., in 1782 Overman van het Makelaarsgilde
te Amsterdam, voert: ,,in goud een schaapskop (geen
ossekop) van natuurlijke kleur, aanziend gesteld en ver-
gezeld van 6 groene gebladerde takjes, 2 boven en 4
naast elkaar beneden den kop”.

J. van Noorel,  11.11.1786 te Heerde  als geërfde in
Veluwe, voert ,,een schaapskop (geen ossekop), aanziend
gesteld en vergezeld van 6 zoomswQs  gerangsch ik te
eikenblaren”.

Het le en 40 kwartier van het door C h r i s t i a a n  v a n
Noorfe ran Hall, in 1812 Regent van het  Spin- en
Werkhuis te Amsterdam, gevoerde gevierendeelde wapen
vertoont : in goud een zilveren schaapskop (geen ossekop),
aanziend gesteld en vergezeld van 6 groene gebladerde
takjes, waarvan een in elken schildhoek en het vijfde
tusschen de 2 onderste.

Rotterdam. R. T. M USCHART .

dversteeg (van). Adriaen van O., ged. Woudrichem
18.3.1638, auditeur-mil. telrutfen,  + (begr.) vóór 14.6.1673
te , . , den . . . Hij tr. M. Cremer.

‘s4r. v. E .

Planten.  Anton!]  Bartiws P., was ontv. van Doe-
tinchem van . . . tot . . . Hij -i_  (beg.) te . . . vóór  1768.
Wie waren zijne ouders ? Hij tr. i’heodora  Jacoba  Cremer,
bij wie: Hendrik Planten, burgem. van Doetinchem
17 . . - 1 7 . ., j- (begr.) te . . . den . . .

Susanna  Planten, ged. 14 Maart 1712 te Doetinchem
als dochter van den burgem. Jan Planten  en . . ., go-
huwd in 1737; + (begr.) te . . . den . . . vóór 1747.

‘6. CAI-. v. E .

Schadden.  (XLVI, 62). In mijne genealogie Eilbracht,
grootendeels geput uit  een ouden jaargang van ,,De
Navbrscher”,  komt voor :

Ds. Albertus  Schud of Schaden,  predikant te Over-
en Neder-Asselt in 1706; t te Neder-Asselt 29 Sept. 1747.

Hij huwde met Qeertrui Maria Eilbracht, dochter van
Ds. Casparus (Petrus) Eilbracht Jacobusw,  geb. 1647,
i_ 17 Juli 1733, Predikant te ,Weurt en Ubbergen in
1674, te Wychen en Leur in 1676, emeritus in 1731,
en van Helena Hacksteen of Haakstein.

Volgens mijn aanteekeningen  bleef het huwelijk Schad-
Eilbracht zonder oir.

Amsterdam. W. VAN M A A W E N.

Schouten. Welk wapen voerde het geslacht Schouten,
waartoe behoorde Qertrudis  Cornelia  Schouten,  gehuwd
met Mathias van Bree te ‘s-Hertogenbosch, wier dochter
Cornetia Maria van Bree in 1727 te Amsterdam huwde
met Mr. Petrus Adriauus  Tjarck?

Driebergen. VALCK LUCASSEN.

Spaer. (XLVI, 63). Volgens de Heraldieke Bibliotheek
1882, pag. 326 en de Navorscher 1892, pag. 636 is
Elsabé  Spaer 35.1726  te Zwolle geboren als dochter
van Henricus,  eigenaar van het landgoed Boschwijk,  en
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Magteld Schukking, trouwt zij aldaar 26.4.1761 met Mr.
Pieter Feith, gemeensman en ontvanger der convooian
en licenten te Zwolle en overlijdt zij aldaar 31.10.1778.

Haar wapen is: ,in zilver een blauwe spoor, waar-
aan een zwarte r iem”, zijnde een sprekend wapen,
want in het Oud-Geldersch komt de letter ,,a” her-
haa lde l i jk  voor  de  l a te re  ,,o” voor ,  a l s  ga te  voor
goot, Gadert voor Godert, bade voor bode, etc. etc.

Hetzelfde wapen - doch zonder kleuraanduiding -
met als helmteeken een arm met den elleboog naar links
en een spoor in de hand, vond ik op de lakafdrukken
van Berent Hendrik Spaar en Egbert Spaar, be iden
11.9.1770 te Zwolle als leenmannen resp. van de Ab-
disse van Essen en van het Kapittel van Deventer.

Verder vond ik nog - doch zonder zegels - Qerh.
Spaar í3.4.1740 te Zwolle als erfgenaam van E g b e r t
Qelderman,  kamerbewaarder, Be&&  Spaar, h o p m a n ,
die in de Groote Kerk te Zwolle begraven ligt  en
Simonia  Johanna Spaar, de vrouw van Salomon van
Lier Salomonsz., wiens vader fiscaal te Trinconomale
op de Oostkust van Ceylon is.

Rotterdam. R. T. NUSCHAET.

Tellinckhuysen. Herman  Jurrien  T., ged. te . . . den
luit. kol. in het reg. tr. Zut.fen  10 Maart 1680

Th~odora  Cremer. Zij + 16 k&. 1741, begr. te . . . den
. . . Wie waren zijne ouders ? Waar en wanneer is hij
overl. (begr.)? Hun dochter Catharina  Elisabeth T. werd
ged. te . . . den . . . en t (begr.) te . . . Juli 1738.

‘s-  Qr. v. E.

Uden. (XLVX,  63). Volgens de Grafschriften in Stad
en Lande pag. 137 voert Reno Uden, predikant te Hol-
wierda, die 27/6 1637 te Emden is geboren en die vol-
gens Navorscher 1911 pag. 176 getrouwd is met eene
dochter van den schilder Albertus  Eeckhout, een anker
als wapen.

Rotterdam. R. T. M U S C H A R T.

Uden. (XLVI, 63). LJden, Groningen, Oost-Friesland,
voert: bl. met 4 gekruiste zi. leliestaven met een zi. rooster
over alles heen. Helmteeken: een halve leliestaaf v. zi.
Wrong. Dekkl. : zi. e. bl. (Volgens eene origineele afb.
in mijn bezit.)

Breda. STEENKAMP .

Vles.  Francina Y., ged. Doesburg? den. . ., t (begr . )
t e . .  . d e n . . ., tr. Hummelo 29 Oct .  1751 R e y n i e r
Christoffel Cremer. Zij was dr. van Jan en Sophia Danen.

‘s-cfr. v. E .

Weeninck .  Josina W., ged. te . . . circa 1662, tr.
Dr. Jacobus Cremer. Wie waren hare ouders?

‘s- Qr. v. E.

Wielen (van der)-van Someren.  Op een schilderij
in het museum te Doornik, geschilderd in 1647 door
den Bosschen schilder Theodoor van Thulden, komen 2
ouders voor met een zoon en een dochter van _C 8 en
6 jaren. Het schilderij vertoont het volgende wapen :

Gedeeld. a: gevierendeeld of gedeeld, waarvan alleen
het 2e en 40 kwartier nog zijn te herkennen en het
(omgekeerde) wapen van der Wielen (?) vertoonen, nl.
doorsneden : boven : in zwart een zilveren goudgekroonde
leeuw, daaroverheen een roode faas; onder: in zilver
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3 roode vischgraten (P) of pijlijzers (?) ; b: in zilver een
dorre uitgerukte boom met een vrijkwartier met een
molenijzer, zilver of goud (í’) op blauw(?), zijnde  hoogst-
waarschijnlijk het wapen van Someren.  Kan iemand mee-
deelen,  waar een genealogie van der Wielen of van SO-
meren is te vinden, of welke personen op dit schilderij
zijn voorgesteld?

‘s-Qratienhage. H. SCHNEIDER.

Een fragment-genealogie van Someren  is te vinden
in Memoriën van Mr. D. van Bleijswijk. (Verh. v.h.
Hist. Gen. te Utrecht, dl. 46, Nieuwe Serie, bl. 16.)
Zie ook M. Balen, Beschr. v. Dordrecht, blz. 1231, de
Navorscher, jg. 1873, blz. 680.

RED.

Wolffs ten Voorde (de). Reinier  de W. t. P., tr. (Hen-
gelo (G.) tondertr. 2 1.4.1702)  Helena Cremer. Nadere
geneal.-biogr. gegevens gevraagd. Zij t zC_  1’732. Hun
beider ouders bekend.

‘s-ar. v. E.

Wijdenbrug (van). (XLVI, 63). Te Heusden
huwen 14 Nov. 1789 Philip Ernst de Ralbritter, j.m.,
kapitein commandant van een compagnie jagers onder
het korps lichte troepen van Hun Ed. Gr. Mog. alhier
in garnizoen en jonkvrouw Elisabeth Amad. Catharina
Sophia van Wijdenbrzcch,  j.d. en ‘Lb Dec. 1793 geeft
Philip Ernst Baron de Halbritter het lijk aan van zijn
huisvrouwe E. A. C. S. van ll’ijdenbruch,  oud 23 jaren.
P. E. von Halbritter teekende de kwartieren van zijn
vrouw als volgt aan:

Adria~h  X . . Mo~l
Pieter Bewalt. 8. Sophie Louis

v. w .  X 1). ‘W. Asscnborgh X . . Yombre

ErnsD X Louis&  Aescnborgh

E. Amad. Cat&  Sophie v. W.

Ernst Wilh.  v. r., de zoon van den laatsten, aan
den heer Heerma v. Voss bekenden P. B. v. W., was ver-
moedelijk ritmeester bij het korps lichte troepen in
dienst van de provincie Holland en te Heusden in
garnizoen.

Wat de alliantie Mombre X le Koek betreft, vraag ik
mij at, of hiermede wellicht bedoeld wordt H e n d r i k
Momber X Malia de Co&, vermeld in Elias, de Vroed-
schap vati Amsterdam.

'S-Gr. W.

Wynoldy. Allard Renssen W. is ged. te . . . den . . .
1730, rentmeester te Doetinchem 17 . .-17. ., was zoon
van . . . Wp0ld2/  en . . . .

‘s-Br. v. E.

Onbekende wapens. Van wie zijn deze wapens:
1. een alliantie-wapen, waarvan het manluk wapen

het onder 11 beschreven schild vertoont, terwijl hei
vrouwelijk wapen is: van azuur met een afgesneden
onderbeen met voet van ? overtopt met een ster (oi
kruisje, of besant ?) van ‘1’.

11.  Doorsneden: 1. gedeeld, 1. van azuur met een
toren van drie verdiepingen van ?; 2 van ? met eer
zwijn (of rund i’) van ? ; 11. van zilver met een banti
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van azuur, vergezeld van twee halve vluchten van ?.
Schild gekroond.

Pamekasan N. 1. L. s. A. M. VON RÖMER.

Gevraagde wapens. (XLVI, 64). A. Dit is het wa-
pen van de familie Tubalkgn  of, zooals het Armorial
Général zegt, Tubalkain. Volgens dit werk is het wa-
pen gedeeld met den Frieschen adelaaar in de rechter-
helft en in de linkerhelft een golvende dwarsbalk, die
boven vergezeld is van 3 sterren, die elk over een schuin-
rechts geplaatste pijl heengaan, ‘en beneden van een
omgekeerden wereldbol..

Aldus voert volgens zijn lakafdruk wzjbrqnt  Tubalkijn,
wiensweduwe Reijma Menssenburgh ll/lO 1702 te ‘s-Gra-
venhage woont. .-.

Omtrent deze familie is mij nog bekend, dat J a n
Adriaen  Gbalkain  in 1718 Secretaris van het Hof van
Holland, Zeeland en West-Friesland is en 21.9.1748
overlijdt en dat Jannetje Rietreld de weduwe van Qil-
lis  Wz$brantsz. Tubalkain 8.12.1658 te ‘s-Gravenhage
hertrouwt met Adriaen van Leeuwen, Raad in de Vroed-
schap van ‘s-Gravenhage in 1672.

B. Het eenige mij bekende wapen met een klimmend
hert op een doorsneden (van zilver op rood) veld is dat
der familie Paris, thuis behoorende in Zeeuwsch-Vlaan-
deren.

Moet echter voor doorsneden het woord gedeeld ge-
lezen worden, dan kan wellicht in aanmer’king komen
het wapen der familie Cle$a, zinde ,,een kl immend
hert van natuurlijke kleur op een van goud en groen
gedeeld veld”, tot welke familie o.a. behooren  Hendrik
Cleijn,  burgemeester van Leerdam in . . . . , Abraham
Cleijn,  in de 180  eeuw drossaard van Hagestein, en
Claes Jansz. Cleen, 1.12.1662 Schout van Asperen.

Wat het vrouwelijk wapen betreft kan ik hieraan
toevoegen, dat Mr. Paul .van Alen in . . . . Hoogheem-
raad van Hagestein, 3 groene papegaaien op gouden
veld voert.

Rotterdam.  R. T. MUSCHART .

Gevraagde wapens. (XLVI, 64). Het sub A be-
schreven wapen is dat van de familie Tubalkain:

Zie Rietstap, Armorjal Général en Gem. Arch.  Delft,
v. d. Lely NO, 111. A. 14.

Breda. STEENKAMP .
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leden van het Genootsohap gratis toegezonden.

Bijdragen en oorrespondentie, beetemd  voor het
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exemplaren van vroeger versohenen  Maandbladen,
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Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, beboorende bij
het artikel: De graftombe der Arkel’s in de kerk te Gorinchem.

BESTUURSBERICHTEN.
C. J. Polvliet  j-.

In den ouderdom van 80 jaren overleed te ‘s-Graven-
hage de gep. generaal- majoor der genie C. J. P 01 v 1 iet,
die reeds één jaar na de oprichting als lid tot ons ge-
nootschap was toegetreden en gedurende al dien tyd
een trouw en zeer gewaardeerd medewerker aan het
Maandblad is geweest.
Vragen en Antwoorden,

Het was speciaal de rubriek
die zijne aandacht had en

talloos velen heeft hij aan zich verplicht door de groote
bereidwill igheid waarmede hij hen van het uitgebreid
genealogisch materiaal, dat l$j in den loop der jaren
verzameld had heeft doen proflteeren.  Zijn heengaan zal
in onzen kring allerwegen als een leegte w o r d e n
gevoeld.

Als een bewijs van de bijzonder welwillende gezind-
heid van den overledene tegenover ons genootschap
kunnen wij vermelden, dat Mevrouw de wed. Polvliet-
Mees, ter uitvoering van eene  beschikking. van wijlen
haren echtgenoot, diens groote verzameling genealo-
gische handschriften (circa 1000 in getal) aan het ge-
nootschap in bruikleen heeft aangeboden, welk.aan  bod
door het Bestuur met groote erkentelijkheid is aanvaard.

Het Bestuur geeft tevens met leedwezen kennis van
het overlijden van Jhr. J. C. Gre ven, gep. kolonel der
artillerie en sedert 1909 gewqon  lid van het genootschap.

~_. _

Tot lid is benoemd:
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Boschlaan 20.

De graftombe der Arkel’s in de kerk te Gorinchem,
door Jhr. Dr. W. A. B E E L A E R T S  V A N  B L O K L A N D .

In de vroegere St. Janskerk  te Gorinchem, welke in
1846 is afgebroken, waren de heeren dier veste uit het
geslacht van Arkel  begraven. Onder meer prijkte in
die kerk eene  verheven tombe, op welker  deksteen een
der heeren  van Arkel  met deszelfs  gade in beeld was
aangebracht. Toen de oude kerk werd afgebroken en
door een nieuw bedehuis terzelfder plaatse vervangen,
werd de deksteen dezer tombe, die van den tand des t[jds
vrij wat had geleden, onder den vloer der nieuwe kerk
begraven, omdat de noodige middelen tot herstel destijds
ontbraken. Van dit feit werd echter aanteekening  ge-
houden in de notulen der kerkvoogdij en zoo kwam het
dat een belangstellende nu ruim tien jaren geleden op
de gedachte kwam dezen verborgen kunstschat zoo mo-
gelgk  weder te voorschijn te brengen en in eere te



.

99

herstellen. Een comite was ras gevormd en even spoe-
dig toog men aan den arbeid.

Op bijgaande plaat is in de eerste plaats de deksteen
afgebeeld, zooals die zich in 1916 vertoonde na de op-
graving, en daaronder de tombe na haar herstel in 1917.

Over de tombe zelve behoef ik hier niet uit te wijden.
Niet alleen zou eene beschrijving daarvan in ons maand-
blad minder op hare plaats zijn, maar bovendien is die
reeds door eene  bevoegdere hand gegeven, te weten
door Dr. J. Kalf in het Bulletin van den Ned. Oud-
heidkundigen Bond, zoodat ik kan volstaan met daar-
naar te verwijzen (zie <Lde  serie, deel 1X, blz. 264).

In genoemd artikel wordt op gezag van Theodericus
Pauli, die in 1416 te Gorinchem is geboren en een
kroniekje der heeren  van Arkel  heeft geschreven, aan-
genomen, dat deze tombe de beelden te zien geeft van
Jwn IX van Arkel,  bijgenaamd de Sterke, en zijne vrouw
Bertha van Ochlen. Dr. Kalf meende te mogen onder-
stellen, dat de tombe ,,tegen 1300” is opgericht.

Heer Jan van Arkel,  bijgenaamd de Sterke, wordt
evenwel opgegeven te zijn overleden in 1272. Hierdoor
is bij mij twijfel gerezen, of de toeschrijving wel juist
is, en ik heb gemeend daarnaar een onderzoek te moe-
ten instellen.

De deksteen der tombe geeft ten opzichte van de
daarop afgebeelde personen geene  andere aanwijzing,
dan dat de ridder het wapenschild (eertijds gepolychro-
meerd) van Arkel  draagt; bij diens vrouw is geenerlei
bijzondere aanduiding waar te nemen, en inscripties
ontbreken ten eenenmale.  Ik heb daarom in de eerste
plaats mijne toevlucht genomen tot Kemp’s bekende,
in 1666 verschenen werk: Leven der doorluchtige hee-
ren van Arkel ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem.
Dit werk is uitgegeven door Henrik Kemp, maar ge-
schreven door diens vader Abraham Kemp, die het
meeste ontleende aaq zijnen 1 Augustus 1486 geboren
grootvader Aard Kemp (zie blz. 406), maar ook deze
had geen eigen werk geleverd,  doch op zijne beurt
den reeds hierboven genoemden Theodericus Pauli na-
geschreven. Toch loont het de moeite Kemp te raad-
plegen en niet met voorbijgang van hem den kroniek-
schrijver uit het midden der vijftiende eeuw na te slaan.
Duideliik  bliikt dit, wanneer wii lezen, hetgeen Kemp
OP blz.” 39 schrijft :

_ *

Jan de 12. genaamd de Sterke, om sijn grootte
van lichaam, armen en beenen,  eer een machtigh
Reus, als een boven-maten groot man gelijk, soo
ik selfs met oog-sienlijkheyd  ten deele  kan betuy-
gen, over het aanschouwen van de gebeenten der
Heeren  van Arkel, in ‘t jaar 1604, doe de selve
opgegraven en in de verheven Tombe geleyd  wier-
den, tussen beyde de Chooren in de Kerk tot Go-
rinchem, daar tot eeuwige gedenkenis de beschrij-
vingh boven staat . De beenen  die yder geloofde
van Heer Jan de Sterke te zijn, soo langh uytste-
kende tegen d’and’re  als  groote-mans-gebeenten,
tegen die van Kinderen.

Hier hebben wij te doen met de mededeeling van
een feit uit eigen aanschouwing door Abraham Kemp in
1604 .  De  gebeen ten  de r  heeren van Arkel  blijken  in
dat jaar te zijn opgegraven en de beenderen, die men
toen hie ld  voor die van Heer Jan den Sterke, zijn
eers t  b i j  d ie  ge legenhe id  in  de  ve rheven  tombe,
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gelegd. Naar het mij voorkomt, kan deze mededeeling
tllerminst  pleiten voor de opvatting, dat genoemde
;ombe ,~‘a?l den aanvang af heeft gediend voor heer
Jan den Sterke.

Opmerking verdient voorts, dat Kemp hier spreekt
ran een opschrift boven de tombe. Uit een handschrift
van K. van Alkemade en P. van der Schelling ís mij
gebleken, dat boven de tombe een bord hing, waarop
het navolgende stond :

Tombe en sepulture des Heeren  Johannes de X
heer van Arckel genaamt de sterke,  omdat hij
slaende  zijn hand om een balck een paerdt  met
zijn dijen van der aerden ophief, dat het luyde
schreyde  van pijne.  Sterft A” XII” LXXII den XV
Mey, ende leyt alhier begraven met zijn huysvrouw
Bartha  een dochter des eedelen  Grave van Ochsten
en van der Betuwe.

Item leyt alhier nog begraven Johau  zijnen zoon
de XI heer van Arckel, dewelke  voor de inwoon-
ders der stede van Gornichem ende den lande  van
Arckel, door zijne groote vroomheydt, van Hertog
Jan van Brabant de eerste van dien naeme, ver-
worven heeft veel schoone  privilegien, ende werd
verslagen bij Alkmaer  Ao X11”  XCVII den XXVIe
dag van Maert.

J o h a n  zijnen zoon de XIIe heer van Arckel,
werd in zijnen trjd Prince gemaect van den tour-
noy der Ridderen tot Keulen, sterft Ao XIlI” XXIIII
op den Kersnacht ten twaelf ueren, ende leyt hier
begraven met zijn huysvrauwe Ermgaert van Voorn,
dewelke  sterft Ao X1110 XVIIE ben 26 Februari i .

Nog leyt alhier begraven Johan de XIIIB heer
van Arckel, die tot eender vrouwe had Ermgaert
des Graven Otten dochter van Cleve,  daer hij veel
kinderen bij  wanne, namelijk seven soonen ende
twee dochteren, die hij yeder bij zijn leven haere
goederen ordonneerden, ende sterf A” X111’  LV op
den Xx111 Februarii.

Otto zijn zoon de X1111”  heer van Arkel  had tot
eender vrauwe Elizabeth Thybaute dogter des Her-
togs van Bayr en Lothrijk, hij gaf die stede van
Gornichem hare privilegien ende  hantvesten, ende
stichte aldaer een canonesye, ende starf A0 XIII’
XCVI den 26 Maert ende leyt mede hier begraven
in zijn voorouders tombe.

Jonker Willem van Arckel een zoonszoon van
heer Otto voornomt, werd binnen Gornichem ver-
slagen in de Krijtstcech Ao XIV’ XVII den eer-
sten December, ende  leyt alhier mede begraven in
zijn voorouders gracht ende tombe.

Het is duidelijk, dat dit bord uit véél lateren tijd
dagteekent dan de verheven tombe. Klaarblijkelijk heeft
een liefhebber der Gorcumsche geschiedenis uit de kro-
niek der heeren  van Arkel  de naar zijne meen ing  be -
langrijkste personen opgeteekend en hun ter eere dit
bord vervaardigd. Dit schijnt te zijn geschied in 1603
of 1604,  toen de gebeenten der Arkel’s zijn opgegraven
en verplaatst. Het fraai gebeeldhouwde en met wapens
versierde bord hing nog boven de tombe, toen G. Lam-
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berts daarvan in Augustus 1839 eene  teekening maakte l),
en schijnt bij de afbraak in 1845 te zijn opgeruimd.

Intusschen is in Kemp’s  werk op blz. 43 nog iets
naders te vinden. Daar lezen wij namelijk:

Onsen  Heer Jan de Sterke geregeerd hebbende
32 jaar, zeyd Aard Kemp, doch moet 38 wesen,
te rekenen van 1234 af z), stierf in ‘t jaar 1272
den 16 van Bloey-maand, en wierd tot Gorinchem
in de Kerk, in ‘t L.-Vrouwen Choor  begraven, on-
der een schoone  Tombe, in den Kelder van de
welke men met een kleyn wentel-trap neder-daalde.
Op de Tombe waren twee beelden gehouwen, na
hem,  en  sijn V r o u w  Bertha vun Ocizte,r,  met sijn
Wapen, die noch ten huydigen dage, als ik dit
schreef op de verheven Tombe leggen, boven sijn
graf was als doe gemailkt  een schoon Bord, met
sijn achten-deelen, Arkel, Vlaanderen, Loon, Buiren,
van  Vader s ,  Vernenburg ,  Luxenburg,  Benthem,
Holland, van Moeders wegen.

Hier wordt voor het eerst melding gemaakt van een
bord met de a,cht kwartieren van den in 1272 over-
leden heer Jan van Arkel  bijgenaamd de Sterke, boven
de tombe. Theodericus Pauli m:Lakt  daarvan geen gewag.
Eene afbeelding van dit bord komt voor in het aan de
stad Gorinchem gewijde boek van H. A. van Goch
(blz. 30) én doet zien, dat wij hier stellig niet met werk
van omstreeks 1300 hebben te maken. Opmerking ver-
dient echter, dat dit bord wijst op een huwelijk Arkel-
V irneburg.

Bekend is, dat heer Jan, heer va,h Arkel, die in het be.
gin der veertiende eeuw leefde, getrouwd was met L’rouwe
Cwaegonda  van Yirneburg.  Ik verwijs hier b.v. naar de
oorkonde van 27 October 1321, afgedrukt in v. Mieris’
Charterboek 11 blz. 266. Heer Jas overleed vóór 23
Augustus 1326 - waarschijnlijk 25 December 1324 -
toen de Graaf uitspraak deed tusschen haar en haars
mans oudsten zoon Jan van Arkel (zie v. Mierìs 11 blz.
398). Is het nu niet merkwaardig, dat de kron.iek der
heeren  van Arkel en op haar voetspoor het bovenaan-
gehaalde bord, medegedeeld door v. Alkemade en v. d.
Schelling, met geen woord rept van dit huwelijk en
daarentegen den in 1324 overleden heer ,Jun  tot vrouw
geven Ermgard van Poorne  ?

Bij nader onderzoek blijkt de genealogie der heeren
van Arkel, zooals die door Theodericus Pauli is neêr-
geschreven en sedert dien steeds min of meer getrouw
is overgenomen, verre van juist te zijn. Ook de opge-
geven kwartieren van het  echtpaar Arkel-Virneburg
berusten op fictie. Dr. Blöte heeft hierop reeds gewezen
in zijn opstel ,,Over  den oorsprong der Arkels”  (zie
NijhofYs  Bijdragen qd0  R., dl. VI blz. 6).

Om zoo mogelijk de waarheid te achterhalen, dient
derhalve een andere weg te worden ingeslagen.

Het geslacht van Arkel  ontleende zijnen naam aan
het weinig aanzienlijke plaatsje Arkel  niet verre van
Gorinchem gelegen. Deze laatste stad was reeds vroeg
van eenige  beteekenis, hetgeen geene verwondering kan

ioci

1) Eene reproductie daarvan komt voor op blz. 31 van het in 1898
door H. A. van Gooh uiteeeeved  werk: Van Arkel’s Oude Veste.

*) Abraham Kemp herstelt hier eene fout van zijnen grootvader,
maar deze had het aantal regeeringsjaren van heer Jan den Sterke
aldus overgenomen van Theoderious Pauli.

baren, gezien hare gunstige ligging aan het groote vaat-
water en tevens aan de uitmonding der Linge. Zij is
gebouwd op gebied, dat in het  begin der dertiende
eeuw behoorde aan den Qraaf UUIL  Beníheim, t.w. Bou-
dewijn, den kleinzoon van den Hollandschen graaf
Dirk VI. Diens te Gorinchem wonende mannen ver-
kregen in 1224 van Graaf Floris IV bevestiging der
tolvrijheid, welke zij reeds onder diens vader hadden
genoten l). Toen deze tolvrijheid in 1282 door Graaf
Floris V opnieuw werd bevestigd, waren de te Gorin-
chem woonachtige kooplieden echter niet meer de onder-
danen van den Graaf van Bentheim, maar van den
heer van Arkel  Z)r zoudat deze plaats middelerwijl uit
het bezit der Bentheim’s in dat der Arkel’s moet zijn
overgegaan. Wanneer en hoe die overgang heeft plaats
gehad, blijkt evenwel niet.

H e e r  Jun c’an  Arkel,  de eerste Arkel  van wien vast
staat, dat hij Gorinchem bezat, sneuvelde bij Vrouen
in 1297, zooals zijn tijdgenoot Melis Stoke getuigt (boek
V, vs. 1035). Hij zal toen een man van middelbaren
leeftijd zijn geweest, want hij treedt het eerst op in
1269, nog knape zijnde, en wordt als zoodanig nog

aangeduid in 1277, terwijl hem in oorkonden eerst. in
1284 de riddertitel wordt gegeven “).

Tot dusverre zijn mij geene  oorkonden bekend ge-
worden, waarin zijne vrouw voorkomt, maar volgens de
kwartieren van zijnen kleinzoon Bisschop Ja/i cnn  Ar-
kei, in den Dom te Utrecht 4), voerde heer Jan’s vrouw:
in keel een aanziende gouden leeuw, getongd en ge-
nageld van azuur, hetgeen het wapen van Voonle  is.
Op grond hiervan acht ik het niet  gewaagd aan te
nemen, dat heer Jun van Arkel,  die in 1297 bij Vronen
sneuvelde, getrouwd is geweest met EI mgwd ra?b Yoorne,
ovarleden  25 Februari 1318, van wie wij boven zagen,
dat zij - ten onrechte - wordt opgegeven als de vrouw
van heer Jan’s gelijknamigen zoon.

Indien de tombe dagteekent, zooals Dr. Kalf meent,
,,uit het eind van de dertiende eeuw”, dan zullen de
daarop afgebeelde personen dus voorstellen den in 1297
tegen de Friezen gesneuvelden heer Jan van Arkel en
diens  gemal in  .l&lga~J q:(ln  Voorne,  die wordt opge-
geven te zijn overleden in 1318. Ook andere redenen zouden
ter ondersteuning van die meening  kunnen worden aan-
gevoerd, en wel voornamelijk deze, dat genoemde heer
Jan,  die zijn burcht te Gorinchem aan Floris V op-
droeg en van dezen in erfleen terug ontving 18 April
1920 (zie v. d. Bergh, Oorkondenboek 11, n” 700), de
grondlegger van Gorinchem als Arkelsch bezit schijnt
te zijn geweest, zoodat het voor de hand ligt ook daarom
aan te nemen, dat de uit dien tijd dagteekenende  tombe
zijn beeld draagt.

Catharina Rickers, gravin van Wartenberg
en haar geslacht,

door Mr. Dr. L. H. N. BO S C H  ridder V A N  ROSENTEAT,.

In de Nieuwe Courant van 31 Januari ‘en 1 Februari

1) v. d. Bergh’s Oorkondenboek 1. no. 287.
*) Ibidem 11. no. 444.
3~ v. d. Bergh’s Oorkondenboek 11, noa 186, 331 en 498.
4) Die vier kwartieren warer~:  Arlcel, Virneburg, Voorne,  Kleef.

Zie fol. ll*S* van het handsohrift van Bucbell in de bibliotheek
der stad Utrecht., no. 593*.
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1928 schreef H. A. L. een feuilleton, getiteld ,Aan het
Hof van den eersten Pruisen koning”.

De hoofdpersoon van zijne verhandeling is minder de
koning zelf dan wel diens gunsteling c’ojz Kolbe, l a t e r
bekend als de g r a a f  mm Warte/rberg,  geboren in 1643
in de Wetterau, sinds 1688 in Brandenburgschen dienst,
in 1697 na den val van Danckelmann leider van de
Pruisische regeering in het zoogenaamde driegraven-
ministerie, in 1711 in ongenade gevallen en in 1712 i n
Frankfurt a. M. gestorven. Nog meer treedt op den voor-
grond de echtgenoote  van van Wartenberg, C a t h a r i n a
(reu) Rickers, sinds ongeveer 1699 ‘s Konings officieel
erkende bijzit.

Historici zullen beter dan ik de rollen, die beiden aan
dat Hof gespeeld hebben, kunnen beoordeelen; tot op
heden was er gewoonlijk geen inkt zwart genoeg om hun
handel en wandel te kenschetsen.

Vooral Catharina, gewoonl$k  geteekend als de kwade
geest die den minder beteekenenden Wartenberg leidde,
wordt afgeschilderd als een zedelooze intrigante.

De auteur van bovengenoemde studie bevindt zich in
hun goed gezelschap, benevens in dat van vele schrijvers
van bijdragen in Duitsche couranten en ook van roman-
schrijvers -- ik herinner mij o. a. eene getiteld ,die Fa-
vorite des Königs”, welke meer op romantische waarde
dan op historische juistheid hebben gelet.

Ik zal mij wel wachten hunne meening te ontkennen
of te bevestigen, te meer omdat ik tot heden geen tijd
gevonden heb het zeer omvangrijke authentieke materiaal
dat ik over haar bezit à, fond te bestudeeren. Slechts
volsta ik met aan te teekenen  dat uit hare briefwisse-
ling wel duidelijk blijkt dat haar later leven in zedelijk
opzicht zeer veel te wenschen overliet en dat de positie
van haar en haar man hen in staat stelde groote kapi-
talen over de grens in veiligheid te brengen? waarbij een
juffrouw Anna Walraaf te Amsterdam in de Sinte.. . . y
steegh,indeverteaanCatharinageparenteerd,blijkbaareen
voorloopster der moderne vrouwen, als bankier fungeerde.

In bovengenoemd feuilleton echter wordt evenals
overal  elders hare afstamming besproken en wordt
Catharina Rickers gezegd te zijn een herbergiersdochter
uit Emmerik, uit het al lerlaagste volk gesproten,  in
eerste huwelijk met een kamerdiena,nr  van den Keur-
vorst gehuwd. Te Emmerik brengt men den vreemdeling
ook thans nog in een oude volksherberg bij den Stein
Thor, welke wordt verklaard’de herberg van haar vader
geweest te zijn, waar haar loopbaan een aanvang zou
hebben genomen en waar den bezoeker haar conter-
feitsel wordt getoond, reproductie van een familieportret
der von Rickers’en dat eertijds onder vele andere hing
op het goed Borghees  ,bij Emmerik, welke schilderij thans
in mijn bezit is. Het portret dat daar hangt stelt zeker
Catharina niet voor. Toen jaren geleden men op Borg-
hees aan den toenmaligen bewoner vroeg; welk portret
Catharina was,  heekt deze, gelijk hij mij verklaarde:
,die Schönste gewahlt”.

De Ned. Leeuw lijkt mij het aangewezen blad om de af-
stamming van Catharina Rickers, voor zoover mij die
uit verschillende acten bekend is, recht te zetten, te
meer omdat hare familie in verband met andere Hol-
landsche geslachten genealogisch van belang is.

In de eerste plaats kan bijgaande staat aanwLj’zen  hoe
de familiepapieren von Rickers in mijn bezit zijn gekomen.
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G. F. J. Sethmen, landrechter te ‘Cleef
tr. C. P. W. Ellenberger.

Uit dit huwelijk o.a. 3 dochters:

I
I I I

1. V. E’. M. J. Seth-
n an (1745-1817),  tr.
1. B. F. Ritter und
Cdler  von Rosen-
hal (1732-1797),  broe-
.er van Johann Con-
ad R. u. E. von
tosenthal  (1735-
816) (zie Ned. Adels-
loek).Uit  laatstgenoem.
le spruiten alle thans
evende  takken der fa-
nilievonRosentba1.

2. W. C.M. Seth-
man (1747-1799),  tr.
Johann P e t e r
Reinhard v o n
Riokers  (1740-
1804),  Burgemeester
van Emmerik,laatste
bekende afstamme-
ling van dit geslacht.
Erfgenaam ten aan-
zien van Borghees
enz. eijne vrouw’s
zuster onder 3.

3. E. C. 8. Seth-
man, trouwt Kolonel
Thooft, zonder kin-
deren; erfgenaam zijn
broeders zoon  Mr. H. J.
T h o o f t  (1787-1866),
tr. L. J. B. V. von
R o s e n t h a l  (1791-
1860),  kleindochter van
Johann Conrad vou
Rosenthal (zie  hier-
naast). Hieruit:

Mr J. Thooft over-
leden’ te Zutphei 1902,
bij wiens overlijden het
goed Borghees  bij Em-
merik en alie portretten
en familiepapieren von
Riokers  aan de fami-
l ie  von Rosenthal
komen.

Uit de pacta dotalia, boedelscheidingen en voorhanclen
xieven kan ik de hiernaast in kol. 106/6 a f g e d r u k t e
genealogische  tabel opmaken, welke gedeeltelijk bevestigd
wordt door de genealogie Raab vara  Canstein in het
Ned. Adelsboek.

In de scheidingsacte (1676) tusschen Anna Huck,  echt
genoote van Wilhelm Rickers, en hare kinderen over de
nalatenschap van haar man en hun vader zegelen de
Rickers’en reeds met het wapen in het adelsdiploma
van 1702 aan Johann  ren Rickers en zijn zuster A n n a
Suzanm  toegekend (keper met 3 kersen), de Raab’s  ze-
gelen met het bekende wapen der familie Raab van Can-
dein (vogel op schuinen ondergrond), de Diepenbroeck’s
met de gekruiste degens, het wapen van von de Wall  is
beschadigd en Appels zegelt met een A in een driehoek.

Volgens de Kerkregisters van de Evangelische gemeente
te Emmerik huwde Catharina Rickers 4 Mei 1690 met
Peter Biedekapp, geheimsecretaris van den Keurvorst. In
de acten en brieven wordt over dit huwelijk nooit ge-
rept; hare dochter noemt zich overal, ook in de schei-
dingsacte der moederlijke nalatenschap ,buronne SAS-
pach”.  Datum en plaats van het huwelijk van Catharina
met von Wartenberg heb ik voorloopig niet  kunnen
vinden.

De carrière van von Wartenberg vangt aan in 1688
en duurt tot 1711. De boedelscheiding van den Ober-
zollinspector \T;ilhelwa,  den grootvader van Catharina,
in 1676 wijst uit dat deze een voor dien t,ijd zeer aan-
zienlijk vermogen bezat. Christoffel, de Qeneral-Inspector
van de tollen op den Rijn, de vader van Catharina, kocht
vi>ór  1680 de havesathe Borghees  van Dieterich von Elss,
groote processen waren hiervan het gevolg. De wapens
van Rickers en van haar moeder Raab met jaartal 1680
vindt men boven den voordeur van Borghees, eveneens
op de boerderij de Oeverhof bij Hüthem, eveneans  tot
voor kort in den gevel van het winterhuis der familie te
Emmerik naast het Stadhuis. Catharina erfde de have-
sathe, de Oeverhof en het huis in de stad; toen zij in
financieele  moeilijkheden kwam te verkeeren verkocht
zij Borghees  en de Oeverhof aan haar neef Johan@,  en
diens zoon W#iebna Lucas.
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von Rickers.
Wilhelm  Rickers, Churf. Br. Oberzollinspector te Ruhrort, -i_ Ruhrort 1 Sept. 1664,

tr. Anna Hack,  $ Ruhrort 14 Febr. 1679.
alle kinderen leven October 1675.

\ I
I

Elsken,
I I

C h r i s t o f f e l ,
I I I I

E l s b e t t a , Wilhelm, T h o m a s ,  Chri stina, Marrya,
tr. Hermen heer van Broek- tr. Mattheys tr. 1’ El isabeth -f Cleef  16 Juli 1726, t r .  Mattheys

Appels .  hees, Gen. Insp.
f vóór April 1710,

v o n  Richter te Rees, Franoken tr .  Godfr ied  von de Wall.
over de tollen D i e p e n b r o i c k ,  tr. Anna Odilia 2” Beatr ix  van Wilhelm Raab,
op den Rijn, $ vdór  1680. Tenning(s),  dochter Yssel (7). Geheim Regeeringsraad
+ v66r  1694, van Riohter Uit 2”: te Cleef  en Caloar,
tr. Johanna Tenning(s)
E l i s a b e t h (1_  Oct. 1691), l

geb. Duisburg 26 Sept. 1640,
t Calcar  9 April 1715.

R a a b . j- te Rees 1712.

I
C o r n e l i a , I

geb. 25 Nov. 1678, tr. %+-+ Jo h a n R a a b ,
I I I t 22 Maart 1751.

Catharina,  S i b y l l e ,
geb. f 1674, -1 Maart 1734, den Haag,

I I
geb. 29 Dec. 1669 1 Ca,onr.
-f 9 Mei 1747

.-
1_ vó6r Nov. 1704, Johann von  A n n a  Sueanna

barones d’ A spach, verheffing 1700, tr. Johann Riokers, von  Riokers,
Hieruit het tegenwoordige geslacht

tr. le Emmerik 4 Mei 1690 Bertram  Ar- Geheim Reg. R. te geb. 1671,
v. Raab v. Canstein.

Peter  Biedekapp,
Geheim Secr.  van den Keurvorst,

nold Rgr. von Cleef,  t 1729, t 17 Aug. 1732,
Gronsfeld- tr. Mergaretha tr. April 1710

tr. 2~ Johann Casimir gr. eu R e e s - D i e p e n -  M e c h t i l d i s  H o p p , Reinhard  Wil-
Kolbe  von  Wartenberg, broick-Impel, geb. 1676, helm von Lely,
geb. Wetterau 6 Febr. 1643,

i_ Frankfurt a/M.  4 Juli 1712.
geb. Impe14 Nov. t 22 Nov. 1735, t 19 Juni 1759.

16.57, t Impel dochter van Lu cas
Uit het le huwelijk: 18 Jan. 1720. Hop p, richter zu Holt,

10 Sophia Eleonora baronne en Sophia Ernst.
d’Aspach,  geb. 1693, tr. 1706(P)

R. graaf von Sohlieben. I
20 Fr iedr ich  Eberhard , I I

Anna Sophia ,
I I I I I

9 Jan. 1697-14 Oct. 1707. Zoon, Catha- C h r i s t i n a  Wilhelm  L u c a s ,  G e h .  R e g .  G e o r g  Su-
Uit het 2e huwelijk: t vóór i_ voor 1741, rina. Marga- R., geb. 24 Mei 1702, t Cleef God- zanna.

30 Casimir e. K. v. W., 1729 tr. 19 April 1719 rotha,
gen. ma,joor  der cavalerie,

15 Oct. 1740, tr. 28 Oot. 1739 fri ed,
door Johann Peter t voor 1773, Suzanna  v a n  Marie, doch- Geh.

6 Mei 1699-2 Oct. 1772, een (von) tr. 27 April ter van Peter Christiaan Reg.R.,
tr. Maria gravin Solms- schot. Reimann, 1728 v. Mar le, landdrost en stad- + Cleef

Rödelsheim.
40 Freder ik  Gare1  e. K.

geb. 29 Juli 1704.
50 Wilhelm  Anton 8. K.

geb. 31 Aug. 1705.

v. w.,

v. w.,

zoon van Peter Georg von houder van Berg11  en Sara 8 Jan.
en Maria Hymmen.  von de Wall, geb. 11 Oot. 1793

E l i s a b e t h  1717, t 7 Sept. 1763. (Zij her- (heel
Butt inghausen.  trouwt 13 Oct. 1743 Rein- oud).

hard Leonhard von Diest,
geb. 3 Dec. 1720, t 7 Febr. 1788).

I
I

Johann Peter Reinhard  von Riokers’,  geb. 17 Sept. 1740, Burgemeester van Emmerik, i_ Maart 1804 Emmerik,
tr. 14 Juli 1765 W i l h e l m i n a Charlotta -Margaretha Sethman, geb. 2 Dec. 1747, t Emmerik 29 Maart 1799.

Men behoeft nu niet zoover  te gaan als het Ned.
Adelsboek 1913 dat onder het hoofd Diepenbroeck haar
zuster Sibylla tot ,,gravin von Rickers” declareert, doch
men kan uit de huwelijken van haar voorgeslacht en
aanverwanten en hunne positie wel afleiden dat de
herbergiersdochter uit de heffe des volks naar het rijk
der fa,belen kan worden verwezen.

Op geestige wijze vertelt de schrijver in de Nieuwe
Courant hoe de Pruisische Koningin haar, Catharina,
een allerdwaast figuur liet slaan aan het Hannoversche
hof door haar in het Frans&, dat zij niet verstond, aan
te spreken. Ik heb meer dan 100 brieven van haar hand
uit allerlei tijden, aan hare Duitsche neven gericht, die
blijkens de concepten in het Duitsch antwoordden. . . .
Catharina schreef echter zeer vaak in het Fransch, omdat
dit haar, zooals zij er bij vermeldt, gemakkelijker viel!

._

De connectie der Hoogstraten’s
met de Hollandsche Munt,
d o o r  J. W. A. HAAGEN SMIT.

Bij het controleeren van enkele personen uit de stam-

reeks yan Hoogstratela in Ned. Patriciaat 1914, blz. 206,
vond ik de volgende aanvullingen en verbeteringen in
de oude registers van de munt te Dordt, bewaard in
het Algemeen Rijks-Archief.

Men zou uit de stamreeks opmaken, dat de familie
eerst na 1696 te Dordt kwam, er was echter reeds in
1692 een Frnns cm Hooptraten  als  wisselaar aldaar
gevestigd 1). De onder 111 genoemde Dirk v. H. w a s
zilversmid en schilder te Dordt en heeft nimmer tot
de munt in betrekking gestaan. Zijn zoon Frans, daar
genoemd onder IV, was boekverkooper, binder, druk-
ker en schilder, woonde achtereenvolgens te Rotterdam,
in 1682 te Dordt en later weder te Rotterdam. Zijn
zaken floreerden slecht of hij  hield zich zoo in aiin
requesten. Hoewel in het laatst van zijn leven recht
krijgend op een muntersplaats, heeft hij daar nooit ge-
werkt en kan dus evenmin provoost geweest zijn.

Om dit te bewijzen moet ik teruggaan naar de be-
zitters der 16e Hollandsche meester-munter-plaats en
der 2” Brabantsche plaats .

1) Niet vermeld door I~nlen, blz 1103. - Het is mogelijk dat
deze toch tot de geboren burgers van Dordt behoorde.
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Blijkens een genealogie, uit een familiebijbel, opge-
maakt 15 Dec. 1678 en in de Notulen opgenomen, was
Hendrik de Koeling vitn Antwerpen te Dordt gekomen.
Hij wordt reeds vermeld 28 Juni 1585, toen hij boete
kreeg van het Serment l) wegens vrijwillig uittrekken
met de burgervendelen (zoo bang was men voor het
privilegie). In 1588 weigert hij in de munt te komen
werken en gaat zonder verlof anno 1591 te Kampen
in de munt werken, waarvoor hij opnieuw gestraft wordt.
Den  20 Jan. 1592 heet hij goudsmid en wordt weder
in genade aangenomen. Als meester-munter op de 2%
Brabantsche plaats komt hij 1594 voor, vertrekt naar
Parijs,’ maar komt ten slotte  terecht in de Raamstraat
te Rotterdam, waar hij 10 Juli 1617 overleed, oud 72 jaar.

Zijne  kinderen volgen van A tot P.
A:

B.

C.

,Tan  de Koning wordt  knaap 27 Mei 1604 op zijn
vaders plaats en overlijdt zonder kinderen.
Adam  de Korri/,g  w o r d t  m e e s t e r  o p  d e  20 Bra-
bantsche plaats in opvolging van zijn vader, toen
deze naar Frankrijk ging,  den 25 Maart  1601  en
doet zijn meesterproef op die plaats 12 Mei 1601.
Hij sterft vóór zijn vader, omstreeks 1615, waarna
deze 2, plaats gedurende 60 jaa.r ledig blijft staan,
totdat Sammel IYI,~~ Hoogstraten zijn erfrecht ontdekt.
Isnak Ludwig  de Koning wordt knaap op de 160
Hollandsche meest,crplaats  bij den meester-munter
Jan van den Bergh den 25 Aug. 1604. Bij testa,ment
krijgt Isaak oms t reeks  1620  de  p laa t s  van  z i jn
meester, alias van den Putte genoemd. Geinstalleerd
24 Oct. :6?0, overleden 24 Oct. 1670. Deze Isaak
had dus ook het recht op de 20 Brabantsche plaats,
afkomstig van zijn broeder onder B. Zijn zoon Cor-
Iaelis de KoGn.g  werd knaap bij zijn vader 5 Jan.
1621  en moet vóór zijn zuster  z’ijn over leden  of
jonger geweest zijn,  tenminste iWayke lsaacs de
Konifag  krijgt later de rechten op de 16” en de ‘Le
Brab. plaats. Mayke  was vroeger gehuwd met)  Dirk
rjan  Hoogstraten, den zilversmid (111 in Ned. Patr.),
bij wien zij meerdere kinderen kreeg, waarvan er
3 volgen ((l,-c).  Van deze kinderen was voogd een
oudoom DarJid  Hendrikse  de Koning te Rotterdam
(zie 3). Toen er dus sprake was van een munter-
plaats, was Dirk v. Hoogstrate~z  reeds overleden.
Rombout  de Ko/ring  overleed als jongman te Colian?
Hendrik de Koning overleed als jongman te Parijs.
Dar\id  de Konillg,  geboren te Antwerpen 27 Feb.
1684, komt met zijn geheele  familie omstreeks Aller-
heiligen 1588  naa,r  Dordt. Dit bericht uit den fami-
liebijbel  klopt niet met de registers, daar zijn vader
reeds 28 Juni in Dordt was, wellicht moet 1686
veranderd worden in ‘84. Darlid woonde aldaar tot
1602 eu vertrekt evenals zijn vader en broeder Ben-
drik naar ,,Frankrijk  in Parijs”, komt 1604 naar
Rotterdam ten huize van ziju ouders wonen en huwt
aldaar 9 Sept 1612 Alzna  Graven.

D.
E.
F.

Zijn oudste zoon, geb. te Rotterdam 6 Maart 1617
om 8” smorgons.  pretendeert later op een meester-
plaats, waarop hij evenwel geen recht had, daar die
toebehoorde aan zijn nicht. Deze, z[jn 3” kind, werd

*) Het Sermcnt was de vergadering der officieren of hoofdambte-
naren van de munt. De munters vormden een staat in den staat en
konden alleen voor hun eigen rechters terecht staan. Zij hadden vrij-
dom van krijgsdienst en belastingen in welken vorm ook,

a.

b.

c.
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geboren te Rotterdam in de Bagijnestraat.  -- Z@
dochter Hester de Koning Davidsd’  huwt later met
den boekhandelaar en schilder Frans van IIoogstraten
(zie b.).
Samuel van Hoogstraten, de oudste zoon van Dirk
bij Maria de Rolling  IsaaCsdï, werd de meest be-
kende der drie schilders. Hij trouwt te Dordt 18
Juni 1656 met Sara Balen, dochter van Cornel i s
bij Elisabeth Dorsten en alzoo een neef van Matthzjs
BaZelz  Jansz.  (Beschrijving van Dordrecht blz. 1066).
Samuel wordt meester-munter op de 16” Holl. plaats
als opvolger van lsaak de Koning 22 34ei  1666.
Hij schildert de munters in 1657 en nogmaals in
1674,  waarvoor hg 16 gulden per hoofd krQgt; te-
vens was hij dichter. Als provoost wordt hij ver-
meld tusschen 6 Oct. 1669 en 20 Nov. 1676, de
,,Gulden Anotaties” in het archief zijn van zijn
hand, waaruit blijkt dat hij ook in het oude archief
der munt goed thuis wes, althans hij ontdekt zijn
recht op de 2e Brabantsche plaats,  afkomstig van
Adam de Koning, vermeld onder B. In de verga-
dering van de Sermente  bewijst hij 3 Febr. 1674
zijn rechten, waarna hij deze ‘Le Brab. plaats, met
volkomen toestemming van zijn broeder Francois
en zijn zuster Dina,  overdraagt aan den echtgenoot
van deze laatste, namelak zijn zwager Hendrik de
Vos.

De 16e Holl. plaats gaat 23 Sept. 1680 over op
Frans vm Hoogstraten als naastgerechtigde. Uit dit
alles ontstaat een reeks twisten, waarin Fruns zijn
rechten ook op de 29 Brab. plaats blijft betoogen
(hoewel hij zelf tot de overschrijving op de vos had
meegewerkt) en waaraan al deze bizonderheden  zijn
te danken.
Frans ‘van Hoogstraten (IV in Ned. Patr.j,  de boek-
verkooper en schilder, had tot oudsten zoon David ,
die Rledisch Dr. wordt en een jongeren zoon Jan,
die in 1583 21 jaar was. Na door afstand van Sarnetel
in het bezit gekomen te zijn van de 16e HOL plaats,
doet hij alle moeite deze te verkoopen, wat echter
niet geoorloofd was. Clandestiene verkoopen waren
reeds toen echter gebruikelijk. Een eerste openlijke
verkoopactie 16 Febr. 168’3 aan Dirk Spruyt te
Dordt wordt door het Serment geweigerd, omdat
Spruyt ,zoo’n groote familie had”, wat in verband
stond met de vrijdommen. Per request van Nov.
1686 brengt hij als gegadigde aan Jacob Keur, boek-
drukker te Dordt, waarbij als argument ten zijnen
gunste tevens wordt aangevoerd, dat deze drukker
is van den Staten Bijbel.

Tenslotte verkoopt niet  Prans,  maar vraagt S’amuel
vals Hoogstraten 27 Febr. 1688 de plaats te mogen
overdragen op Antonie Repelaer,  den burgemeester
van Dordt, wat gelukt, want wij vinden deze in Juni
1688 als meester-munter op die plaats. Het schijnt
dus alsof Frans zijn verkregen rechten weder aan
Samuel heeft overgedaan, maar in werkelijkheid zal
het geweest zijn om zooveel  en zoo g e m a k k e l i j k
mogelijk geld uit de zaak te slaan in onderling overleg.
Dina v. Hoogstraten huwt Hertdrik de Y’os en over-
lijdt in het boekjaar 1704-1705.  Hendrik was e e n
zeer geëerd man onder zijn collega’s. Knaap bij zijn
zwager op de 16” plaats 21 Oct. 1667, wegens zijn
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bekwaamheid ingeleid in de muntkamer 1658, doet
meesterproef op de ae Brab. plaats 16 Nov. 1676
en sterf t  1706-7.

Tijdens de twistperiode wordt hij 8 Maart 1682
in de Mennonietenkerk,  waar zijn zwager Eram
diaken was, openlijk door deze voor dief gesahol-
den. Deze laatste herhaalt dit 7 Juni 1682 op ,,beel-
tjes kaaidijkje” waar Hendrik de Vos voor weesdief
wordt uitgemaakt.  De Pos eischt alsnu zijn ver-
vallenverklaring van het diakenschap en zal deze

zaak wellicht tot  de verhuizing van Frans 2’. H.
uit Dordt hebben bijgedragen.

Gedeeltelijke bevestiging van het voorgaande is
te vinden in het protokol van Not. J. Verschueren
te Rotterdam 26 April 1679.

Dirlc van Hoogstraten  (111) had dus niets met de
munt te maken en Erans  (IV) heeft daar nooit zijn
meesterproef gedaan, zoodat beider kwaliteit  van
provoost geschrapt moet worden.

Annotaties van de verkochte graven en ,,van die betalinge der Kercken esterick”, overgenomen
uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572-1621,

door H. M I J N S S E N .

(Vervolg van XLVI, 56).

fol. 32 verso. Annotatie der vercoffte groven, op het Choer  begraven Anno 1604.
- Hermen  Otten, van haer  Suster  Nennekens graff ontvangen . . . . X gulden den 16 Maij.
- Van Suster Aeltgen Brants graf%. . . . . . . . . . . . . . X gulden den 6 Julij.
-- Van Evert Coipsz. graff . . . . . . . . . . . . . . . . . . X gulden den 9 Augusti.
- Wilhem Aertsz, van sijn vrou Rijckts  graff . . . . . . . . . . X gulden.
- Rijckt  Henricksz. d’ionge, van sijn vrou Geertgen  graff. . . . . . X gulden.
- Carel Bentijnck, van sijn broder Sanders graff .....................gul.
- Henrijck reijersz., van sijn dochters graff ....................... gul.
- Gijsbert  Henricksz. ............................... gul.
- Lijsgen Wijldemans. ..............................gul.
- Frederick van Nijvelt ..............................gul.
- Gerrit Vl’ulfersz.................................gul.
- Tuentgen van Groningen. ............................gul.2)

fol. 37 verso. Annotatie der vercoffte groven, op het Choer  begraven Anno 1605.
- Henrick reijersz., van sijn dochters graff ontfangen ....... 1111 gl. 111 st., noch V gul-

den XVIII stu.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

fol. 42 verso.
-
-
-

fol. 46
fol. 46 “er=.

-
-
-
-

Van Lijsgen  Wjldemans  graffe ..............
Van Tuentgen van Groningen graff. .............
Van Frederick van Nyvelts graff . ............ h
Van Maes Heijmen graff, ................
Van Joffer Soudenbalch graff ...............
Van Gerritgen Mens van Goten graff ............
Van Germen peters graff ................
Van Elbert  Otten graff ... , .............
Van Gijsbert Henricksz. graff ...............

rest aen Jelis Loichsz.
Van Gerrit Wulfersz ..................
Henrick reijer kijllensz .................
Henrijck vander Schuer .................
Fransgen  vander Schuer .................
Sander Bentijnck, Wilhem  Bentijnck ............

Annotatie van groven in die kerok, op Choer  begraven (1606).
Evert Otten .....................
A g n e t g e n  v a n  Huisteen  . .
Henrick reijersz, van sijn dochters grah 1 1 1 1 : : : : 1 : :

Restanden der Kerckengoederen overgelevert opten 16 Januarij 1607.
Restanten van die groven.

Henrick reijer  Killen ..................
Henrick vander Schuer .
Fransgen vander Schuer  4)

......
: : : 1 : : : : : 1 : 1 1

Sander Bentijnck Willemsz ................

XX gulden.
X gu lden .
X gulden.
X gulden.
X gulden.
X gulden.
X gulden.
X gulden.

IX gulden.
1  gu lden .
X gu lden .

X gulden.
R )
X gulden.
X gulden.

X gulden beta.
X gulden bet.
V gulden XVIII stu.

X gulden.
X gulden.
V 4) gulden betaelt.
X gulden.

2) Deze laatste zeven posten waren niet ingevuld.
8) Deze post is niet ingevuld.
4) Deze naam en de post erachter waren doorgeslagen,



fol. 60 verso.
fol. 61 =Iso.

-
-
-

fol. 66.
fol. 66 “er=.

-
-

fol. 81 yrrso,
-

fol. 87 verso. (1610) Noch 11 groven op het Choer.

fol. 91.
fo l .  92.

fol. 97.

fol. 99 “eTso.

fol. 108”“““.
-

fol. 113.
fol. 114 ye*so.

fol. 116 versO.

fol. 120 reIso.
fol. 121 ycrso.

111

Restanden der kerckengoederen overgelevert opten
Noch aen Restant van  111 graven 18

Henrick re+r Killen . . . . . . . . . . .
Den iongen  Henrick vander  Schuir ......
Sander Bentijnck  Willemsz. ........

11a

18 Januarij 1608.
Jan .
, . . . . . . X gulden.
. . . . . . . X gulden.
. . . . . . . X gulden.

Restanden der kercken goederen overgelevert opten 13 Januarij  Anno 1609.
Noch restanden van groven.

Henrijck reijer kijllen  . . . . . . . . . . . . . . . . . , X gulden.
Den iongen Henrick vander Schuir . . . . . . . . . . . . . X gulden.
Van Grietgen  Bernt Elbertsz., van ein graff op het Choer  ontfangen. X gulden.
Van Jelis Loichsz, van ein kijndergroeffken . . . . . . . . . . 11 gulden VII  stu.

Gijsbert Kgllen  ende Alijt  Aerts . . . . . . . . . . . . . .
Restanden der kercken goederen overgelevert opten 19 Januari  Anno 1610.
Henrick vander Schuer den Jongen. . . . . . . . . . . . .

XX gulden.

XX gulden vant graff op
Choer.

Resta.nten der kerckengoederen overgelevert opten soeven ende twijn-
tichsten Januarij 1612, der pachten van den Jaere 1611.

Item van Geert Killen ende Jan Jansz vrouwen graff rest elck  thien
gulden, maeckt twi,jntich  gl. . . . . . . . . . . . . . .

Ontfanck van die kercken wegen vuer den Jaere 1613 gedaen.
In November lestleden is Joffer Johanna Bentincks opt Choer begraven,

eqde  daer nae den olden Jan Jansz.  v a n  V e e n h u i j s e n ,  Aert  d e n
Begberger,  ende Claes Beeckman, daer van voir ijder betaelt sall
worden thien gulden . . . . . . . . . . . . . . . . .

Restanten van den Jaere ofte Martini 1613.
Henr ick  vand,er Schuijr die Jonghe van een graff opt Choer  als wugt

voergaende reeckening thien gulden . . . . . . . . . . . ,
Item van Geert Killen grafi als wuijt  voergaende reeckening . gul.
Item vant graff van Joffer Johanna Bentincken in Nevember 1613 opt

Choer  begraven : . . . . . . . . . gul.
Item van den olden Aert den Begberger Int eerste Van’  Dice’mb.  1 6 1 3

opt Choer  begraven: . , . . . . . . . . . . . . . gul.
Item van Claes Beeckman in Januario  1614 op ‘t Choer  begraven :

thien gul.
Henrick reijners sall noch van sijn pachti verschenen 1613 Martini

betalen thlen gulden, die hij wolde  corten om dat sijn dochters graff
te vroech was geopent  als boven te sien is . . . . . . . . .

Den achten Martij 1614 is die nije Roester, leggende tegen die Hall,
over gewoegen, door Jan Jansz.  Vetcoeper ende weecht  ses hondert
vijftien pondt.

Des anderen daeghs is die vursz. roester  5) geleijt.
Op Ste. Geertrugden  dagh den XVII en des vurs.  maents is begraven

Joffr: Geertgen  van Oldenbarnevelt,  weduwe van za: Antonis  van
Oldenbarnevelt  ende  i s het eerste lijck, dat over die vurs: roester
is worden gedraegen ;

den VIIen  Augusti Anno 162 t heeft Meinster Henrick Tijmants kiste-
maecker de n{je preckstoell inde kerck  gelevert  op sijn stede.

Ende op dem 1X”” Augusti  wesende op donderdach heeft Johannes
Switterius, onse predicant,  si,inen eersten predicatie  gedaen daer op.

Restanten van den Jaere,  1614 op Martini.
Henrick van der Schuijr  die Jongh van een graf?’ opt Choer als in

voergaende reeckening, XX gl. . . . . . . . . . . . . .
Joff. Johanna Bentiucks ta.n  een graff op’t Choer als in voergaende

reeckening, XX gl. . . . . . . .’ . . . . . . . . . . .

20 - 0-0

4 0 - 0 - 0

1 0 - 0 - 0
2 0 - 0 - 0

2 0 - 0 - 0

1 0 - 0 - 0

1 0 - 0 - 0

10 -

2 0 - 0 -

2 0 - 0 -

“) Zie Woordenboek der Ned. Taal, door R. v. d. Meulen,  13s dl., 1924, kol, 1348:
gegraven grond, ter wering  van dieren.” Zie Verdsm 6; 1612; volg.

,!Aan  den ingang van een kerkhof, boven den weg-



AFBEELDING VAN DE GRAFTOMBE DER ARKEL’s

I N  D E  N E D .  H E R V O R M D E  K E R K  T E  G O R I N C H E M .

Deksteen met de beelden van heer Jan van Arkel  en zijne vrouw, na de opgraving.

(Cliché van den Nederl.  Oudheidkundigen Bond.)

Behoort bij Maandblad ,>De Nederlandsohe  Leeuw”, No. 4, April 1928.

De tombe zooals  die zich na de restauratie in 1917 vertoont.

(Cliché van de Prov. Zuid-Holl.  Archaeol.  Commiss ie . )
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- Lambert  Stypp is den 24 Junij  1614 opt Choer  begraven ,  dae r  van
restXXg1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-0-

fol. 122. Gietgen Tussen is den 17 Novemb. 1614 opt Choer  begraven, rest XX gl. 20 - 0  -
- Het  k i jnd t  van  Cappi te i jn  Wodhui j s  den  20  Novemb.  1614, rest . . 10 -

fol. 122 verBo. Op datte onderschr: is mede geresolveert, datt voirtaen gheen graff
opt Choer  sal geopent  worden , off de 20 gld. daer op gestelt, sullen
opde schup geleijt worden, und van een kint onder 10 Jaeren  10 gl.
und wardt den Custer mits deesen belast, gheen graff te openen,
tenzij  sij voer ende al1 eer de voorn. penningh sen handen vander
kerkmeister in der tijt gelevert  heeft.

Actum ut supra. 6, -

fol. 137. Restanten van den Jaere  1616 op Martini indie  wijnter.
fol. 138 verso. Henr ick  vander Schu+ d’Jonghe  van een graff opt Choer  als in voer-

gaende reeckening XX gulden. . . . . . . . . . . . . . 20 - 0
- Joff.  Johanna Bentincks van een graff opt Choer  als in voergaende

reeckening XX gul. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - () --
- Lambert  Stijp van een graff opt Choer  als in voorgaende reeckening

XXgl..  . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘Lo-o-
- Grietgen  Tussen van een graff opt Choer  als in voorgaende reeok:

XXgl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-0-

fol. 140 verso. Ontfang van wegen de Kerck  over den yaer 1616 gedaen.
- Noch ontfangen van Carell Hollicken graff op het choer  voer den tijt

van thien Jaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx gl.
- Van Henrick Loechsz. ontfangen ind Jan Petersz  van twe groven in

de kerck bij Sunt Anthoniss altaer  . . . . . . . . . . . . 36 -

fol. 146 yerso. De anno 1617.
Extra ordinaris ontfangen van Reijner  van Huisteden van sij vaders

g r a f f  o p  choer  X1X g u l d e n  achtien  stuvers  opte 1 8  Januarij  . . . 19  g l .  - 1 8  st.
- Item noch ein graff op coer daer Evert van Hattem begraven is, dan

nijt betaelt, twijntich gl. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 -- 0 -
(In margine staat naast deze 2 posten, hierboven: ,dese twe posten

en coemen  in dese volgende reeckengng  in  geen  ont fanck  noch
uuijtgift ,  dan sijne evenwel1 tot  vordell  vande  kerck uuijtgegeven.

fol. 147. Uuijtgifft de anno ‘17.
Item noch Jan Evertss eodem die 7) gegeven 16 stuver van Carel

Hollicken graff op het Coer  om dubbelt  to graven . . . . . . 16 stuver.
fol. 148. I t em Jan  Ever t s s  gegeven  van  Ever t  van  Hat tem und  Gerrit van

Huistedens graff op het Coer om dubbelt  to greven  . . . . . . 32 str:

fol. 151 “elso. De anno ‘18.
- Item extra ordinaris ontfanck van Qarrit van Huijsteden  graff op het

choer.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 gl.
- Item van Evert van Hattems graff op het choer . . . . . . . . 20 gl.

fol. 1; =*s”.
Item Enicke Jacob Lubbertsz graff op het choer  . . . . . . . . 20 gl.
Item dem Jonge Ricket Henricksz graff op het choer  . . ‘. . . . 20 gl. -

- Item Regner  van Huisteden sijn wiff begraven .op het choer int graff
daer zijn vader in begraven was . . . . . . . . . . . . . 10 gl.

fol. 166 ve*so. De anno ‘18 8).
Extra ordioaris ontfanck van Reijmer van huisteden van sijn vaders

- graff op het choer 19 gl. 18 stuver op 19 ,January . . . . . . 19 gl. 18 st.
- Item Evert  van Hattem van sijn graff op het choer  . . . . . . . 20 gl.
- I t e m  E n i c k e  J a c o b  L u b b e r t s s  v a n  haer graff op het choer  . . . . 20 gl.

Item den jongen Ricket  Henricksz . . . . . . . . . . . . s,
( W o r d t  v e r v o l g d ) .

6, 31 Jan. 1615.
7) 5 Marti.
s) Onder de ontvangsten van 1619 en 1620 vond ik geen posten van betaalde graven. De laatste rekening en verantwoording der kerk-

meestem werd gedaan op 6 Feb. 1621.
Q, De laatste drie posten waren doorgeslagen.
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Een familieregister Visch-De Lange,
Rotterdam 1620-1736,

medegedeeld door Dr. E. W I E R S U M.

(Vervolg van XLVI, 83).

1686. Op Woonsdach den 24 Maert smisdach ontrent
twalif uren is gestorven neef Willem Spierin
jonste soon van mijn meu ïl~~urin Yisch, in sijn
leeven raedt ende vroetscap ter stadt Delft ende
is begraven op Woonsdach den 28 derselver maent.

1687. Op Saterdach den 29 November smisdach ontrent
twalef uren is gestorven Joost  val& Leezwe  in sijn
leeven getrout hebbende nicht Wilhelmina lI.eesp
en is op Vrijdach den 6 Desember tot Leide  in
stilte begraven.

1688. Op Vridach den 6 Augusti savens ten half tienen
is gestorven Adriaen(a) Blanckers,  huisvrou van
neef Jacob Vredenburch saliger en is begraven op
Woensdach den 11 derselver maent.

1689. Op Sonnendach den 23 Janiwari is gestorven A n n a
Paus, huisvrou van mijn neef Willem Spierin saliger
en is op Vrijdach den 28 derselver maent  begraven.

1689. Op Sonnendach den 7 Augusti amorgens ontrent
7 ueren is gestorven Cor?~elis van Leeurcen,  outste
soon van mijn nicht Wilhe lmina  Weesp  en is
Woonsdach den 10 derselve maent  in stilte be-
graven.

1690 Op den 1 July is gestorven neef Adriynan Vroese
tot Parijs, soon van mijn nicht Cornelia van Berkel
en is aldaer in stilte begraven.

1691. Op den 15 April Sondach voor de middach ten
11 ueeren is gestorven neef Johan Flinck, ouste
soon van mijn nicht Anna van Berkel  en is op
Vridach den 20 derselver maent  begraven.

1691. Op den 19 Mey Saderdach s morgens ten 9 ueeren
is gestorven Pieter Bisschop, soon van mijn meu
Adriyalaa van der Aa, in sijn leven comys geene-
rael van t Colese ter Admeraliteit tot Rotterdam
en is op Saterdach den 25 derselver maent  be-
graven.

1692. Op den 4 Mart Dinsdach savens ontrent 11 uee-
ren is gestorven neef Willem  Prins, ouste  soon
van mijn nicht Laurensia Yisch ende is op Sater-
dach den 8 derselver maent  begraven.

1692. Op den 9 Maert Sondachs smorgens ten 3 ueeren
is gestorven ITilm!/na Flinck jonste dochter van
mijn nicht A n n a  v a n  Berkel  ende is op. . . . der-
selver maent begraven.

1692. Op den 7 Mey s Woonsdach smorgens ontrent....
ueeren is gestorven Dammes  Pesser, ouste  soon van
neef Jan Pesser en is op Dinsdach den 13 der-
selver maent begraven.

1693. Op Donderdach den 22 Janiwary voor de middach
ontrent 11 ueren is gestorven Jacob Yisch ceekar-
taris  deser stadt, eenichste  soon van neef Gewet

1693.

1693.

1693.

116

Pisch  en is op Woonsdach den 28 derserver maent
begraven.

Op Sondach den 26 Janiwary savens ten half 6
ueren is gestorven Huigoo  Lansbergen, soon van
nicht M a r i a  Pisch en is op Donderdach den 29
derselver maent begraven.

Op den 12 Juny Vrydach savons ten half  ses
ueeren is gestorve neef Johan van Berkei!  eenichste
soon van neef Antony  van Berkel  en nicht M a r i a
Prins en is op Woonsdach den 17 derselver maent
begraven.

Op den 11 September Vridach is gestorven hlisa-
bet van Hamel, huisvrou van neef Reinnier van
Buiren  en is op Dinxdach den 16 derselver maent
begraven.

1693. Op Manendach den 2 November smorgens ten. .
uren is gestorven Adriana Jncoba de Groot,  huis-
vrou van neef Ary Prins en is op Saterdach den
7 derselver maent tot Delft begraven.

1693. Op den 17 November Dinxdach s morgens is ge-
storven Bartholomeus van &eeuwe,  jongste soon
van min nicht Wilhelmina Weesep en is op Sa-
terdach den 21 derselver tot Leide begraven.

1694. Op den 7 April Woonsdach voor de middach ten
11 ueeren is gestorve nicht Hillegonda van der Aa
ouste dochter van mijn oom Antony  van der Aa,
huisvrou van J o h a n  v a n  Berkel  saliger, in sijn
leeve ontfanger geeneraal over Hollant en West-
vrieslandt en is op Woonsdach den 4 derselver
maent  begrave.

1694. Op den 18 Mey Dinsdach na de middag is ge-
storven Agata Visch  huisvrou van Denys ver Burch,
eenichste dochter van neef Il7illena Yisch en is op
Saterdach den 22 derselver maent  begraven.

lti94. Op den 23 July Vridach s morgens ten ses uren
is gestorven Xngenasya  vara  Zoele, huisvrou van
neef Jacob Visch saliger en is op Woonsdach den
28 derselver maent begraven.

1694. Op den 2 November op Dinxdach s morgens ten
8 ueren is gestorven nicht Cataryna Prins, jonste
dochter van neef Eeuwout Prins en is op Sater-\
dach den 6 derselver maent  begraven.

1695. Op den 30 January Sonsdach s morgens ses ueeren
is gestorven J a o o b  VVittert, aoon van mijn neef
Adriaen Wittert en is begraven op den. . , Febre-
wary.

1696. Op den 8 Mey Sondach smorgens ontrent 5 ueren
is gestorven Willem Lansbergen, soon van min
nicht M a r i a  Yis& en is op Vridach den 13 der-
selver maent begraven.

1696. Op den 2 Augusti Dinxdach savons  ontrent 8
ueren is gestorven Johan Persser, jonste soon van
neef Johan  Pesser en is op Manendach den 8 der-
selver begraven.

1695. Op den 31 October Smadach savena tot zeeven
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ueoren  is gestorven Dorothea Pessers dochter van
neef Johan Pesser en nicht Adriyana van der Aa,
huisvrou van Gotdart  Willem de Tuil van Seroos-
kerk heere  van Wellant  en is begraven op den 7
November.

1697. Op Donderdagh den 3 Janiwary s morgens ten 6
ueere is gestorven nicht Maria Primus,  ouste dochter
van neef Eeuwout Prins, huisvrou van neeff AIZ-
iony van Berkel en is  begraven op Woonsdach
den 9 derselver maent.

1697. Op den 24 October Donderdach . . . . ten. . . ueeren
is gestorven neef Arent Bisschop, eenichste soon
van neef Willem Bisschop en nicht Anna PI%
en is begraven op. . . .

1698. Op Vridach den 16 Mey na de middach ten drie
ueren  is gestorven neet Adriaan Witlert,  eenichste
soon van neef J o h a n  Witte&  en is begraven op
Woonsdach den 21 derselver maent.

1698. Op Saterdach den 11 October na de middach is
gestorven neef II’illem  Visch, eenichste soon van
mijn oom H u i g o o  Visch  en is begraven op den
16 derselver maent.

1698. Op den 30 April is gestorven Johan de Wilde,
commandeer over fort Frederick Henderick, man van
mijn nicht Adriyana van Buele  en is aldaer begrave.

1700. Op den 2 April is gestorven Elisabet  Bisschop,
eenicht dochter van min meu Adriana va,n der A,
op Fort Frederick Henderick.

1702. Op den 20 April sijnde Donderdag des namiddags
omtrent 6 uuere is gestorven mijn meuy Dorothtaa
Pisch, oud sijnde  76 jaere 4 maenden  en 15 dagen,
de laetste van mijn moeder Elisabeth Vtsch susters
en broeder en is den 25 derselver maent  s’nae-
middags met weynich gevolg begraven in hetselve
graf daer haer moeder suster en broeder voor desen
sijn begraven leggende op het  hoogcoor no. 8 9
siinde  legenwoordig  het bovenste lijck aen de noord-
qde van het graf.

1703. Op den 30 Juny sijnde Saterdach omtrent de mid-
dach is gestorven ons eenigste  soon Ulryck  Harman
de Lange oudt sijnde 19 jaere 3 m. en 4 dagen
en is den 6 July daraenvoigende des naemiddaegs
met weynig gevolg begraven in de Grote Kerck
in hetselve graf daer mijn oom en meuyen Visch
voor desen  syn begraven geweest, leggende op het
Hoog Coer  no. 89 en is het lijck van mijn soon
voorschreven gestelt sen de zuydzijde  Tan het voor-
schreven graf op de tweede diepte.

1704. Op den 13 October des nagts tusschen twaalf en
een ueren is gestorven mijn vader L a u r r i s  d e
Lrtnge  out sìjnde 75 jaren 10 maenden  en 2 daegen
en is den 18 daeraenvolgende  des naemiddags met
weynich gevolg begraeven in de Groote Kerk in
een nieuw graf bij denselven in sijn leven ge-
kocht leggende in Trans no. 139.

1711. Op den 30 Mey des avonts tussohen 8 en 9 uyrre
is gestorven mijn huysvrouw Maria van Zoelen,
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oudt sijnde 49 jaeren  4 maenden  en 22 dagen en
is den 4 Juny daeraenvolgende  des  naemiddags
met weynig gevolg begraven in de Groote Kerck
in hetselve  graf daer mijn oom, Marya Visch en
andere vrunden alsmede mijn soon Ulrich Harman
de Lange is begraven geweest, leggende op het
Hoog Coer no. 89 en is mijn huisvrouwe lijck ge-
stelt boven op de kist van mijn voornoemde soon
aen de zuydzijde van het voorschreven graf staende
aldaer de bovenste kist.

Op den 20 .Jannuary ao 17 12 ben ick Jacob de Lange
voor de tweede mael in den huwelijcken  staet getreden
en getrouwt met vrouwe Anna van de lIj’e,*ke  wede van
de heer Dirk Rogiers  zaliger voor den Gerechte van
Kralingen.

1707. Op den 18en Maert des namiddags tusschen vijf
en zes uerren is gestorven mijn broeder Arnoldtcs
de Lange,  out sijnde 41 jaeren 7 maenden  en 3
daegen en is den 23 daeraenvolgende  begraven
in de groote kerck des namiddags in den Trans
in het nieuwe graf en is bij sijn vader geleyt no. 139.

1718. Op den 6en Jannuarij  des middags omtrent twaelf
ueren is gestorven mijn broeder Jacob de Aange
out sijnde 61 jaeren 8 maenden  en 16 daegen en
den 10 daeraenvolgende  in de Groote Kerck op
het hooge coor  in hetselve graf, daar sijn soon
en eerste vrouw in leggen begraven no. 89.

1719. Op Woensdag den 21 Juny 1719 is getrout mijne
eenige  dochter Helena van IVijckersloot  met Hen-
drick  van der Schelling jongste soon van A l e t t a
Synjoor  en Dirk van der .Schelling. \ ,

1720. Op den 3on July des middags ontrent  twaelf ueren
is gestorven mijn suster Elisabeth de Lange out
sijnde 6 daegen minder als  61 jaeren en is op
den Sen July daeraenvolgende, t welck haer  ver-
jaardag was,  in de groote kerk des namiddags
in den Trans in het graf, daer voor dezen mijn
moeder saliger en mijn inan zaliger in gelegen
hebben, doch is nu geruimt en het gebeente in
een kissje gedaen, begraven; dit graf is in den
Trans ontrent de deur van het Amsterdamse veer
en onlangs een nieuwe sarck daar op geleyt no.
126  en staat op de naem van mij : Sophia de Lange.

1720. Op 22 July des morgens tusschen 2 en 3 ueren
is gestorven mijn eenige  dochter Helene  van Iliijc-
kers loot ,  out sijnde 30 jaeren vijf maenden  en
19 daegen en is begraeven op den 26 daeraen-
volgende in het selve  graf bij mijn suster Elisabeth
de Lange 17 daegen daerna; nu is in dit  graf
noch een plaets ledig.

1722. Op den 20 Augustus ‘des namiddags kusschen  vijf
en ses ueren is gestorven mijn suster  Maria Sloos
wede. van Arnoldus Vroombrouck out sijnde  73
jaeren en vijf daegen  en  i s  op  24  daeraenvol-
gende  in de Prinsekerck begraven.

1729. Op Maandag den 18 July 1729 des morgens on-
trent 2+ uuren is alhier te Rotterdam gestorven
mijn schoonmoeder Sophia de Lange, weduwe van
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wijlen Cfel.& tjati U’ijkerslooii  oud zijnde 68 jaeren
8 maenden  en 11 dagen (zijnde gebooren te Noord-
wijk den 7 November 1660) en is den 22 July
1729 begraven in de Groote Kerk in den Trans
in het graf no. 125 (op haer naem staende) als
hiernevens gemeld, dat nu vol is.

1730. Op den 25 Meij des morgens tussen 9 en 10 uuren
is meuy Adriana  de L a n g e  (geboore tot  Gouda
op den le Juny 1667) gesterven tot Rotterdam aen
een quinende en langduurige ziekte in den ouder-
dom van 62 jaare  11 maende en 8 daagen  en be-
graeve in de Groote Kerk op het koer den 30
Meij en heeft bevoole dat haar graf niet mag ge-
oopent  werden voordat er dertig jaaren verloopen
zijn.

1734. Op den 1 Februwarij  is gestorven mijn eenige
soon Laurens de Lange van een langdeurige syeckte
van 16 maende snacht  te twee eure en het graf
moet in geen dertig jare  geopent  worden ,  was
out. . . jare. . . maende.

1’736. Op den 29 September is gestorven mijn jongste
doch te r  &!argareth  de Lange van een q u y n e n d e
syeckte en was out. . . jare en. . . maende .

Het volgende staat op een los blad, dat geschreven
is door Sophia de Lange, weduwe van Gerard van Wijc-
kersloot.

1Mïjn broeder Jacob de Lange is gestorven van een
sware geelsucht  op den 5 Januwary 1718 in den ouder-
dom van ontrent 62 jaeren.

Mijn suster Elisabet  de Lange in den ouderdom van
61 jaeren  en is op haar geboortedag begraven Ao 1720
den 8 Julij na een langduerige sieckte van 33 weecken.

Mijn eenige lieve en seer beminde dochter is gestor-
ven 19 dagen na mijn waerde suster van een swaere
hevige koors en onlijde pijn die haer binnen vier dagen
wech  nam, welcke  schielycke doot mijn droefheyt seer
heeft vermeerdert, is gestorven in den ouderdom van
30, jaeren  en vijf maenden  en 19 dagen nadat sij 1 3
maenden  was getrout geweest.

Mijne suster Maria #loos wedo van Arnoldus Vroom-
brouck  is gestorven op den 20””  Augustus 1723 van een
watersuchtige sieckte van 8 weken in den ouderdom
van 73 jaeren.

De weduwe van mijn broeder Jacob de Lange is ge-
storven op den 6 en Maert anno 1763, nadat sij ruim een
jaer een accydent sen haer borst hadde  gehadt, in den
ouderdom van 63 jaeren.

Myne nichte  Maria de Lange outste dochter van mijn
broeder zaliger ArnoldaLs  de Lange is gestorven op den
29 Maert 1725 in de kraem doe sij 9 dage out was in
de kraem, nadat sij ontront 3 jaeren  was getrout ge-
weest en heeft 2 kinderen nagelaten, beyde dochterjes
een van anderhalf jaer en een van neg0  dagen, ‘t welck
al weder nieuwe droef’heyt veroorsaeckt in de gantsche
familie.

Op de achterzijde staat:
Hillegonda Code  wed0 Verheecq woont tegenwoordig

op de Zeedijck  ten huise van meester Willem Walbeeck
het t’ huis 1) van de Stormsteeg.

1) Wellicht is bedoeld: het tweede huis.

Het volgende staat op een los blaadje, dat geschre-
ven is door Cornelia van Geel, weduwe Brnoldus  de
Lange.

Maria de Lange 29 Maert 1725.
Laurens de Lange I Febr. 1734.
Nargareta de Lange 28 September 1736.

KORTE MEDEDEELINGEN.

De Havezathe ,,De Woolbeek”
en hare oudste bewoners.

(XLVI, 66-74.)

In de oudste schepensignaten van Arnhem komen eenige
acten voor over de van Keppel’s, welke door Baron van
Keppel in zijn boven aangehaald art ikel  besproken
worden.

Aangezien die acten waarschijnlijk nog eeuig  nieuw
licht werpen op de daarin genoemde personen, deelen
wij den inhoud ervan hieronder verkort mede.

Profesto  annunciatio beste  Marie virginis (24 Maart)
1427.

Derick van Keppell  geheiten van deti  Wolbeeck  en Mech-
telt, zijn vrouw, dragen over aan heer Johan B o u t
(priester) de helft van huis en erf gelegen aan Wqnant
can Arnhem’s gevel, waar Yijnclnt  vtiornoemd  één voet
erfs buitenwaarts van behoudt en gelegen eenerzijds
,tusschen de beek”. De andere helft van het huis is
van Otto van Bymmen.

Schepellsignaat  vcl~  Arnhem,
dl .  1427-1428,  f” 6”““.

Feria sexta post Mathie (26 Febr.) 1451.
Derc van Keppell  van den Welbeke  en jouffr. Johanna,

zijn vrouw, voor hen zelf en voor hun erfgenamen,
verk la ren  da t  he t  k loos te r  van  Bethanië hun af-
gekocht en afgelost heeft de helft van 18 oud0 schilden
rente ‘s jaars, di0 Bartolt  van Laltgen en hij Derc jaar-
li jks trekken uit  het goed Cleyn Presinchave ,daar
het klooster van Bethanie op getimmerd staat” en zoo-
als Bartolt  en hem de geheel0 rente van 18 schilden
aangekomen en aanbestorven was door dood0 van jouffr.
Geertru@ van Gymmen.

Volgen mededeelingen  over de goederen, waaruit de
resteerende helft der 18 schilden geheven worden.

Schepensignnat van BrIlhem
ai. 1451, f” 6”“o.

Dominica Letare  Jherusalem (31 Maart) 1454.
Derick r.an Keppell van den Wolbeke  en Robardl,  zijn

zoon, dragen over aan Nechtelt,  huisvrouw van wijlen
Btrrtolt  wan Lnngen, hun helft van ongeveer 3 morgen
land, gelegen in de Mdt)rssch,  welk land Gijsbert  v a n
Deest nu in pacht heeft en waarvan Mechtelt  voornd.
de wederhelft bezit.

Schepensiguzaat  ‘vwn Arnhem,
dl .  1452-1456,  f” 57.

Feria secunda post Letare Jherusalem  (1 April) 1454.
DeTi& van Keppell uan den IVolbeke  en Robert, zijn

zoon, dragen over aan Herbert Wolf, ten behoeve van
het Hospitaal van St. Eatherina (te Arnhem) den eigen-
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dom van een hof, gelegen aan St. Katherina Camp, met
den halven tijns van 5 hoven daarbij gelegen.

Schepensignaat ual1 Arnhem,
dl. 1452-1456’,  f”. 57.

W. W. v. R.

Een onuitgegeven wapenboek?
Resolutien  van HHM. 13-9- 1676.
Is ter vergaderinghe gelezen de requeste van Johall

Laroche, luytenant van de compagnie grenadiess van
sijne Hoogheid den Heere Prince van Oranje, houdende
dat den Suppliant met groote kosten en moeyte hadde
weten bij den anderen te colligeren alle de wapens va.n de
notabelste Familien deser  Vereenigde Nederlanden met
hare alliantien, ende alles wat daaraan dependeerde tot
groot ligt en voordeel van de voorschreven Familien,
werdende  alles distinctelijk daar inne geobserveert, dat
den Suppliant genegen was deselve in copere Platen te
laten snijden en drucken alsmede uyt te geven, versoe-
ckende  om gealligeerde redenen dat HHM. den Suppliant
geliefden te begunstigen met derselver octroy om de
voorsz.  wapans in coper  gesneden voor den tijd van 16
jaren alleen te mogen laten Drucken,  uytgeven en bin-
nen de geunieerde Nederlanden verkopen, met verbod
aan allen anderen enz. Waarop gedelibereert zijnde,
hebben de Heeren gedeputeerden van de Provincien  van
Hollandt  en Wertfriesland en van Zeeland de voorsz.
request copielyck overgenomen om in den hare breder
ghecommuniceert te werden.

P. N. VAN WALCHKEN.

Het wapen der Zeeuwsche familie de Jongh.
Een niet  onaardige bevestiging der bewering van

Dr.  W. Meyer in de periodiek Nederl .  Arch. voor
Kerkgeschiedenis, dl. 11 afl. 2, nieuwe reeks blz. 203-

209, als zou het omgekeerde antieke cijfer 4, in de
wapenkunde als huismerk gebezigd, de Oorspronkelijke
beteekenis gehad hebben van het Christus-monogram,
gelijk dat o. m. veel in de Romeinsche catacomben
wordt aangetroffen, kan men vinden in het familie-
wapen der Zeeuwsche familie de Jongh.

Een afbeelding in kleuren van dit wapen treft men
aan in Nederland’s Patriciaat A0 1927 t. o. blz. 223,
waar de hoofdwapenfiguur wordt beschreven als een
,koopmansmerk.”

M. i. hebben we hier met een fraai voorbeeld te doen
der symboliseering van de begrippen geloof (het bovenste
gedeelte van het koopmansmerk, de omgekeerde 4 met
dwarsstaaf), hoop (het anker-uiteinde van het merk) en
liefde (het brandende hart), hetwelk tegelijkertijd de
bewering van Dr. Neyer staaft.

NIEUWENKAMP.

Toussaint.
(XLV, 341 en XLVI, 25).

In het Ned. Herv. lidmatenboek van Franeker vindt
men nog in een ledenlijst van 24 September 1730 ver-
meld, dat het echtpaar Johan Philip Ioussaint-Maria
Cathnrina ,Jeson woonde aan de Noordzijde van de Voor-
straat, waarbij is aangeteekend, dat Johan Philip TOUS-
saint  overleed 18 Januari 1740.

Verder komen in dat zelfde boek in een ledenlijst
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an 23 September 1742 voor, wederom aan de Noord-
ijde van de Voorstraat: Maria Jeson, Wed. Toussaint,
let de beschrijving ,obiït 16 Februari 176&“,  en hare
uster:  Johanna Elisabeth Jesova,  Wed. 8. Verhoeuen,
ie 29 April 1733 met attestatie naar Harlingen was
ertrokken, doch 16 Maart 1737 met attestatie weder
ras ingekomen ,van Harlingen, bij haar zuster aan de
.oorstraat”.

IDEMA QREIDANUS.

VRAGEN EN ANTWOORDEN..~~
Beekman-ter Laer. Cftertruid  Beekmun huwde te Zwolle

2 Juni 1724 met Di Rhijnvis Feith. Zij was eene dochter
an Jala  Beekmarl  en van Swae?aiie ter Laer. W a n n e e r
n waar trouwde dit  echtpaar en wie waren hunne
uders en grootouders ?
Belatveld. A. E. RAHUSEN.

Berckhout. (XLII, 60). Uit de doop-, trouw- en be-
raafregisters van Poortugaal kon ik het volgende sa-
ienstellen  :
1.

11.

11.

Jan Berckhout X A+aeu2je Hendriks  Groenendijk
(haar lijk aangegeven 6 Nov. 1732).

Kinderen: 1. Klaerl$  JansBerckhout,j.d. van Roon,
16 April 1729 aangifte om te trouwen met K l a a s
Corla.  Vermaal, j.m. van Poortugaal.

2. MaerGe  Jans Berckhout,  lijk aangeg. 20 Dec.
1773, gehuwd met prouter Sprujyt.

3. Jacob Jansse Berckhout, zie 11.
Jacob Jausse Bercklaout  X Ar!jaenGe Pieters Blijdorp
(lijk aangeg. 28 April 1762).

Kinderen: 1. Jan Jacobse Berckhout, gedoopt
4 Juli 1734, lijk aangeg. 10 Naart 1736.

2. Jan Jacobse Berckhout, zie 111.
3. Pieter Jacobse Berckhout, zie IIIbis.
4. Arvaantje Jacobse Berckhout, ged. 4 Maart 1736,

16 April 1763 aangifte om te trouwen met A a r t
Steenhoek, meerderj. j.m., geb. van Carnisse en
won. te West IJsselmonde.

6. Ary Jacobse Berckhout,  ged. 9 Aug. 1744.
Jan Jacobse Berckhout, ged. 1 Febr. 1739, 29 April
1768 aangifte om te trouwen met Pietertje Pieters
Noortsij,  j.d. geb.  van Cha,rlois.

Kinderen :
1. Aryael$‘e  Jansse Berckhout, ged. 26 Maart 1769.
2. Pieter Jaljsse  Bel-ckhout, ged. 27 Mei 1770.
3. Janna  Jalasse  Berckhout,  ged. 16 Nov. 1772.

Ubis.  Pieter Jacobse  Berckhout, ged. 17 Dec. 1741,13  Juni
1766 aangifte om te trouwen met Diiaria Aryensdr.
de Jong, geb. v. en won. te Ridderkerk.

Bovenstaande gegevens zijn eenige jaren geleden ook
medegedeeld  aan: L. Berghout, 757 27th street, Ogden,
Jtah, U. S. A., die wellicht meerdere gegevens kan geven.

Poortugaal. A. VAN DER POEST CLEMENT.

Blijenburgh(van)-Duym.  DB Jerphaas Benjamin
a n  Blijenburg  is in 1727 te? geboren als zoon van
17icolaas val Blijetlburgh  ( j .m. te Geertruidenberg) en
!eertruy  Duym, op 13 Februari 1705 te Arnhem gedoopt:
Vaar trouwde dit echtpaar en wie waren de ouders
an den echtgenoot?
Bentveld. A. E. RAHUSEN.
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Boon. Wie kent het wapen van Jacob Janse Boon,
procureur en burgemeester van Fijnaart f 16601

8. Mr. J. C. N.

Bosson  (de)-van Ercom. De 8 kwartieren gevraagd
van Johanna de Bosson, geb. 29 Augustus 1760, doch-
ter van Dirk en Anna Cotnelia  van Ercom. Zij was
gehuwd met Oocert  Adriaan van Hoey Schilthouwer.

Voorschoten N. VERNBDE.

Broeckhuyzen (van)-Bogaert-van Honthorst. Aan-
vullingen verzocht, vooralin  zake het huwelijk v. Broeclc-
huyzen-Boogaert.

Franchoys Danielsz.  van Broeckhuyzen, schepen van
Gorcum 1569-70 (Navorscher).

Door de overeenkomstige namen is wel af te leiden
dat tot dezeltde  familie behoort:

1. . . . . ~~12  Broeckhuyzen te Utrecht, huwt . . . . Boo-
gaert (een dr. van Gerrit Boogaert en Weyntje vun

11.

‘.

Honthorst).
Dat dit echtpaar Boogaert-Honthorst de groot-

ouders van IIzijn, blijkt uit Prot. Not. Gerrit van
der Hout, Rotterdam 10 Apr. 1653.

De familie uan, Honthorst wordt te Utrecht aan-
getro%en.

Zoon :
Franchoys van Broeckhuyzen, huwt als j.m. van
Utrecht te Rotterdam 23 Sept. 1607 Aeltje Adriaensdr.
van der Mij, die ald. 7 Oct. 1646 sterft, wonende
op de Botersloot.

Zij was een dochter van den vroedschap en burge-
meester -van Rotterdam (1608-1610),  dun haring-
reeder  Adrinen Cornelisz van der Mij (ook wel ge-
noemd Yisch  naar zijn grootvader van moederszijde
Adriaen Cornelisz. Pisch)  en van Pleuntje Jansdr.

F. van B. is te Rotterdam zijde-lakenkooper en
in 1664 eerste opziender van de gebouwen der
Remonstranten. Benevens eenige  smalle ambten be-
bekleedende, was hij 1646,47  schepen van Rotterdam.

De afbeelding van .z[jn schepenzegel in Unger
vertoont het geschakeerde kruis, nu gevoerd als een
kwartier in het wapen van der Pot.

N. B. In een N. S. genealogie wordt aan Fr. van
B. tot  vrouw gegeven en als moeder van zijn
k i n d e r e n  AZida Jausdr. Hartman.  Dit  berust  dus
wel op een misverstand, bovendien wordt geen Alida
genoemd onder de kinderen van Jan Hartman,  die
een broeder zou zijn geweest van den bekenden
kapitein Hendrik Hartmnn.

Kinderen :
111~.  Apolonia Franchoysdr. van Broeckhuyzen, aanget.

Rotterdam (stadstr.) 3 Oct. 1647, ondertr. Amersfoort
10 Oct., huwt Rotterdam 12 Nov. 1647 Nr. J o h a n
van Bilderbeeck, in dat jaar oud-burgemeester van
Amersfoort.

111~  en IIIb worden, met aanduiding als kinderen
van Franchoys, broeder en zuster genoemd, 2 Oct.
1647, Not. Jacob Duyfhuis, Rotterdam; hij als wo-
nende tot Amsterdam.

‘IIIb. Daniel van Broeckhuyzen, geb. 1613, aanget. Am-
sterd. 4 Mei 1641, oud 28 j., als j.m. van Rotterdam
en won. H e e r e g r a c h t  m e t  Cathnrina  Bleau, een
dochter van Willem Jansz. Bl., den beroemden car-
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tograaf en van Maritje  Cornelisdr. (in de aanteeken-
acte wordt nl. als haar zuster genoemd Christina
B l e a u  op ‘t Water en later als voogd van haar
zoon Joan Bl. Dit zijn de kinderen van den carto-
graaf, zie Elias 1, blz. 474).

Uit dit huwelijk:
IV. Nr. Willem  van Broeckhu~yzen,  geb. 1643. Zie over

hem verder Ned. L. 1926-64-245.
Newton Ceratre  Mwss. ï5. b. A. WILLIAM J. HOFFMAK

Burgemeester. (XLVI, 89). Zou wellicht Doetinchem
de plaats van herkomst kunnen wezen? Althans zijn
ald. ondertr. 9 NO\*.  1799 Caaimir Frederik van Qulderaer,
le luit. art. Bat. Republiek en Anna Elisabeth Burge-,
meester. Het huw. had den 24 Nov. d. a. v. plaats in
tegenwoordigheid van de ouders der bruid, die 19 jr.
telde en te Doetinchem was geboren.

Voorburg. N. G. W.

Cool. 13/11/1717  ondertrouwd te Schiedam: Leeradert
Janse  Cool,  j.m., geadsisteerd met zijn oom Cornelis
Theunisse Black,  met A e g j e  Claes  t’ova  de Lecq,  j.d., van
Cape1 op d’Yse1,  wonende aldaar, geadsisteerd  met Claes
van de Leep, haar vader.

Hoe sluit deze Leehdert Janse Co01  aan bij het ge-
slacht Cool,  beschreven in N. P. 1927-114/128?

Enschede. STRAATMA~.

Coomans. Welk wapen voerde het geslacht Coomaqas,
waartoe o, a. behoorden : Adriaen Janse C., burgemeester
van Fijnaart f 1630; Adriaen Huiberts C., schepen-  van
Glundert 1676-1716; Huilert  Pieters C., burgemees te r
van  Clunder t  f 17101

A. Nr. J. C. N.

Drent(h). Alle gegevens betref.fende  dezen familienaam
dragende personen en door hen ev. gevoerde wapens
zijn mij welkom.

Een familie Drent  in Friesland, afkomstig van Narum
(Gr.), voert: In zi. 3 zw. kruisjes 2-1. Ht. e. kruisje.
Dekkl. zi.-zw.

Omstreeks het midden der 18” eeuw leefde te Workum
een burgemeester Drent, ook Drint geschreven. Is zijn
wapen en afstamming bekend?

_Leeuzarden. NIEUWENKAMP.

Gen(d)t  (van). Nadere gegevens gevraagd omtrent
Pieter ~UU Gen(d)t,  die tr. Eva Merens, geb. Hoorn 22
Juli 1666, dr. van Mr. Meyndert en Brigilla  de Groot.
Is hij wellicht 1660 geboren als zoon van Johan, bur-
gem. van Enkhuizen en Margaretn Swaeroog  (Ned. Fa-
milieblad 1885 pag.  99), of uit het huwelijk  van Heb-
drick  en Anna Blaauhulck, waaruit Grietje ged. Enk-
huizen 2 Juni 1656 ?

Een Ms. geslachtsregister Van Hoolwerff noemt hem
burgem. (1691) en raad van Enkhuizen. Zijn weduwe
hertr. (att. om aan huis te trouwen Hoorn 7 Sept. 1698)
Mr. Pompejus de Roovere.

Hamburg. A. N ERENS.

Groeneveld-Grijse.  Ockje  Groeneveld, geboren te Jom-
gum den 28 Jan. 1748, was eene  dochter van H i n r i c h
Groeraeveld,  heer van Diinenbroek  en van O c k e  Grijse
(Griesen). Wanneer en waar trouwde dit echtpaar en wie
waren hunne ouders en grootouders?

Bentceld. A. E. R A H U S E N.
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Ham (ten)-van Voorst. (XLVI, 91). De vraag kan ik
gedeeltelijk beantwoorden.

Johannes Cornelis ten Ham is geboren te Venlo 31
Jan. 1819 (niet 1821). Zijn vader noemt zich in de akte
Cornelis va11  Heycop ten Ham en was toen 34 jaren oud.
In 1820 geeft hij te Venlo het overlijden aan zijner
moeder. Hij was toen 36 jaar oud, wordt genoemd deur-
waarder van de dwangbevelen der directe belastingen,
wonende te Venlo. Zijne moeder Sara Cornelia van
Heycop, 68 jaar oud bij haar overlijden, was geboren
te Amsterdam en overleed te Venlo 1 Nov. 18JO op het
Maasschriksel als weduwe van Joannes Cornelis ten Ham,
in leven predikant bij de Hervormde gemeente te Veld-
hoven, dochter van bornelis  vnn Heycop en wijlen S a r a
Pielat.  Iets naders is in den burgerlgken  s tand  over
deze familie niet te vinden. Tevens dien ik op te mer-
ken dat een plaatsje Beycamp tegenover Veldhoven
ligt. Zou de familie Heycop hieraan haar naam ontleend
hebben?

De volgende Kath. familie Zen Ham komt ook te
Venlo voor: Hendrik Yen Ham, geb. te Amsterdam 13
Nov. 1794, overl. te Venlo 17 Dec. 1857, zoon van
Hendrik Ten Ham en Johanna Schouten. Hij huwde 4
Oct. 1863 te Venlo met Carol&a Dungelhoeff, geb. te
Venlo 27 Januari 1794, overleden te Venlo 11 Juni
1870, dochter, van Iheodorus Dungelhoeff en A n n a
Maria Christina Willems.

De miniatuur-portretten dezer echtelieden bevinden
zich in bezit  van Mej.  Josephine van der Grinten,
Klaasstraat, Venlo. Of er verband tusschen beide families
bestaat weet ik niet. Nadere inlichtingen over deze fa-
milie kan denkelijk Louis van der Grinten-Harte, Ma-
thenesserlaan 234, Rotterdam verschaffen.

Venlo. JAN VERZIJL.

Hasselaer. (XLV, 188). Hier heerscht verwarring.
Ja,& Schreuder, raad ordin. van N. I., pres. Weesmees-
te ren  t e  Bar,“, werd 17 Jan.  1769 in de Holl. K e r k
aldaar begr. Hij X Clara  Qee&uyda de la Haye,  d i e
8 Oct. 1769  in die kerk werd begr. Hun jongste dr. is
Christina Bastiana Schreu,der,  die met haar le4 man J a n
Cfeorge Daniel Hasselaer 31 Jan. 1770 te Bal,“. test. voor
Nat?. L. Rolff. Hij was onderkoopman en 20 adm. graan-
magazijn, zn. van den te St. Aubin wonenden M a u r i t s
Anthony H. en Louise Verdelha,n.

Op 14 Dec. 1769 kregen J. GI. D. Hasselaer en C. B .
Schreuder van 0. G. permissie om te x. Zij hertr. Dr.
.7an  Jacob Meyer, van Colombo.

De oudste zoon van Jan Schreuder en C. Q. de la
Haye is Cornelis Valentijn S. Van een huwelijk Schreu-
der X Elisabeth Hasselaer is hier niets te vinden.

Yelt. B. v. T. P.

Hauss. De gep. kap. der administratie van het Ned.
Ind. leger F. \V. Haus toonde mij eene genealogie van
het geslacht von Hauss, afkomstig van het riddergoed
Haus in het graafschap Berg, voerende tot wapen op
zilver een dwarsbalk, waaroverheen drie rechterschuin-
balken. De genealogie was destijds vervaardigd door den
heer M. A. van Rhede van der Kloot.  De volgende
stamrbeks was er uit samen te stellen.

1. Willem con Hauss, geb. circa 1450, X 2llargaretha
vota Quadt tot Yoorst.

11. Willem L’OU  Hauss X Elisabeth von Wirtckelhausen.

III.
IV.

V.
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Henrich von H. 1545 X 1535 Margret ren der Lage.
Adolph  co11  H . 1699 X Elisabeth vapa Meeckeren,
erfdr.  van Rees.
Bernd von H., heer van Nierhoven, geb. 13 Juli
1692, f 3 Dec. 1646, X Hendrirta Voigt von Elspe,
t 1639.
Johan Ber/,d von H., heer van Nierhoven 1670, X
Amaa Heladrina Margrieta con Neulloff  tot Rhade.
Henrich Steffen Ernst von H., heer van Nierhoven
en Heyde, Y 12 Juli 1696 ldn ElisaOetlz  Wilmina
Yoigt ‘von Elspe.
Frederick von Ei., heer van Nierhoven en Heyde,
X een dP. van Johan Matthius von der Recke tot
Heyde.

er eenig verband tusschen den sub. VIII genoemde
Sn een zekeren officier Haus of von Hauss, die bij
Burgos gesneuveld is in het leger van Napoleon?

Een zoon van dezen zou wezen:
Franz Joseph (v.) Haus(s),  uitgeweken naar Zwitserland

on gehd. met Barbara Felar.
Hieruit :
Henri Buillaume Leolaard  Haus, geb. Breda 21 April

1806, X Anna Geertruy  Stutterheim, geb. ‘s-Gravenhage
27 April 1806.

Ouders van :
Johau Erançois Haus,  geb. ‘s-Gravenhage 16  Maart

1832, X Cornelie Jeanne  rarkevisser.
Ouders van :
Frans Wille,m  Haus,  gep. kap. admin. O.I. L., X Sema-

rang 9 Juni 1904 Jeanne  Louise Adolphine  Margaretha
can Zuyle?a,  wonende te Mr. Cornelis, Laan Wedana 11.

Ouders van :
Johan Francois Haus, geb. Willem 1 21 Nov. 1906.
Aanvullingen enz. zijn zeer welkom.
Welt. B. v. T. P.

Hoogendijk. Aletta Cowelia  Hoogend,ijk,  gedoopt 28
Augustus 1746 te Hellevoetsluis, dochter van Adrianus
Hoogendijk  en Johanlaa  Slraatman, huwde . . . . te . . . .
met . . . . geboren . . . . te . . . . zoon van . . . . en . . . .,
uit welk huwelijk . . . .

Zij leefde nog op 17 Mei 1786, toen haar moeder,
Johanna Straatmala,  begraven werd te Brielle, nalatende
2 zoons en 1 dochter.

Enschede. STRAATMAN.

Jongeneel. Is er verband en zoo ja welk, tusschen
Cortlelis  Cornelisz.  alias Jongenee v a n  S c h e v e n i n g e n ,
schepen van ‘s-Gravenhage 1560-62, 67, vroedschap
1646, 66 (zie Wap. 1905, blz. 208) en Cornelis Cornelisz.
Jongeneel de Jonge, regeerend burgem. van Rotterdam,
t aldaar 17 Maart 1640 (vgl. Gen. Herald. Gedenkw.
in de kerken van Zuidholland 11 blz. 334 no. 77; vgl.
ook ibidem blz. 390 no. 408) ei is er verband tusschen
deze en Cornelis Cornelissen  Jongeneei, wiens vrouw
begr. is Ottoland  11 Oct. 1636 (vgl. a. v. 11 blz. 269
sub no. 2) en de Jongeneel’s  uit Oud Alblas (vgl. a. v.
11 blz. 271)?

11.elt. B. v. T. P.

Krieger  Schumer.  Dr. Hendrik Krieger Schuiner, ge-
boren te Amsterdam 19 October 1797, studeerde 1813-
17 aldaar en werd 30 September 1818 bevorderd tot
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heel- en vroedmeester. Hij is gehuwd eerst met Stro
Elisabeth Noordhoorn en daarna met Catharina Smit,
weduwe Vaster Pas Visser.

Gaarne wil ik weten de namen van zijne ouders en
bijzonderheden omtrent zijn leven en maatschappelijke
positie. Hij is overleden te Amsterdam 20 October 1864.

Zaandijk. G .  J. HONIC~.

Marchant(d). Geboorte-datum en -plaats gevraagd van
M a r i a  _2U. Zij is  waarschijnli jk eene  dochter uit het
huwelijk, 26 Febr. 1706 te Amsterdam gesloten tusschen
Jacob  &Z. en Jorina Copyn. Zij trouwt 10 29 Mei 1736
te Alkmaar met 1Mr. Arend Klaver, notaris aldaar en
20 24 Dec. 174!!  aldaar met 1Mr. Adriaan Baert.

Amsterdam. A. MKPENS.

Nieuwenhuizen. Wie waren de ouders van Pieter
Nieuwenhuizen, die tr. te Haarlem 31 Oct. 1728 (Herv.
kerk) met Alida oan Rijn, en vervolgens in de Groote
kerk aldaar 6 Juli 1729 gedoopt als ,,bejaarde” E(chte)
M(an) van Haarlem (get. Jan ‘0. Bronkhorst)?

‘S-CY?-. v. D. H.

Schouten. (XLIV, 93). G’ertrude  Cornelia  Schouten X
Mathias van Bree voerde: go. m. e. ro. dwarsb., verg.
v. 3 aanz. ro.  ossenkoppen. Ht. :  een ro.  aanz. ossen-
kop tuss. go. vlucht. D. R. go. zw. L. go. ro. - Bibl.
Royale, Brussel, Collection Goethals, Tome 1181. Als
kwartier van A. A. J. 8. T. comte d’0ultremont.

Breda. STEENKAMP.

Spoor (van der)-Vermander, Op 27 Mei 1731 trouw-
den te Dordrecht Cfovert  can der Spoor, gedoopt te Dor-
drecht 14 April 1708 als zoon van Jacob von der Spoor
en Jartnetta  van Trigt, en Alida Yermander,  dochter van
Isaac  Permander en Anna Pergelius. IIf’anneer  trouwden
hunne ouders en wie waren de grootouders9

Bentveld. A. E. RAH~TSEN.

.Trompetter.  Geboorte-datum en -plaats gevraagd van
Quurtje 5?., die 2 Febr. 1846 te Schagen overleed, oud
84 jaar  en 10 md., als wed. van Oerrit  .van Bentem,
aldaar. Zij behoorde tot de Herv. Kerk en is waar-
schijnlijk geboren in Hollands Noorder-Kwartier.

Amsterdam. A. MERENS.

Visser-Peters. Op 27 December 1’722 trouwden te
‘s-Gravenhage Barent  Visser, j.m. van Deventer en Alida
Peters. Wie weet meer bijzonderheden aangaande deze
families 3

Bentveld. A. E. RAHUSEN.

Wachmans. (XLII, 10-13). Ongetwijfeld behoort tot
deze familie: 1634 request  van Pieter Wachtmans, boek-
houder der 0.1 comp. te Amsterdam en &íarten  Wijljen,
mede aldaar wonend, eenige ooms van ‘t weeskind van
Huybert Wachtmans, in leven predikant te Buren, en
Geertruyd Fijnen. Catal. Coenen  v. ‘s Gravensloot, Buren.

R. P. M. v. W.

Wielen (van der)-van Someren  (LVI, 94). Fran-
gois  Louis 21. d vielen, 1689 Reg. den Haag, ob. 1714,
voerde: gedeeld 1: zi. m. 3 ro. vischgraten; 11 zw. m.
e. zi. leeuw m. e. ro. dwarsb. over alles heen. Wapen-
boek Mevr.  Stratenus:  Gem. Arch.  Delft, v. d. Lely
N”. 111, A. 14.
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Antoinetta ‘1,. cl. W. tr. 1673 Willem  v. Schuylenburch.
24 voert:  gedeeld I  3 hermelijnstaarten  v. ro.  o.  zi . ;
11 de leeuw als boven. (KW . st. Dierkens).

pan Someren  voerde: zi .  m. e.  uitger.  dorren zw.
boom en een vrijkw. v.,zw.  m. e. ei. molenijzer vol-
gens het  or.  Wapenb. v. 0 .  L .  Vr .  Zwanenbroeder-
schap ‘s-Bosch, blz. 25, + 1500.

Mr .  Gerard  v. Someren,  Hr. van Berkel,  geb. 28 Juli
1674 X 1604 Maria Kelders enz. met hetzelfde wapen,
zie: Taxandria 1916, blz. 243 e. v.

Breda. STEENKAMP.

Wijdenbrug (van).  (XLVI, 63, 94). De mede-
deelingen  van den Heer W. behoeven eenige correctie.
E. 8. C. S. van lliydenbrug  werd te Harlingen gedoopt
6 Oct. 1766 en was dus bij  haar overlijden $8 jaar oud.
De door mij genoemde  ritmeester P. B. v. W. was haar
broeder en niet haar gelijknamige grootvader, die van
1696 tot 1764 leefde. Haar vader eindelijk, Dr. Erhst
IC’illem 0. W., is nooit officier geweest. Hij werd ge-
doopt te Harlingen 13 Oct. 1731, stud. Franeker 1748,
prom. ald. 1762, monstercommissaris van Friesland in
1769, raad en fiscaal der Friesche admiraliteit 1762-
1788, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noord-
wolde  1766-1779, lid der Haagsche besognes, overl.
Delft . . . . Sept. 1788. In eersten echt huwde hij (waar?
wanneer?) Louisa Assenburg, ten tweede male te Has-
selt 12 Apr. 1787 Louisa Elisabeth Spengler Murdels.

E. A. C. b. en haar zuster Henriette Louisa V . W.
werden 20 Sept. 1786 door haar vader voor -den HOW
van Friesland sui juris verklaard. Waarom het huwelijk
van eerstgenoemde te Heusden werd voltrokken is mij
niet duidelijk: wellicht lag een harer broeders, boven-
genoemde ritmeester of .7ncob v. W., 1788 vaandrig 2 ”
Bat. Reg. de Schepper, 1790 demissie, toen aldaar i n
garnizoen?

Leeuujarden. A. L. HEERMA  VAN V o o s .

Gevraagde wapens. Op 18” eeuwsche theeschoteltjes
in particulier bezit alhier komen de volgende alliantie-
wapens voor. Mann.: van r. met een z. linkerschuinbalk
bel. met 3 r. rozen, met g. schildhoofd bel. met bl. of
gr. griffioen. Vrouw.: van r. met 3. g. lange spijkers(?)
2 en 1. Welke alliantie betreft het hier?

Leeuwarden. A. L. HEERMA  V A N  Voss.

INHOUD 1928, No. 4.
Bestuursberichten. - De graftombe der Arkel’s in de kerk te

Gorinchem. door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts  vau Blokland. (Met een
plaat). - Catharina  Rickers, gravin van Wartenberg on haar ge-
slacht, door Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder vnn Rosenthal. - De
connectie der Hoogstraten’s met de Hollanduche  Munt, door J. W. A.
Haagen Smit. - Annotaties van de verkochte graven en ,,van die
betalmge der Kercken  esterick”, overgenomen uit het Kerkvoogdg-
boek van Nijkerk van X72-1621, door H. Mijnssen. (Vervolg). -
Een familieregistcr Visch-de Lange, Rotterdam 1620-1736, mede-
gedeeld door Dr. E. Wiersum. (Slot). - Korte mededeelingen: De
Havezathe  ,,De  Woolbeek”  en hare oudste bewoners; Een onuitgegeven
wapenboek?; Het wapen der Zeeuwsche familie de Jongh; Tounsaint.-
Vragen en antwoorden: Beekman-ter Lser; Berckbout; Blijenburgh
(van)-Duym ; Boon ; Bosson  (de)-van Ercom ; Broeokhuyeen (van)-
Bogaert-van Honthorst ; Burgemeester : Co01  ; Coomans; Dtent(h);
Gen(d)t (van); Groeneveld.Grijse; Ham (ten)-van Voorst; Haaselaer;
Ha.uss;  Hoogendijk; Jongeneel;  Krieger Schumer; Marchant(d); Nieu-
wenhuizen; Schouten; Spoor(van der)-Vermander; Trompetter; Visser-
Peters ; Wachmans ; Wielen (van der) -van Someren  ; Wijdenbrug
(van). - Gevraagde wapens.
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Uitgestorven takken van het geslacht
Teding  van Berkhout

te Monnikendam en Hoorn,
door Mr. D. F. P O N T.

Bij nasporingen omtrent Monnikendamsche en Hoorn-
sche families trofik herhaaldelijk den naam (van) Berkhout,
al dan niet voorafgegaan door dien van Teding,  aan.
Ofschoon voor mij vast stond dat men hier met leden
van het bekende geslacht Teding van Berkhout te maken
had, kon dit aan de hand van Ned. Adelsboek niet wor-
den geverifieerd.

Op buitengewoon voorkomende wijze werd ik bij
mijne pogingen om hieromtrent zekerheid te verkrijgen
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28, 30, 33, 36, 37: 39 ; W e e s m e e s t e r  1 6 2 6 ,
29, 32, 34, 41, 43, 60.

e. Hei//rich van Berckhout, jong +.
f. Reinrich  va/l Berckhout, jong i_.

IIbes. Ja9a va9z Berckhout; geb. te Hoorn in 1610, t 1687,
diverse malen Burgemeester van Monnikendam,
daarna 7 X Burgemeester van Hoorn, Gecom-
mitteerde ter late vergadering der Staten-Generaal
te Dordrecht in 167’1.  Huwde Conlelia  Jansdr .
Zeding ran Cranenburgh (die gezegd wordt ge-
sproten te zijn uit een jongeren tak van het Huis
E g m o n d  el1 wel uit Tedo  ra9a  Egmond), T 1667.
(Vererving  van grondbezit  onder Monnikendam
zou het waarschijnlbk  maken, dat zij een dochter
was van Jan Teeding Joostensz.  (de Wael),  afstam-
meling van Qerbrant die Grebben).  Hij hert,rouwde
Nies Claesdr. bloos (Sloot T).

Uit het Iste huwelijk:
a. Ja9a  Teding van kerckhout,  die volgt sub 111.
b. Denisa (Nyesie?) Teding  va9l Berckhout, huwde

cJan  Pus.
c. Hillegonda Teding van Berckhout, huwde Segert

Pieterse Koninr*lc  te Enkhuizen .

III. Ja9a ledilly  van Berckhout (wordt ook op 27 Maart
1667 genoerqd  Jan Jansz.  Teedings; zijn land zou
belend zijn aan Erederik Teedingsz.), geb. 1647,
t 1632. Diende gedurende de troubles als volon-
tair met 6 eigen paarden. Vervulde diverse magis-
traatsfuncties te Monnikendam. Maakte wegens
eenige ,,Politique  Respecte” 1617 en 1618 een reis
naar Rome en Venetie  met enkele zijner neven.
Hij was toen 70 jaar  oud en leefde na zijn terug-
komst nog 16 jaar te Monnikendam.

Zijn devies wa.s ,Eer v6ór Goed” ‘).
Hij huwde Levina Aeriaallsdr.  de Huybert anders

Hugbrec7xts  van Duyuendrecht, t 26 Oct. 1601. (Zie
haar grafzerk in deGroote Kerk te Monnikendam,
waarop ,, Lutìewinn  Aeriaendr., Huysvrouw van
Jan Tediny Berkhout”).

Uit dit huwelgk:
a. Adriaa9b  leding van Berckhout, die volgt IV.
b. Pieter Teding  watt, Berckhout, die volgt IVbis.
c. Jan Zeding  van Berckhout, die volgt Wier.
d. Reinier Teditlg van Berckhou.1,  die volgtIVquater.
e. Cornelia Teding van Berckhout, i_ 1640, onge-

h u w d . _ ~_

geholpen door ons medelid Jhr. F. Teding  van Berk-
hout te Haarlem, die zelfs zoo ver ging mij zijn ge-
slachtsregister tijdelijk ter copieering toe te vertrouwen.

Gelijk uit het hier navolgende zal blijken, kan dit
register helaas allesbehalve op volledigheid aanspraak
maken. Teneinde echter meer licht te verspreiden om-
trent vele leden v:tn dit regentengeslacht, die te Mon-
nikendam en te Hoorn hebben geleefd, eu mede met het
oogmerk om door mededeelingen van derden de lacunes
wellicht te kunnen aanvullen, stond de Heer Teding
van Berkhout mij toe, datgene wat door mij van be-
lang werd geoordeeld in ons blad te publiceeren.

N a d e r e  gegevtns zullen dan ook op hoogen p r i j s
worden gesteld.

1. Pieter van Berckhout, geb. te Hooru 1472, t 1668,
13 X Burgemeester v. Hoorn, 7 X Schepen, huwde
te  Monnikendam Catharina  Jallsdr.  Rijser  (ver-
moedelijk een zuster van Jnn Jansz.  Rijser, Sche-
pen van Monnikendam in 1636. Dit zou verklaren:
10. waarom hun zoon Jan van Berckhout te Mon-
nikendam in de regeering kwam, 20. waarom Cor-
nelis Pietersz.  Berckhout, door de parentage Boelens
Rijser, een neef was van den bekenden Andr ies
Boelens  te Amsterdam. Zie omtrent het geslacht
Rijser  verder: Elias, de Vroedschap van Amsterdam).

Uit dit huwelijk:
a. Elysabeth van Berckhout, gehuwd met Clement

van Geulen.
b. Heinrich vati Berckhout, sneuvelde ongehuwd in

de oorlogen van Duitschland.
c. Gerard van  Berckhout, officier (schout) van Haar-

lem vanaf 12/12 1668 tot 1562. Huwde  N.N.
(,, Juff rouw uit Overijssel van zeer goeden huize”).
Uit dit huwelijk Heinrich (Hendrik) ryan  Berck-
hout, die wegens de geloofsvervolging naar Dant-
zig uitweek. Huwde N.N., uit welk huwelijk
Gerard en Maria, van wie verder niets bekend.

d. Coru~elis van. Berckhout, die volgt sub 11.
e. Jan van Berckhout, die volgt sub IIbis.

11. Cornelis  l’an Berckhout. In 1673 Rentmeester van
de geestelìjke goederen te Hoorn, Schout in 1682
(volgens Elias). Zie ook Velius deel 111, bl. 365.
Huwde Cathari9aB  Boelessen (Boelens). (Elias zegt
dat hij huwde Lucia Hendrick  Pouwelsz.,  dochter
van Hendrick  Pouloelsz.  gezegd oan Gisp, Hee,r van
der Does en van Stijn  Allertsdr. Boelens.)

Hij hertrouwde te Hoorn in 1591 Maria lheu-
nisdr. Verduy91  (van der Duyn),  geb. 2 Febr. 1639,
t 26 December 1606, weduwe van ,Tan Martenszn
Merens.

Uit het eerste huwelijk:

f. Maria Teding van Berckhout, i_ ongehuwd.
g. Helena Teding  van Berckhout, huwde Dirk van

a. Cornelia van Berckhout. Huwde Nicolaas van
Peen, Burgemeester van Hoorn van 1612 tot 1626.

b. Maria van Berckhout. Huwde Willem van Neck,
Raad van Hoorn in 1617, Secretaris v/d Admi-
raliteit van West-Friesland.

c. Lucia rlaw  Berckhout. Huwde Claas  Zijms  Ja-
cobsz, Burgemeester te Hoorn 1696, 1637; Sche-
pen 1630.

d. Christina van Berckhout. Huwde Mr. Allard de
Groot, geb. 1672, Burgemeester van Hoorn 1640,
42. 44. 46. 61. 63, 66; Schepen 1622, 24, 26,, , , I I , A I

1) Hij voerde gevierendeeld: 1 en 4 het wapen Rijser,  zijnde we-
derom gevierendeeld: 1. in blauw een zilveren zwaan, 2 en 3 in zilver
3 gouden rijzen (Rijser),  4 in zilver een roode hoofdelooze leeuw;
2 en 3 het wapen Teding  van Oranenburgh.

(Jan Rijser, schepen van Monnikendam in 1563, voerde: doorsneden:
1 gedeeld: a. in blauw een roodgenagelde zilveren leeuw, met een
rood vlak aan den hals waaruit 3 bloedstralen spruiten (het wapen
der families Boelens,  Lom en de TVaeZ);  b. in blauw een zilveren zwaan.
11 in zwart of rood drie gouden rijqes.

Merkwaardig is, dat het gevierendeelde wapen RijseT  steeds door
de familie vaw Saneer  te Monnikendam is gevoerd met dit verschil,
dat in het 3de kwartier in ulaets  van de drie riisies  een WUW voor-
komt. Zie o.a. den marmeren grafzerk van Jan”jansz. V& Sanen, t
1591. in den Zuiderbeuk van de Kerk te M’dam.

OÓk  Mr. Wille  van Sanm,  burgemeester van Monnikendam, ge-
huwd met Catharina Qanstaeb  geraamd Tengnagell,  komt met dit wapen
op de groote wapenkaart van de Purmer van 1723 voor).
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IV.

Poppe:ldnmme  g e n a a m d  Adrrriraal,  R a a d -  e n
- Burgemeester van M’dam (zoon van den be-

roemden Cornelis Dirksz,  die Bossu  op de Zui-
derzee versloeg).

Mr. Adriaan Zeding van Berckhout, Heer van
Sliedreoht, geb. te Monnikendam 1672; Pensio-
naris 1696 ; Gecommitteerde ter Generaliteitsreken-
kamer 1606; Raad van State 1618; Raadsheer in
het Hof van Holland 1614. (Groot vriend van
Oldenbarneveldt.  Zie de bekende prent waarop hij
denraadpensionaris waarschuwt voor zijn gevangen-
neming). t t,e ‘s-Gravenhage 14 Aug. I ti20.

Huwde Geertruidu  Volkertsdr.  van Gael, uit welk
huwelijk Volkert Teding  van Berckhout. Deze ging
na een verblijf in Frankrijk over tot het Katho-
lieke geloof, werd edelman aan het hof van den
Hertog van Guise, daarna Ridder der orde van
Malta op Malta. Hij nam vervolgens als Cornette
Coronella v/h Regiment onder den Markies Don
Ludovious Consago aan de Duitsohe oorlogen deel.
Sneuvelde in 1632 bij het beleg van Neurenberg,
zonder kinderen na te laten.

Hi j  he r t rouwde  25 Mei 1604 2Cfargaretha  L’an
Beresteyn, overleden aldaar 9 Mei 1636, dochter
van  Pau lus  v a n  Berestegn  en van Volkera  fiico-
laesdr. Duyst gend.  Kl~obbert  (of Knopperl).

Uit het 2de huwelijk:
a. Qeertruyd Teding van Berckhout, geb. 18 Januari

1608, + 1 Juni 1605.
b. Lydia (Ludowina) leding  uan Berckhout, geb.

16 Mei 1607, gehuwd op 20 Juli 1636 met Mr.
QotTert  Brasser, Ridder, geb. 1590, Raadpensio-
naris van Delft, Ambassadeur in Groot-Brit-
tannië; Thesaurier-Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden 1636. Zoon van Dirck Willemsz.  Brasser
en van Adrialra  von Ylenburg  ook genaamd van
Veen.

c. Joannes  Teding t-an  Berckhout, geb. 23 Febr.
1609, + 16 Oct. 1609.

d. Jan Teding van Berckhout, geb. 18 November
1612. Stom geboren, groot liefhebber van de tee-
kenkunst en van wel gekleed te gaan. i_ onge-
huwd + 60 jaar.-

e. Mr. Paulus Teding con Berckhout, geb. te ‘s-Gra-
venhage 23 Febr. 1609, gehuwd met ,lacomina
v o n  d e r  V o r s t .  ( Z i e  o v e r  h e n  e n  h u n n e
n a k o m e l i n g e n  N e d .  A d e l s b o e k  i n  voce
Teding oah B e r k h o u t . )

f. Oesrtruyd  Teding van Bet.ckhout,  geb. 16 Dec.
1 6 1 0 ,  t te Delft 31 Maart 1636. Huwde 20
Mei 1633 Mr. Hugo Joostensz. Brasser, geb. 26

Jan .  1610 ,  Ba l juw van  Har ingkarspe l ,  zoon
van .7oost Dirksz. Brasser en van Mnrgaretha
Jacobsdr. van der Dassen.

g. Cornelia Teding ‘van  Berckhout, geb. 6 O c t .
1614, t 11 Oct. 1680, huwde 1 Febr. 1640 te
‘s-Gravenhage Martett  Harpertsz. Tromp, Ridder
Baronet, geb. te Brielle 23 April 1698, Luit*
Adm. Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Ridder van St. Michiel, zoon van Harpert Lam-
bertsz.  van de Wel1 bijgenaamd Tromp en van
Johanna Barendsdr. Quack,  weduwnaar van Dina

h. &‘aria  Teding ccm Berckhout, geb. 6 Oot. 1614,
t 10 Oct. 1651 te Leiden, begraven in de Pie-
terskerk. Huwde te Leiden in 1640 Mr. I\iico-
laas de Bij,, geb. 1610, f- 16 Febr. 1676, Pen-
sionaris van Monnikendam, daarna Raadsheer
in den Hoogen Raad van Holland. Zoon van
Mr.  1Jabrand  Pietersz.  de Bije en van G r i e t j e
Claasdr. L’an 7Varmond  ex matre  Anna Heussen.
jong gestorven zoon.
idem.

2.

L Margaretha Teding van Berckhout, geb. 16 April
1619, i_ 19 April 1676. Huwde te ‘s-Gravenhage
21 Juni 1643 Jan van Egmond van der Nijen-
burgh,  geb. 4 Sept. 1616, t 27 Juli 1666. Bur-
gemeester van Alkmaar. Bewindhebber van de
0. 1. C. ter kamer Hoorn. Zoon van Jonkheer
Jaar Jansz. 1Tan Egmond oan der Nijenburgh  en van
v r o u w e  Rijnsburgh Adriaatjsdr. du @ardijn.  ex
Mtr,?a  Bras(k)
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de Haes Corhelisdr.  en daarna van Alyda Arcken-
bout. Hij sneuvelde. 10 Aug. 1663 bij Terheyde
tegen de Engelschen.

IVbis. Pieter ï’eding  van Berckhout,  t 1666 Hoofd-
officier van  Monnikendam,  Bal juw en Dijk-

g r a a f  v a n  W a t e r l a n d .  H u w d e  t e  A l k m a a r  3 0
Maart 1608(P)  Cornelia Jonckhein (ook genoemd
Neeltien Symonsdr. Bonn Quadcck), d o c h t e r  v a n
S~??IO?L  Verrter. Jonckhein,  Raad  van  Amsterdam
van  1078-1692 ,  Kap t .  de r  Burge r i j  1679  en
van Aeltgen Q-oyer  (zie verder Elias, de Vroed-
schap van Amst.erdam).  Uit dit huwelijk:

a. Ja11  Teding can Berckhout,  Kapitein ter Zee.
Huwde Cornelia Coolmalt.  Uit dit huwelijk drie
zoons en een dochter. Slechts een kind bleef
in leven, te weten Adriaan Teding van Berck-
hout, die als volontair op ‘s lands vloot sneu-
velde en gehuwd was te Monnikendam op 3
April 1662 met Eva de Jonge Jansdr. Zij lieten
één zoon na: Jan Tedi//g  van Berckhout, gehuwd
m e t  Oeertruyd  Laen Corraelisdr.

b. Jan (?)  leding pan Berckhouf, bijgenaamd de
Jonge, huwde Cathariraa  Pietersdr. Bronser (zie
graf No. 16 M’dam). Uit dit huwelijk een zoon

en een dochter, te weten: Cornelis Teding van
Berckhout,  advocaat voor den Hove van Hol-
l a n d  e n  o n g e h u w d  t, en Neeltje  Teding oan
Berckhout, die te M’dam op 8 Oot. 1662 huwde
Jacob Pietersz. Sluys, van Oostzaan, Kapitein
ter  Zee,  President-schepen,  Raad en Burge-
meester van Monnikendam.

c. Simon Teding von Berckhout, Hoofdofficier van
Monnikendam, Baljuw en Dijkgraaf van Water-
land, huwde Maria Jnrlsdr. van Nes (van Hoorn).
Uit dit huwelijk zou een zoon zijn gesproten
die spoedig overleed. Dit lijkt niet waarschijn-
lijk. Vermoedelijk was deze zoon Jan Teding
van Berkhout,  Schepen van Hoorn 1667,69;
Burgemeester 1674,76,86,  t 1686.

Hij hertrouwde te Monnikendam 1 Sept. 1667
Anna Appelman, dochter van Simon Appelman
(zoon van den Amsterd. Burgemeester Balthasar
Simonsz.  A p p e l m a n )  en van Annetje Claesdr.

/
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Trebijn, weduwe van le Dirck Groot, 2e Adrioen
Broeckman. Zij overleed te Monnikendam in I 680.
Dit huwelijk bleef kinderloos. (Zie voor het
geslacht Appelman  : ‘Elias, de Vroedschap van
Amsterdam.)
Jan(?) Zeding uan Berckhout, Directeur in Perzië
wegens de 0. 1. Compagnie, Ambassadeur a/h
Hof v. d. Grootmogol, daarna brouwer in de
brouwerij de Roovos te M’dam. Huwde met Ly-
dia Mar’éschal.  Dit huwelijk bleef kinderloos.
Hendrik Teding  van Berckhout, f tusschen 1ti60
en 1663. Brouwer in de Brouwerij de Roovos
(zie Protocollen van den M’damschen notaris
Boekweyt). Huwde Aeltgen Dirksdr. Sael (zie
grafzerk met wapen in Groote Kerk te M’dam),
dochter van den Hoofdofficier Dirk Symonsz. Sael.

Uit dit huwelijk 2 kinderen te weten:
Adriaan Teding  vaut  Berckhout, die als jonge-

man op 9 Januari 1641  sneuvelde tegen de Duin-
kerkers, en Catharina  Teding  van B e r c k h o u t ,
die huwde met den (Hoornenaar ?) Cornelis
Tasman.
Ludewina Teding van Berckhout, huwde Pieter
Florisz. Blom,  Vice-ndmiraalvan Hollanden West-
Friesland, .manhaftig en roemrijk krijgsoverste”,
zoon van Floris Hendricksz. Blom van Alkmaar.
Mnchteld  1 eding ran Berckhou  t, huwde Cornelis
Florisz. Blom, Raad en Burgemeester van M’dam,
Admiraliteitsraad in het Noorderkwartier.

IVter Jan Teding  van Berckhout, vertrok in zijn jeugd
naar Indië, Ambassadeur v. d. 0. 1. C. bij den
Groot Mogol, Admiraal in verscheidene militaire
expedities, later gecommitteerde ter Staten van
Holland, Burgemeester van Monnikendam en Dijk-
graaf van de Purmer. (Blijkens akte op 6 Jan.
1640 verleden voor den Notaris Willem Corthals
was hij mede-erfgenaam van Jonkvr.  Jacomina
van Duvenvoorde, huisvrouw van Nicolaas Crab-
bemorsch, oud-Schepen van Monnikendam.)

Huwde Margrieta Claesdr. Raedt, dochter van
den Burgemeester Claes  Jansz. Raedt en van Geert
Gerbrandsdr.

Uit dit huwelijk 22 kinderen, waarvan 14 jong
stierven.
a. Jan l’eding  can Berckhout, -f 1696, begraven te

Brielle 10 Aug. 1696. Pensionaris van Monni-
kendam, daarna Raad en Rentmeester der Gra-
felijke Domeinen te Voorne, benevens Raad en
Burgemeester van Brielle, Gecommitteerde we-
gens Brielle ter Staten van Holland, leenman
van de landen van Putten en Heemraad van de
landen van Voorne. Huwde Cornelia Schuyt.
Uit dit huwelijk drie kinderen te weten:

1. Jan Teding  vart Berckhout, begr. 20 Januari
1684. ,,Blind, doch groot liefhebber  van de hazen-
jacht”. Raad van Brielle 1677.

2. Philips Teding van Berckhout, ongehuwd t,
begraven te Brielle 6 Januari 1690. Schepen
van Brielle, Leenman en Heemraad van de landen
van Voorne.

3. Jacoba Ieding van Berckhout, huwde te
Brielle 21 Mei 1629 Mr. Cl’illem HartichsveZt(?),

b.

d:

e.

f-

g.

h.
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Raad en Vroedschap van Brielle. Zij hertrouwde
Cornelis de Wael, Heer van Vronesteyn.
Gurbrand Teding val/  Berckhout, die volgt V.
Adriaan Y’edirlg  van Berckhout, die volgt Vbis.
Cornelicc  leding r-an  Berckhout, huwde te M’dam
2 April 1661 Med. Dr. Gerrit (Verctrd)  Buyes,
Ridder,  Raad en Burgemeester van M’dam.
(Gesproten uit een oud Monnikendamschgeslacht.)
Luyduwina  !Zedi/;g van Berckhout, geb. 12 Aug.
1635.  Huwde te M’dam 9 Sept. 1663 Hendrick
Cock,  geb. 10 Oct. 1627, -f te M’dam 25 April
1704, begraven 30 April. Raad en Burgemeester
van M’dam, Admiraliteitsraad te Hoorn, koop-
man, bij zijn huwelijk wonend te Utrecht, afkom-
stig uit Dordrecht,.
Petronella  Teding ual1 Berckhout, huwde Jacob
Adrioenst.  Baen,  geb. 1610,. -f 24 Maart 1701,
Raad en Burgemeester van Monnikendam.
Jacob Teding  r-trn  Berckhout, Kapitein ter Zee,
Luitenant Kolonel.  Ongehuwd t te Palermo,
commandeerende  ‘s lands vloot. (Zie over dezen
roemrijken Zeekapitein o.a. Gerard Brandt, Le-
ven va,n De Ruyter).
Jan !leding van Berckhout, ongehuwd t. In 1674
Kapt.  van een compagnie Mariniers van het
Regiment v/d Heer van Waelenburgh. In 1677
,,bij het einde van den oorlog tegen Frankrijk”
Schepen van M’dam, Dijkgraaf van Waterland.

V. Mr. Garbrand  Teding  van Berckhout, Pensionaris,
Raad en Burgemeester van Monnikendam; O n t -
vanger der gemeene landsmiddelen ; Gecommit-
teerde ter Staten van Holland; Admiraliteitsraad
in het Noorderkwartier. Huwde te Monnikendam
4 Aug. 1658 Maria  van der Gracht (Marijtie.
Grachfes).  (Uit een oude Monnikendamsche familie).
Uit welk huwelijk:

n.

b.

Jan Teding ,&xn Berckhout, Vroedschap van
Monnikendam; Ontvanger van de gemeene lands-
middelen. Ongehuwd t.
Jacob Tedirjg  van Berckhout, Schepen en Burge-
meester van Monnikendam ; Gecommitteerde ter
Staten van Holland ; idem ter Rekenkamer ; Ad-
mirali teitsraad te Hoorn. Huwde N. N. Ghijs.
(Of uit dit huwelijk. kinderen sproten wordt
niet vermeld).

c. Margrieta Teding  can Berckhout, huwde (onder-
trouw te Briel le  22 Maart  1693) Theodorus
Krayvonger.

d. Geertruud Tedino van Berckhout, ongehuwd t.
Maria Teding <an Berckhout, ged.‘*te  Monni-
kendam 11 Jan. 1671. Huwde Jan van Neck(?)
(In de papieren staat  ongehuwd overleden,
doch op 1 Mei 1701 werd ged. Johanna
,van Neck, dochter van Jan van Neck en van
Maria Berckhout.) _ _~

,1 Catharina Teding  van Berckhout, huwde te Mon-
nikendam in 1670 Nicolaas Eouttingh, Schepen,
Raad en Pensionaris van Monnikendam (ge-
sproten uit een oud Monnikendamsch geslacht).

g. Mariu Teding  ttan Berckhout, ged. 4 April 1676.
h. Maria Teding van Berckhout, ged. 17 Juni 1677.

Vbis. Adriaan Teding  van Berckhout, Kapitein ter Zee
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en Schepen van Monnikendam. Huwde met Eli.za-
beth Heyms (jonge dochter van Hoorn), Uit welk
huwelijk :
n. AeJj’e Teding  van Berckhout, ged. te Monni-

kendam 7 April 1666.
b. Jazz Teding  van Berckhout, ged. te Monniken-

dam 12 Febr. 1668.
c. Heymen Iediug van Berckhout, ged. te M’dam

13 Oct. 1669, jong t.
d. Klaasie Teding (*ai&  Berckhout, ged. te M’dam

19 Juli 1671, t te M’dam f 1760.  Huwde te
M’dam voor schepenen 20 Dec. 1699 Nicolaas
Dirksz. Admiraal, ged. te M’dam 14 April 1676,
Notaris en Pensionaris van M’dam, bewind-
hebber der W. 1. C., zoon van Dirk Claesz.  Ad-
miraal, pensionaris en notaris te M’dam en van
Grietje Taemses (dochter van den Edamschen
Burgemeester Th& Heynsz. Taemses). Deze
Nicolaas Admi,raal  was een rechtstreeksche na-
zaat van den admiraal Cornelis  Dirksz.)

e. Heymen Teding  van Berckhout, ged. te M’dam
18 Dec. 1672.

IVquater.  Reinier 2 eding  van Berckhout, t 21 Febr. 1663.
Woonde te Hoorn, ,Remonatrantsch en derhalve
niet in de magistratuur”. Kapt  der Burgerij.

Huwde te Hoorn 20 Oct. 1630 Alida Merens,
geb. 26 Aug. 1605, 1_ 14 Aug. 1679, weduwe van
Dirk Zweers  (Sweerts), dochter van Ja,1 Merens
en van Aeltje  Ewoutsdr.  Beverwìjck.

Uit dit huwelijk:
a. Alida Tedillg  van Berckhout, geb. 5 Jan. 1633,

t 14 November 1653, huwde 2 October 1662
Gerard Schagen, Raad en Burgemeester te Hoorn,
Admiraliteitsraad in het Noorderkwartier. Zoon
van Dr. Jan Jewel  genaamd Schagen en van
Loutje van Someren (ex matre  van Neck)

b. Jan Teding  van Berckhout, geb. Dec. 1636, t
1667, Schepen en Raad van Hoorn. Huwde 11
Sept. 1661 Petronella  Boebens, dochter van Claes
Boelens  en van Maria Huybrechts (zie voor het
geslacht Boelens  Elias, de Vroedschap van Am-
sterdam).
Uit dit huwelijk: Reinier Tdi~lg van Berckhout,
die jong ongehuwd +.

c. Maria Teding run Berckhout, geb. 16 Maart
1645, $ te Hoorn 12 Februari 1~81.  Huwde 8
Juli 1668 Cornelis de Goot,  geb. te Hoorn 3
Juni 1642 (ged. 16 Juni), i te Hooru  6 Sept.
1679. Raad en Pensionaris van Hoorn, Secre-
taris v. d. Admiraliteit van West-Friesland.

d. Adriaan Teding  r*an  Berckhozd,  Schepen van
Hoorn, Commissaris-generaal v. d. convoyen
en licenten van de Admiraliteit van West-Fries-
land. Huwde Szcaantje  can Houten, geboren 3
November 1639, welk huwelijk kinderloos bleef.
Hij hertrouwde met Hillegonda  Wijntges, ged.
te Enkhuizen 2 Mei 1639, weduwe van N.ni.
Uit dit laatste huwelijk twee dochters, te weten:
Alida Feding  r*an Berckkout,  die huwde met
haar neef NiColaas  Wijntges  en Ludewino  Te-
ding van Berckhout, die huwde met Outger de
Groot, schepen van Hoorn.

,
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e. Ludewina !l!eding  van Berckhout, geb. 2 Mei
1642. Huwde met Gerrit Harx Kloek,  Schepen
en Raad van Hoorn. Beiden stierven jong en
het huwelijk bleef kinderloos.

Tenslotte enkele personen, die wellicht tot hetzelfde
geslacht behoorden, doch in deze geslachtslijst niet
voorkomen.
10. Mararietie Zedinq can Berckhout, die huwde te Mon-

t&.

30.

nike;dam met hymen Bets, uit’ welk huwelijk o.a.
Jan Bets, ged. te Monnikendam 20 Mei 1694.
Jacob Berckhout (uit Purmerend), die op 9 Mei 1660
huwde met Maartje Houttingh (uit Monnikendam).
Clevnmet Jellisz. Berkhout, die op 11 April 1676 te
Hoorn een graf overdraagt op Jannelje  Ariaens,
dochter van Adrintrn  Willemsz.  Velaer. (Mogelik
was hij een zoon van Yelle  Ariaenszn, Dijkgraaf
van Medemblik, gehuwd met Mftria  Clementia van
Ceulen  ex matre  Elysabeth van Berckhout. Hij ZOU
dan den naam zijner grootmoeder hebben aange-
nomen.)

40.  Cornelis Veen Berkhout, schepen van Hoorn o.a. in
1623. Wellicht een zoon van Nicolaus  van Vee&  en
Cornelia Berckhout.

60. Qeertruy Berckhout, die gehuwd was met Ez.cout
Beceru$ck,  Schepen, Raad en Burgemeester van
Hoorn.

Een familieregister  van Munnich,
medegedeeld door Dr. TH. R. VALCK LUOASSEN.

Door welwillende tusschenkomst van ons medelid den
heer W. Croockewit W. A.zn.  te Amersfoort verkregen
wij inzage van een familieregister I>an  Mu,,nich,  in
klein-80 formaat en gebonden in een met zwart leder
overtrokken houten band, hetwelk door erfenis in het
bezit kwam van den heer C. A. Stoovk, brood- en koek-
bakker te dier stede.

Aangezien dit register gegevens bevat over eene  fa-
milie, die, ondanks het feit dat zij reeds in het begin
der 179 eeuw aan aanzienlijke geslachten hier te lande
vermaagschapt was, in de genealogische literatuur slechts
sporadisch vermeld wordt, kwam ons publicatie dezer
familie-aanteekeningen niet ongewenscht voor.

Zij zijn in hoofdzaak van de hand van Jacob Hendrik
van Munnich, later Bettenham van Munnich (1740-1809)
en wel tot en met de aanteekening  van 6 Juni 1796.
De daarop volgende inschrijving, betreffende het over-
lijden van diens echtgenoote Cornelia Margccretha  Coets,
is weliswaar nog door hem zelf opgesteld, maar niet-
temin, evenals alle verdere mededeelingen, door een
latere hand, blijkbaar van een lid der familie Stoové,
in het register bijgeschreven. 1)

Zooals aan het hoofd wordt aangegeven, heeft men
hier te doen met een copie naar een manuscript, dat
aan de hand van een stamboom en, wat de latere gene-
raties betreft, van bijbelaanteekeningen blijkt te zijn
vervaardigd. Voor de juistheid der oudere generaties
der stamreeks, die met het jaar 1379 een aanvang heet te
nemen, kunnen wij niet instaan. Heteerstegegevendatzich

1) Wij geveu  den tekst ongewijzigd weer. Slechts werd het over-
matig gebruik ven hoofdletters ter wille van de leesbaarheid aan
eenige beperking onderworpen.
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voor toetsing aa.n de officieele bronnen leent, is de
medsdeeling, dat op 8 Januari 1662 te Deventer de
doop plaats had van *Jacob  Hendrich vnn Munnich tot
Heldenbrantseck, zoon van Diederich Iirederich Henderich
van Munnich!  heer tot Keldenbrantseck, Lautenbach en
Marienborn en Johanna Adriuna  caI1 Terspill, uit De-
venter, welk echtpaar volgens het register in 1660 zou
zijn gehuwd.

011s medelid Mr. H. Kronenberg te Deventer was
zoo vriendelijk de betreffende doop- en trouwboeken
zijner woonplaats VOOT ons te raadplegen en inderdaad
trof hij op 8 Jan. 1662 den doop aan van Jacob He?,-
riek,. zoon van Derck Henrick M0nnic.k  en van Joanna
Adriana ter Spil, en op 3 Nov. 1660 den ondertrouw
(met att. op Olst van 21 (24P)  Nov. lti60) van Dirck
Hendrick Munnich, j.m. van Z w 01 le en Joffr. Joarina
Adriana ler fipiil,  dochter van Luytenant Joan ter Spil1
in de Norenbergstraat.

De mededeeling, dat de vader van het in 1660 gedoopte
kind als uit ,,Zwolle”  herkomstig werd aangeduid, gaf
ons aanleiding ook naar de voorafgaande generatie een
onderzoek in te stellen. Volgens het fatnilieregister
zou laatstgenoemde Dirck Hendrick een zoon geweest
zijn van Jacob Henderich van Munnich, heer tot Hel-
denbrantseck enz., Zweedsch veldmaarschalk, en diens
2” echtgenoot8 Willernina  ,l.an Voo,rst v a n  d e n  Grim-
menbergh.

Ons medelid Mr. A. Haga te Zwolle was zoo vrien-
delijk voor ons de oude kerkregisters dier stad te raad-
plegen; hij vond toen, dat inderdaad op 10 Mei 1640
de doop werd ingeschreven van ,,Derick Henrickus,
soon van ,Jacobus Munnich, de moeder Il’ilhelmina  van
Voersl”. Ook trof hij in Januari 1639 den ondertrouw
aan (met att. te Dalfsen) van ,JacoOus  Moninck, gewe-
sene commissarius  van sijn Maij:  van Sweden ende juffer
Wzlhelmina  van Voorst weduwe van Willem Bernhad
moet zijn: wilen  Bernhard) ter Berch, in sijn leven
Richter van Oetmersen gewest”. Aangaande dit eerste
huwelbk  vond Mr. Haga nog: Ondertrouwd te Zwolle
September 16 17 (verm. te Ootmarsum getrouwd): Bern-
hardt ter Buqch, sa. camenaer Oerardt  te,r Burchs 11. s.
ende  juffer Wilhelmina  van Voorst,  ‘ehliche dochter van
Joncker Derck Iran  Poorst,  tot Ootmersen.

Zooals men ziet, zijn ook hier de mededeelingen uit
het familieregister in hoofdzaak juist, al vindt men in
de officieele acten geen melding gemaakt van eenige
heerlijkheid en al is een (leger-)commissaris  nog geen
veldmaarschalk ! Ook wordt de naam oorspronkelijk
geschreven zonder het voorvoegsel ,,van”. Nog de in
1691 geboren Aller2  Johan trof Mr. Haga in het Boek
van den Eed van de Militairen (Staten-archief) op 18
Maart 1712 aan als Allard Johma  Munnik, zijn jongeren
broeder Alexander Gíjsbert  daarentegen op 19 Maart
1728 als van Munnick en op 13 April 1742, wanneer
hij tot luitenant van de compagnie van den capitein
Pattkull is benoemd, zelfs als de Munnik.

Over het door deze familie gevoerde wapen vindt
men bij eene  afbeslding in het register de volgende
aanteekening : ,,Het aangenoomen waapen volgens de
orders des Paus is een Domenicaner  monnik op een wit
velt.” Daaronder is ander (geruit) wapenschild getee-
kend, waarbij te lezen is: ,,Mansfelt (Blauwe en Roode
Ruyten)“. Dit laatste slaat blijkbaar op het hierondermede-
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gedeelde huwelijk van den stamvader Ernst Christoffel
oan Marschalk,  later genaamd van Munnich, met eene
erfdochter uit het geslacht rjan Manstelt.
Een wapen van Mansfell, als hierboven beschreven,

is ons niet bekend. Wel voerden de bekende graven
[later vorsten) van Mansfeldt in het de en 3~ kwartier
van’ het nogmaals gevierendeelde le en 40 kwartier van
hun samengesteld wapen: in zilver zes roode ruiten,
3 en 3, ter herinnering aan het stamwapen van hun
geslacht. Blijkens een cachet, in het bezit van den heer
A. C. Stoové,  zouden de 180 eeuwsche Bettenhum  van
Munnich’s een combinatie der hierboven beschreven.
wapens Mu,nl&h  en Mansfelt hebben gevoerd, t. w. ,in
een van blauw en rood geruit sohild  een staande monnik
met een rozenkrans in de handen”.

Hierbij zij nog aangeteekend, dat het oorspronkelijk
door deze familie gevoerde wapen (monnik met rozen-
krans in zilveren veld) geheel identiek is aan het
stamwapen van het eerst op 24 AMei  1680 in Dene-
marken geadelde en later in den Rijksgravenstand ver-
heven geslacht von Mtinnich.  Het is dus niet onmogelijk,
dat beide families van één stam waren en het hier
behandelde geslacht - het beroep van den bovenge-
noemden Jacob Munnich zou reeds in die richting kunnen
wijzen  - in Scandinavië zijn oorsprong vond. In dit
geval zou zoowel de adellijke afkomst dezer familie als
de juistheid der oudere allianties aan rechtmatigen twijfel
onderhevig zijn.  Deze laatste - in het bijzonder die
met de geslachten v. Mansfeldt en v. Munster - hebben
wij trouwens in de ter onzer beschikking staande bronnen
niet teruggevonden.

Alle gegevens, die op dit punt zekerheid zouden
kunnen verschaffen, zullen wij in dank aanvaarden.

Cop ie  zoo als die ber-uitende is bij een der
oudste  van de  famje l je  van Van Munnich .

Hier vervolgen sich  de geslagte waaraan de famielje
van Yan &Iunnich  aau geallieert zijn beginnende 13’79,
alstoen  Van Nurschalk  gehieten.

De laatste mannelijk oor uyt dat aanziennelijk geslagt
en in een klooster zijnde heeft het klooster met per-
missie des Paus verlaaten op conditie dat hij de naam
en waapen van zijn order moest voor altoos aanneemen.

Anno 13ï9
Ernst Christoffel van Marschalk  daarna t*an  .iIlunnich

uyt het klooster koomende troude met de jongste dogter
uit de famielje van Mansfelt genaamt Theodora Phibipa
van Mansfelt betroude daarmeede de vrije Heerelijkheyd
van Hèldenbrantseck.

1406
Diederick Frederick  Wilhelm  ran Munnich
getrout met Elisabet Jannetta Schennekenstain
Heer en Vrouw tot Heldenbrantseck.

1430
Hendrick Jucob  van Mtinnich
getrout met Johanna Leonora van Elsenbeck
Heer en Vrouw tot Heldenbrantseck.

1466
Maxemieliaen Erederick van Munnich
getrout aan Margarieta Constantia úan Mansfelt
Heer en Vrouw tot Heldenbrantseck.

1479
Christoffel Philip van Munnich
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g e t r o u t  a a n  Anbonelta  G’hri.+ina ~‘an  Althauser
Heer en Vrouw tot Heldeobrantseck.

1606
Diederick Maoemieliaen vau Munnich

getrout met Annn Maria van BulAleben
I Heer en Vrouw tot Heldenbrantseck.

1546
Bernärdus  Wilhelm  cah &unnich

’ getrout met een Poolsche freulen Beatr ixpui ‘  von
Leitsqui waarmede kreeg ten huwelijk de heerlijkheid
Lautenbach bij Spier geleegen  dus waare Heer en Vrouw
tot Heldenbrantseck en Lautenbach.

1676
Frederich Rendrich van Munnich
getrout met Theodora Margrita van Munster, dogter

van den Soerenborgh l), Heer 0n Vrou tot Heldenbrants-
eek en Lautenbach.

Anno 1609 2)
Jacob Hendrich van &lunnich  heeft gehad twee vrouwe:
de eerste is geweest een freule can Roosendael waar-

meede  hQ kreeg ten huwelijk de heerlijkheid Narien-
born en voor de tweede Wrllemiena  van Vuorst  van den
Grimmenbergh, Heer en Vrouw tot  Heldenbrantseck,
Lautenbach eu Marienborn, Sweets  Velt Narchalk.

Uyt het 2” huwelijk een zoon nagelaate als
1 6 6 0

Diederich Frederich Henderich van Munnich
getrout met Johanna Adriana van. Terspill (van De-

venter vandaan) Heer en Vrouw tot Heldenbrantseck,
Lautenbach en Marienborn, Majoor te paart en opper-
jagermeester van het hertogdom Meurs.

Een eenige  zoon nagelaate die gebooren wier te De-
venter den vijfde January en den 89 gedoopt int jaar
16ti2 en genoemt  na sijn vaders vader en moeders groot-
vader: Jacob Hendrich uah Munnich tot Heldenbrantseck.

1686
Den  1 May ouden stijl
Jacob Hendrich van &?unnich van Heldenbrantseck

getrout met Beaterix Catharina van Hackfort van ‘t
Veenhuys en Heisiende.

Cornet in ‘t Reg. van den Heer van Obdam.
Heeft de volgende kinderen nagelaaten welke uyt

bovengemelde huwelijk sijn voortgekoome wiens af-
stammelinge nog heden in weesen  sijn.

Anno 1687 den 26 February
is de eerste zoon gebooren op ‘t Holthuys in de kerk ge
doopt te Twello van D 0. Elbarty genoemt  Jan Adriaen 5).

1688
gebooren de eerste dogter tot Naarden bij Amsterdam,

aldaar gedoopt van Do. Bineus  : Zeina Zheodora.
1690 den 11 Maart

de tweede zoon op ‘t Holthuys in de kerk te Twello
gedoopt door Do. Elberti en genoemt  Jan Zeino m a a r
den 18 daaraan gestorven en in de famieljekelder te

‘1 Voleens  Fahne. Die Dvnasten. Freiherren  und ietsigen Grafen
v. Rochgltz,  11, tabel X1, kwam Surenburg  eerst in “1597-in  het ge-
slaoht  v. Munater  d o o r  h e t  huwelUk  v a n  Georg v. Munrter  m e t
J&th v. Langen, erfdr. van Surenburg.

s) Deze datum heeft waarschijnlijk’betrekking  op het eerste huwe-
lijk van J. H. mn kf~nnich,  aangezien zijn tweede huwelijk - zooals
wij hierboven mededeelden - in 1639 plaats had, tenzij de copiist
sioh hier versohreven heeft.

s) ‘Werd kapitein in het Regt. Oranje.Gelderland. Uitgev. 2 Maart
1762. (Col1 Wakker. Ned. Leeuw)
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Twel lo  bijgeset,  hij was genoemt  na bijde ooms Swaef-
kens tot Rande.

1691
den 3e zoon geboore op het Hacfors Veenhuys ge-

doopt genoemt  Allert  Johan na mijn vrouw haar o o m
Allert  J. Hacfort.

1692 Den 21 December
de tweede dogter  genoemt  Juliana Jacoba  na mijn

vrouwe moeder en mijn grootvader.
1696

de 3” dogter  geboore op het goed Niddelborgh is te
Wilp gedoopt Margrieta Sophia na de jonge en oude
Vrouw van Amelo (‘t huys legt bij Voorts).

1698 12 August.
de 40 zoen geboore,  genoemt  Alexander Qiesbert n a

de Commandeur S~:hin~nrelpennir~g  en naar de Heer van
Huudereu en van Rqevrouw Schimmelpenning ten doop
gehouden.

1700
den 11 February savons ontrent 10 uuren gebooreu

de 6” zoon gedoopt te Twello door Do.  Elberti genoemt
Dierlerich  Hendr ich  na mijn grootvader ten doop ge-
houden van de Hoogwel geb. Vrouwe van Renesse van
‘t Holthuys, vrz11  haar selve gcnaamt  Bazen.

1704
gebooren den 6” zoon op het huys den Zonnenberg

genoemt  Jochem Jeurien tot peeter  gehad de nigt Schim-
melpenning Vrouw van den Blankeua en na haar broeder
den captain Jochem Juriera  van Ingen  genoemt.

1706
gebooren de 4e dogter  genoemt  Johanna Oeertruy  naar

de oude eu jonge nigt Schimnaelpenning van der Ooye
vrouwe van Blankena, is den 30 Aug. gestorven.

Anno 1727
is overleeden .de freulen  Zienn  Theodora van Munnich.

Anno 1758
is overleeden Jan Adriaan van Munnich captain int

Regement Orange Gelderland.
getrout met . . . .
Uyt dit huwelijk is
Jucob  Hendrik van Nunnich
Borgardina Johannu
Beatrix Anne Cathnrina.

Anno 1747
is overlegden in Vrankerijk Allexander ffysbert  van

Munnich
getrout . . . .

Een dogter  Bentrix Catharina van Munnich
getrout met den cornet  Cfuldenaar.

Anno 1748
overleeden sonder kinderen Allert  Johan van Munnich

tot Hunderen.
‘Was getrout geweest met . . . .

Anno 1737
Diederich Hendrick  van Munnich
getrout met D i n a  van Andel.
Uyt welk huwelijk sijn gesprooten
1739 een zoon gebooren den 43 July genoemt  Jacob

Hendrik, den 12 January 1740 overleeden.
1740 de 2e zoon gebooren den 18 Augustus weeder

genoemt  Jacob Hendrik.
1 7 4 3  e e n  dogter  genoemt  Oeertruda  Adtiana  na de

moeders moeder.
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1746
overleed-0 de freule Magreta Sophia  van Munnich.

* 17..
Jochem Jurien wn Munnich getrout,  voor de eerste

maal met . . . . van Hacfort tot Veenhuys
uyt welke huwelijk is Hendrik Jan van fifunnich

overleden 1761 wanneer
Anno 1762

Jochem Jurien van Munnich voor de tweede maal is
getrout met Hendrietta Antonetta van Broekhuysen

waaruyt sijn
1. Hendrik Jan 1).
2. Harme Wiegmont.
3.
4.

1766
is overleden de freulen .Juliana  Jacobu  ‘van Munnich.

1767
is Jacob Hendrik van Muwaich  2) tot Wyendael ge-

trout met Anna Fransina Heymnlrs.
1772

is overleeden Diderich Hendrick van ìI4unnich  out
72 jaare

deszelfs  v rouwe D i n a  v a n  Aladel out, 67 j aa r  den
3 December 1780.

1774
Jacob  Hendr ik  van  Mzcnnich  3) den 4 July getrout

met Adriana Johanna IVitte.
den 4 April 1776

wier ons een dogter  gebooren te Boeurtange int West-
w o l d i n g e r  genoemt  Dina Antonia  WelEemi?ao  na mijn
moeder, vrouwe moeder en mijn moeders broeder _

maar is op den 19 Juny daaraan volgende te Gro-
ningen gestorven en begraaven.

1776.
Den 19 September is tot Dordrecht mijn dierbaar0

lieve huysvrou Adriana Johanna Wilte in den Heere
ontslapen in de hoope van een zalige opstandinge en ik
hebbe op de Hooge Zwaluwe bij haar vader op den
23 dito in het graft laste  voeren. Deese was een aller-
bestigste  vrouwe die alle liefde waardig was out zijnde
26 jaar 5 maanden.

1779
ben ik voor de tweede maal getrout met Cowaelia

Margaretha Coets, een dogter  van de Predicant Coets .
Uyt welk huwelijk mij gcboore is

den 14 April 1780
v o o r  d e  le maal mijn vrouw int bet van een ge-

storve dogter
den 11 Juny 1781

voor de tweede maal weeder  van 1 dood kint een
zoon.

1782.
den 24 Augustus Zaterdags na de middag om half

vier is mijn lieve 20 huysvrouw voor de 3e maal int
kraambet beval10 van een welgeschapene dogter.

Zondag den 26 dito te Breda in de Groote Eerk

1) Volgens de fiches der coll. Wakker (Ned. Leeuw) was Hendrik
Jan wan Munnich  tapt. i.h. Regt. Oranje Gelderland. Hij is dood 23
Maart 1790 (Com. Boek 1790, bl. 229).

3) Blijkbaar de zoon van den in 1758 over1.  Jan Adriaan van Munnich.
8) De in 1740 geboren zoon van Diederich  Hendrick van Munnich

en Dina van Andel.
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gedoopt door Do. Stratenus genaamt Dina Geertruda
Adriana, na mijn lieve moeder en zuster.

N.B. ,laco@  Hendrik van Mwanich  wien vader
is van bovengemelde dogter,  heeft tot moeder ge-
had een dogter van de heer Johafa  Gerard van Andel
notaris en procureur te Breda wiens vrouw was de
WelEdele  geboore Juffrouw Geertruda Adriana
Beltenham dogter van  den  WelEdele  G e b o o r e
Gestreuge Heer Johan Bettenhana  Captain onder de
Ychotze Brigade in dienst van H. H. Mog. en van
Cecilia Godschalk dogter  van den WelEerwaarde
Heer Predicant Godschalk te Dordrecht uyt welke
huwelijk van Johan van Andel  is gesprooten

Dina vaja Andel geboore den 24 Novemb. 1713,
gest. B Dec. 1780.

Cecilia vroeg ge&.
Johanna Margaretha geboore den 13 Juny 17 . .

gestorven 17-71.
Willem Hendrik geboore 17 . ,
gestorven den 4 July 1774.
Gerard Jacobus geboore den 8 Aug. . . . .
Cornelia vaya  Andel geboore den 2 October 17. .

J o h a n  Bettelaham  is in het campement  in zijn
24e jaar door sijn vaandrich doot gestooken moor-
daadig van agteren

Cecilia Godschalk deszelfs  huysvrouw een wijnig
Jaere daar na gestorven.

Laaten na twee dogters als weesen
Johanna Bettenham getrout met de Heer Dinge-

mans e n
Geerlruda Adriana Bettenham, welke was mijn

moeders moeder die gestorven is 1763 out 81 jaar
tot wiens gedagtenisse ik de van Bettenham  hebbe
aangenoomen toen out sijnde 23 jaer. Ik hoope mijn
kiuderen sig soo blijve noemen.

1783
den 3 December is mijn vrouw voor de vierde mael

in de kraem bevallen van een welgeschapene zoon en
genaamt Anthoon Jacobus Cornelius [met andere hand
òz?jgevoegd  : Gest. den 28 Oct. 18031 na si jn moeders,
moeder vader en broeder.

1787
den 25 Maart savons  quart voor neegen  uuren is mijn

vrouw voor de vijfde maal in de kraam bevallen Zon-
dags van een welgeschaape zoon genaamt Derk Gerard
Willem  na sijn vaders vader, en na sijn vaders moeders
beyde broeders de Heeren  Gerard en I;Villem  vu?a ATadel
welke waare tweelingen, de eerste blind geworden in
sijn jonkheyd aan de pokken, de andere officier ge-
storven in den jaare  1774, welke geduurende haar leeven
zij altoos als vaders over mijn sijn geweest, wiens na-
gedagtenisse voor mijn en de mijne dienen vereeuwigt
te worden.

N.B. schoon mijn vader als Diedrich hier voore staat
gemelt, is hij altoos Derk  na de Gelderse uytspraak
geheeten, ook soo sig geschreven.

[Met andere hand bijgevoegd: Hij is den 3 Sept. 1804
zalig ontslapen].

1789
den  6  Apr i l  i s  geboore  smorgens om half zeeven

Maandags Cornelia Catharina Johanna denzelfde avond
gedoopt door Do. Wuyster, na mijn tantes Cornelia van
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Andel en Cutharina Johanna van Andel,  Johanna rilte
mijn eerste vrouw.

Cornelia van Andel mijn lieve tante of tweede moeder
gestorven den 28 December 1’788  out 70 jaar 2 maan-
den 26 dagen.

1791
den 15 July 1791 smorgens om half tien uuren is

mijn brouw door de Heer vroetm. Mirandolle verlost
van een welgeschapen dochter, in de geboorte moete
sterven.

1793.
den 20 January is mijn vrouw voor de @te maal in

de kraam gekoomen Zondagsavond om 10 nuren  van
een dochter en gedoopt den 24 dito door Ds. v. Kem-
pen  genaamt  J a n n e  A d r i a n e  na den HoogWelGeb.
Heer Jala  Adriaa+a  van Munnich captain onder Orange
Gelderlant.

Den 6 Juny 1795 is mijn lieve dogtertio Janne Adriane
Saterdags smorgens om 8 uuren sagt ontslaapen out
2 jaar 4 maand en 17 dagen. Ik zal het tot mijn doot
gedenken.

[Verder  met een andere hand :]
Tusschen Donderdag en Vrijdag den 22 July 1796

des nags om quart na een uur, behaagden ‘t het alleen
weijs Opperwezen, mijn lieve wederhelft Cornelia Ma-
garetha Coets in den ouderdom van 41 jaar 3 maanden
11 dagen subiet van mij weg te haalen  en  gebonden
van haar negende kint te doen sterven mij nalaatende
vier onnozele kinderen als

l%na Geertruida Adriana oud 13
Antoorl  Jacobus Cornelius  oud 12
D i r k  Cferart  12’illem  oud 9
Cornelia Catri,nu  Johanna oud 6.
Haarer gedenkende  zoo lang ik zal ademhalen en

za l  ve r t rouwen  haar  in  de  eeuwige  rus t  weeder  te
v i n d e n  o m  n i m m e r  t e  scheyden eener 17 Jaare m i j n
lieven vrouw geweest.

Mijn lieve vrouw hiervoor gemelt  legt begraave in
de Groote kerk agter de Regeeringsbank regt voor de
deure v a u ‘t koor te Breda, aldaar legt mijn famieli
‘t meest, mogt mijn overschot daar ook leggen.

In ‘t jaar 1803 is Anthoon Jacobus Cornelius Betten-
Imam van Munnich overleden in den ouderdom van
20 jaren.

In het jaar 1803 is overleden D i r k  Gerard Kllem
Bettenham van Munnich in den ouderdom van 16 jaaren.

In het jaar 1809 is overleden Qeertruida Adriana
Bettenham &fugznich  in den ouderdom van 66 jaaren.

In het jaar 1809  is overleden Jacob Hendrik Betten-
ham van Munnich in den ouderdom van cirka 69 jaren,
het laatste mannelijk geslagt van bovengemelde.

In het jaar 1814 op den 28 December is overleden
te Rotterdam Dina Qeertruida Adriana Bettenham r*an
Munnich.

Cornelia Catarina Johanna Bettenham van Munnich
is getrouwd te Schoonhoven met Willem Frederik Stoové
in den jare 1816.

En heeft verwekt de navolgende kinderen als:
Cornelis Adrianus Stoocé geboren den 3 April 1816

en  ove r l eden  den  3  Apr i l  1817 .  Qeb. en overl .  te
Oudewater.

Cornelis AdGanus  Stoové geboren den 27 Mei 1817
te Oudewater.

Hendrik Jacobus Stoove’ geboren den 29 September
1819 te Oudewater.

Willem Frederik Stoové geboren den 29 Maart 1822
te Oudewater.

Margareta Maria Stoové geboren den 19 February
1824 te Oudewater.

Andries Stoové, geboren den 6 November 1836 te
Woerden.

Overleden Willem Frederik Stoové te Woerden in
October 1842 en aldaar begraven.

Overleden Cornelia Catharina Johanna Bettenham
van Munnich den vierden November 1868 des snamid-
dags ten 31/. ure in den ouderdom van 69 jaaren  en
7 maanden te Woerden en den negenden daaraanvol-
gende aldaar begraven.

De afstamming van den Twentschen tak van het
geslacht Palt he,

door Dr. jur. E DEL te Schüttorf.

Van deze familie heb ik terloops melding gemaakt
in mijn artikel: n Das mittelalterliche Patriziat der Stadt
Schüttorf” (Grafschafter Heimatkalender für das Jahr
1926, Neuenhaus, Kip.). De genealogie Palthe had reeds
van de zijde van de H.H. Hattinck, A. A. W. van
Wulfften Palthe, Döhmann en van Epen het onderwerp
uitgemaakt van een omvangrijk onderzoek, waarvan
het resultaat in Nederland’s Patriciaat 1913 was neer-
gelegd. Men zou dus mogen aannemen, dat zij hier-
mede geheel was komen vast te staan. Intusschen werd
de oorsprong van den Twentschen tak dezer familie nim-
mer aan de hand van authenthieke stukken bewezen.

Deze Twentsche tak begint in Ned. Patr. met VIII
Johan Palthe,  de jonge, rentmeester van het huis Oot-
marsum, 1696-1628. De naam van zijn vader kon tot
nu toe niet authenthiek worden vastgesteld, hoewel uit
diverse oorkonden en rekeningen was gebleken, dat
Johan uit Bentheim stamde en een kleinzoon was van
den eersten Palthe te dier plaatse, den ouden Johanic
Palthe,  secretaris van den graaf van Bentheim. Er
ontbrak echter één tusschenscbakel. Naar aanleiding
hiervan richtte Prof. Dr. Döhmann te Steinfurt in 1912
tot mij de vraag of ik den naam van Jutta van Delden
weduwe Palthe (1689, 96) wel eens was tegengekomen.
Zij had volgens hem vier zonen : Johan de jonge, Rudolf,
Heinrich en cfoswin. Was uit den toenaam van den oud-
sten zoon - aldus Prof. D. - niet af te leiden, dat de
vader Johan Palthe, de oude, geheet,en  zou hebben?

V o o r  zoover ik mij herinner, heb ik den geachten
vrager hierop geantwoord, dat zulks natuurlijk wel het
geval geweest kon zijn, maar dat met den ouderen
naamsgenoot dikwijls ook de grootvader of een oom
bedoeld werd.

Döhmann bracht hierop nog andere argumenten voor
zijn zienswijze naar voren, waarvan het gevolg was dat
als Nr. VII in Ned. Patr. vermeld werd: Johann Palthe,
de oude, geb . Bentheim voor 1641, gest. voor 1689,
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tr. .lu2ta van Delden,  vermeld 1683-1697,  gest .  Bent-
heim 4 Nov. 1697.

Inderdaad had de secretaris Johann Palthe (Nr. VI
der stamreeks) uit zijne beide huwelijken verscheidene
zonen, waaronder twee, die den voornaam Johann of
Johannes voerden. De jongste, die richter en rentmeester
van den graaf van Bentheim was, komt met zijn broeder
Everwijn in acten voor, die op de weduwe Jutte Palthe
betrekking hebben. Als haar echtgenoot en vader van
den Ootmarsumschen Johan Palthe kan hg dus niet
in aanmerking komen. Ook over zgn gelijknamigen
ouderen broeder zijn wij thans goed ingelicht. Deze
studeerde in 1647, werd 22.8.1664 als notaris bij het
Reichskammergericht  te Spiers ingeschreven @imon
Günther,  Thesaurus practioantium edit. 3. Spiers 1608)
en werd daarna ,,Stadtschreiber”  in de vrije Rijksstad
Friedberg i. d. Wetterau 1673-95. Hij moet minstens
zeven zonen gehad hebben, waarvan er in 1616 zes nog
leefden. Dit blijkt uit het bewaarde grafschrift van zijn
zoon, den Frankfortschen boekdrukker Zacharias Palthe
(Zedlers  Universallexiken -en G. A. Schenck,  Memorabilia
urbis Wiesbadenae, p. 87, Frankfort 1732). Onze Oot-
marsumsche Johan komt ook hier als zoon niet in aan-
merking.

Dit was voor A. A. W. van Wulfften Palthe aan-
leiding om in zijn in 1916 uitgegeven ,Stamboom  van
Mr. Arnold Albert Willem van, Wulfften Palthe, Kan-
tonrechter te Oldenzaal, geboren 19 Augustus 1816”
naast de bovengenoemde gebroeders nog een Johann
Anton Pulthe  de Oude als vader van den Ootmarsummer
in te lasschen. Deze Johann  Anton wordt echter in
authentieke acten nergens aangetroffen en zal dan ook
uit de geslachtslijst dienen te verdwijnen;

Nu had ‘s graven secretaris  Joham Palthe,  g e s t .
1664, nog twee zonen, die als tusschenschakel dienst
zouden kunnen doen, t.w. Heinrich en Bernhard Palthe.
Heinrich Palthe studeerde te Leipzig in 1648. Of Mstr.
Heinrich Palthe, die in 1578 burger van Neuenhaus
werd en wiens weduwe Alheit  aldaar nog in 1636 in
leven was, met hem identiek was, schijnt niet geheel
vast te staan. In ieder geval kan ook deze H e i n r i c h
uit Neuenhaus hier niet in aanmerking komen; zijne
nakomelingschap bloeit nog heden ten dage te Schüttorf.

Over Bernhard Palthe is weinig bewaard gebleven;
hîj komt van 1669-77 in oorkonden voor; in ieder ge-
val zal hij wel beambte van den graaf van Bentheim
geweest zijn en als zoodanig  aan een verkoop, welke
4.5 1676 tusschen laatstgenoemde en den edelen Balthasar
van Dedem voor het gericht te Ülsen plaats vond, zijne
medewerking hebben verleend. De andere keurnoot, die
hierbij optrad, de Bentheimsche ,,Burgmann”  Johann
von Bevern zou dan van Dedem’s kant zijn aangewezen.
Dat beide keurnoten burgemeester van Ülsen geweest
zouden  zijn, zooals Döhmann aa.nneemt,  is niet waar-
schijnlijk. In ieder geval zal Bernhard te Bentheim, den
zetel der toenmalige reneering,  waar ook +jn vader ge-
woond had en zijne familie landerijen in eigendom had,
geleefd hebben. Daar Bernhard’s naam na 1677 in oor-
konden niet meer voorkomt, is het waarschijnlijk, dat
hi;j  spoedig daarna is overleden en de van nu af her-
haaldelijk opduikende wpdmue Jütte Palthe zijne weduwe
was Zij komt in I 583, 89, 96 in oorkonden voor en werd

,4.11.1597 te Bentheim begraven. Het feit dat haar tweede
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zoon den voornaam Rudolf  droeg, maakt het waarschijn-
lijk, dat zij een dochter was van Rolef van Delden, sedert
1646 burger te Ootmarsum. Hierdoor zou tevens de
verhuizing van haren zoon naar Ootmarsum zijn ver-
klaard, alwaar deze reeds in 1697 verschijnt. In 1602
komt hij in eene oorkonde voor als ,Jan Palthe der
Jüngere, i tziger Zeit Diener  des Hauses Othmarssen”;
in 1603 is hij kerkmeester ,  terwijl  hi j  in 1608 met
zijne vrouw Henrika,  beiden te Ootmarsum, in de Bent-
heimsche korkerekening  vermeld wordt.

Ten  slotte vond ik nog in een particulier archief,
het familie-archief Stoltenkamp te Bentheim, eene  oor-
konde, die ik hier onvertaald in regestvorm weergeef en
die naar ik hoop eventueele twijfelaars zal overtuigen.

,JohannesPalthe,saligenBernardsSohn,itziger
Zeit des Hernn Compturs zu Othmarschen Schreiber
und Henrica von Uelsen Eheleute verkaufen den Ehe-
leuten .Henrich Nibbe r i ch ,  Gerichtsschreiber  und Wal-
burg von Bevern den Apfelhoff oder das Immehöveken
zwischen Henrich Nibbefichs  Mathe, item Johan von
Soests Garten,  i tem der Presentien Garten und den
Crützkamp in Bentheim gelegen. Bentheim 20.10.1611”.

Deze oorkonde is voor de familie ook daarom van
belang, omdat zij ons den tot nu toe onbekenden fa-
milienaam der echtgenoote  van den Oottnarsumschen
rentmeester doet kennen.

Familie-aanteekeningen Heldring,
medegedeeld door P. L. THIEREPI’S.

In het archief der familie E. Heldring  te Amsterdam
bevindt zich een oude familiebijbel-Calvijn, nog heden
ten dage in gebruik, waarin uitvoerige genealogische
aanteekeningen voorkomen.

Der traditie getrouw worden de genealogische aan-
teekeningen daarin nog geregeld voortgezet, iets wat
hoogst zelden meer zal voorkomen.

Aangezien het hier eene  familie geldt, die zeer ver-
dienstelijke mannen heeft opgeleverd en ook nog heden ten
dage in haar midden telt, meenden wij goed te doen
deze aanteekeningen, met weglating van het meer re-
cente gedeelte, t,e publiceeren.

Uit den aard der zaak zijn zij door verschillende
leden der familie geschreven, wier namen wij er hier-
onder steeds bij vermelden.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  J o h a n n a  H e l d r i n g ,  g e b .
U y l e n b r o e k .

(Handschyift van 0.  Q. Heldring  1)

Anno 1676 den 2 September is mijn vader G e r r i t
U.ylenbroek  in den Heere ontslapen Zaterdaghs nagt ten
11 uren, out zijnde 86 jaren.

1680 den 1 April in den Egten staat mijn begeven
met mijn man Hans Hendrik Heldving.

1681 den 18 July is mijn dogter  Magdalena geboren
op Maandag zavons ten 7 uiren.

1683 den 24 September is mijn dogter  Gerharda ge-
boren op Maandag morgen ten 7 uiren.

1683 den 11 Februari is mijn broeder Johannes Uilen-
broek in den Heere ontslapen in West Indien op Curasou
en aldaar begraven.
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1686 den 11 Mey is rngn dogter  Johanna Cristyna
geboren op Maandagmorgen ten 6 uiren.

1687 den 23 Mey is mijn zoon Abraham geboren op
Maandag  zavons ten 11 uiren.

1688 den 13 July is mijn moeder in den Heere ont-
slapen ‘s morgens ten 5 uiren out zijnde 61 jaren,

1692 den 29 December is mijn zoon Hans Hendrik
geboren op Donderdagmorgen ten 2 uiren.

169ö den 26 October is mijn dogter  Angnis geboren
op Zaterdagmorgen ten 7 uiren.

1698 den 1 July is mijn zoon Ottho Gerhnrd geboren
op Woensdagmorgen ten 10 uiren.

1701 den 6 Januari is mijn dogter  Anna Elisabeth
geboren op Donderdagh zavons ten 0 uiren.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  e e n  d e r  k i n d e r e n .

(Handschrift  can 0. Q. Heldring 1)

1704 den 19 Mey is mijn moeder Johanna Lylenbroek
in den Heere ontslapen ‘s morgens ten 5 uiren out zijnde
42 jaren.

1710 den 6 April is mijn vader Hans Hendrik Hel-
dring in den Heere ontslapen ‘s morgens ten 6 uiren
60 jaren.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n ?

1742  den 3 April heeft Gerharda Heldring  haar attes-
tatie aangegeven van Elburg.

1737 (er stond  eerst 1727 2) is overleden in Leeuwarden
J o h a n n a  Christinn  Heldling  out zijnde bd (e r  s tond
eerst 42).

I 738 den 1 Juny is overleden A n n a  Elysabeth  Hel-
dring, out zijnde  37 jaren en in de Oude Kerk begraven.

1747  Agus tus  i s  ove r l eden  Angn.is  Heldring  des
morgens ten 8 uyren out sijnde  52 jaren en in de oude
Eerk begraven.

1755 den 22 April is overleden Gerharda Heldring
oud 71 jaeren 7 maenden  en 3(Y)  dagen ,  ‘ s  middags
tussen 2 en drie uiren in de oude Kerk begraven.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  J a c o b  v a n  V h e l e n .

Den negenentwintigsten Maart seventienhondert en
dertig (segge 29 Maart 1730) swoensdagh tusschen 10 en
elf uuren des morgens is onse waarde en lieve moeder
Adriana Jocoba Thierens in den Heere ontslapen, is
geweest den 11 February vijfenveertig jaren en is met
mijn waarde Vader getrouwt geweest vijftien jaaren
voorgevallen te Coeverden, begraven den 5 April in de
kerk.

Swoensdag zijnde den 27 Augustus 1738 (segge den
seven en twintigste Augustus 1738) is onse waarde en
lieve vader, de Heer Hendrik ,*an Vhelen, Gapt@ ten
dienste  Deser  Verenigde Nederlanden in den ouderdom
van 69 jaren en 9 dagen alsoo den 18 Augustus 1738
jarig geweest was vromelijk in den Here ontslapen
Swoensdagsmorgens om half ses voorgevallen tot Cuy-
lenborgh en begrave den 30 dito in den Sinte  Barber Kerk.

A a n t e e k e n i n g  v e r m o e d e l i j k  v a n  C o r n e l i a
M a r g a r e t h a  v a n  V h e l e n .

Den 18 Desember 1767 op Sondagh is onse broer,
J. von Vhelen, na Oostindien gevaeren voor Comman-
deur van de soldaeten  met het schip Langewijk  en J.
de Vries als Capitijn van het schip voor de Camer van
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Enkhuysen  ( toegevoegd  door  0 .  _G. Heldring II: ,,&
aldaar overleeden”).

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  0 .  G .  Heldring 1 .

Den 26 Mey 1768 op Vrijdag is Ottho Verhardt Heldring
met Areadz’na  van Vheben getrout tot Zlj’derveld  door
domine Petersen.

Saterdag den 10 Maert 1769 ‘s morgens tusschen 7 en
acht uur is mijn vrouw Arendina verlost van een doot
soontje en begraven den 12 savons in Sint Barbaraes
Kerk te Cuilenborgh.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  A r e n d i n a  H e l d r i n g ,  g e b .
v a n  V h e l e n .

Den 6 geptember  1760 Saterdags savonds tusse 6 en
half 6 uren binnen Buren is ons een dogter  geboren waar
van Vader en Moeder sijn Ottho Qerhardt Heldring  en Aren-
dina van Vhelen, is gedoopt den 7 September van de
Hr. Predicant  Temming en gonaamt Henr ica  Joanna
L7acoba na onse bijde vaders en moeders alsmede na onse
Broeder Jacob van Vhelen, die Peter over dit kind is.

Den 23 November 1762 is ons een soon geboren dings-
lags s’morgens  om agt uren tot Buren en den dag daar-
aan gedoopt door Dom. Temming en genaamt na sijn
vader Ottho Qel*hardt.

Dinsdag den twintigsten Maart 1764 s’middags  om half
ien uur is mijn waarde en lieve man Ottho  Verhardt
Heldring, luytenant ten dienste  van den Staat der Ver-
3enigde  Nederlanden, in. den ouderdom van vijfensestig
jaaren  agt maanden en twintig dagen, aleo den 1 Juli
1764 66 jaar sou worden, seer  schielijk uyt dit tijdlijk
Leeven  na de eeuwige Heerlijkhijt, so wij hopen en ver-
trouwen, weggegaan.

A a n t e e k e n i n g  v a n  H e n d e r i n a  J o h a n n a
v a n  V h e l e n .

1764 Den 7 Dezember Vrijdagavondt, om halv negen
uuren is suster Arendina van khelen,  Wed. H e l d r i n g ,
verlost van een welgeschapen zoon in Buren, agt maan-
den en seventien  dagen na haare  mans dood, is Zondag
daar aan volgende gedoopt, door Dom. Goldboeg, pred.
te Meeteren  en genaemt Aderjaanus Cornelus,  na Mama
Saalger en onze outste Suster die Meeter  over dit kint is.

A a n t e e k e n i n g  v a n  A r e n d i n a  H e l d r i n g ,
g e b .  v a n  V h e l e n .

Den 20 Juli 1766 Sondags avonds om ses uuren is
mijn lieve kind Adrianus Cornelius  overleden binnen
Buuren,  oud sijnde  2 jaren seven maanden 13 dagen
en begraven den 23 Juli binnen Buren in de Kerk.

A a n t e e k e n i n g e n  v a n  0 .  G .  Heldring 11.
1788 den 1 Juny, heb ik Ottho Gerhard Heldring, zoon

van den Luitenant Ottho Qerhard Heldring  % Arendina
van Vhelen,  mijne Intreepredikatie gehouden als Predi-
kant te Zevenaar Text 1 Joh. 6, 7.

1796 den 8 Mey ben ik 0. B. Heldring  getrouwd met
de oudste dogter van Dominus  Janssen Predkt. te Pfaltz-
dorff bij Cleev, genaamd Louisa Oertruda  Janssen.

1797 den 16den Februari s’avonds om 4 9 is mijn vrouw,
Louisa Gertruda verlost van een zoon, die alhier te
Zevenaar door mijn vrou’s vader gedoopt is den 19 F.
en genaamt Henricus Wilhelmus naar mijne grootvaders
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Hendr ik  Heldring en Hendrik van Vhelen, bijde capi-
tains in dienst der Vereenigte Nederlanden en naar mijn
vrou’s vader, Ds. Johan Willem Janssen, Predkt. te
Pfaltzdorf en mijn zuster Henrica J. J. Heldring.

1798 den 12 Oct. s’morgens om 9 uuren is mijn vrouw
Louisa Qertruda gelukkig verlost van een twede  zoon
en door mij zelve alhier gedoopt den 16en en genaamt
Arendinus Ludovicus Ca~olus,  naar mijn moeder Aren-
dina van Vhelen wed. Heldring & mijn vrou’s moeder,
Louise Gertruda Janssen geb. Feldmann & mijn vrou’s
zuster Caroline Janssen.

1798 den 25 Nov. overleed bij ons woonende min
waardige Moeder, vrouwe Arendina r%an  Phelen  wed.
wijlen de Heer Lieut. 0. G. Heldr-ing  oudt 76 jaar en 6
maanden en wijl even om dien tijd het begraven in de
Kerken in de Pruisische staaten ten scherpste verboden
was, en het Kerkhof zeer klein, is de Pastoraat Thuin
agter de kerk tot een kerkhof genomen, en mijn moeder
de eerste geweest, die daar ter ruste is gelegd.

1802. den 10 Maart  s’avonds 8 10 uuren is mijne
vrou Louisa Gertruda gelukkig verlost van welgeschapen
dogter  die, door mij zelven gedoopt,  den naam ont-
vangen heeft Louisa Johanna, de eerste naam mijner
vrou  en vrou’s moeder, de andere naam naar mijn zuster
H. J. J. Heldring  en mijn vrou’s zuster Johanna Jans-
sen, is gedoopt den 14den.  N. mijne 3 kinderen zijn
in Nov. 1802 de koepokken gelukkig ingeënt.

. 1804. den 17 Mei s’avonds i over 10 uuren is mijne
vrou Louisa Gertruda verlost van een zoon, die alhier
den 20 Mey gedoopt is en naar zijn vader en groot-
vader genaamt Ottho Gerhard. De doop is door de vader
zelven verricht, die ook het kind ten doop heeft ge-
houden.

1806. den 17den Jann. s’morgens om 1 uuren is mijne
vrou LouisaGertruda  voorspoedig verlost van een dochter,
die den 19 Jann. door mij als derselve vader ten doop
gehouden & gedoopt is en genaamt Johanna, Henriette,
Caroline, Elisabeth na des kindes Tantes.

1813 den 11 Jun. s’avonds om 11 uuren overleed mijn
waarde  zus te r  Henrica J o h a n n a  Jacoba Heldring  ga-
bore den 6 Sept. 1760 ongehuwd, bij ons inwonende,
na een ziekte van ruim 9 maanden en bedlegerig van
4 maanden, aan de kanker in de borst, gepaard aan
eene  heupjigt.

1827 is  mijy jongste zoon 0. G. Heldring  den 26
Maart door mg als Predikt. te Hemmen  bevestigd, met
de woorden Daniel  12 : 3.

1832 Den 24 Oct. zijn te Wijk s’morgens voor de
wet gehuwd (te Wijk bij  Duurstede) s’avondts 8 uuren
Kerkelijk hier ingezegend Ottho Gerhard Heldring, Pred.
te Hemmen,  oud 28 jaren, zoon van 0. 0. Heldring  &
L. Gertr.  ,7anssen  & Anna, E l i z a b e t h  Deufferzciel, oud
26 jaren, geb. te Schalkwijk, dochter van de Hr. * J o -
hannes Deufferwiel & vroIlwe  Maria Catharina Meyer,
hertrouwd met de Heer Johannes Carel Joritzaar, Rentmr.
van het Elout en Elisabeth Gasthuis te Wijk 1).

1) Van dezen Ottho Gerhard Heldring  leven geen kinderen meer. De vol-
gende mannelijke kleinkinderen zijn nog in leven:

4 .  van zijn zoon  Balthaam:
1. Ernst, directeur der Kon. Ned. Stoomboot Mii . voorzitter der

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, gehuwd 26
Juli 1910 te Parijs met Afarie  Constante  Bungener (overleden). Vier
zoons en twee dochters.

2. Alexander, ingenieur, directeur van het Algemeen Handelsblad

1834 is te Hemmen  den 26 Sept. s’av. 9 uuren een
zoon geboren van 0. G. Heldring,  Pred. aldaar en A n n a
Elisabeth Beufferpuiel,  gedoopt den 23 Nov. 1834 en ge-
naamt Otto Gerhtrrd.

1 8 3 6  Is te Hemmen den 19 Juli s’morgens om + 7
een dochter geboren van dezelfde 0.  G. Heldring  BG
An.na  Elisabeth Deufferwiel, Maria Catharina gent.

1838 Den 4den Mei s’morgens even voor 3 uuren
ontsliep na een bedaart, teder, en hartelijk, herhaald
afscheid, in het geloof aan den eenigen  Verlosser Jezus,
onze dierbare geliefde jongste dochter Johanna Hen-
riëtte Caroline Heldring, in den ouderdom van 32 jaren
aan de gevolgen van een leverkwaal.

1839 den 17den Maart is geboren te Hemmen, des
morgens  4 1 uuren een zoon van den Predikant 0. G.
Heldring  en Anlza  Elisabeth Deufferwiel, en genaamt
na de oom Balthazar.

1839 den 2 April ‘s morgens 8 2 overleed in het-
zelfde geloof mijn oudste dochter Louise Johanna, oudt
37 jaren, aan een krankheid, zijnde vershjming,  en felle
koortsen: haar leven was reedts  lange aan de Godsdienst
gewijd; haar vertrouwen was Jezus.

1840 mijne geliefde huisvrouwe Louise Gertraud  Hel-
dring geb. Jnnssen, met dewelke  ik den 8sten Mei 1796
was gehuwd en 6 kinderen, wierdt zwak, den 11 Febr.
1839 ging zij vermoeid ter ruste (volgt een beschrijving
van het ziekteverloop, dat den (13sten  Febr. 1839 met
het overlijden eindigt).

1840 den 7 Mei zijn getrouwd Arejrdinus  Ludouicus
Carolus  Heldring  geb.  te  Zevenaar d.  12 Oct .  1798,
mijn 2de zoon, m e t  Johama  Stoltenborg  geb .  onder
Deutichem 19 Jan.  1813,  ouders Jan Sloltenhorg  en
Gerritje  Naldus 2).

1841 den 20 Maart 1841 is geboren te Hemmen, des
morgens om 4 uuren een dochter van den Predikt. 0.
G. Heldring  en Anna Elisabeth Deufferwiel, en genaamt
na mijn vrouw en mijue  beide overledene dochters Louise

te Amsterdam, gehuwd 31 October 1899 te Hilversum met Elisabeth
Justine  Jacquelitze  Anna Cramerpca.

3. Jérôme  (overleden), lid der firma Heldring en Pierson te ‘s-Ora-
venhacre.  gehuwd  30 Änril 1907 te Amsterdam met Maraaretha Wil-
helmina & den Wall B’ake.  Eén zoon en vijf dochters. ”

4. Johan Gottlieb, koopman, gehuwd 12 Nov. 1920 te Londen met
Augusta Maria  Hube&na  G&ard&  vicomtesse wan Asfferden.  Eén dochter.

5. Mr. Balthasar,  lid der firma Hope & Co. te Amsterdam, ongehuwd,
B. vau zijn zoon Leonard  Johannes:
1. Dr. Leonard,  arts te Chicago. Ongehuwd.
2. Justinus  (overleden). Eén zoon Kari,  verblijf en beroep onbekend

(Amerika).
3. Richard John, ongehuwd. Verblijf en beroep onbekend (Amerika).
C. van zijn zoon Justinus:
Ds. Ottho Gerhard, adjunct-direoteur der !Heldring-gestichten  te

Zetten, gehuwd 3 Febr. 1916 te ‘s-Gravenhage met Catharina  Dorothea
Star Numan.  Vijf zoons.

D. van zijn zoon Jan Lodewijk:
Johannes Carel  Hendrik. direoteur der Curaoaosohe  Handel Maat-

schappij te Amsterdam, gehuwd 30 Maart 1917 met Elisabeth Maria
Talma.  Twee dochters.

1) Van dezen Arendinus Ludovicus  CarolzLs  Heldrilzg  leven nog twee
zoons. beiden op Java t w. Arendinus Ludovicus Wilhelmus, oud.ambte-
naar ‘der N.-Indische  Spoorweg Mij., gehuwd 9 Juli 1878 te Pe-
kalongan met Azcgusta  Henriette  Helena Frederika Zwager en Dieaerik
George  CorneZis,  particulier, ongehuwd.

Van eerstgenoemde leven de volgende zoons:
1. Ottho Gevhard.  innenieur. gehuwd 14 Nov. 1912 te Soestdiik met

Josephina Afargaretha  gaber.  G<en  kinderen.
Y

*. Henri Johan Frederik, ongehuwd in Ned. Indië.
3. Daniel August, gehuwd 20 Oot. 1926 te Amsterdam met Marie

Nelly  Elisabeth Wolff. Geen kinderen.
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Renrielle,  dat zij gelijk worde aan mijn dierbare over-
ledenen  (toevoeging va,n 0. G. Heldring 111: “gedoopt
door mijn vader”).

Aanteekening  v a n  0 .  G .  Heldring 111. /
1841 den 23sten  Mei des morgens toen de zon op-

ging op den dag van ‘s Heeren  opstanding ontsliep onze
waardige vader 0. Q. Heldring, nu 63 jaken leeraar in
Zevenaar.

De herkomst van het geslacht
Verschoor (van Nisse),

door W. WIJNAENDTS VAN R E S A N D T.

Reeds vele jaren lang zoekt men naar de herkomst
van bovengenoemd geslacht, dat tot dusver bewijsbaar
aanvangt met Marcus Verschoor Claeszoon, die het eerst
in 1616 te Arnhem vermeld wordt als ruiter onder den
heer van Maquette.

Ook in ons Maandblad is die afstamming herhaal-
delijk ter sprake gekomen; ik verwijs daartoe naar de
jaargangen 1910, k. 128, 1916, k. 241 (waar de stam-
vader nog onjuist  Pieterszoon heet), 1916, k. 60 en
k. 118 en 1917, k. 31 en k. 224.

Uit de laatstbedoelde inzending blijkt, dat volgens
den grafsteen van _&!al*cus’ echtgenoote Geertruida van
den Berge, t 28 Jan. 1662 te Groen10  als weduwe van
den ritmeester Marcus Verschoor, de ouders van Marcus
waren (zie ook jg. 1917, k. 31): Versohoor X Bessem.

De huwelijksacte van Marcus met bovengenoemde
echtgenoote is te Arnhem te vinden en luidt:

Marcus Verschoer  Claes Verschoers  soene, ruyter onder
den heer van Marquette  l), ende

Geerljera  van den Berge Gijsbert  va11 den Berge dochter,
van Arnhem.

testes: vitricus  sponsi
et mater sponsae.

Confirmati  28 Jan.  1616.

Hieruit blijkt dus, dat Marcus een stiefvader had,
zoodat zijn moeder, de weduwe van Claes Verschoor,
geboren Bessem, vóór 1616 hertrouwd is geweest.

De acte van haar hertrouwen - en daarmede  haar
herkomst -, vond ik in het oudste huwelijksregister
van Bergen-op-Zoom, waarin men op 4 Januari 1597
de volgende inteekenacte kan vinden:

Willem Diericxs van Gorp, r u y t er o,rder  den gou-
ver’lzeur  Bacx, en Tanneken Bessems, van M echel e n,
weduwe l*an Glaes van Schoor.

Het huwelijk van Claes Verschoor of van Schoor m e t
Il,anneken  Bessems werd te Bergen-op-Zoom niet ge-
vonden, wel echter de doop van een hunner kinderen,
waarbij de vader weder Verschoor heet, n.1.

2 April 1689 gedoopt Joris, zoon van Claes Verschoor
en Tanneken Bessems.

Ook de doop van ltiarcus, die omstreeks 1690 is ge-
boren, is te Bergen-op-Zoom niet gevonden, vermoede-

1) Dit was jr. Daniel de Harteingh, heer van Marquette, luitenant-
generaal van de cavalerie en ritmeester van een eskadron te paard,
edelman uit Henegouwen.
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lijk is hij in een nabijgelegen garnizoen gedoopt.
Waar nu de moeder 1anneken Bessems “van Meche-

len” heet en mij bleek, dat de naam Verschoor  en v a n
Schoor vóór 1600 veelvuldig te Mechelen voorkomt en
de naam Bessem een enkele keer aldaar, daar kan wel
aangenomen worden, dat het geslacht uit  Mechelen
stamt, uit welks zeer rijk, doch weinig geordend stads-
archief stellig meer gevonden zal kunnen worden.

Geslacht Sprenger  te Venlo,
door JA N  VE~ZIJL.

W apen: In zi lver een zwarte rechterschuinbalk
tusschen twee zwarte schuinstrepen, begeleid van bo-
ven door drie vijfpuntige zwarte sterren en beneden
door drie gesteelde zwarte klaverbladen. Halfaanziende
open helm. Helmteeken: Twee zwarte paardepooten met
den hoef naar boven en rechts gewend l).

In de Protestantsche kerk werden de volgende kin-
deren gedoopt:
1.

2.

4:

6.

Johannes Philippus Sprenger, ged. 3 Augustus 1710 “),
volgens Ned. Leeuw XLV, 160 ontvanger der con-
voyën en l icenten te Termunterzgl  en-wellicht  d e
stamvader van de nu nog levende Groningsche fa-
milie van dien naam.
Helena Sprmger,  ged. 21 Februari 1712 “).
Johanna Susanna  Sprenger, ged. 24 November 1716 6).
Louis Rudobf S’prelzger,  ged. 27 Augustus 1718 ‘).
Hij werd volgens Ned. Leeuw XIV, 160 in 1744
lidmaat te Vere met attestatie uit Venlo, en huwde
(ondertr. Vere 27 Mei) Voorburg 23 Juni 1749 met
Française  Wilhelmina  van Groenenberg, geb. te Vere.
Zijn aa,nwezigheid  te Vere, alwaar Jean Daniel Spren-
ger, uit wien het bekende Zeeuwsche geslacht (zie
Ned. Patr. 1916) stamt, predikant was, maakt het
inderdaad waarschijnlijk dat de Venlosche burge-
meester Michael  Sprenger  een broeder was van J e a n
Daniel’s  vader Jean  Valentin  Sprerlger,  die ook een
zoon met den naam Michel gehad heeft.
Petronella Sprenger, ged. 2 Februari 1721, tr Oter-
dum (gem. Delfzijl) 23 Augustus 1760 H e r m a n u s
Dieph.uis, ged. Oterdum 24 Augustus 1727, predikant,
laatst te Delfzijl, t Delfzijl 21 April 1791, zoon van

1. Michaet  Sprenger, schepen van Venlo 1710-1728,
regeerend burgemeester 17 14 “), t 4 October 1728 3), tr.
Petronella  Coeten (van Koutten), ged. 2 November 1686
(in de St. Martinuskerk), begr. 1 Februari 1747 (in de
Protestantsche kerk), dochter van Arnoldus en van Helena
van Leeuwen.

1) Zegel van Nichael Sprengw,  schepen van Venlo 1710-1728, be-
schreven in Maasgouw  1906, pIz. ‘71. Afgebeeld door van Beurden
plaat V (Limburg’s Jaarboek 1899:.  Zie ook Ned. Leeuw 1899.

MichaeZ  Sprenger gebruikte twee zegels. Volgens zegels, hangende
aan schepenbrieven op het stadsarchief van Venlo, had hij ook als
helmteeken : een uitkomend hert.

*) Maasgouw 1920, blz. 60.
*) Stadsarchief Nu. 174.
4) Peter was: Johannes Philippus Sprenger. Meter was: Hebma  van

Leeuwen.
6) Peter was: Johan Philip Sprenger,  broeder van den vader.
8) Doopgetuigen waren: Jan Pikkaard,  in wiens plaats Amoldus  wafl

Leeuwen, Mevrouw van Koutten  in plaats van Juffrouw Susanna  Sprenger.
7) Doopgetuigen waren: Jan Jacques  Meys,  Mevrouw van  Koouttm,

in de plaats van BudoZf  Facsch.  Mevrouw Louiea Piwaard.
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Cornel&,  predikant, laatst te Oterdum, en van Jo- 1
honna  Edaens 8).

6. Johanna Helena Sprenger, ged. 11 October 1722 s).
7. .Johanna Helena Sprenger, ged. 2 April 1724.

~
/

Mìchael Sprenger, schepen van Venlo, gehuwd met
Petronella van Couten, kocht in 1710 ,de Kolk” met ~
aangehoorigheden, gelegen onder Broekhuizenvorst van
den scholtis Thomas Wierix l0).

Jacobus Sprenger, architect, t Broekhuizenvorst 27
Juni 1738, en zijne eohtgenoote Anna Sophia ( A n n a
Jaaria Sephie), t Broekhuizenvorst 24 Mei 1741 1 l),
werden 23 April 1733 tot burgers van Venlo aange-
nomen 1 *).

Waar en wanneer werd geboren en wie waren de ,
ouders van Michael  Sprenger, schepen van Venlo 1720-
1768? Nadere genealogische bijzonderheden met data. 1
over zijn broeders en zusters zijn mij ook welkom. l

_~
K O R T E  M E D E D E E L I N G E N .  I-

De gravin van Wartenberg en haar geslacht.
(XLVI, lO&106).

De leenregisters van het Huis Bergh stellen mij in
staat, nog enkele aanvullingen te geven op het artikel
van Mr. Bosch ridder van Rosenthal. De in zijn artikel
genoemde boerderij de Oeverhof  bij Huethem komt in
genoemde leenregisters sedert 1466 voor als: het goed
ten Oever. Na langdurig bezit door de geslachten van
Wylick en VCI~ Lynden tot Hemme?t,  verkocht Frans van
Lynden,  heer tot Hemmen  en Blitterswijk,  dit leengoed
op 12 Mei 1688 aan Christophel  Rickers, den in kolom
104 genoemden vader van de gravin van Wartenberg.
Hij was behalve generaal-inspecteur over de tollen en
licenten van den Rijnstroom ook nog ,commercie-raad”.
Na zijn dood, en dien van zijn zoon Lambertus, w e r d
beleend (20 October 1692) Peler Bidecap, keurvorstelijk
Brandenburgsch secretaris en geheim-kamerdienaar, na-

m e n s  z i j n vrouw C’nthari,na Rickers. Twee jaar later
(23 Februari 1694) wordt beleend Peter Godefrid Jhevy
(Jheeuw!,  schepen van Emmerik, als man van A n n a ,
oudste dochter van Christophel Ryckers. In 1703 (Oct. 26)
neemt hij, thans burgemeester van Emmerik, opnieuw
possessie van het leen, doch draagt dit op 30 Juli 1704
op ten behoeve van Catharina,  rijksgravin cali II arten-
bergh, voor wie Johan Rykers, Pruissisch ,,Hofgerichts-

*) Volgens mededeeling van den Edelachtbaren Heer Bönhoff, bur-
gemeester van Tiel dd. 25 Febr. 1921.

0) Doopgetuigen waren: Johan Leijendekker  en Mevrouw de weduwe
van Kooutten.

10) M. J. Janssen, Pastoor te Meerlo: Een weinig bekend architect
Jacob Sprenger  (ï%asgouw  1920, blz. 22).

11) Ibidem blz. 28  staat: Nu lezen,  wij in de pastoreele registers
van Broekhuieenvorst: 27 Juni 1738 overleed Jacobus Sprenger, die
uen groot architect was en gehuwd met eene vrouw uit Transsilvanië,
anders gezegd Zevenbergen. Den 24 Mei 1741 overleed Anna Sophia
Svrenaer.  weduwe. eertiids gehuwd  met Jacob Svrengher.  Zii stamde
uit ~~~,ar;ssilvanië’alias  “Zctv&bergen.  Aldus de Latcnsche  vertaling.
Wellicht heeft Jacob Sprenger  het huis ,,de  Kolk” gebouwd, maar welke
bouwwerken hij verder heeft uitgevoerd, is ons onbekend.

1’1 In het Venlosche burnerboek staat als volat:  Den 23 April  1733
si_jn’Jacobus  Sprenger  ende  äessens l~uysvrouw  Äwna  Ma&  Sephie t o t
borgeren  deser  stadt aangenomen ende  heeft den voors. Sprengen  dyen
volgens den eedt daertoe staende vuytgesworen ende voor de borger-
sohap betaelt eene pistole sullende  hij alnoch geven eenen  lederen
emmer. t
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rath”, den eed aflegt. In 1713 laat zij den leeneed ver-
nieuwen door den geheimen regeeringsraad Rad.

Na baar dood, op 1 November 1737, wordt beleend
Wilhelm  van Ryckers, koninklijk Pruissisch Clev.- Marki-
sohe geheime regeerings-, justiz- en hoggerichtsraad,
als gemachtigde van de kinderen van de overleden
Gravin, nl.: .,Casimir, graaf uan  Wartenberg, Pruissisch
generaal-majoor van de cavallerie  en minister pleni-
potentiaris bij de Schwabische Kreis, Tilhelm  Anthon,
graaf c’an  \Vartenberg,  en Eleonora Sophia, gravin v o n
Sliebetl,  geboren r’on Aspach - doch denzelfden dag
dragen zij het leen op ten behoeve van hun gevol-
machtigde: Wilhelm  ran Ryckers.

Een ander leengoed, het Bentingsmaatje in het ge-
richt van Heeckeren, had geheel dezelfde lotgevallen.

Mr. A. P. VAN SCHILF~AARDE.

De graftombe der Arkel’s in de kerk te Gorinchem.
In den laatsten zin van bovengenoemd artikel (XLVI,
kol. 102) is een storende drukfout geslopen. Het jaar,
waarin beer Jan van Arkel  zijn burcht te Gorinchem
aan Floris V opdroeg en van dezen in erfleen terug
ontving - is, zooals de lezer reeds begrepen zal hebben,
1290 en niet 1920.

Wapen Penninck. In tegenspraak met Nederl. Pa-
triciaat 1914 kan ik mededeelen, dat in een IEP eeuwsch
wapenboek op de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Graven-
hage, Handschrift 130 B. 26, de wrong, dus ook de
dekkleeden, van het wapen Penninck bl au w en geel
zijn.

Helmteeken  : Hart met gesteèlde  roos tusschen een
b lauwe v luch t .

Amersfoort. w. CROOCPEWIT  w. A.z.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Beets. In Nederl. Patriciaat 1918 wordt op bl. 16 bij:
V. Simon Iheodorus Beets, geb. Haarlem 15 Jan. 1778,
geen overlijdens-datum,  noch-plaats opgegeven. Beleefd
verzoek ik daarvan aanvulling.

Pameka,san,  3. 1 ndië. L. s. A. M. VON RöaaEcl.

Binkes.  Beleefd verzoek ik aanvulling van: Suzanna
Agrieta  Binkes,  dochter van Jan Biflkes  en Margaretha
de Gorter, geb. Harderwijk ? 1742, overleden P, geh.
Amst’erdam  27 Nov. 1763 met Willem van Uvaam.

Pamekasan,  N. lndië. L. S. A. M. VON ROMER.

Boon. (XLIV, 123). Eene  Brabantsche familie Boon
voert, volgens eene  fiche uit het Archief van Rietstap,
zi. met een gr. boonentak (6 blaadjes en 2 boonen),
Sch. R. geplaatst, steel omlaag.

Ongeveer  he tze l fde  wapen ,  doch  met  I boon en
7 blaadjes, komt voor op een grafzerk in de P. K. te
Piershil Ao. 1794. Alliantie Withein-Meerman.

Breda. STEENKAMP .

Bosson  (de). (XLVI, 123). Voor deze familie, die
3 boomen  naast elkaar op eeu grasgrond voert, met een
stralende zon in den R. bovenhoek (sprekend wapen:
bosch - zon) en af.komstig  is uit Wouw en Zevenbergen,
vindt men gegevens in Taxandria 1896, blz. 284.

Breda. STEENKAMP.
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Braam (van). Beleefd verzoek ik aanvulling van : Alida
>ohtrnua  van Braam, dochter van Willem van Braam
en S’uzanna  Agneta Binkes,  geb. Vollenhoven 2’L Nov.
1773, overleden ? , geh. Amersfoort 4 Febr. 1797 met
Jacob  Steffens.

Prrmekasan,  N.-Indië. L. 8. A. M. VON Römm.

Cooyans.  (XLVI, 124). Bastiaan Andries Coomans,
schout en rentmeester te Numansdorp enz., ob. 6-11-1689,
wellicht tot dezelfde tamilie  behoorend, voerde volgens
een grafzerk te Numansdorp, uen anker tusschen de
letters B. CT. en A. Hij was gehuwd met Cornelia Heyn-
dricx Hoogerwer  f.

Breda. STEENKA~IP.

Gronovius. Gevraagd wordt of nog afstammelingen
in leven zijn van Mr. Laurens 1 heodorus Gronovius
(1730-1777),  schepen te Leiden, natuuronderzoeker,
gehuwd met Anna Appolonia Verbeek.

Voor zoover  bekend sproten uit dit huwelijk twee
zoons: Mr. Johannes tr. 1” Johanna Maria van der Meer,
29 Suzanne  Beatrice Chastelein en Samuel Ulricus  tr.
Jeanne  Louise Martina van Landsberg.

Vl. J. H.

Henni(n)g(h).  Op 22 November 1720 trouwden te Am-
sterdam  Claas  Henning, zoon van Johannes Hennigh (j.m.
van Dordrecht.) en Qiertie Pieters. Wie waren hare
ouders? - Johannes Henningh trouwde 1 Januari 1679
Oeerlruyda  van Cauwenberch,  dochter van Lieten  Sa-
muelsen van Kouwenbergh en Geeriruyd Dircks Dulbaras
van Delmel,horst  (j.d. van Deveuter),  die op ld April
1646 trouwden. Waar had dit huwelijk plaats en wie
waren hunné ouders Ì’

Belrtveld. A. E. RAHUSEN.

Hoogendijk. (XLVI, 126). Aletta Cornelia Hoogendijk,
gedoopt te Hellevoetsluis 28 Augustus 1746, was het
jongste kind van Ary (Arie) Ho(o)gendijk,  geboren onder
Geervliet, en diens tweede echtgenoot0  Johanna Straat:
man, j.d. geboren te Hellevoetsluis.

Aletta Grnelia  huwde te Brielle 4 Oct. 1763 met
Johan Rijcke  van Dom(p)selaar,  j.m. geboren te Utrecht,
kapitein der infanterie, wonende te Tiel en overleden
26 April 1770, waarna zij hertrouwde te Brielle 16 October
1771 met Dirk de Back, j.m. geb. en won. te Rotterdam
Dirck de Back, commandeur ter zee, werd 19 Sept. 1776.
te Brielle begraven. Aletta Cornelia huwde daarna ten
derde male en wel met Ren&& Brnet, j.m. te Simons-
haven (ondertr. Brielle 14 Dec. 1777, met att. 29 Dec.
d.a.v. naar Simonshaven, waar het huwelijk gesloten
werd). Zie: De Brielsche Vroedschappen door Dr. H.
de Jager. Tijdelijk heb ik ten gebruike van den heer C.
Hoogendijk Kz. te Rotterdam een verzameling aan-
teekeningen,  genealogieën en fragmenten daarvan, be-
treffende het geslacht Hoogendijk, verzameld door wijlen
den heer J. Hoogendijk Kz., mijn voorganger te dezer
stede. Gaarne ben ik bereid belangstellenden voor het
geslacht Hoogendijk voort te helpen.
Plaardingen. M. C. SISAL Jr.

Jaarda. Jetske Jaarda, geb./ged. Birdaard 1124 Juli
1774, di-. van Minnold Jarigs Jaarda en Antje Symons,
trouwde Dokkum 6 Nov. 1791 met Mr. Bacchus  Slot-

.

houwer, zoon van den onder blothouwer vermelden
Ds. Palentinus.  Waar en wanneer overleed zij?

Eventueele data harer ouders zijn zeer  gewenscht.
Pamekasal,,  N. I+adië. L. 8. A. M. VON ROMER.

Kantzow (von)-de Grosett. (XLI, 46).
1. Johan Albert Kantzow, geb. 12.12.1680  te Wussen-

tin, raadsheer te Straalsund 1738, gest. 19.2.1763,
tr. 1707 Ilsabe Dorothea Reinke, geb. 1687, gest.
6 6.1761, dochter van Adam Friedrich Reinke, raads-
heer te Straalsund en Catharina Ilsabe Cramer.

11. Johan Albert Kat&ow, geb. Straalsund 13.8.1713,
groothandelaar te Stockholm, directeur eener  zee-
verzekering. f te Stockholm 6.2.1806.  tr. Stockholm
7.6.1762  Cchri,&na  Maria Rebbe, geb: ald. 3.6.1730, -
t ald. 18.6.1791,  dochter van Christian Hebbe, groot-
handelaar en scheepsreeder en Elsabe Catharina
Küsel.

1II. Johan Albert Friherre von Kantzozc,  geb. Stock-
holm 1760, Zweedsch agent te Lissabon 1782, zaak-
gelastigde en generaal-handelsagent te Rio de Ja-
neiro 1808, minister resident in verschillende landen
1812-1819, kamerheer 1818, hofmaarschalk 1819,
friherre 26.6.1821,  + Stockholm 20.6.1826,  tr. Lis-
sabon 1787 Lucie Alice 01osett  of Muirhead, geb.
in Schotland 23 September 1768, + Berlijn 7.1.1866,
dochter van John Walter  Cfrosett  of Muirhead, geb.
. . . ., gest. 4.12.1801  (ex Archibald Grosett  of Logis
en Euphemie Muirhead, dochter van .fames  Muir-
head of Bredisholm en Helen, dochter van Alex-
alzder Lord Blatityre)  en Lucy Barckley (moeder
. . . . Brute).

Uit dit huwelijk o.a. :
1. Johan Albert (*on Kantzow, friherre na zijn vader’s

dood, uit wiens huwelijk met Anna Sofìa Morsing
de Zweedsche friherren (bij eerstgeboorte) von Kantzow.

i. Carl  Adolf, Zweedsch consul-generaal en zaakge-
lastigde te’lissabon, Portugeesch Baron met den naam
S: t Cfeorge  de Kantzow, tr. Londen 22.7.1826  met
Emma Bosanquet, + 24.10.1871 te Clifton in Enge-
land, dochter van William Bosanquet (of Broxbour-
nebury), directeur van de ,Bank of England”  en
Harriet Ives.

De Portugeesche Baronnentitel  ging na zijnen dood
over op zijen  oudsten zoon Eduard  Bosanquet, die
slechts eene dochter naliet Constante  Evnngeline, getr.
met den Zweedschen overste A. E. L. Lagercrantz.

Van zijne drie andere zoons, welke in de Engelsche
marine en leger hooge rangen bekleedden, bestaan
in Engeland afstammelingen.

c. Christina Maria vo)z Kantzow, geb. Lissabon 6.6.1794,
gest. 1874, tr. Londen 20.7.1826  met John Roch
Qrosett of Muirhead, lid van het Engelsche lagerhuis.

d. IC’ilhelm  August von Kantzow, gezantschapssecretaris
te Berlijn, tr. Stockholm 26.11.1822 met Beata Sophia
af Wahlberg.  Geen kinderen.

e. Maria Aima Henriette von Kantzow,  geb. Lissabon
26 Augustus 1797 ? (Ned. Adelboek 1922 : 26 Aug.
1801) tr. Stockholm 28.12.1826 A. C’. J. baron Schimmel-
penninck  van der Oye, gezant, landcommandeur D. O.,
uit welk huwelijk vele afstammelingen in Nederland.
(Mededeelingen  van Friherre  von Kantzow).
Gevraagd: het wapen Grosett.
‘s-Gravenhage. F. F. DE ShU?l!H.
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Krajenkamp-Sombeek. R’illem@tje Krajenkamp,  ge-
doopt te A’dam Zuiderkerk 30 Jan. 1732, was eene
dochter van Evert Crayenkanap  (j.m. van Nieukerk) en
aagteltje Sombeek  (j.d. van Swol) die op 18 April 1727,
waarsohijnlijk  te Amsterdam, trouwden. Wie weet wat
van dit echtpaar?

Rentveld. A. E. RAHIJSEN.

Pant (van der). Maurits Gerard  van der Pant, gedoopt te
Utrecht (Domkerk) 23 Dec. 1786, overleden te Utrecht
15 Januari 1870;  huwde te . . . . Clara Sophia Boter,
gedoopt te . . . ., overl. te . . . . (dochter van . . . .).

Van zijn hand bestaan in M. S. 6 dln. Reisbeschr&
vingen, die vermeld worden in het Bulletin R. W. P.
de Vries, No. 2, 1928 en waaruit blijkt, dat hg o.a. in
N. Oost Ind. is geweest. Wie kan het bovenstaande
invullen?

Vlaor&nge?&. M. C. SIGAL  Jr.

Philips.  Voorouders gevraagd van Gerhard Fred&
khilips (met vermelding van doop-, sterf- en trouwdata),
in leven Apotheker en Chemist te Amsterdam, laatst
gewoond hebbende in de Warmoestraat bij de Papen-
brugsteeg No. 186, geb. 26 October 176ö  te . . . . ,
overl. 26 Januari 1819 te Amsterdam, begr. 29 Januari
1819 in de Luthersche Nieuwe Kerk, graf 144, huwde
le . . . . te . . . . Johanna Debora Hartman,  geb. . . . .
te . . . . , overl. . . . . te . . . . , dr. van . . . . en . . . . ,
huwde 2” 28 Juni 1807 te Amsterdam Frederieka Jo-
hanna Jansen, geb. . . . . . te . . . . , overl. 1’7 December
1818 te Amsterdam, dr. van Hermanus en Alida Bolding.

Welk wapen voert deze familie?
‘s-Gravenhage. F.  J. HERMAN.

Rietberg. In jrg. 1923, kolom 60 van ons maandblad,
is sprake van de vijf zoons van Jun Hermen  Rietbergen,
getr. Kampen 1644 met Woltera Beeldsnzj’der,  dochter
van Gerrit Jacobszn.  B. De jongste dezer zoons, Evert
Rietbergh, wordt met zijn echtgenoote  en verdere bizon-
derheden  daarbij  genoemd. Wie zijn de andere zoons en
wat, is aangaande hen bekend? Was een hunner misschien
Gerrit R., gehuwd met Joanna  Fabius?

Amsterdam. 8. N. FABIUS.

Schiphorst-van Coetsvelt. Op 30 October 1729 trouw-
den te ‘s-Gravenhage Pieter Schiphorst en Elisabeth van
Co&tsr*elt.  Wie weet meer bijzonderheden aangaande dit
echtpaar ?

Bentveld. A. E. RAHUSEN.

Schukking-Borckerink. Magteld Schukking, die op 7
April 1726 met, Henricus Spaer  trouwde, was de dochter
van De Johannes Schuckinck, predikant te Koekange  en
later te Hardenberg, en Geertruid Borckerink. Dit echt-
paar trouwde 7 Mei 1681 te Zwolle. Wie waren hunne
ouders en grootouders?

Bentoeld. A. E. RAHUSEN.

Zie voor Schukking Ned. Patr. 1927 i.v. RED.

Slothouwer. Waar en wanneer overleed Ds. Valentinus
Slothouwer,  geb. Arnhem ? Jan. 1738, geh. Harlingen
4 Maart 1764 met Irijntje Rienstra?

Pamskasan, N. Indië. L. s. A. M. VON Rönamx.

Steehouwer. Leendert S., gedoopt ? te ? , overleden ?
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te P, zoon van ? en ? , ondertrouwd 20 Aug. 1762 te
Brielle met Clara p:an der Burg, gedoopt 11 Februari
1729 Brielle, overleden 16 Januari 1806 Brielle, dochter
van Hasebal van der Burgh en Maartje Arends.

Enschede. STRAATMAN.

Steenmeyer. Beleefd verzoek ik aanvulling van: Frans
Hendrik Steenmeyer, mij opgegeven als predikant te
Amsterdam, geb. Gohfeld bij Minden ? 1772, overleden ?,
geh. Amsterdam 26 Nov. 1808 met Hendrika van Sichem,
geb. Amsterdam 17 Sept. 1769, overleden ? .

Pamekasa,r,  N. Indië. L. s. A. M. VON ROMER.

Straatman. Gegevens gezocht omtrent :
Barend Hendrik S., gedoopt 11 Nov. 177ti  Rotterdam, op
6 Juli 1778 naar Schoonhoven;

Johalina  Regina S., gedoopt 26 Oct. 1778 Schoonhoven,
op 6 Oct. 1793 naar Rotterdam;

Catharina Elisabeth S., gedoopt 26 Aug. 1781 Schoon-
hoven;

kinderen van Jan Philippus  Straatmnn en Catharina
Angels Bullerdiecks.

Enschede. STRAATMAN .

Versteegh. 31 Maart 1764ondertr.  te Utrecht Harmanus
Borski met Willemina  Elisabeth Persteegh. Volgens aan-
teekening  in het ondertr.  register zijn zij te Twaal bij
Honswijk den . . . door Ds. Versteegh  getrouwd.

Worden gevraagd : haar doop- en sterfdata, de namen
harer  ouders, groot- en overgrootouders, benevens hun
respectieve doop-, ondertrouw- (trouw-) en sterfdata.

Bestaat er een genealogie Tersteegh?
‘s-Qratsenhage. (3. H. J. GIJSBERTI HODENPIJL.

Vles.  (XLVI, 94). Familie-aanteekeningen vermelden
onder de 8 kinderen van Jan Pies en Sophia Darten
ni e t de in _ de vraag genoemde Francina.

Baarn. H. W. VAN T~ICHT.

Wapen gevraagd. Weet iemand mij den naam op te
geven van het, geslacht, dat het navolgende wapen voerde :

Gefaast van sabel en goud van zes stukken, schild-
hoofd van zilver met een klaver van sinopel, vergezeld
van twee sterren (6) in goud.

Het was geparenteerd met een Arent van Zevender,
die te Amersfoort 28 October 1628 overleed en met het
geslacht van Deuverden.

Amersfoort. W. C ROOCKEWIT W. A.z.

INHOUD 1928, No. 6.
Bestuursberiohten. - Uitgestorven takken van het geslacht Teding

van Berkhout  te Monnikendam en Hoorn, door Mr. ,D. F. Pont. -
Een familiereeister  van Munnioh, medegedeeld door Dr. Th. R.
Valck  Lucas&. - De afstamming van den Twentschen tak van
het geslacht Palthe,  door Dr. jur. Edel te Schüttorf.  - Familie-
Lanteekeningen  Heldring, medegedeeld door P. L. Thierens. - De
herkomst van het geslacht Verschoor (van Nisse),  door W. Wijnaendts
van Resandt. - Geslacht Sprenger te Venlo, door Jan Vereijl.  -
Korte mededeelingen: De gravin van Wartenberg en haar geslacht;
De graftombe der Arkel’s in de kerk te Gorinahem; Wapen Pen-
oinck. - Vragen en antwoorden: Beets;.  Binkes; Boon; Bosson (de);
Braam (van) ; Coomana ; Gronoviue ; Henm(n)g(h)  ; Hoogendij  k ; Jaarda  ;
Kantzow  (von)-de Grosett; Krajenkamp-Sombeek; Pant (van der);
E’hilips;  Rietberg; Schiphorst-van Coetsvelt; Schukking-Borokerink;
3lothouwer; Steehouwer; Steenmeyeri Straatman; Versteegh; Vles.
- Wapen gevraagd.
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BESTUURSBERICHTEN.
Tot lid is benoemd:

Q. F. H. VAN KOOTEN  KOK . . . . ‘s-Gravenhage.
Beauidenhout  31.

Adreswijzigingen.
M. R. H. CALMEYER . . . . . . . Haarlem.

Ipenmdestr.  14.
H. A. LESTURGIEON  . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Prins Hendrik&. 23.

Aanwinsten der Bibliotheek.
De heer W. J. C. van de Watering, overleden te

Velp op t 6 Novr. 1927, als laatste der twaalf oprichters
van ons genootschap, heeft bij uiterste wilsbeschikking
de volgende werken aan de bibliotheek vermaakt:

Ga% ter er, J. Chr. Abrist der Heraldik. Neue und
verbesserte Ausgabe. Göttingen 1792.

Hup  p, 0. Wider die S c h w a r m g e i s t e r  ! [3 dln.].
München 1918, 1919.

H up p, 0. Zeichnungen. 3. Heft. Ornamente.  München,
Regensburg 1812.

Eléments généraux du blason et armoiries des prin-
cipales puissances du globe. Paris, New-York [z j.].

Per r o t, A. M. Armes de guerre avant l’invention
de la poudre. Paris, New-York. [z.j.].

Specielle Beschreibung der Orden aller europäischen
und nicht-europäischen Regenten und Staaten. Zugleicb
als Anhang zu dem Farbendruck-Werk :  Die  Orden ,
Wappen  u n d  Flaepen  a l l e r  Reaenten  u .  Staaten  i n.,- ‘I

orig%algetreuen  Abbildungen. [En supplement]. Leipzig
1884, 1887.

Die Orden, Wappen und Flaggen aller Regenten und
Staaten  in originalgetreuen Abbildungen. Zweite Auf-
lage. [En supplement]. Leipzig 1883, 1887.

Lennep, J .  v a n  e n  Qouw, J .  t e r .  D e  uithang-
teekens  in verband met geschiedenis en volksleven be-
schouwd. [a dln.]. Amsterdam 1868.

Lennep, J . van en Gnuw, J.  ter .  Het boek der
opschriften. Amsterdam 1869.
- Naamlijst der getrouwde en overleden personen, binnen
de stad Rotterdam, en de jurisdictie van die; etc. etc.
[over de jaren 1777 t/m
dam [z.j.].

1827. Niet compleet.]. Rotter-

Sm i ts. C. F. Xa v. Wegwijzer voor de kathedrale
St. Janskerk  van ‘s-Hertogenbosch. [Den Bosch 19081.

Wandelingen door mooi Oisterwijk [Oisterwijk 19171.
Sc h mid t, Ed. von. Die Wappen aller regierenden

Fürsten und Staaten. Zugleich kurze Geschichte der
verschiedenen Dynastien. Frankfurt a. M. 1869.

Blason ou art héraldique. [z. j.].

Algemeene Vergadering
van het Genootschap op Zaterdag 19 Mei 1928.

Aanwezig waren de leden van het Bestuur: Jhr. Dr.
W. A. Beelaerts van Blokland  (eerelid), Voorzitter, Dr.
Th. R. Valck  Lucassen, Dr. E. J. Th. à Th. van der
Hoop, Jhr.  H. Trip, W. J. .J. C. Bijleveld, Jhr. Dr.
H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius, A. P. M. A. ,Storm
de Grave, het eerelid Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland
en de gewone leden B. H. Boissevain, D. J. Burger, P. J.
von Stein Callenfels, H. H. van Dam, ir. D. W. van
Dam van Hekendorp, C. B. Dutry van Haeften. Mr. Dr.
W. Dijckmeester,  B. J. van Eek, D. G. van Epen, Jhr.
Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont, Jhr. Mr. H. van der
Goes, F. J. Herman, G. H. J. Gijsberti Hodenpijl, A.
Hoynck van Papendrecht, Dr. L. W. A. M. Lasonder,
W. van Maanen,  H. C. de Man, A. Merens,  G. Haitsma
Mulier,  Ulbo J. Mijs, Jhr. W. F. R. van Naerssen, ir.
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J. B. Onderwater, J. A. M. van Oordt van Bunschoten,
H. W. G. Ras B.Dzn.,  W. M. C. Regt, J. L. Richel,
A. E. W. van Riemsdijk, Mr. H. W. van Sandick, Mr.
E. R. van Eibergen Santhagens van Lunenbnrg, Mr. A.P.
van Schiltgaarde, F. A. L. C. baron Schimmelpenninck
van der Oye, H. J. A. van Son, N. Vernède, J. J.
Vürtheim, R. H. M. Verspyck, N. L. J. van Buttingha
Wiohers, ir. H. M. Andrée  Wiltens.

De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de
aanwezigen, waarna de notulen der vorige jaarvergade-
ring, welke in het Maandblad zijn gepubliceerd, worden
vastgesteld.

De Voorzitter, wist er op, dat op dezen middag ook
de groep Gelderland een bqeenkomst  heeft, en stelt in
het licht, dat het vaststellen van den datum eener groeps-
bijeenkomst behoorde te geschieden met inachtneming
van de tijdstippen, waarop de leden van het genootschap
als zoodanig voor algemeen0  vergaderingen of bijeen-
komsten worden opgeroepen. Uit dit oogpunt verdient
de handelwijze van het bestuur der groep afkeuring.

Het jaarverslag over 1927, door den Secretaris gelezen,
geeft tot geen opmerkingen aanleiding.

Namens de commissie voor het nazien van de reke-
ning van den penningmeester, de heeren Flugi van
Aspermont  en van Son, wordt verslag uitgebracht door
den heer van Sou, die voorstelt den penningmeester te
d&chargeeren onder dankbetuiging voor het nauwgezette
beheer door hem gevoerd. De Voorzitter sluit zich bij
dezen dank aan, waarna den penningmeester over het
afgeloopen boekjaar décharge wordt verleend.

De aftredende bestuursleden W. J. J. C. Biileveld,
Dr. E. J. Th. à Th. van der Hoop en Jhr. H. Trip
worden vervolgens met groote meerderheid herkozen en
aanvaarden hunne benoeming.

De Voorzitter doet mededeeling van een door het
bestuur ontvangen circulaire betreffende een in de maand
Augustus te houden genealogisch congres te Kopenhagen,
alsmede vah een bericht aangaande het Fransche genoot-
schap ,,Souvenir  Normand”. Omtrent beide zgn verdere
inlichtingen te verkragen  bij den secretaris.

De heer Dntry van Haeften dringt aan op meerdere
openstelling van de bibliotheek, de heer van Schilfgaarde
op het honden der maandelijksche bijeenkomsten op een
anderen dag dan den eersten Maandag der maand. De
Voorzitter zegt ernstige overweging dezer punten door
het bestuur toe.

De heer Regt doet nog eenige mededeelingen omtrent
een archief-Di&, waarna de heer Vürtheim vraagt, of
schenkingen van boeken over erfelgkheidswetenschap
en dergelijke door het bestuur eventueel aanvaard zullen
worden. Ook deze aangelegenheid zal door het bestuur
onder .de oogen worden gezien.

Ten slotte  brengt de heer’ Luitenant-Generaal P. J.
von Stein Callenfels, onder instemming der aanwezigen,
aan het bestuur dank yoor hetgeen in het afgeloopen
jaar in het belang van ,het Genootschap werd verricht.

De Voorzitter, Jhr. Dr. Beelaerts van Blokland, houdt
vervolgens zijn aangekondigde lezing De heraut Beyeren
quondam Belre en ztin werk, welke met groote belang-
stelling en aandacht wordt gevolgd en waarvoor hem
namens alle aanwezigen door den Vice-Voorzitter, Dr.
Valok Lucassen,  dank wordt betuigd.

v. D. H.
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Het Bestuur is thans als volgt samengesteld:
Jhr. Dr. W. A. BEELAEI~TP VAN B L O K L A N D , Voodter.
Dr. T H . R. V ALCK LUCASSEN,  Pice-  Voorziller  en Re-

dacteur can het Ma,andblad.
Dr. E. J. THOMASSEN  & THLJESSINK VAN DEB HO O P,

Secretaris en Bibliothecaris.
Jhr. H. TRIP,  Penningmeester.
Jhr. Dr. H. J. L, TH . VAN R HEINECK LEYSSIUS.
W. J. J. C. BIJLF.VELD.
A. P. M. A. STORM DE G RAVE.

Jaarverslag 1927.
Over 1927 valt het volgende mede te doelen:
Het afgeloopen genootschapsjaar bracht wederom een

niet onbelangrijke stijging van het ledental, en wel van
623 gewone leden op 1 Jan. 1927 tot ö48 op 1 Jan.
1928. Na het overlijden in December 1927 van ons eere-
lid Graaf de Renease te Bilsen in België telt ons ge-
nootschap nog 11 eereleden en 10 correspondeerende
leden, zoodat het totaal ‘onzer leden bij het einde van
het verslagjaar bedroeg 669. Het aantal abonnés op
het Maandblad bedraagt 20.

Een accres van 26 betalende leden .stemt  dankbaar,
is evenwel niet voldoende om ons een zoodanige stijging
van inkomsten te verzekeren, dat daaruit de steeds
toenemende kosten, gevolg van de meer en meer om-
vangrijke werkzaamheden aan ons bureau en onze col-
lecties, kunnen worden bestreden. Willen wij daaraan
het hoofd blijven bieden, en dus voldoen aan de steeds
hoogere  eischen, welke hi$kerwijs aan ons genootschap
als centraal wetenschappelijk instituut voor familiege-
sahiedenis gesteld mogen worden, dan dient daarmede
hand aan hand te gaan een belangrijke versterking van
ons leden tal.

De samenstelling van het bestuur onderging in den
loop van het jaar een belangrijke wijziging door het
aftreden van den zeer gewaardeerden voorzitter, ons
eerelid Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, die dit
ambt sedert 1921 bekleedde. Met bekwame hand heeft
hij gedurende een belangrijke periode de zaken van ons
genootschap geleid en zijn groote kennis en ervaring
daaraan ten dienste gesteld, waarvoor hij aanspraak
heeft op onze blijvende erkentelijkheid.

Onze jaarvergadering van 28 Mei 1927 verkoos in de
hierdoor ontstane vacature tot bestuurslid het eerelid
Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, die deze be-
noeming aanvaardde en zich tevens met het voorzitter-
schap bekleed zag.’

Verdere mutaties kwamen in ons bestuur niet voor.
De verdeeling der functies over de bestuursleden bleef
dezelfde. Buitengewone ledenvergaderingen hadden dit
jaar niet plaats

De maandelijksche bijeenkomsten werden gehouden
als naar gewoonte in ,de Kroon” en ,,de Wittebrug”.
Een excursie bleef dit jaar helaas in de pen. De be-
zwaren, verbonden aan het voorgenomen bezoek aan
Dordrecht en Gorinchem, bleken van dien aard, dat
van uitvoering van het plan moest worden afgezien.
Temeer met het oog op de belangstelling voor onze
excursies, meerdere malen van de zijde der leden geuit,
betreurt het bestuur dezen loop van zaken ten zeerste
en is het bij voortduring diligent ook in dit opzicht
aan hunne wenschen tegemoet te komen; ook al zijn
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de moeilijkheden, welke zich daarbij  in toenemende
mate voordoen, niet gering te achten.

De Redacteur van het Alaandblad kan met erken-
telijkheid vaststeilen, dat het hem ook in het atgeloopen
jaar niet aan de gewaardeerde medewerking van een
aantal ijverige en bekwame beoefenaars van de geslacht-
en wapenkunde heeft ontbroken. Hieraan is het te dan.ken,
dat het Maandblad wederom verri jkt  werd met eene
reeks artikelen, die vanwege de belangrijkheid en de
verscheidenheid van hun inhoud, geacht mogen worden
een ruimen kring van lezers te interesseeren.

Naast opstellen over onderwerpen van meer algemeen
historisch-genealogischen aard, vonden studiën, gewijd
aan enkele onzer oudste geslachten, een plaats in de
kolommen van het Maandblad, terwijl ook van andere,
in hoofdzaak patricische families uit verschillende deelen
des lands, volledige en gedeeltelijke gelachtslijsten  konden
worden opgenomen, die aan de eischen eener  deugde-
lijke bewijsvoering alleszins voldeden. Van verschillende
bekende geslachten werd als vrucht van ijverige na-
sporingen een verder teruggaande stamreeks gepubliceerd.

Ook in dezen jaargang konden vele familie-aantee-
keningen  uit vergeelde bij belbladen en dergelijke bronnen
- waarvan enkele uit de 15e eeuw - welke gegevens
in den regel eene groote mate van betrouwbaarheid
hebben, aan de vergetelheid worden ontrukt.

Dat ook aan de heraldiek menig artikel en verschil-
lende illustraties werden gewijd, behoeft geen betoog.
In éen geval werd de aandacht der lezers ook voor
een uitvoerige studie over een iconographisch-genealo-
gisch onderwerp gevraagd.

Indien het in het afgeloopen verslagjaar wel is voor-
gekomen dat bijdragen, die overigens voor opname in
aanmerking kwamen, geruimen  tijd op publicatie moesten
wachten, dan gelieve men hierbij in het oog te houden
dat de beperkte omvang van het Maandblad hiervan
in de eerste plaats de oorzaak is, terwijl niet verheeld
mag worden, dat in andere gevallen de onvoldoende
verzorging van de toegezonden copie haar ter perse  gaan
vaak tegen hield.

Als medewerkers aan den 46en  jaargang - reeds
de vgttiende  welke door den tegenwoordigen redacteur
werd bezorgd - dienen in de eerste plaats met erkente-
lijkheid te worden vermeld het eerelid  Jhr. Dr. W. A.
Beelaerts van Blokland  en de correspondeerende  leden
Dr. H. G. A. Obreen, R. T. Muschart en W. Wijnaendts
van Resandt, en verder de gewone leden Prof. Dr. J. F.
van Bemmelen, W. J. J. C. Bnleveld,  W. E. van Dam van
Isselt,  D. G. van Epen, J. de Groot, W. F. Hartman,
C. S. Sixma baron van Heemstra, J. C. Kist, Mr. H.
Kronenberg, W. C. H. Machen.  A. Merens,  F. J. Mijnlief&
N. van Oosterzee, Mr. D. F. Pont, W. M. C. Regt ,
Jhr.  H. H. Röell ,  W. A. van Rijn,  Mr. A. P.  van
Schilfgaarde, M. C. Sigal Jr., Mr. W. Lunsingh Torckens,
Mr. A. L. Heerma van Voss en P. M. van Walchren,
alsmede de H. H. Nanne Ottema en Jhr. H. van de Poll,
terwijl ook zeer velen wederom van de gelegenheid om
door middel van de rubriek Vragen en Antwoorden tot
eene  onderlinge uitwisseling van gegevens te geraken
een ruim gebruik maakten.

De samenstelling van het register was ook thans weer
toevertrouwd aan de goede zorgen van het Bestuurslid
8. P. M. A. Storm de Grave.

De Bibliotheek werd met meer dan 300 deelen  ver-
meerderd, deels door a,ankoop  en ruil, maar vooral ook
door schenkingen, waaronder zeer belangrijke. Zoo ook
nog ,na het einde van het verslagjaar door de welwil-
lendheid van ons correspondeerend lid R. T. Muschart
en door legaten van wjlen de heeren  C. J. Polvliet  en
W. J. C. van de Watering. Verder ontvingen wij van
ettelijke openbare instellingen adres- en jaarboeken,
terwijl’wij  met het genootschap ,SociétB  historique et
archéologique dans le Limbourg” een ruiling aangingen
waardoor ons verscheidene nog ontbrekende afleveringen
der Publications dezer vereeniging ten deel vielen.

Het repertorium op de tijdschriften wordt geregeld
bijgehouden. Terzake van de op wetenschappelijke wijze
ondernomen catalogiseering der werken kan worden
medegedeeld, dat deze alphabetisch geschiedt en wel in
duplo: naar trefwoorden en naar de namen der schr+
vers, hetgeen een goede grondslag zal kunnen vormen
voor eventueele  uitgave van een gedrukten catalogus.
Verwacht wordt, dat binnenkort op deze wijze alle boeken
in de leeskamer, waaronder dus ook de handbibliotheek,
gecatalogiseerd zullen zijn, terwijl zulks reeds het geval
is met een deel der boeken welke zijn geborgen in de
bestuurskamer en elders. Voor een en ander werden
wederom eenige  duizenden fiches verwerkt.

Eveneens werd krachtig voortgearbeid aan de orde-
ning der Afdeelilzg  Handschriften en Fcrmiliearchieceu.

Jonkvrouwe de Casembroot was zoo welwillend, nadat
zij de Oostindische testamenten op fiches had gebracht,
zich te zetten aan een bearbeiding der Westindische testa-
menten. Een groot gedeelte dezer testamentregisters
zijn thsns reeds bewerkt, hetgeen van veel beteekenis
is, omdat een register hierop - in tegenstelling met
de O.I. testamenten - niet bestaat.

Mr. Polvliet  moest wegens verandering van positie
zijn arbeid staken. Mej. van Malsen  zette het werk -
het op fiches brengen van de registers op de over-
drachten van huizen te Delft - voort, waarvan thans
ongeveer twee derde gereed is.

Jhr.  G. W. J.  Hoott  van Woudenberg van Geere-
steyn zond ons het archief Hooft van Vreeland, dat
thans geinventariseerd  zal worden.

Aan den omvangrijken arbeid aan het archief van
Baron Heereman van Zuydtwijk wordt krachtig voort-
gewerkt. Mej. van Gelder  heeft zich verdienstelijk ge-
maakt door hare medewerking aan dezen arbeid te
verleenen, die thans ongeveer voor de helft gereed is.
Door aankoop kwamen wij  in het bezit  van het fa-
milie-archief van het Nijmeegsohe  regentengeslacht Piek
(met den ossekop), dat door ons medelid Storm de Grave
wordt geïnventariseerd. Jhr. A. Calkoen werkt verder
aan het archief Calkoen, en hoopt daarmede  b innen
kort gereed te komen.

De handschriftenverzameling werd verrijkt doór  een
aantal stukken afkomstig uit de collectie van ons eere-
lid Kolonel J. D. Wagner. Wijlen ons medelid Generaal
Polvliet  bepaalde bij uiterste wil, dat zijn groote en
belangrijke verzameling handschrift-genealogieën aan ons
genootschap in bruikleen zoude  komen, hetgeen hierbij
- al viel deze aanwinst ons eerst ten deel na het ein-
digen van het verslagjaar -- met groote dankbaarheid
moge vermeld worden.

Het Documentatiebureau bleef in zijn drie secties,
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genealogie, heraldiek en iconografie, toevertrouwd resp.
aan den heeren Storm de Grave, Muschart en van
Beresteyn, die aooveel in hun vermogen was aan alle
aanvragen om inlichtingen - uiteraard in den regel
slechts aan leden - tegemoet kwamen, daarbij puttende
uit onze sterk aangroeiende verzameling fiches. Een
en ander zou nog op uitgebreider schaal kunnen ge-
schieden, wanneer wij ook voor dit doel konden be-
schikkun over bezoldigd en min of meer geschoold
personeel in vasten dienst, waardoor aan onze leden
op nog intensiever wijze dan tot dusver in de ver-
schillende bronnen de weg zou kunnen worden ge-
wezen. Of intusschen een zich steeds uitbreidende in-
formatiedienst bij voortdurrng gratis werk za.1 kunnen
blijven leveren, vált ernstig te betwijfelen.

Na het vertrek van Mej. Heijnen  bleef de arbeid
der derde sectie, het Iconographisoh Bureau, eenigen
tijd rusten. In September 1927 nam Mej. Mr. Gijse
Weeuink het werk van ons Bureau weer op, klapperde
de inmiddels verschenen catalogi en de opgenomen
portretten. Het gelukte eenige malen onbekende por-
tretten te identificeeren. Prof. van Bemmelen, Dr. Hof-
stede de Groot en Mr. A. Staring  steunden dezen ar-
beid zeer met hunne gewaardeerde medewerking.

De financieel0 toestand van ons genootschap gaf dit
jaar geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Van
het uitbreiden onzer bemoeiingen, voorzoover  zulks
zwaardere financieel0 lasten zou meebrengen, kon be-
grijpelijkerwijs geen sprake zijn; voor bestrijding der
kosten van reeds .bestaande  takken van werkzaamheid
waren, mits met de noodige voorzichtigheid beheerd,
onze middelen juist voldoende. Onze voornaamste uit-
gaven waren in 1927 de volgende : Maandblad f 2763.72,
Bibliotheek f 623.66, Documentatiebureau f 240.90, aan-
koop boeken f 340.82, salarissen f 1183.40.

Meer dan “15  der leden betaalde de contributie per
post-giro, daardoor er toe medewerkende, dat de innings-
kosten niet onbelangrijk verminderden.

Het Feith-fonds, tot aankoop van meer belangrijke
boekwerken, bedroeg 1 Jan. 1928 f 647.-,  terwijl onze
gewone rekening op dien datum een saldo van f 2442.89
aanwees.

Is dus ook in geldelijk opzicht de situatie niet on-
bevredigend, versterking onzer  middelen blijft, als reeds
gezegd, zeer gewenscht. Zoowel hiervoor als ook voor
schenkingen aan onze reeds kostbare, doch altijd voor
uitbreiding vatbare collecties, blijven  wg ons genoot-
schap bij voortduring warm aanbevelen.

H ET BESTUUEL

De eerste generatiën van het ten deele tot den
Nederlandschen Adel behoorende geslacht

van Riemsdijk,
door Jhr. Dr. W. A. BEELAEILTS  VA~V  BLOKLAND .

De geslachtsnaam van Riemsdzjk  komt tegenwoordig
vrij vaak voor en in zeer verschillende deelen des lands.
Oorspronkelijk stamt die naam uit Gelderland en meer
bepaaldelijk uit de Betuwe i), waar dragers daarvan

1) Opmerking verdient, dat eene plaats Riemsdijk, of liever de
Riemsdiik. waaraan de eeslachtsnaam is ontleend - ook de schriif-

” I .~ ”
wijze ren des Riemsdijk  komt in vroegere eeuwen voor -, niet bekend
is. De onderstelling is mogelijk niet gewaagd, dat het eerste gedeelte
van den naam, hetwelk afwisselend voorkomt als Rie,ms,  Riims, Reims

sedert de veertiende eeuw worden aangetroffen en een
adellijk geslacht van Riemsdijk nog lang tot de Rid-
derschap van het kwartier van N1Jmegen  heeft behoord ‘).

Of alle thans levende van Riemsdijk’s  tot denzelfden
stam zijn terug te brengen, zal wel nimmer zijn uit te
maken, aangezien verschillende staken kunnen worden
opgevoerd tot in de zestiende eeuw, zonder dat van
eenig verband blijkt, en ook omdat de naam van Riems-
dijk toen reeds vrij sterk verbreid voorkwam en sinds
lang onder verschillende standen 2).

Het meest bekende der nu nog bloeiende geslachten
van Riemsdijk is wel dat, waarvan een tak in den
Nederlandschen Adel is opgenomen. Wil men de vraag
onder de oogen zien, of deze familie samenhangt met
het oud-adellijk geslacht van dienzelfden naam, dan
ligt het voor de hand te beginnen met een onderzoek
naar de eerste generatiën, zooals die in Nederland’s
Adelsboek worden opgegeven. Die eerste generatiën staan
in jaargang 1916 als volgt te boek:
1. Arien Reymetszn. (Remboutsa.),  woont te Varik, -f- tus-

schen Oct. 1606 en Jan. 1608, tr. St@ne  Cfewitsdr.
11. Bert Ariens van Riemsdgk, geb. 1076  of 1676, secre-

taris van Varik, tr. Eerken,  vermeld 1628, wede
van Lambert  N.

terwijl in het hoofdje als bakermat wordt opgegeven:
Varik, en gezegd: ,De geregelde stamreeks vangt aan
met Arieu Reymetszn., die omstreeks 1640 was geboren”.

Over de mogelijkheid, dat dit geslacht van het oud-
adellijke van dienzelfden naam - van welk laatste
geslacht het huidige ook het wapen voert - zou af-
stammen, wordt hier dus niet gerept, zelfs wordt van
het bestaan van dat oude geslacht geene melding ge-
maakt. Of uit dit zwijgen moet worden afgeleid, dat
de redactie van Nederland’s Adelsboek overtuigd is,
dat het thans ten deele adellijk geslacht vnn Rìemsd$
niets met het oud-adellijke gemeen heeft dan den naam
en het wapen, weet ik niet; zoo ja, dan betreur ik, dat
dit niet met een enkel woord is medegedeeld.

Hoe dit echter ook zij, Nederland’s Adelsboek geeft
dus als stamvader op: Arien Reymetszn., geboren om-
streeks 1640, die te Varik heeft gewoond en is overleden
omstreeks 1607. Opmerkelijk is, dat de geslachtsnaam
van Riemsdijk hier ontbreekt, evenzeer als bij de op-
gave van den stamvader in het hoofdje, en dat eerst
diens zoon Aert Ariens wordt aangeduid als van Riems-
dijk. Is dit een gevolg van onnauwkeurigheid, of ge-
schiedde het opzettelijk en heeft de stamvader - voor
zoover bekend - den naam van Riemsdijk nimmer
gevoerd? Ook te dien aanzien ware eene beknopte
mededeeling van de redactie wel gewenscht geweest,
daar wij nu in het duister tasten, al moet natuurlijk
eer aan opzet dan aan onnauwkeurigheid worden gedacht.

Dit feit is intusschen een prikkel te meer om een
nader onderzoek aangaande de afkomst van dit geslacht
in te stellen. Aangezien de stamvader te Varik zou
hebben gewoond en diens zoon secretaris aldaar zou
zijn geweest, spreekt het van zelf daartoe de signaten

en Reems, mogelijk verband houdt met den voornaam Rembold of
Rombout, welke werd  afgekort tot Reymet en aanleiding zou kunnen
hebben gegeven tot den naam Reymetsdijk-Reemsdijk.

1) Zie b.v. Mr. W. J. Bn d’Ablaing v. Giessenburg, De Ridderschap
van het Kwartier van Nijmegen, blz. 20.

3) Zoo werd volgens Algemeen Neder].  Familieblad 1892, blz. 131,
in 1465 burger van Tiel Qoirt  Henticxsoin  wzn  Biernsdick,  die kre m e r.
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van  Var ik  en  omst reken  op  t e  slaao, die ten Rijks-
archieve  te  Arnhem worden  bewaard .  Dank  z i j  de
welwillende medewerking van ‘den Rijksarchivaris in
Gelderland en niet minder van ons ijverig medelid Mr.
A. P. van Sch i l fgaarde  ben ik in staat als resultaat
van een onderzoek in die protocollen het navolgende
mede te deelen.

Van den Varikschen secretaris Aert Aliens  ran Riems-
dtjk  is nog heden ten dage een eigenhandig geschreven
signaat aanwezig, op welks eerste bladzijde staat:

Signaet to Varick
Beginnende op Nije

Jaers  dach int
Jaer ons Heren

1608
Secretarius  Aert Ariens.

van Rijemsdick.

Laus Deo semper.
Dit is al vast een goed begin en het valt daarna

niet te verbazen, dat het in 1608 aangelegde signaat
het een en ander betreffende zijnen schrijver en diens
familie bevat.  Zoo blijkt b.v. op blz. 10, dat Hunrick
Aryensz. van Riemsdzck  28 April 1610 den eed heeft
afgelegd als schepen en tevens werd benoemd tot buur-
meester, en dat hij op zijnen eed gerichtsnabuur is ge-
bleven bij de electie op 21 October 1621. Deze broeder
van den secretaris van Varik is overleden vóór 1 No-
vember 1646 en ongetwijfeld is die familiebetrekking
aanleiding geweest tot het feit, dat toen in dit signaat
de navolgende acte werd ingeschreven, welke daarin
uiteraard niet thuis behoort (zie blz. 116):

1646
Opten ersten November 1646 soo is Cornelia Sferlinckq  we-

dewe van zaliger Hanrick Aryens.  van Riemsdijck, bij sijn leven
audt gerichtsnabuer tot Varick, met haren gekoqren momberen
Aert Aryens. van Rierusdijck  ende Jacobus 5’terlincx  eendrachte-
lijcken ende mindelijck geackerdeert en uutgecocht de kinderen
van haeren zaliger man voors. met namen Aryen Ham+ks.,
SQjngen  Hanrickx ende  Bernf Hanricks., sijnde voorkinderen van
den voorgen.  Handrick Aryens. geprocureert bij Geritgen Bernts
zaliger, ende dat van soodanyge legitime porsie als sij kinderen
voors. hadden te pretendeeren uut ende van alle de goederen,
die haren zaliger vader na gijnen  doot heeft geruymt ende na-
gelaten, soodat sij kinderen voors. in geenderley manieren op
haer, Cornelia voors., ofte den haren niet meer en hebben te
achterhaelen ofte pretenderen. Waer voor de kinderen is toe-
geleet hetwelcke hier volcht,  te weten de Corten Scheelberch
groot vijfftalff hout, boven geleegen  de erffgenamen  zaliger Jo=
heer Fliphs van Varick ende beneden de kerck  tot Varick uaest
gelant genaemt St. Tonislaot, streckende met het een eynd aen
de gemeyne straet genaemt den Palers.wech, ende dat met s&
nen behoorlicken  dijck, die daer toe behoort, te weten elck sijn
kynts gedeelte; al oock  mede de Vogelsanck gelegen te Her-
waerden. Dit hebben de voors. kinderen vru sonder eenyge schuit
van haeren zaliger vader voors. te lasten. Aldus soo hebben de
kinderen voors. dit elck ouverbrekelick gekent en hebben het
selve hierover bij vrinden ende momberen ende schoonmoeder
voors. eendrachtelycken met haren Criestelicken naem ooder-
teykent, geschiet op datum als boven. Heeft de voors. wedewe
ende kinderen voornoemt oock  gelgckedeert  ende gescheyden  alle
de dijken, die de kinderen van moeder ende vaders goet comen
ten lasten, te weeten twentichsten halven voet in den Schoor-
dijck gelegen tot Hemert aent benedenste endt, ende de wedewe
leyt daeraen boven elfftalven voet ; noch comt de kinderen voors.
acht voet tegen Mary Maessen weyken, ende noch comt  de kin-
deren voors, te lasten seventien voeten dqckx tegen de Kymen-
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acker in den niewen dgck tot Varick, ende noch acht voet te-
gent rott tot laste van de kinderen, oock  noch geven  voet tegen
Wander Bernthhoff aen de grote straet oock tot laste van de
voors. kinderen, ende de weduwe comt noch tot haeron lasten
twe roeyen v$ voet achter haren hoff, doch alles ter goeder
maten. Qorcont  de beteykeninge van pertijen  voors. op dach voors.
- ende was beteykent duer Cornelia Sterlinckx, Aert Aryens.
van Riemsdijck, Jacobus Sterlincx, Aryen Hanricks., Jan Wilms.
als mau ende momber sunder huysvrou StQn HanrAcx,  Bernt
Hanricks., Jan Jaspers.  ende Gerit  Bern&

Alldus van woort tot woort tegent prinssepael uut
gecopieert evenleens luydende duer mij Aert Aryens.
van RiemsdQck,  secretaris tot Varick 1646.

Vast staat derhalve, dat de als tweede generatie op-
gegeven Aert Ariens van Riemsdck  als secretaris van
Varik werkzaam is geweest van 1608-1646 en zelfs
nog langer,  want zijn signaat loopt tot  en met 22
Nov. 1648.

Dat hij in 1676 of 1676 moet zijn geboren, steunt
waarschijnlijk op een door hom 22 Juni 1648 vóór de
bank te Tuil afgelegd getuigenis, toen hij opgaf 72
jaren oud te zijn. Op fol. 181 van het loofsignaat van
Tuil, loopeude over de jaren 1626-1630, blijkt voorts,
dat Bert Ariens rara  Riemsdijck en zijne vrouw Eerken
elkander 12 Februari 1628 hebben gelijftocht, met be-
paling, dat Jan Lamberts. ,  Eerken’s voorzoon,  n a
hunnen dood 60 daalders zou ontvangen voor zijn moe-
derlijk versterf. Ook deze acte moet der redactie van
Nederland’s Adelsboek bekend zijn geweest, aangezien
zij Aert tot vrouw gaf Eerken, vermeld 1628,  weduwe
van Lambert 3.. Mij wil het evenwel voorkomen, dat
wij hier vermoedelijk te doen hebben met een tweede
huwelijk van den Varikschen secretaris. Is dit juist, dan
zou deze Eerken niet de moeder van de als derde ge-
neratie opgegeven zonen zijn geweest. Ik hel hiertoe
over, omdat Aert is geboren omstreeks 1676 en zijne
oudste kinderen in het eerste decennium der I 7de eeuw
moeten zijn geboren, zooals b.v. valt af te leiden uit
het feit, dat zijn zoon Arien  en zijn dochter St$jn  reeds
land te Varik kochten 27 December lti32, en dat ge-
noemde Arien  dood wa.s 8 April 1636 en kroost naliet.
Indien de geraadpleegde signaten geen licht verspreiden
over een vroeger huwelijk van den secretaris Aeri, dan
zou deze quaestie toch tot  nadere klaarheid kunnen
worden gebracht door een onderzoek naar herketl’s eer-
sten man Lambert en diens sterfjaar. Het hier mede-
gedeelde is echter ruimschoots voldoende om de juistheid
der gestelde tweede generatie aan te toonen.

Wat den opgegeven stamvader Arien Reymetsz. o f
Remboutsz.  betreft, zij kortelijks vermeld, dat A r i e n
Remboltsz. of Remetsz. herhaaldelijk in genoemde sig-
naten voorkomt, te beginnen met het jaar 1660. Hij
wordt tusschen de jaren 1686 en 1697 meermalen aan-
geduid als gerichtsman of nabuur te Varik en testeerde
16 October 1606 (signaat van Tuil 1698-1609. fol.
128’““). Arien  Reimetsz. maakte toen aan zijnen zoon
Hanrick Arienw.  een praelegaat van 100 daalders uit
den door hem bewoonden hof, en een gelijk bedrag aan
zijnen zoon Aert Ariensz. uit zeker land genaamd den
Wolffsdarm, welk land hij in drie gedeelten had gekocht
in de jaren 1682 en 1.683 blijkens het loofsignaat van
Tui l  (1677-1687),  fol. 68, 68”“” en 82. Uit dit testa-
ment blijkt niet, of de vrouw van Arien Reimetsz. toen
nog leefde en evenmin hoe zij heette, maar eene  oom-
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paritie van 17 Maart 1607 leert ons, dat Hanrick ende
Aert Aeriensz. gebroeders toen schuldeischsrs van de
naelaetenschap ran Arie11  Reirzits ende  Stiin, sgne huys-
frow 1) voldeden (fol. 2 1”“” en 22), waardoor komt vast
te staan, dat dit echtpaar destijds reeds was overleden.

Tengevolge van dit onderzoek naar den stamvader
Arie7 Reymetsz. is het aan geen twijfel meer onderhe-
vig,  dat deze den geslachtsnaam v a n  Rtemsdijk  niet
heeft gevoerd en dat ook zijne in de signaten zoo vaak
voorkomende zonen Hanrick en Bert, dien tijdens het leven
huns vaders niet hebben gedragen. Nauwelijks is de
vader echter tusschen 16 Oct. 1606 en 17 Maart 1607
overleden, of zijn zoon Aert schrijft zich 1 Januari 1608
op het door hem aangelegde signaat van Varik - zoo-
als w\j.reeds hebben gezien -- vak Rijemsdick en duidt
ook zgneu broeder Hanrick 28 April 1610 aan als v a n
Riemsdick,  welke naam sedert dien door hen en hunne
nakomeliugen  steeds is gevoerd. Eene verklaring van
dit eigenaardig feit vermag ik voorshands niet te geven,
terwijl dit toch zoo wenschelijk zou zijn, aangezien thans
met reden mag worden gevraagd, waarom de geslachts-
naam uc112 Riemsdijk eerst opduikt na het overlijden van
den stamvader. Zoolang dit niet tot klaarheid is ge-
bracht, zal het uiterst moeilijk vallen om na te gaan
of het hier behandelde geslacht op eenigerlei wijze sa-
menhangt met het oud-adellijke geslacht van Riemsdijk.

Een verder onderzoek in de signaten betreffende Va-
rik en omstreken bracht wel aan het licht, dat vóór
1660  de  voornaam Renaholt-Reymet  daar niet  zelden
voorkomt, maar nimmer werd een aldus geheeten  van
Riemsdijk  aangetroffen. Het mag evenwel niet onopge-
merkt blij ven, dat in het midden der 16de  eeuw een
Rendrik van RiemsdGk  te Varik heeft geleefd, die uit
twee huwelijken verscheidene kinderen heeft gehad, zoo-
dat de gebroeders Ha.wick en Aert van Riemsdijk,  zonen
van Arien RemOoltsz.,  den door hen aangenomen ge-
slachtsnaam misschien danken aan afstamming in de
vrouwelijke lijn va’n dezen Hendrik van Riemsdek.

Tot besluit moet ik er nog op wijzen, dat in het
signaat van Tuil over de jaren 1626-1630 een drietal
malen sprake is van Aert Arienssen  Stelt ten jare 1626
en op 29 Augustus 1628 van een goed te Varik, ,daer
tegenwoordich Aert Arien Reymitssens S t e 1 ten zone
op woont” (zie fol. 62, 79, lOS”*”  en 210), zoodat de
vraag rijst, of den stamvader Arien Reymetsz. mogelijk
de toenaam Stelt werd gegeven. Het zij evenwel on-
middellijk gezegd, dat hij nimmer met dien toenaam
vermeld is gevonden.

Bijbelbladen VNI  der Marck en Rome “j,
medegedeeld door Dr. E. J. T H . A TH . VAN DER  HO O P.

Psalm 37 vers 4, 6.
Hebt Uwen lust  inden Heere,  ende  hy sall u geven
wat u herte  wenscht,
Beveelt den Heere uwe wegen ende hoopt op hem, hy
sal het wel maecken.

‘) In Nederland’s  Adelsboek wordt deze Btiin  aangeduid als Ger-
ritsdr., maar dat haar vader inderdaad Gerrit heeft geheeten, is mij
nog niet mogen blijken.

9) Berustende in het familiearchief Fraeylemaborg, Slochteren.
*

Myn vertrouwen sta& op Godt
Heere wilt my niet verlaeten.

Ernest  van der Marck. 1652.
A”. 1640 in Octobri hebbe Ick getrouwt myn huisfrouwe

Aeltjen  Thomassen ende heeft ons Godt d’ heere
gesegent met dese naebenoemde kinderen :

0 Heere verleent ons die genade dat wij de-
selve onse kinderen in uwe heilige vrese  en
waere godtsaelicheit moegen  optrecken,  regeert
haer  met uwen goeden geest, geefft haer  een
verstandich herte  om te houden uwe geboeden,
uwe getuichnissen onder uwe insettingen,  u tot
loff ende eere ende tot haerer sielen  heil ende
salicheit. Amen.

Au. 1642 op wonsdach 9e febr. ‘s-morgens omtrent 8
uyren is geboeren  onse eerste kindt ende soene ,
ende is genoemt  nae myn sael. Vader (gewest in
syn leven richter van Enschede) Gerryt  van der
Marck.

A”. 1643 op dinxdach den 6en decembris s’avonts om-
trent 6 uyren is geboeren  onse tweede kindt ende
soene ende is genoemt  nae myn zael. Broeder, ock
in syn leven richter van Enschede, Everhardt van
der Marck.

Ao. 1646 de le Augusti synde Saterdach ‘s-morgens
omtren t  2  uyren  i s  geboeren  onse derde  k ind t
ende soene,  ende genaemt Ernst van der Marck.

Ao. 1649. Op Sondagh de 4 febr. ‘s-morgens omtrent
4 uyren is geboeren  onse vierde kint ende eerste
dochter ende is nae myn huisfrouwen Z : moeder ‘)
genoemt  Aleyda.

AQ.  1652 op Sondach den 11 January ‘s-avonts omtrent
6 uyren is geboeren  onse vijffde kindt ende vierde
soen, ende  genaemt Joan.  Nascendo morimur finis-
que ab origine pendet.

[Kantteekening:]  Quem postquam vixisset annos
4 menses  2 et die 30 martii 1666 eodem quo na-
tus fuerat hebdomadia die et eadem diei hora.. . “)
pestis  (eheu) nobis abstulit.

Ac.  1664 op Wonsdach den len marty ‘s-morgens  toe
3 uyren is geboeren  onse seste kindt ende vyffde
soen, ende genoemt  Arnold.

[met een andere hand: s)]
Deese alle dwelcke hyer op staen genomineert,

met vader ende moeder uytgesondert Aleida sijn
1666 an de pestilentiale sieckte gestorven, ‘t eerste
kint in martio, d’andre kinderen met vader en
moeder kort naer malcandren in Augusti.

1668. Den 22 Augusti s&.r wij N’. Rouse en Aleida van
der Merck in den Houliken staat bevestight door
Ds. Bekeli tot Roveen.

Wilt ons 0 Godt verleenen de genade van
uwen geest, en verbinden meer en meer in liefde,
gelove en vast vertrouwen op IJ onse godt, op-
dat wij alsoo moogen sterck  syn alle voorvallen
op deese  weerelt  lydtsaemlijck te passeeren, en
vrughten der bekering0  weerdigh voortbrengen,

*) Nl. Aeltje Jans Bosch, eerste vrouw van Thomas Thomassen. zij
1_ 16 Juni 1645.

a, Saeva?
a) N.l. van den hierna volgenden Willem Rome,  kapitein, $ 1723,

wonende op het van Thomas Thomassen,  zijn vrouws grootvader, af-
komstige goed Dieze,  te Emmen (gem. Dalfsen), Vgl. v, Doornmok,
Geslachtk.  Aant, bl. 663,
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die u door Jesum Christum Xoogen Angenaem
syn tot Zaligheyt.

1670. Op den 4114 february heeft Godt Almaghtigh ons
verleent onse eerstgeboren Soon smorgens tusschen
het quartier uurs naer thijnen  ende half elven op
Qridagh, ende is des savonts in de groote kerck
door Dom. Crans gedoopt met de naeme naer myn,
ende mijns vrouwe Zal. vader, Hendrick Eernst,
ende is door myn suster Geertruyd ten doop ge-

1671.

houden ten overstaen  van myn broer Der& äls
plaetshouder van myn broeder Henricus den pre-
dicant als peeter met myn suster voornoemt.
Den 28 September st. migheli avont, is gebooren
myn doghter ten half drie uyren, des naer de
middaeghs, synde donderdagh, ende is op den 1
October des Sondaeghs alhyer in de groote kerck
door myn broeder Hendrick Rouse gedoopt ende
door syn huysvrou gehouden, met de naeme naer
myn huysvrouwen moeder Aleida.

1674. den 16126 Martio paesch avont is Gebooren binnen
‘s-Hartogenbosch  myn derde kint ende tweede
soon, des morgens op Saturdagh ontrent 7 uuren,
ende is dien Eigen naerdemiddagh in de St. Jans-
kerck gedoopt door Dom. Groen ende ten doop
gehouden door night Tulkes ende gedoopt met de
naem naer myne huysvrouw overleden Qaeder
Eernst Hendrik, alsoo in Ballingschap gebooren.

Do. 1687 den lö/26 Maert heeft Godt de Heere dese
soon Ernst Hendr. des avont ten 7 uyren thuys
by hem in heerhjkheyt  opgenomen binnen Zwolle
en in st. Migheliekark begraven.

1676. Den 2112  July Sondaghsaghtermiddaeghs ten half
drie uyren heeft Godtalmachtigh ons verleent het
vierde kint ende darde soon ende genaemt Ever-
hardus Emanuel  ende ten doope gehouden door
de huysvrouwe van myn broeder Derck Rouse
weesende deese eerste ofte voorste naem naer
myn ende myne huysvrouwen overledene broeders
ende tweede E ofte Immanuel ten aensien dat
Godt almaghtigh met ons is geweest wanneer dat
wy door den viant uyt onse aertsche goederen
waeren verjaeght ende ons Genadelyck daerinne
wederomme heeft herstelt ende in myn afweese
terwyle ick by syne Compaje. tot Bergen hene-
gouwe was geluckelyck deesen soon heeft Gegee-
ven. Godt zy lof in Eeuwigheyt.

1678. De almaghtige Godt heeft belieft dit kint op den
8 September 1678 thuys te halen en is den 10
daeraenvolgende in Maeseijk begraven.

(Stuk van het papier afgesneden).
. . . . . drie uiren is gebooren ons vyfde kint en
vierde soon ende genaemt Everhart.

DO. 1680 den 24 February des avont,s omtrent seven
uiren heeft Godt almagt. dit kint believe t’huis
te halen, en is alhier in de groeve alwaerinne dat
vader en moeder en kindren Do. 1666 syn begraven
tot de eeuwige verrysenisse heene geset  op het
schepen Choor.

Ao. 1680 den 9 September is gebooren onse sesde kint
snademiddaghs te een uiren en 6 soon en is ge-
noemt Everhardus.

Ao. 1683. den 1 February  snaghts te elf uiren is ge-
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booren onse seevende kint en sesde soon en is
genoemt Johannis.

1762 den 17 Januarius in den Heere ontslapen.
AO. 1686 den 11 mey savonts te 9 uir is gebooren onse

aghte kint en seevende soon en is genoemt na
myn Salige broeder Qerhardus.

1763 den 3 Mey tot Zwolle in den IIeere ontslapen.
AO.  1691 den 6 December is geboren ons negende kint

en twede dogter ‘t savonts omtrent 6 uyren en ge-
genaemt Anna Aleida, en tot Camper overleden
den . . . April 1762.

80 1691. den 6 December sa,vonts omtrent half elf uyren,
omtrent 4Q uur naerdat dit laeste kint was ge-
boren, heeft het Godt almagtigh gelieft mijn waerde
vrouw, tot het laeste mohement met goeden ver-
stande gesproken ende hare Ziele in de handen
hares Zali’ghmakers onses  Heeren Jesus Christus
bevolen hebbende, en afscheit van ons genomen
hebbende alsoo dese werelt gequiteert, en met een
vast gelove in de Heere Jesus bij hem opgenomen
in de eeuwige vreugde, daer wij alle als we ook
Godts ra& hierin dit jammerdal der tranen sullen
hebben uytgedient, ook haer sullen volgen om
daer den Heere onsen Godt met haer ende de
zalige zielen ewiglyk te loven ende te verheer-
lyken.

[Met een andere hand l)]
1719 den 13 Maart ben ik Oerhard Rouse met Johanna

Baria Fronten tot Wyhe in den huwelyken staat
staat bevestig door D: Waterham.

1722 op den eersten October smorgens te seven uur
heeft het God behaagt mijn Yvrouw gelukkig te
doen verlossen van een dogter en is dierselfden
morgen gedoop en naer myn Moeder Zaliger ge-
naamt Aleida.

1724
1726 den 14 Sept. tot Breda gestorven.

den 23 February savonds tussen aeven en agt uur
heeft het God behaagt myn vrouw gelukkig te
doen verlossen van ons tweede kint en eerste soon,
en is genaamt naar myn vrouwen vader saliger
Lucas, op den 6 Sept. 1720  smorgens tussen seven
en agt uren heeft het God behaagt dit kint tot
sig in syne Eeuwige Heerlykheid op te nemen.. .I 1 r.

1727. den 4 January smorgens omtrent seven uur neerc
het God behaagt myn vrouw seer gelukkig te doen
verlossen van een dogter synde genaamt naar
myn moeder saliger en naar myn suster  Alzeda
Anna, tot Breda.

1’729. den 7 October savonds omtrent tien uren heeft
het God behaagt myn vrouw seer gelukkig te doen
verlossen van een soon en is genoemt naar myn
vrouwen vader en moeder saliger 2) Lucas Gyse-
hert, tot Maastrigt.

1731. den 4 Jannuary smorgens omtrent negen uren heeft
het God behaagt myn vrouw gelukkig te doen
verlossen van een soon en is genaamt naar myn
vader saliger Wilhem  en naar mgn broeder de
Secretaris soan, tot Maastrigt. -

1) N.I. van den Luitenant Generaal Gerhard ROUW,
raaladjudant  van Z.H.; vgl. v. Doorninck bl. 664.

3) Te weten Lucas Bhntsn en OesEna  Engelen. Vgl .
bl. 610.

Eerste Gene-

V. Doorninck
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Aanvullingen en verbeteringen op de
van der Mandele

uit de registers der Dordtsche Munt
Algemeen Rijksarchief,

d o o r  J. W. A. HAAGEN  SMIT.

stamreeks

in het

der munt een zeldzaamheid was. Hij wordt door de
vereenigde munters aangesteld 24 Aug. 1689 als
concierge of waard in den muntkelder. Uit dezen
kelder haalden de munters hun drank accijnsvrij;
de waard dreef de slijterij, woonde vrij in het munt-
huis en hield een rekeningboek. Hij sterft Aug.
1706, terwijl zijn vrouw door de munters is be-
graven in het boekjaar 1703-04.

De stamreeks vindt men in Ned. Patriciaat 1917.
blz.

1.

11.

111.

250 8. v.
Dirck Ockers wordt meester-munter op de 30 stads-
plaats in April 1541  na Paschen. Daar zijn eenige
e r f g e n a m e  Geertruid Dirkse/b  na zijn dood huwt
met Jacob Joostela  (v. d. M.), van beroep linnen-
wever te Dordt, erft haar oudste kind het recht
van opvolging op deze muntersplaats.

Na den dood van Dirck Ockers staat dus de
meester-plaats ledig en komt men overeen daar
tijde1ij.k te laten werken Adriaan Ockers, diens broe-
der, die er echter geen recht op heeft. Deze Adriaan
heeft nu tijdelijk dezelfde rechten als de overige
meesters, begint te werken 12 Maart 1062,  is provoost
der munters in 1576 en sterft tusschen 1588-1592.
Natuurlijk volgt er nu strijd om het kostbare bezit
van de 3e meester-munter-plaats. De kleinzoon van
Adriaan Ockers vraagt er om in 1592, in concurrentie
met Jacob Joosten,  den linnenwever, welke laatste
zegt dat zijn zoon, de eigenlijke wettige bezitter nà
zijn moeder, nog te jong is om er te werken. De
sermente vindt een oplossing, door weder de plaats
tijdelijk in handen te geven van den vader J a c o b
Joosten  tot aan de meerderjarigheid van zijn zoon.

De proef doet hij 14 NOV.  1592, waarna hij het
meester-munterschap als zetbaas waarneemt en zijn
eigen zoon op zijn eigen knaapplaats (helper) aan-
stelt.

Bij zijn meerderjarigheid neemt Dirk Jacobs (v. d. M)
dan zelf door proef op 13 Juni 1598 zijn meester-
munter-plaats in beslag en stelt op de opengekomen
knaap-plaats in 1603-04 zijn broeder Joost Jacobs
aan.

De volgende meester-munter op de 30 plaats is Jacob
Dirkszoon (v. d. M.), die zijn proef doet 23 Mei 1626,
maar reeds 1650 sterft, zoodat de meesterplaats on-
bezet blijft doordat zijn oudste zoon Bartholomeeus
Jacobsz. van der ÏUandele  nog te jong is.

IIIbis.  Vermoedelijk om het gezin niet tot armoede te
laten vervallen wordt Abraham Dirksz., broeder van
111, op 21 Febr. 1629 knaap op de 38 plaats, sterft
1633, waarna zijn andere broer:

IIIter.  Isaak Dirks hem als knaap opvolgt  8 Sept.
1633.

De zoon van Isaak wordt, buiten de eigenlijke
organisatie om, tot tijdelijk knaapinsurplus benoemd
13 Sept. 1662 en in 1678 wegens vechten 1 jaar
geschorst. De naam van dezen vechtenden knaap
is Dirk Isaacs  van der Mandele.

IV. Bartholomeeus Jacobs van der Mandele, werkte eerst
eenigen tijd op zijn eigen knaap-plaats en doet proef
op zijn meester-plaats 16 Aug. 1666. Hij is meer-
malen gezworene en ook provoost (1685-86),  hoewel
hij bijna niet kon schrijven, wat bij de officieren

IVbis.  Jacob Jacobs v. d. M,. broeder van IV. wordt

V.

knaap bij dezen 18 Aug. ‘1666 en sterft vóór 1680.
Zekere Dirk van der Mnndele, wellicht ook een
broeder, wordt door de munters begraven 1685-86.

I\~lllem v. d. M. Ba~$holom.~.  heeft  wellicht geen
lust in het muntbedrijf, want men vindt hem Nov.
1696 en Juni 1699 in een kaarsenmakerswinkel’ te
Rotterdam, gehuwd met Mn13ia  ,vau  Dalen. Waar-
schijnlijk een dochter van den meester-munter Cor-
nedis u. D. Fyillemsz,  gehuwd met Anna Westerburgh,
die in 1676 op een reis te Keulen zonder aanleiding
door een sergeant wordt vermoord; ,,de weduwe
bleef toen met 10 vaderlooze kinderen zitten, waar-
van 9 dochters en 1 zoon, die zeer miserabel ge-
broken is”. Willem is Nov. 1696 de eenigst over-
geblevene zoon zijns vaders en toen 30 jaar oud.
Hij vertrekt vóór zijns vaders dood, als assistent,
voor de kamer Zeeland in 1701 naar Indië, vaart in
1702 met het schip Grimmesteyn als bottelier uit en
is 8 Juni 1706 vermoedelijk in Indië aan boord van
het schip ,Nederland”. Vóór zijn vertrek had hi
bij notaris Johan van Someren  te Rotterdam aan
zijn vrouw volmacht gegeven om als het noodzakelijk
was de hem aan te erven plaats te verkoopen dd.
25 April 1701. Daar nu de vrouw met drie kleine
dochters in deplorabelen toestand bleef zitten, vraagt
zij de opengevallen plaats te mogen verkoopen op
lb Sept. 1707. Na zeer veel moeite wordt haar 7
Nov. 1708 verlof gegeven tot verkoop van de 3e
plaats aan Corstiaan Bachus te Dordt (toestemming
van generaalmeesters 5 Dec. 1708). Bachus doet
zijn proef 21 Dec. 1708.

De noot op blz. 251 in Ned. Patriciaat is dus niet
geheel juist, daar niet Willem zelf maar zfin vrouw
de plaats overdoet.

V bis. Jacob Ba,rthol.z.  v. d. M. volgt zijn oom J a c o b
Jacobs (IVbis) op als knaap 26 April 1680, wellicht
oefende hij daarnevens het, beroep van kuiper uit
zooals Ned. Patriciaat zegt.

Bij zijn dood in Nov. 1696 blijft zijn wed. met
5 kinderen achter en bepaalde hij eigenlijk weder-
rechtelijk den 17 Nov. 1696 dat hij zijn knaapplaats
had afgestaan aan zijn oudsten zoon Bartholomeeus,
die toen slechts 5 jaar was, maar met spoed direct
na de begrafenis 26 Nov. 1696 als knaap wordt in-
geleid.

Willem van der Handele,  de toekomstige erfge-
naam van de meesterplaats, aan wien dus ook de
knaapplaats zal behooren, verlangt geld en verzet
zich tevergeefs. Het schijnt dat zijn vader deze
zaak buiten hem om heeft geregeld.

VI bis. (In Ned. Patriciaat VI genoemd). Barthol.  Jacobsz.
van der Mandele komt als knaap op de 3” stads-
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plaats onder Bachus  werken 3 Mei 1709, doet eed
19 Maart 1712. Hg wordt concierge of waard in
den muntkelder, maar ontslagen in 1722 wegens te
groote belangstelling in zijn eigen voorraad en wordt
opgegeven vóór 1727 te zijn overleden. Na dien tijd
komen geen 2;ar$ der Mandele’s  meer aan de munt
voor.

Conclusie: No. 1 der reeks moet zijn Jacob  Joosten
de linnenwever, meester-munter bij provisie.

Annotaties van de verkochte graven en ,van die
betalinge der Kercken esterick”, overge-

nomen uit het Kerkvoogdijboek van
Nijkerk van 1572-1621,

door H. M IJNSSEN.
(Vervolg van XLVI,  114).

fol. 170 verso. Compareerde voer ons, Henrick Loechssen
ende Johan Schrassert, als kerckmeisteren
inder  tijtt, Wouter Peelen  ende bekent voer
hem ende sijn erffgenaemen in eenen  vasten
onwederroepelicken Erficoop  vercof t te heb-
ben sen Wijchmoet Hermans, 1;. Kil Aerts
weduwe, een groevinge in de kerck van-
der Nijkerck, daer z. Kil Aertsz. in begra-
ven leit, daer Oestwert de Jo. van Hel ende
Westwert, Zuijtwert  ende  Noortwert Wouter
selffs naest angelegen sinnen, ende dat voer
een somme van penningen in desen  onbe-
noempt, daer van vercooper coopersche be-
danckt  goeder  voller betalinge. Alles sonder
erch ende  List ende  in kennisse van waer-
heat  heb ick, Wouter Peelen,  dese voer
mijn ende  mijn nacoemelingen onderteickent
ende daer toe gebeden dese getuijgen.
Actum den 6”” Januarij sesthijen hondert
ende tweentwijntich.

(w.g.) Wolter  Peelen.
Egbert Jacobsen.

fol. 170 =rso. Op huijden,  dato onders. is voer ons, Johan
Schrassert ende  Johan Ghoetschaloksen, als
kerckmeisteren inder  tijtt., gecompareert
Mauritius Pannekoick, ende  bekent voer
hem ende  sijn Erffgenaemen in eenen  vasten
onwederroepelicken Eticoop vercoft to heb-
ben sen Claes Petersen  ende Anna sijn
huijsfrou ende  oer erffgenaemen een groe-
vinge in de kerck tott Nijkerck, daer Oest-
wert Wouter Peelen,  Zuijdtwert de muijr
ende  Noortwert de Jofferen van Hell, naest
angelegen sinnen, bedanckende  haer coopers
daer van goeder voller betalinge den lesten
penninck mit den eersten, ende beloeft voer
hem ende  sijn Erffgenaemen ten allen tijde
hijer van te doen wijder vestenis  daer mede
copers  nae  allen rechten genoechsaem ver-
waert sullen weesen. Alles sonder erch ende
List ende in kennisse van waerheijt heb
ick, Mauritius Pannekoick, dese mit mijn
eigen handt onderteickent. Actum den 4en
Junij XVI C ende drientwijntich.

(w.g.) Mauritius Pannecoeck.
Jan Schrassert als getuige.

.ol. 170 yerso. lok, onders. Truijtgen  Goetschalcx, mit Reier
Reiertsz, mijn broeder ende  gecooren mom-
ber, in deeser saecken, doen condt  ende beken-
nen in ende  vermits desen,  dat ick of te mijn er-
ven, ons niet beoroeien seeckeregroevinge,ge-
legen in den kercke, toe Nijckeroke, omtrent
den Armen post, heergecoomensijnde van zell.
Beert Maessen,  ende  verclaren  mits desen,  dat
ick, ofte mijn nacoemelingen, daer  aen gheen
actie, recht, ofte toeseggen en hebben, dan
dat d’ selve groevinge voorn. nae rechten,
nijmants is competierende  dan Jan Steven-
sen, ende Reintgen Jans, sijn huijsfrou, ofte
oer erffgenaemen, dan alsoe  mijn zell. man
Jan Gerritssen, daer in begraven leit, dat
selffde is geschiet  uuijt  gunst ende sonder-
linge affectie ende  Lgffde,  die den voorn.
Jan ende  Reintgen, daertoe waeren movi-
rende, sonder argelist, end0 alsoe dit a’ ge-
rechte waerheijt is, soe heb ick dese, neffens
mijn momber, onderteickent neffens geerffden
gutuìjgen  in Veluwen,  die ick daer toe ge-
beden hebbe. Actum den XV Januarq  1624
ende  was ondermerckt aldus, dit heijt Truijt-
gen Goetschalcx gemerckt,  Renger Rengerse,
Wolter van Hennekeler.

Na gedane collatie is dese copie mit id
principale bevonden te accordieren.

(w.g.) Jan Schrassert, als kerckmeister in
a0 tijtt.

fol. 17 1 yerso. Ick onderss.,  Jan Goetschalcksz., in der tijt
kerckmeister, doe condt  ende bekenne  voer
mij ende  mijnen erfgenamen, in eenen  vasten
onwederoepelicken erfcoip vercoft  te hebben,
aen mijn nichte  Jannitgen De Vries, wedue
van z. Gerrit Loechsz, een groevinge ofte
graffstede  van mijne groevingen in de kerck
van der Nijkerok, daer  z. Gerrit Loechsen
in begrayen  leijt,  alwaer Oestwert ende  Suijt-
wert, ick Jan onderss. self, Westwert de
muier, Noertwert Killiaen van Renseler aen
gelegen s.ijnen, ende dat voer een somme
van penningen in desen  onbenoempt, daer
van ick, vercoeper, coepersche voerss. be-
dancke  goeder  voller betaelinge. Alles son-
der erch ende list ende  in kennisse der
waerheijt soe hebbe ick, Jan Goitschalcksz,
deze voer mij ende  mijnen erven onder-
teickent ende  daer toe gebeden Reijner  Reij-
nersz, in der tijt mede kerckmeister, dese
neffens mijn t’ willen onderteickenen. Actum
den 14en martij Anno sestien hondert vier
ende twintich, tot kosten van de copersche
alle wiedere  vestenis  mede beloevende.

(w.g.) Jan Goitschalcksz.
Relj’ner  Reijnersz.

fol. 171 verso. Compareerden voer ons, Jan Goitschalcksz
ende Reijner  Reijnersz. in der tijt kerck-
meisteren, Rutger van Coeth, bekennende
voer hem ende sijnen  erfgenamen ende mede

Copia.
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fol. 172.

fol. 172 “erso.

hem selven sterokmaeokende, voer Marritgen
Rutgers ende Trijntgen  Willemsdochter sijn
moeder ende suster ende oiren erven, in eenen
vasten onwederoepelicken erffcoip vercoft
thebben aenHermen Evertsz Woutertgen, sijn
huijsfrouwe, ende oirenerven, eene groevinge
in de kerck van der Nijkerck daer zalige
Maes Elbertsz, gewesene  custos, in begraven
leijt ende daer Oestwert Maes Peelen Robert,
Suijtwert Henrick van Nulde,  Westwert Peel
Mebnten, Noertwert Aert Henricksz erfge-
namen met oire groeven naest aen gelegen
sijnen, ende dat voer een somme van pen-
nonghen in desen onbenoemt, daer van ver-
coper in maeten als voersz. bedanckt copers
voersz. goeder voller betaelonghe. Alles son-
der  erch ende list ende in kennisse  der
waerheit, soe hebben wij kerckmeisteren
voorsz. dese ter bede ende begeerte van
perthien voersz. onderteickent. Actum den
vier ende twintichsten Octobris 1624.

(w.g). Jan Goitschalcksz.
Reijner Reijnerssen.

Compareerden voer ons, Jan Goitschalcksz
ende Reijner Reijnersz, in der tijt  kerckmeis-
teren, Brandt Aertsz ende Aeltgen van Wen-
cum echte luden, ende bekenden voer oir
ende oiren erfgenamen in enen vasten on-
wederoepelioken ewigen erffkoip vercoft te
hebben sen Jacob Elbertsz ende Trijntgen
Loggen,  echte luieden ende oiren erffgena-
men ene groevinge ofte graftstede in de kerok
van der Nijkerck alwaer Loeoh Lubbertsz
in begraeven leijt ende daer Oestwert . . l),
Suijtwert Henrick van Vanevelt, West-
wert de kinderen ende erfgenamen van z.
Lijsgen  Arisz., Noertwert . . . .l) met oire
groeven naest aen gelegen sijnen, ende dat
voer een somme gelts onbenoemt in desen,
daer van de voersz. vercoepers,  coepers
voersz. bedancken goeder voller betalonge
oick mede vercoepers beloevende  tot kosten
van copers voersz , alle wiedere noedige op-
dracht ende vestenis geerne t’ zullen doen.
Alles sonder erch ende list. In oerkondt
der waerheit soe hebben wij kerckmeisteren
voersz. neffens ende ter bede van vercoperen
voers.  desen onderteickent.

Actum den 20en Junij Anno sestien hon-
dert ende vijff ende twintich.
(w.g.) Brant Aerts. Aeltgen van Wenckom.

Jan Goitschalcksz.

Ick ondersz.,  Dirrick van Ommeren,  doon
condt ende bekenne mits desen, voir mijn
ende mijnen erffgenamen  in eenen vasten
onwederoepelicken erffcoip vercocht te heb-
ben sen Wijchmoet Killen, weduwe van Kil1
Aertse,  een groeffinge ofte graffstede, so als
mijn huijsfrou, Jannitgen de WQse, hijer
voorens van heer neeff Johan Gootschalcksz
getocht heeft, dae nu Oestwert den voorsz.

1) Dit was niet ingevuld. ,

Gootschalcksz.,ZuijtwertJohanPeelen,West-
wer de muijr, ende Noortwert Killiaen van
Renseler aengelegen sijn, ende dat voor een
Somma van Penningen in desen onbenoempt,
waer van Ick, verooper,  ten vollen bedancke
goede betaling. Alles sonder  arch ende list.
In oorkonde der waerheijt hebbe ick dese
onderteijckent ende daer beneffens gebeden
Cosi jn  van Diermen  ende Reijmer Beeck,
kerckmeijsteren in dier tijt om dese mede
te beteijckenen.

Actum Nijkerck den 260~  februarij 1634.
(w.g.) Dirck van Ommeren.

Cosijn  van Diermen.
Reijmer Beeck.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.
Popta.

In Elias’ Vroedschap van Amsterdam 1, 312, vindt
men uitvoerige mededeelingen omtrent het geslacht van
den Amsterdamschen korenkooper en assuradeur G’ijsbert
Tjebbesz.  Popta,  geb. HarlingBn  1686, gest. Amsterdam
1636, zoon van !Ijebbe NNan. en Maritge  Qijsbertsdr.
Hij en zijn nakomelingen behoorden tot de heerschende
kerk.

In dien zelfden  tijd leefden te Amsterdam ook leden
van het geslacht Popta, die tot de Waterlandsche Ge-
meente der Doopsgezinden behoorden, nl. de kooplieden
Hendrik Jacobsz. Popta en Lenaert Jacobsz. Popta.
De eerste testeerde met zijne echtgenoot0  Jarznetie
Cornelisdr.  d.d. 13 Maart 1649 en de tweede 1) met
zijne echtgenoote Maritien  Albertsdr. (de Vogel) d.d.
14 Juni 1646 voor Notaris J. van Loosdrecht te Am-
sterdam. Hun broeder Jan Jacobsz.  Popta woonde in
1662 te Leeuwarden aan de Vischmarkt (zie H. 1,.
Straat, Lambert Jacobsz. Schilder, in de Vrije Fries,
XXVIII, 1926, blz. 67).

Nu blijkt uit familie-aanteekeningen, gepubliceerd
door Dr. A. Hulshof  in ,,Doopsgezinde  Bi jdragen”,
668 jaar, 1918, blz. 107 (,Lief en leed eener Menniste
familie te Leeuwarden”) dat Jm Jacobsz.,  Hendrik
Jacobsz.  en Lenaert Jacobsz. voornoemd respectievelijk
29 Mei 1606, 30 Jan. 1612 en 13 Mei 1614 (0. S.) te
Leeuwarden waren geboren als zonen van Jacob Hen-
driksz., Doopsgezind leeraar te Leeuwarden, en Lutske
Tjebbesdr.,  die 26 Juni 1697 met elkander waren gehuwd.
De laatste was geb. 13 Jan. 1676 (blijkbaar te Har-
lingen) en had tot broeders: Tjebbe  Tjebbesz., geat.
19  Sep t .  1 6 2 2 ,  Ogsbert Tjebbesz.  en ,,burgemeester”
Sjoerd Zjebbesz.  Popta, gest. 19 April 1639. Hun moeder
(zooals boven blijkt Maritge GZjsbertsdr.  genaamd) stierf
28 Mrt. 1616.

De Doopsgezinde Popta’s hebben dus den geslachts-
naamvan hunmoederLutskeTjebbesdr. Poptaaangenomen.

De stichter van het bekende Popta-gasthuis te Mars-
sum, Dr. Hewicus Popta (1636-1712),  was een zoon
van Tjebbe Jacobsz. Popta, geb. Leeuwarden 26 Mrt.
1604 (0. S.), den mislukten oudsten broeder van Jan,

1) Deze woonde te Amsterdam op den Nieuwendijk in de Roede
Leeuw,
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Hendrik en I;enaert.  Volgens bovengenoemde familie-
aanteekeningen scheepte Tjebbe zich in 1634 naar Oost-
Indië in, zoodat het aan oenigen twijfel onderhevig is
of het Nieuw Nederlands& Biografisch Woordenboek
III, 986  terecht zijn zoon den aden  Mei 1636  te Leeu-
rcarden het levenslicht laat aanschouwen. Zeker is, dat
vermelde aanteekeningen, die door den stamvader Jacob
He//driksz.  zijn opgesteld en tot 1647 alle te Leeuwarden
geboren leden der familie opsommen, den tak van
Ijebbe Jacobsz. Popta niet verder behandelen dan tot
het vertrek van den laatste naar Oost-Indië.

Mr. H. F. WIJNMAN.

Pretorius.
Ons corresp. lid Graham Botha verzocht mij, ten be-

hoeve van het parlementslid der Z.Afr. Unie, kolonel
N. J. Pretorius, een onderzoek in te stellen naar de
afkomst van diens voorvader ,Johannes  Pretorius, d i e
in 1673 aan de Kaap huwde met Geertrui  Meynfjes uit
Hasselt. Ofschoon gemelde Johannes afkomstig was van
Goeree, waren er aanwijzingen, dat hij Leidsche familie
had. Ongetwijfeld behoort de vrager tot de familie van
den oud-president, naar wien de hoofdstad van Trans-
vaal Pretoria genoemd is. Het mocht mij gelukken het
voorgeslacht van Joharznes Pretorius te ontdekken. Vier
zijner zusters en 1 broeder zijn hier gehuwd. Johannes
zelf ontving als student 12 Apr. 1666 attestatie naar
elders. Het was bekend, dat zijn vader predikant te
Emmerik was en daar 1664 stierf.

Nu vond ik 6 Juli 1641 geattesteerd nr. Ouddorp
Josyntge Claes  vrouw van :Ds. IC’esseEius  Pretorius e n
dozelfden 23 Mei 1641 aangeteekend als Ds. W. P.
dienaer des Godl. Woords in Ouddorp wonende aldaar
verges. van Barent Schout zijn vader en Josyntge Claesdr.
wan Egmont j.dr. van Leyden. 16 Juni is hun attest.
gegeven om te Haarlem te huwen. Op 23 Aug. 1639
was hij bij beroep naar Goeree daarheen geattesteerd, na
als 22-jarige  7 Nov. 1636 in het Album Academicum
te zijn ingeschreven onder dienzelfden  Latijnschen naam
en van Leiden geboortig. Onder theologen was deze
verlatijnsching van namen in sterke mate mode, reeds
in dien tijd; ik meen echter, dat de overzetting Schout-
Pretor&  tot heden niet bekend was. Ik vond nog testa-
menten van Barent Wesselsz. Schout en zijne tweede
vrouw Annetgen Jacobs  van Egmond (ongetwijfeld familie,
wellicht eene  tante zijner schoondochter)  van 4 Feb.
1668 en 23 Oct. 1660. Beiden bleven in de laatste
groote pestepidemie, die Leiden teisterde en waren 22
Oct. 1669 reeds dood. Zij waren 1 Apr. aang. en 19
Apr. 1643 in de Pieterskerk getrouwd, hij als Barent Wes-
selsz. Schout, oud schoenmaker. Zij hadden geene  kin-
deren, buiten zijn voorzoon Wessel. Ook zijn eerste hu-
welijk vond ik 13 April 1612 aangeteekend (getr. Pie-
terskerk 6 Mei) als Barent resselsz,  schoenmaker, j m.
van Schuttrop en Aeltge Jans j.d. van Lage, beiden uit
de graafschap Bentheim.

Is het bekend, of Ds. Il‘esselius  Pretorius een wapen
voerde en zoo ja, welk?

B IJLEVELD.

In hout gesneden wapens.
Hierdoor wensch ik mijne medeleden opmerkzaam te

maken op de vele wapens en ook losse heraldische

figuren, welke voorkomen in een nieuwe uitgave van
het Museum van Oudheden te Rotterdam, getiteld:
,Houtsnijwerk”. Het bevat 66 platen met 146 afbeel-
dingen van voorwerpen uit het museum, en bij dezen
zijn verschillende wapens enz. Een der illustraties ver-
toont de rococo-bekroning van een circa 6 Meter breede
instrumentenkast van het Chirurgijnsgilde, uit de tweede
helft  van de achttiende eeuw, in welker  ve r s i e r ing
tweeëntwintig familiewapens van dekens en hoofdlieden
van dit  gild verwerkt zijn.  Van deze wapens kan ik
de navolgende bijzonderheid vermelden. Eenige jaren
geleden is deze kastbekroning van de oude vernislagen
ontdaan. Toen bleek de toevallige omstandigheid, dat
in al die wapens geen blauw voorkwam, tot het ver-
ledene  * te behooren. De gele oude vernis had voor-
heen alle blauwgekleurde velden, stukken en figuren
een zeer mooie groene kleur gegeven, zoodat alles wat
oorspronkelijk als azuur bedoeld was, toen het voor-
komen had gekregen van sinopel. Doch na de schoonmaak
door den schilderijenrestaurator H. G. Luitwieler te
Rotterdam was het met dit heraldisch wonder gedaan.

Er zijn verschillende wapenschilden afkomstig uit de
vroegere heerlijkheid Charlois, zoowel  uit de kerk als
uit particuliere huizen. Dan is er eene  toepassing van
het stedewapen van Rotterdam op een hooge schoor-
steenbetimmering uit  het  vroegere Gasthuis aan de
Hoogstraat, ontworpen en uitgevoerd in 1697 ; de tenants
van dat wapen zijn buitengewoon mooi van teekening.
De bodem, met gesneden wapens van superintendent
en hoofdlieden van ‘t Wijnkoopersgilde van 1763, van
een op het ijs in de Maas gekuipt wijnvoeder is ook
onder de illustraties. Voorts vindt men er op zich zelf
staande heraldische figuren: de Hollandsche leeuw, ,in
den tuin”, de leeuw met zwaard en pijlenbundel enz.

Behalve deze en andere heraldische zaken bevat het
album een aantal voorwerpen van allerlei aard, uit de
16de tot de 19de eeuw, zooals Gothische  kisten met
zeer merkwaardige briefpaneelen, Renaissance deuren,
kisten, tafels, sleutelstukken, gewelfrozetten, schoorsteen-
mantels, trapleuningen, portaalhekken, deurknoppen,
uithangteekens, arreslede, sjees enz. enz., en vooral
eene  groote verscheidenheid van bovenlichten.

Het met zeer veel zorg uitgegeven werk is voor f 6.-
(gebonden exemplaar) of f 6.26 (ingenaaid exemplaar)
franco aan huis te verkrijgen. Men wende zich tot het
Museum van Oudheden, 6 Boijmansstraat, Rotterdam,
of tot den boekhandel.

A. H OYNCK VAN PAPENDRECHT .

Nieuwe wapenoogst te Harlingen.
In kolom 380 en 381 van den XXXVIIen  jaargang

(anno 1919) werd door den Heer van Epen ter kennis
gebracht zijn vondst in één der gangen van het Raad-
huis te Harlingen van een drietal wapendoeken, waarop
afgebeeld zijn de wapens der H.H. officieren der Schutterij.

Nu werd onlangs door den Heer Steenkamp mijn
~aandacht er op gevestigd, dat het wapen ,,Greydanus”
1 voorkomt op een groot wapenbord in de- Regenten-

kamer van het Stadsweeshuis van die zelfde plaats.
Het Bestuur van het Weeshuis heeft mij toegestaan,

van het wapenbord een foto te laten nemen, zoodat ik
kan mededeelen, dat het betrekking heeft op de Voogden
en Voogdessen van het Weeshuis, en, zooals op het bord
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geschilderd staat, is ,,aangelegt” in 1776. Hier volgen,
in alfabetische volgorde, de namen, zooals zij op het
bord zijn aangegeven, van de 42 geslacht.en,  waarvan
een wapen wordt aangetroffen : Albarda, Andreae, Bas-
schen,  vua  Benthem, Binkis, Blok, v. d. Burg, v. ffogh,
Gratama,  Greydanus, Hartman, Hoor/lsta,  Jelgersma,
Keiser, van Kralingen, Lagojaart, van Loon, v. d. Meulen,
ddollema,  Paardeman, Pesma, Pettinga, Rienstra, Sal-
l,oerda, Schaaf, Schrik, Spannenburg, Staper, Steensma,
Synia,  Tetrode,  v.  d. Peerb, Petteuogel,  Yidelius,  Vink,
7708,  wassenaar, Wiurda,  Winkel, Wyma, Wys en Z.ylstra;
dus nog verscheidene andere geslachten als die, vermeld
in het stukje van den heer van Epen.

Het wil mij voorkomen, dat voor het wapenbord
hetzelfde geldt als het over de wapendoeken opgemerkte
door een oud-gemeente-secretaris van Harlingen in kolom
421 en 422 van genoemden jaargang, n.1. dat op het
wapenbord zeer zeker genealogisch en heraldisch materiaal
voorkomt, doch dat het met een kritisch oog bekeken
en verwerkt moet worden.

IDEYA G R E I D A N U S.

Cremers-Akerma.
Onlangs in Groningen werkende keek ik ook het

W alenkerkregister door. Daarbij trof mij begaande
trouwacte.

le 4 juillet 1790 R. C. Kerk in Guldenstraat
Auiourdhui a &é béni le ma- 1790 Julii 3 matriö iuncti sunt

riagea de Monsieur Eppo Jacob Dominus  Eppo Jacobus Ignatiua
Cremers Dooteur  en Droit et avo- Cremers  et Elisabeth ffenovevo  iKa-
cat ns t i f  de  cette ville e t  d e ria Akerma  coram facie eoalesiae.
Mlle Elisabeth Genoveva  Akerma
native de oette ville après les
trois annonces publiées dans les
trois enliaes Daroissioles  flaman-
des. Cis peisonnes sont de la
Religion  Catholique Romaine.

Register Walenkerk
Groningen f 108vSo.

Dat de Catholieken in Groningen gedwongen waren
voor een Calvinistischen predikant te trouwen, kan
men vinden in mijn artikel in het Mdbd. van 1926,
doch dit is het eenig voorbeeld, dat de Walenkerk
daarvoor werd uitgekozen.

BIJLEVELD .

De Winter-van Daelwyck. In de bij het bombarde-
ment van 1832 vernielde kerk van het Kasteel (Citadel)
van Antwerpen lag een zerk met het volgende opschrift:

D. 0. M

2 Susanna  van Daelwyck
Middelburgensis

uxor Cornelii  de Winter
brascatoris hujus  arcis
obiit XVII Junii 1742.

R. 1. P.
(Stadsarchief Antwerpen. Handschrift uit 1780 met

de grafschriften der kerk van de H.H. Philippus en
Jacobus, in het Kasteel.)

H. OBREEN.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk besluit van 16 Mei 1928, No. 27, is

aan de gemeente Deurne (provincie Noordbrabant) het
navolgende wapen verleend, zijnde :

In sabel drie drielingsbalken van goud, en een gouden

schildhoofd met drie St. Andrieskruisjes van keel, naast
elkander. Achter het schild, en met den linkerarm
daarop steunende, de figuur van den Heiligen Willi-
brordus met aangezicht en handen van natuurlijke kleur,
gekleed in bisschoppelijke. toga van sabel, waaroverheen
een misgewaad (planeta) van keel, afgezet met goud,
gedekt met een bisschopsmijter  van keel, afgezet met
goud, houdende in de rechterhand het model van een
kerkgebouw met toren van natuurlijke kleur, en in de
linkerhand een gouden kruisstaf.

Wapen Temminck. Men gelieve in de bijdrage van
den heer W. Croockewit.  W.A.zn. in kol. 156 van het
vorige nummer in stede van Penninck steeds te lezen:
Temminck.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. --

Ablaing(d’). G be oorte-, huwelijks- en overlijdensdata
en plaatsen gevraagd van Charlotte Cornelia Wilhelmine
d’Ablaing  van Gessenburg,  dochter van J a n  Cornelis
(1736-1788)  en diens tweede echtgenoote J. 144.  F. I.
J .  F .  von  Syberg-Vörde  (1762-1792).  Zij  huwde
achtereenvolgens . . . Kerkhoff(?)  en von Cillhausen.

i Qroningers . BOSOH  VAN R O S E N T H A L.

Bary (de). In acte No. 324 (21-10-1727) van Notaris
Cornelis Vredenhuis teNieuwendam, betreffende een inven-
taris van de nalatenschap van Geerlje  Frans Bruijn,
weduwe van Jacob Jans Bru$a,  wordt genoemd  als voogd
over de onmondige kinderen (Eefje,  Jan, Lijsbet en Frans)
Daniel de Bary.

Geertje Frans maakte 16-12-1721  haar testament bij
Notaris Caspar Ypelaar te Amsteram. Dit testament, blijk-
baar zoek geraakt, heb ik niet terug kunnen vinden.

Kan iemand mij nadere bijzonderheden betreffende
voornoemdei Daniel  de Bary mededeelen?

B. o. 2. J. H. B.

Berkhout  (Teding  van). (XLVI, 130-138). In af-
wijking van de beschrijving van het wapen van J a n
2eding van Berkhout (vermeld onder UI), welke Mr.
D. F. Pont geeft in een noot onder kolom 132, wordt
dit in een ms. geslachtsregister Teding van Berkhout,
in het bezit van ons medelid Jhr. Mr. E. H. E. Teding
van Berkhout  te Bloemendaal, afgebeeld als volgt: ge-
vierendeeld; 1 en IV gedeeld van 3 stukken; rechts:
blauw met 3 zespuntige gouden sterren, midden: goud
met uitgerukten groenen boom (het oorspronkelijk wapen
Berkhout waaraan in het huidige nog slechts de linker
banier herinnert), links: zilver met 3 roode rozen; 11
en 111  Teding van Crnnenburg  (het huidige wapen van
het onderhavige geslacht).

Volgens dezelfde bron voerden zijn vader Jan (11 bis)
en zijn oom Cornelis  (11) als het eerste en vierde
kwartier van het hier beschreven wapen.

In verband met de slotaanteekeningen van den Heer
Pont zij er voor zoover noodig op gewezen, dat te Hoorn
nog een regentengeslacht Ber(c)khout  zetelde, welks
wapen (gedeeld; rechts een bloem met gebladerden steel,’
van boven vergezeld van 2 vlinders, links doorsneden;
boven 2 zespuntige sterren, links boven en rechts onder,
beneden een maan), dat door Rietstap  beschreven wordt,



o.a. voorkomt op de lijst van een portret van Mr.
Herman  Berkhozct  (26 Febr. 1706-23 Juli 1761) in
het Westfriesch Museum, uit wiens huwelijk met Debora
de Vries een talrijke nakomelingschap voortsproot.

Hamburg. A. MERENS.

Berkhout  (Teding van). (XLVI, 137). Aanteekeningen
over het geslacht Wyntgens:

Adriaan Teding  t:an  Berckhout, raad te Hoorn (1681)
enz., tr. Hoorn 26 Nov. 1674 (o.tr. aldaar 11 Nov. t.v.)
Hillegond Wyntgens. Zij test. voor notaris P. Clocq op
4 Dec. 1679.

Zij was ged. tQ Enkhuizen 23 Mei 1639 als dr. van
den muntmeester Nicolaas W. en Aefjen Sweers en trouw-
de 10 Woggenum 11 Mei 1669 (o.tr. Hoorn 26 April
t.v.) Leendert van der Hoeck,  dijkgraaf van ‘t heilige
geestgrond in de heerlijkheid van Strijen, later comm.
van de kleine saecken, voogd over het weeshuis en raad
te Hoorn. Zij tr. 20 7 Dec. 1670 (o.tr. Hoorn 22 Nov. t.v.)
Gerret Herchss Clock,  weduwnaar van Hoorn, won. in
de Gou; begr. Hoorn 31 Mei 1674.

Nicolaas Wyntgens, ged. Hoorn 17 Juni 1663 als zoon
van Mr. Johan W., burgemeester te Hoorn en bewind-
hebber O.I. C. en van Alijda Schouten,  schepen te Hoorn, be-
windhebber W. 1. C., begraven aldaar 14 Sept. 1701, tr.
(o.tr. Hoorn 11 Juli 1682) Alida !Zeding  wan Berckhout,
begr. Hoorn (O.K.) 1 Juli 1730, dr. van Adriaan e n
van S~aenlje van Houten. Huw. voorw. not. H. Hooi-
werff 10 Juli 1682; hij test, voor not. J. van Elslant
3 Aug. 1701.

Uit dit huwelijk eene  dr.: Alida W., ged. Hoorn 1
Juli 1686.  Verder werden 2 kinderen van hen te Hoorn
begr. resp. 13 Sept. 1683 en 14 Nov. 1691.

‘ s - G r a v e n h a g e . VAN ROMONDT.

Binkes.  (XLVI, 166). Het in mijn bezit zijnde geslachts-
register van de familie van Braam vermeldt het na-
volgende onder de aanteekeningen  omtrent Willem van
Braam :

,den 27 Nov. 1763 te Amsterdam getroud met Susanna
Agneta Binkes-  in de Oudewalekerk. Haar Ed. vader
Jan Binkes  is geboren te Stavoren  den 20 Februari
1712; den 2 Maart 1787 op America buyte Wesip over-
leden.

Den 17 Juli 1741 is Jan Binkes te Harderwijk ge-
troud met Margaretha de Gorter, is geboren te Enk-
huysen den 23 Februarie 1723. Uyt dit zijn gebooren:

Den 14 Juli 1742 te Harderwijk Susanna  Agneta.”
Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL.

Blom. Ondergeteekende  ontvangt gaarne gegevens,
liefst zoo uitgebreid mogelijk, omtrent na te melden
leden van het geslacht Blonz,  hunne as- en descendenten,
wapens enz., alsmeda van de aanverwante geslachten.
Ook gegevens omtrent andere leden van hetzelfde ge-
slacht Blom zijn zeer welkom.

10. Pieter Florisz. Blom, Vice-Admiraal van Holland
en West Friesland, geboren te . . . . den.. . ., ge-
sneuveld aan de Sont 8 November 1668, met statie
begraven te Hoorn 7 November J669, gehuwd met
Lzddewina Teding van Berckhout, geboren te . . . .
den . . . ., dochter van Pieter leding van Berckhout,
t 1666, Hoofdofficier van Monnikendam, Baljuw
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en Dijkgraaf van Waterland en van Cornelia Junck-
hein look genoemd Neeltien Sumonsdr. van Quadcck),

Y

zoon’van”$loris  Hendricksz. Blom van Alkmaai.
20. Cornelis  Florisz. Blom, Raad en Burgemeester van

Monnikendam, Admiraliteitsraad in het Noorder-
kwartier, geboren te. . . . den . . . ., overleden te . . . .
den. . . ., gehuwd met Machteld Teding  van Berck-
hout, zuster van voornoemde Ludewina Ieding  van
Berckhout.

(Zie kol. 136 van het Mei-nummer van dezen
jaargang : Uitgestorven takken van het geslacht
Teding  van Berkhout  te Monnikendam en Hoorn
door Mr. D. F. Pont.)

Het door Pieter Florisz. Blom gevoerde wapen
is te vinden bij Rietstap: ,,Coupé:  au 1 parti: a
d’azur B un cygne d’arg. bq. de gu., nageant sur
une eau d’arg.; b. d’arg. à un navire de trois mâts
au nat., pavillonné de gu., la poupe à sen., soutenu
d’une mer d’arg. ; au 2 de gu. à trois canettes
d’arg., nageant sur une mer du même.”

30. Floris Blom, koopman en Secretaris des gouvernements
van Ceylon, Commandeur van Jaffnapatnam, Opper-
hoofd van Negapatnam, Dessave van Colombo, geboren
te Zaandam(?) 27 October 1681, overleden op Ceylon
3 Juli 1694, gehuwd met 10 Adriana  Alebos, geboren
te Tayouan (Formosa) 13 December 1666, overleden
te Colombo 23 September 1684 en begraven in de
Wolvendaalkerk (Wapen Alebos : gedeeld : 1. drie
adelaars, 2. een latijnsch  kruis in den schildvoet ver-
gezeld van 3 ruiten, 2 en 1. Helmteeken  een uit-
komende adelaar) en 20. met Susanna  Serruniers of
Serringiers, ged. te Haarlem 28 Februari 1669, doch-
ter van Abraham en Anna Nicasius, overleden te
Jaffnapatman 12 Februari 1693 en begraven in de
Jaffnakerk, alwaar ook Floris Blom  begraven is, die
volgens den grafsteen als wapen voerde: Op een
water een drijvende zwaan tusschen twee planten.

Op een zilveren blad ter gedachtenis van de Jonge
Juffr. Cornelia Blom,  eenige  nagelate dogter van
den Heer Commandeur Floris Blom zal’., geboren
te Negapatnam 9 October 1689 en overleden te
Batavia 13 December 1708, staat als wapen gegra-
veerd: op een blauw veld een zilveren rood gesnepte
zwaan, zwemmend op zilver water, welk wapen door
mijn geslacht gevoerd wordt. (Zie het wapen van
den Vice-Admiraal Pieter Florisz. B!om  hierboven
genoemd).

40. Dirk Blom, Schepen der stad Batavia, geboren in
Siam 20 Sentember  1680. overleden te ,Batavia  28
November 1?32.

60. Joost Blom,  Zeekapitein, geboren te. . . . . den. . . . ?
overleden te Meppel Mei 1763, begraven 19 Me1
1760, gehuwd 10. met.. . . , waaruit eene  dochter
Josina Jacobina Blom, gehuwd 24 December 1738
met François Breekpot, rentmeester van Goes. (Zij
woonden blijkens testament ook te Baarland) en 20.
in 1744 met Qerardina Struuck, dochter van Otio
Struuck, luitenant en Maria Catharina DUN Erp.

Berardina  Struuck huwde later met den kapitein
der burgerij te Kampen Paulus Bakker.

Uit het huwelijk van Joost Blom eu Gcrardina
Struuck werd geboren 22 Mei 1748 een zo011 0110
Blom, gehuwd 1766 met Lamberdina de Jonge.



60. Cormelia Sophia Louisa Blom,  dochter van Christiaan
Blom en van Helena Louisa immens, geboren op
zee, terugreis Batclvia-Amsterdam  28 Maart 1789,
overleden te.. . . den.. . . 1821(2), huwde te Utrecht
20 September 1808 Jhr. Mr. Johzn Laurens Bareel
de Mauregnault, zoon van Jhr. Gerard Arend en
van Maria Sophia Verster de Balbian, geb. te ‘s Bosch
26 November 1786 en overleden te Alkmaar 16
September 1819, in leven griffier der Rechtbank te
Alkmaar.

Tiel. Mr. J. BLOK

Bom. Wie kent het wapen van Jacob Janse Bom
(niet: Boon), procureur en burgemeester van Fgnaart
_c 16601

A. Mr. J. C. M.

Broeckhuysen (van). (XLVI, 123). Frnlzchois  Danielsz.
van Broeckhuysen, vroedschap, thesaurier, schepen en
burgemeester van Gorinchem (1658-‘72),  vestigde zich
later te Utrecht, waar hij volgens het hs. van Cuyl 6 Juli

1676 overleed. Zijn weduwe Jenneken, dochter van Jan
de Cherff Jansz. en van Anthonia Adriaen Anthonisasdr.,
leefde nog in 1603, doch overleed spoedig daarna.

Zij waren de ouders van:
1. Daniel,  die volgens genoemd hs. in 1660 zou zijn

geboren, was dood in 1693 en gehuwd met Borchgen
Goerdt Bogartsdr. Hij liet twee kinderen na:

a. Franchois, die zich te Rotterdam vestigde, waar
hij in 1646 schepen werd.

b. Anthonia, die 2 Maart 1626 te Utrecht overluid
werd. Haar broeder was haar eenige erfgenaam.
2. Adriaen, schepen en weesmr. te Gorinchem, gehuwd

met Aef Snoeck Henricxdr.,  waaruit kinderen.
2. Jan, schepen te Gorinchem, gehuwd met Eelken

Aert Blommertsdr., waaruit kinderen.
3. Elisabeth, gehuwd 19 April 1692 met MatthZjs

Snoeck, te Gorinchem
4. Maria, gehuwd met Cornelis Jansx. de Burchgraeff,

weesmr. te Gorinchem.
6. Aeltje, gehuwd met ReyGer Petersx.  1;oo, teGorinchem.
‘s-6%. B. v. B.

Bye (de). Mr. Martinus ‘van Nieuelt,  geb. Dordrecht
11 Maart 1710, advocaat voor de hoven van Holland
en West-Friesland te ‘s-Gravenhage, trouwt aldaar
(ondertrouw 6 Sept. 1745) met Sara de Bye, geb.. te
‘s-Gravenhage 10 Sept. 1718, dochter van mr. Pieter
en Johanna van Aken.

Van wie was deze Pieter de Bye een zoon? Noch in
Ned. Adelsboek, noch in Ned. Patriciaat te vinden.

Amsterdam. D. SCHINDLER.

Cate (ten)-Schimmelpenninck. Wie kan rnd inlich-
tingen verschaffen omtrent de voorouders van Lambert
ten Cate (doopsgezind), geb. omstreeks 1670 te Almelo
en zijn echtgenoote Maria Schimmelpen,linck,  Almelo,
(,getrouwt in de Mennistenvergaderinge den 12 Juli
1696”, zie het Boek v. Huwelijksinschrijvingen der Her-
vormden te Almelo v. 3 Mei 1691 tot 29 November 1711).

A. Mr. T. J. N. t. C.

Gracht.  In het trouwboek van Didam komt o.a. voor
de volgende aanteekening: 1651. Dec. 7. Frans Gracht,

z. v. wijlen Peter Gracht,  .&hout van de heerlijkheid
Didam, (en) Orietien,  d. v. Caerl Hendricks, won. alhier.

Gaarne zullen gegevens worden ontvangen betreffende
echtgenoote, voorgeslacht en wapen van schout Peter
Gracht.

‘ s - G r a v e n h a g e . E. A. F. B L O K H U I S.

Curtius. (XLVI, 90). Antwoord  op zijn vraag kan
ik den Heer v. E. niet geven, doch wel kan ik mede-
deelen, dat ik in de Schepenpr&ocollen van Doesburg
in de jaren 1700-1720 acten ben tegengekomen van
Ds. Curtius, ik meen predikant te Angerlo.

Raadpleging ook van Borger’s handschrift is wellicht
aan te bevelen.

Breda. P. B INKHORST VAN OITDCARGPEL.

Ganswijk  (ten Zeldam-)-Boerrigter.  (XLVI, 30).
Aan een familieregister Boerrigter ontleen ik het vol-
gende: IVillemina  Cornelia Boerrigter, die 12 Juli 1821
te A’dam huwde met Daniel Jan ten Zeldam Ganswek,
Chef ter Griffie bij het Gouvernement van Zuid-Hol-
land, was 11 Maart 1794 te A’dam geb. en 16 Maart
d.a.v. aldaar in de Oude Kerk ged. als dr. van Har-
manus Boerrigter,  die 22 Mei 1791 aldaar (Oude Kerk)
geh. was met Joharana.  Biezeman.

Harmanus  Boerrigter, geb. A’dam 29 Maart 1768,
ged. Noorderkerk aldaar, overl. Amsterdam 25 Jan.
1881, was een zoon van Dirk Boerrigter,  overl. 21 Juni
1788, begr. 26 Juni in de Oude Kerk te Amsterdam
,in den ouderdom van juyst 66 jaaren”  en van Adriana
de Voogel,  geb. 26 Sept. 1720, overl. 24 Mei 1800 en
begr. A’dam (Oude Kerk) 29 Mei d.a.v.

Johanna Biezeman, geb. A’dam 20 Oct., ged. 24 Oct.
1764, overl. ‘s-Gravenhage 28 Dec. 1839, was dr. van
Nicolaas Biezeman, mr. timmerman te A’dam, die 27 Nov.
1767 aldaar gehuwd was (Nieuwe Kerk) met Willemijntje
Tìmmers, oud 36 j., 6 m. en 16 d., geb. te Almelo als
dr. van Jannes  Iimmers en Metje E.yberse.

‘I-Gravenhage. F. J. HERMAN.

Grimmelius. (XLIV, 3 66, 317). Johanna M,errienir,urg,
ged. Gramsbergen 4 April 1762 als d. v. Jan Boerink
Merrienburg en Janwa Boerink,  huwt te Gramsbergen
26 April 1784 Harmen Benen, overl. 19 Augustus 1791.
Zij hertrouwt te Gramsbergen 30 Augustus 1792 Nico-
laus Wilhelmus Qrimmelius, z. v. wijlen Adolph  Coen-
raad cf. en Qeertruid  Kllemina  Veenebrugge, wonende
op den Belt, kersp. Ulzen.

Uit dit huwelijk geb. en te Gramsbergen ged. : Adol-
phus Conrodus, 20/26 Augustus 1793, obiit 10 Dec.;
Hermina, l/a November 1794; Adolphus Conr(~du.s,  24129
Januari 1797; Johanna Berendina, 26128  Juli 1799;
Qeertruid  Willemina,  21/26 April 1802.

Zwolle. A. H AGA.

Grosett (de). (XLVI, 168). Volgens Burke’s Genera1
Armory of England, Scotland, Ireland and Wales
voerde Grrosel  (Lisbon)  : ,,Az. three mullets  in fesse ar.
and aa many bezants in base, in chief an acorn of the
second. Crest: a dexter hand holding a sword ppr.
Motto : Pro patria”.

Grosett  (Logie, C O. Clackmannan) voerde hetzelfde
wapen zonder den eikel in het hoofd.



Burke geeft ook het samengestelde wapen iUuir?aead
(Du Vernet-Grossett-Muirhead.  of Bredisholm), waarin hij
het tweede kwartier Qrossett aldus beschrijft; ,az. three
etars in fess ar. and as many bezants in fess  or, below
the middle of the shield, in chief an acorn of the second”.

Het eerst beschreven wapen zal wel het gevraagde
zijn.

Driebergen. VALCK LUCASSEN .

Heldewier. (XLII,  338). Aldaar staat sub 11: tr. N. N.
S’tuart,  lees : ondertr. Bergen op Zoom 27 Mei 1809 en
tr. aldaar 11 Juni 1809 ~arynus  Huurt, geb. Bergen
op Zoom, ged. aldaar 17 Febr. 1790, ontv. belast, te
Vlodrop (K. B. 6 April 1817),  eervol ontslagen (K. B.
17 Mei 1822),  inspecteur tinmijnen op Banka te Muntok
(G. B. 16 Nov. 1824 no. 23),  i_ Muntok 14 Aug. 1826,
zoon van Willem H. en Cornelin Kroon. Diverse fami-
liepapieren Landsarchief Batavia (Fam. H. 661 nos.
1-44).

Welt. B. v. T. P.

Hulten (van). Wie bezit eene genealogie van Hullen
en kan mij daaruit mededeelen, hoe de vrouw heette
van Lucas van Bulten, wier dochter Anna 1692 t e
Leeuwarden geboren is ?

Leiden. BIJLEVELD.

Jaarda. (XLVI, 157, 108). Volgens welwillende mede-
deeling gewerd mij het volgende: Huw. Prot. Bir-
daard-Janum (1772-1811) slechts één dl. aanwezig:
Getr. Birdaard 6 Mrt. 1774:

Minnold Jarigs
Anyie  Symens of Simons  beiden van B.

Doop Prot. Birdaard-Janum (1667-1812) QQn dl.:
Geh./ged. 31 Jan./24  Febr. 1736, Minnolt, zn. van

Jarig(h) Pytters en Jitske Pytters.
Van dezelfde ouders zijn ald. nog ged. gevonden:

Pytter ged. 4 Febr. 1730.
Cornelis ,, 11 Mrt. 1733, t jong.
F@ ,, 26 Febr.  l.734.

Leeuwarden. NIEUWENKAMP.

Jordens. Den 6 Sept. 1669 is als student in de theo-
logie te Leiden ingeschreven Csoswinus  Jordens.

Is iemand deze Cfoswinus  of Qoossen  Jordens w e l
eens ergens als predikant tegengekomen ?

Deventer. M R. H. KRONENBER~.

Kantzow (von)-de Cirosett. (XLVI, 168). Volgens
John P. Wood’s ,The Peerage o f  Scotland” (1813),
in voce S’tuwt,  Lord Blantyre,  alsmede een testament
van Helen Stewart, weduwe van James Muirhead, van
1.4.1736 (The Commissarial Record of Glasgow, gepubl.
door de Scottish Record Society, 1901),  was J a m e s
Muirhead of Bre(a)disholm  gehuwd met Helen, dr. van
Alexander Stuurt (Stewart), 4e Lord Blantyre  en Mar-
gare&  dr. van John Shau: of Qreenock  en Helen, d r .
van Sir John Houstoun of Houstoun.

Charles Adolphus  de Kantzow (Carl  Adolf, sub 111 b),
Baron van St. Qeorge,  enz., t Kissingen 9.9. 1867, oud
78 j., tr. 23.7.1826 Emma Bosanquet, dr. van William
Bosanquet, ,junior partner” in de Londensche bankiers-
firma Forster, Lubbock & Co. en van Charlotte Etieubeth

ives. Het landgoed Broxbournebury behoorde niet hem,
doch zijn broeder Jacob.

Hamburg. A. MERENS.

Krieger Schumer.  (XLVI, 126). Mijn overgrootvader
Dr. Hendrik Krieger Schumer,  geb. Amsterdam 19 Oct.
1797, was heel- en vroedmeester te Amsterdam. Hij
huwde te Amsterdam 19 Febr. 1823 Sara Elisabeth
LVoordhoorn,  geb. Amsterdam 26 Juli 1801. Zijne ouders
waren: Lucas Hermanus Schumer, geb. Amsterdam 2
Mei 1767, overl. aldaar 21 Maart 1838, chirurgijn- en
stads-vroedmeester te Amsterdam, en Johanna Calhariaa
Krieger. Zij waren gehuwd gmsterdam 7 Dec. 1788.
De herkomst der familie Krieger is mij bekend.

De familie Schumer komt uit Schüttorf in de Graaf-
schap Bentheim.

In April 1742 kwamen 4 kinderen van H a r m e n
Schumer en Margaretha Holmer(s)  uit Schüttorf naar
Amsterdam, waar zij zich vestigden. Een van deze
kinderen (de jongste) was Dirk Schumer,  l$j  was d e
grootvader van bovengenoemden Dr. Hendrzk  Kriegel
Schumer.
De familie Schumer was in Schüttorf in aanzien. Ver-

scheidene Sohumer’s waren daar Burgemeester. De
oudst bekende Sch. in Schüttorf is Effert Schumer,
geb. omstreeks 1692, begr. 3 Juli 1676 te Schüttorf.
Hi,i schijnt van elders te. zijn gekomen naar Schüttorf.

Familiewapen der Schumer’s in Schüttorf vertoont
een ,,schuimspaan”. Andere wapens werden door de
Schumer’s in Amsterdam gevoerd.

Bloemendaal. JOAN  H. A. KRUIMEL.

Moor (de), Wie waren de ouders van Jacob de Moor
Sr. en van zijne vrouw Anna Jans Andriesse? Hadden
zij ook broers en zusters ? Hij werd geboren in 1607,
waarschijnlijk in den Bosch, waar hij Chirurg@  was,
trouwde en vermoedelijk ook zijn eerste kinderen kreeg.
Omstreeks 1638 vertrok hij naar Antwerpen, waar hij
1676 stierf. In ‘t begin der 16e eeuw bestond in den
Bosch een familie de Moor (of misschien meerdere van
dien naam). Een lid dier familie ging in ‘t begin der
17de eeuw naar Gorcum.

Alle inlichtingen over de Moor’s  uit dien tijd en ook
over Mor’s en Moor’s  zullen mi hoogst welkom zijn.

Groningen. J. F. VAN B E Y M E L E N.

Munnich (van). (XLVI, 138 e. v.). Ten opzichte van den
op kolom 142 als 12.8.1698 gedoopt en in Frankrijk
1747 overleden gemelden  Alexander &jsbert van Munnich
vult het huw. register te Hasselt (Ov.) aan:

Ondertr. 22 Dec. 1730, getr. 14.1.1731 De Hoogwel-
geboren Heer Alexander G$sbert  Munnink,  vaandrig int
regiment Verhoeff, in garnizoen te Zwolle en Juffr.
Jannette  Konter,  van Hasselt.

Voorts huwden te Hasselt 26.4.1760 (proclamaties te
Sluis, Rouveen en Hasselt) de Heer Hendrik Christoffel
van Guldener, cornet int regiment van den graaf van
Schlippenbach, j.m. geb. te Namen en in garnisoen te
Hasselt en Juffer Beatrix H end rin a varl Munnich,
geboren en wonende te Hasselt. Het HaFseltsche
begraafboek vermeldt nog 16.3.1800  de huysvrouwe
B. de Meunk van C. vn~ Guldenaar, en 10.2.1801  Cres-
toffer van Guldenaar,  terwijl  op 7 Sept. 1767 is inge-
schreven Mevr. de wed. Munnink,  meer dan waar-
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schijnli jk betrekking hebbende op Mdev.  ~‘a11 Munnich-
Konter.

Bovenstaande gegevens werden mij inderti jd wel-
willend verstrekt door Jhr. H. H. Röell te Eefde,  toen
ik bezig was met den opbouw van het geslacht tyan
Guldener, waarvan nimmer iets werd gepubliceerd.

V. M. G. W.

Noorle (van), (XLVI, 31). Onder eene collectie van
& 1000 fiches van wapens en zegels uit het Archief
van Batavia, die ik dezer dagen ontving van den Heer
Mr. P. C. Bloys v. Treslong  Prins, vond ik het onder-
staande:

vun Noorle, Jan. Vendumeester van 13atavia  1773:
Een aanziende schaapskop, vergezeld van zes stokjes

waaraan 3 weerhaken, de punten benedenwaarts (2-4).
Helmteeken onzichtbaar.

Breda. S T E E N K A M P.

Planten. (XLVI, 93). Jan Planten, schepen te Doe-
t inchem 1703-1’726,  burgemr. 1705.. .1’716,  en Se/=
dina  ten (van?)  2% waren volgens een op archief-
onderaoek berustend, doch onvolledig geslachtsregister-
Planten de ouders van Anthony Bartinus, ged. 16 Oct.
1710, en blijkens de vraag en de namen harer kinderen
ook van Susanna,  geh. met Jan Cremer.

Hendrik Planten, zoon van Anth. Bartinus, stierf
voor 7 Juni 1820.

Baarn. H.  W.  V A N  TRIUET.

Rappard (van). Wie .waren de ouders van Berlram
Johan Arnold van Rappard,  gehuwd met Sophia Helena
Cornelia Wijnen ? Zie Ned. Leeuw 1904, kolom 336.

Amsterdam. D. S C H I N D L E R .

Rietberg. (XLVI, 169). D e vier andere zoons van J a n
Hermen  Rietbergen en Wottera Beeldsnijder waren volgens
een handschriftelijke genealogie:

1. Hermen  Rietbergen, sterft 30 Mei 1691, tr. \1’il-
lemina van Mark, =f 18 Mei 1707.

2. Gerrit  Rietbergen,  geb. 1648, j- te Kampen 16
Maart 1717, tr. 10 te Zwolle Janna  Fabius, 20 Louise

Eppenho#,  t 1’~ Feb. 1691, 30 Johanna Voerman.
3. Hendrik Rieibergen  trouwt te Kampen Qeertruida

Lamberts.
4. Jacob Rietbergen trouwt te Kampen GLezirln  Renck-

houder.
Meer gegevens betreffende deze vier zoons bezit

ik niet, doch wèl betreffende hun jongsten broeder
Euert Rietbergh.  Weet iemand de kleuren van het wapen
Rietberg, voorstellende: een klimmende leeuw, met in
den rechter benedenhoek twee gekruiste weerhaken?

Huis-ter-Heide. H. M I J N S S E N .

Slothouwec.  (XLVI, 169). Palentinus Slothouwer, ook
volgens familiepapieren geboren te Arnhem ,mense
Januario  a. 1738”, studeerde theologie, maar werd geen
pred., doch Rector der Lat. school te Harlingen 20 Oct.
1762, van die te Leeuwarden 21 Dec. 1764. Emeritus
11 Juli 182L. Van laatstgenoemde school is  hij  ook
Curator geweest. Overl. 18 Juni 1822 aldaar. Zie over
hem: G. H. M. Delprat  in de Alg. Kunst- en Letterbode

192

6 Dec. 1822 p. 388-396, en Prof. J. C. G. Boot in
De Historia Gymnasii Leonardiensis.

Het bovenstaande wordt ongetwijfeld verbeterd en
uitgebreid door de volgende doopinschrijving : Arnhem
(Ned.  Herv.)  27 Baart  1737 V. C’oenraet  Schlothaube,
(Slothouber,  Slothouwer),  M. Elisabeth Hendriks. K. Va-
lendino.

De onder Jaarda vermelde Mr. Bacchus Slothouwer
was Rector te Dokkum.

Baarn, H .  W .  VAN TRICHT.

Steghen gez. van Oss (van der). In de 14e eeuw
noemt een Nicolas  van der Steghen,  die zich uit Brugge
naar Mechelen en vervolgens naar den Bosch verplaatst,
zich z’an Os(s).  Nu komt volgens Butkens, blz. 319, 2”
suppl. in 1460 een Arnou Versteegh dit ran Oss voor
als schepen van Mechelen. Waar komt de naam v a n
Oss  in betrekking tot keet geslacht tnn der Steghen  of
Persteegh  vandaan ?

B. E. W. G.

Versteegh. (XLVI, 160). Een m. s. genealogie Nagt-
glas bevat o. a. een buitengewoon onvolledig fragment
T’ersteeg (dus zonder h) met wapen: in rood een 6p.
gouden ster. Dit fragment luidt:

,,Mr. Jan 2Lagtglas  huwt 19.9.1768 met Jocoba  V .
De familie schijnt uit  Utrecht afkomstig te zijn: in
1662 is aldaar een boekverkooper H e n d r i k  V. Later
dreven zij een aanzienlijken houthandel en waren ver-
mogende lieden.

Jan Evert V., waaruit Jan Eoert V., houthande laa r ,
ongehuwd overleden en Mr. CV. V., advocaat, tr. van
Soestdijk uit Utrecht; hun dochter, tr. den Heer Borski,
waaruit  een dochter,  tr .  later  Tydeman. ES was  ook
nog een oom Hendrik V., advocaat, die als dichter niet
onbekend was, trouwde Juni 1719 TY.  van P o o l s u m ” .

Ziedaar alles, misschien geeft het eenige aanwijzing.
v. M. G. W.
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Kieuwestad  61.

Bosch van Weede,
door

W. WIJNAENDTS  V A N  REsANDT.

-In jaargang 1926 van dit Maandblad kon ik een
opstel plaatsen, waarin ik mededeelde hoe de eerste zes
generaties van het geslacht uan Weede,  aan de hand
van  de  ac ten  van  be leen ing  met  de  t i enden  van
Ze ld er t (bij Leusden), moesten luiden. Deze op oor-

- -

konden berustende afstamming luidde geheel anders
dan de tot dusver aangenomen doch niet-bewijsbare
stamreeks, welke genoemd geslacht deed afstammen
uit den tak die niet bedoelde tienden, doch het goed
Lutteke-Weede in leen bezat.

Meende ik nu, dat door de in mijn artikel gepubli-
ceerde vondsten de afstamming der tegenwoordige fa-
milie van \\‘eede  uit Steven  van Weeds, knape, vermeldvan
131’7-1333, vaststond, later is mij gebleken, dat bevoegde
en critische beoordeelaars, wel de afstamming dier eerste
6 generaties bewezen achtten, doch de kwestie Bosch van
Weede niet  opgelost  vonden, althans aan de in ons
Maandblad, jg. 1910, k. 87 e. v. gepubliceerde bewijzen,
g een voldoende bewijskracht toekenden.

Aangezien het 6, voor de betrokken familie en tegen-
over deze critiek  van belang is, dat deze kwestie, welke
reeds van vele jaren her dateert, tot eene  oplossing komt,
wil ik hierbij mededeelen, welke acten door mij daar-
omtrent gevonden zijn, acten waardoor m. i. de afstam-
ming van Bosch valt Weede  uit de oude van N’eede’s
als bewezen beschouwd kan worden.

.

De generaties waarom het gaat, kan men vinden in
Ned. Adelsboek jg. 1937, p. 412, sub. VII, VIII en 1X,
doch voor onze leden, welke genoemd jaarboekje niet
bezitten, zullen wij die generaties hieronder afschrrj’ven
en mededeelen, dat deze z.g. kwestie Bosch van II eede
hierin bestaat, dat de eenige zoon van Evert van Weede
Ecertszn. uit diens in 1497 gesloten derde huwelijk met
Hillegond  Bosch Tlritlenasdochter,  den naam van zijn
moederlijken grootvader ontving en daardoor voorkomt
als Willem Bosch instede  van als Willem van Weede.
een in die tijden intusschen volstrekt geen ongewoon
gebruik.

Deze Il-&na  Bosch - ten rechte Willem van Weede
- nu was de grootvader van den bekenden procureur
van het Hof van Utrecht Evert  Bosch van Weede,
die zich omstreeks 1692 weder Evert can I\‘eede  noemt



en die op grond van talrijke acten de stamvader is van
de aanzienlijke en bekende familie vatu \I’eede (van  Dijk-
veld) te Utrecht, later te Amsterdam.

Wij geven nu eerst de generaties VI-1X van dit
geslacht, zooals die in Ned. Adelsboek voorkomen, en
merken op, dat de generaties 1-VI reeds te vinden zijn
in mijn hiervoor bedoeld artikel in jaarg. 1926 van dit
Maandblad.

VL Euert van IVede  Ever&., beleend met de tienden
van Zeldert 1467 en 1469, transporteert deze 1474
aan Anthonis Jansz.;  beleend met den Cortenkamp
1497, schout van Soest 1601-1606, tr. 10 Claasje
N., vermeld te Amersfoort met haar man 1477-
1482 ; tr. 20.  Aleid N., vermeld alsvoor 1488-1496  ;
tr. 30 Hillegotld  Bosch, beleend met den Cortenkamp
1497-1609, + voor 1622, dr. van Willem Gerritsz.
en Jacoba  Spruyt ; zij hertr. Hendrik Vonck,  burgem.

VII.

VIII.

1x.

van Amersfoort.
Uit het derde huwelijk:

Willem Bosch ,van Weede, vermeld te Amersfoort
met zijn vrouw en zijn stiefvader 1620-1626,  be-
leend met den Cortenkamp, tr. 1620 Aleid Cornelis
routersdr., dr. van Cornelis IFouters  en Wendelmoet
Botter; z;j hertr. 1628 Willem  Henricksz.  van Bemmel.
Willem Bosch Willemw.  van Weede, aldus vermeld
te Amersfoort 1679, 1682, geb. 1624 l), beleend
met den Cortenkamp en transporteert deze aan Aert
van Schayck 1668 a), vermeld te Amersfoort met
zijn vrouw 1648-1682, f Amersfoort 19 Sept. 1686,
tr. 1648 Alydt van Schayck, t Amersfoort 16 Feb.
1693 3), dr. van Euert en Cecilia van IVaveren.
Eoert Bosch van Weede  (noemt zich na 1692 weder
Ecert van Weede),  geb. Amersfoort 21 Sept. 1663,
procureur van het Hof van Utrecht sedert 18 Juli
1679, t Utrecht 26 Maart 1624, tr. 9 April 1679
Cornelia Peunis van Diest.

Alvorens deze generaties nu aan een nadere beschou-
wing te onderwerpen, willen wij eerst afhandelen met
een anderen Willem Bosch, die ongeveer tegelijkertijd
leefde en die óók een zoon Bvert had, doch welke geen
van Weede’s zijn, maar behooren  tot de familie Bosch,
waaruit Hillegond Bosch, de derde echtgenoote van
Evert van Weede Evertszn. stamde.

In jg. 1908 van het Maandblad van ons Genootschap,
k. 61-63, vindt men een artikel van Weede van de
hand van den heer B. v. T. P. - (welk artikel de aan-
leiding was tot de artikelen in jg. 1910) - waarin een
acte voorkomt van feria 6” post Gertrudis anno 1642,
waarbij Willem Bosch en Alid,  zijn vrouw, ten goede
schelden aan Ettert en Rijkje zijn 2 kinderen, die hij
had bij Willenapje, zijn eerste vrouw, de helft van een
huis in de Crommesteeg te Amersfoort.

De heer B. v. T. P. leidde daaruit af, dat het hier
in 1642 genoemde kind Euert de latere Evert Bosch
van Weede zou zijn geweest,, die dan tot ouders gehad
zou hebben een Willem Bosch en diens eerste vrouw
Willempje N.

Dat zulks onjuist is, blijkt uit tal van acten: in Pro-

curaties en Certificaties der stad Utrecht, no. 174, bundel

1) In het Adelsboek staat 1526, een drukfout voor 1524.
*) In het Adeleboek staat 1562. een drukfout voor 1568.
8) In het Adelsboek staat 1583, voor 1593.

1588-1591,  vindt men b.v. een certificatie van 26 No-
vember 1691, waarin Ecert ,van Weede, procureur voor
het Hof van Utrecht, verklaart op dat tijdstip 38 jaren
3ud te zijn; hij was dus - zooals ook uit andere bronnen
blijkt - geboren in lb53 en kan dus niet dezelfde zijn
als de Evert, zoon van Willem  Bosch, die in de hiervoor
vermelde acte reeds in 1642 als kind voorkomt. Boven-
dien heette zijn moeder, blijkens straks mede te deelen
belangrijke Amersfoortsche schepenacten van 1694, niet
h%llempje,  maar Al2jdt  van Schayck en had hij geen
zuster Rijckje,  zoodat de Willem Bosch, die in de acte
van 1642 in het artikel van den heer B. v. T. P. voor-
komt, niet in aanmerking komt als voorvader van het
geslacht van Feede.  Wij  merken hierbij nog op, dat
de door dien heer genoemde Gerrit, M’illem  en J a n
Bosch natuurlijk bestaan hebben, doch afstammelingen
zijn van den Willem GerritsEn.  Bosch, die de vader was
van Hillegond Bosch, gehuwd met Eoert van Weede  en
op die wijze dus familieleden waren van de van Weede’s.

Wanneer wij nu de afstamming van Erert Bosch van
Weede,  den procureur, (1663-1624) uit Evert van Weede
Evertszn. willen nagaan, dan moeten wij bij dien pro-
cureur beginnen en opklimmen met onze bewijzen langs
zijn vader en grootvader naar zijn overgrootvader Evert.

Hiervóór gaven wij reeds een acte, waaruit bleek, dat
de procureur inderdaad in 1663 was geboren, thans
geven wij een acte, waaruit blijkt, dat zijn vader inder-
daad JVillem  heette. In het Slichtsch leenregister, dl.
1576-1606 is op folio 62 een volmacht d.d. 11 Jan .
1682 ingeschreven, waarbg  een zekere Jacob Gerrit+
wonende te Amersfoort, volmacht geeft aan Evert Bosch
v a n  \C:eede  Willemszoon, p r o c u r e u r  v o o r  d e n
Hove van Utrecht, om namens hem beleening te
ontvangen met een Stichtsch leen.

Verder leeren wij niet alleen ‘s procureurs ouders, maar
ook zijn broeders en zusters kennen uit twee zeer be-
langrijke acten, resp. van 23 Jan. 1694 en 28 Juni 1694,
beide voorkomende in het Resolutieboek van Amersfoort,
dl. 1589-1594,  waarin wij lezen, dat op genoemde
datums voor het gericht dier stad compareeren: Evert
,van reede  voor zich zelf en voor zijn broeder Jacob
van Weede,  uitlandig, Roeloff  Ar&.  en Henrickjen, diens
vrouw, Henri& \Villems,  als vader en voogd van zin
onmondige kinderen verwekt bij Anna, zijn overleden
huisvrouw, Maria Cornelisdr. van Holesloot, weduwe
van Aert Bosch van Neede,  alle kinderen en erf-
genamen van wij len Wil lem Bosch van Wee-
de en Alidt van Schayck, diens vrouw, en trans-
porteeren zij o. a. een hof in de Coninckstraat te Amers-
foort.

Hoewel het aantal over Ecert (Bosch) van Weede
mede te deelen acten nog uiterst talrijk is, kunnen wij
wat de bewijzen voor zijn afstamming betreft, van hem
afstappen en thans overgaan tot zijn ouders IVillem
Bosch van CPeede en Alith van Schayck, die dus vóór
1694 waren overleden,

Alith van Schayck komt tusschen 1689 en 1692 in
meerdere acten van Amersfoort als weduwe voor; hoe
zij en wijlen haar man genoemd werden, blijkt het best
uit mededeeling der 2 volgende:

Resolutieboek van Amersfoort, dl. 1589-1594, fo. 59’ ,
12 November 1689 bekent Aeltgen we d u w e v a n W i l-
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lem Bosch  van IVeede,  met A e r t  v a n  Schadick’)
( = oan Schayck), haar momber, schuldig te zijn aan
Nelletgen,  weduwe van Ciijabert  van Schadick, een jaar-
lijksche losrente  van 6 gl., te lossen met 100 gl , onder
verband van haar huis aan de Langegracht te Amersfoort.

Resolutieboek als voor. 13 Maart 1590. Alidt Ever2
van Schadicksdoí~hter,  w e d u w e v a n w ij 1 e n W i 11 e m
Bosch,  bekent schuldig te zijn aan Th.yman  Lubberts
en diens vrouw een losrente  van 6 gl. ‘s jaars o n d e r
verband van hetzelfde huis als boven.

Uit deze acten blijkt dus afdoende, dat Ali th  val
Schadyck (van Schayck) Evertsdr.  gehuwd was met Il’illem
Bosch van weede,  ook voorkomende als \I’illem  Bosch,
die vóór 1689 was overleden. .

Onder deze namen komt haar man dan ook tijdens
zijn leven in meerdere Amersfoortsche acten voor, uit
andere acten leeren  wij echter zijns vaders naam kennen :

1 December 1662. Aernt ,ran Schaeyck en We&elmoet
Bzjsbert  J40urisdr.,  zijn vrouw, transporteeren aan JYiit-
l e m  B o s c h  Il,.illemsoou  van IVeede, onzen sxagep,
ertde Aeltgen VU Schaeyck, diens echte lxuy.svTou~oe, onse
suster, een losrente  van 16 car. gl. ‘s j’aars, te lossen
met 300 gl., onder verband van al hun goederen.

2 Juni 1679. Willem Bosch Willemsoon  van Weede
met Alydt  van Schayclc,  zijn huisvrouw, bekennenschuldig
te zijn aan den busmeester van de St. Hubertus Broeder-
schap een jaarlijksche rente van 2 gl. uit het huis met
brouwerij, dat comparanten tegenwoordig bewonen, ge-
legen op de Langegracht te Amersfoort. (Transportre-
gister van Amersfoort, dl. 1677-1682).

Alzoo: de vader van 117illem  Bosch van Weede, welke
laatste in 1686 overleed, heette N’illem (Bosch) can
Weede.  Eerst,genoemde  Il‘illem  was in 1548 gehuwd met
meergenoemde Alith van Scha@~  (hun 30 kind de pro-
cureur Euert werd in 1663 immers geboren), hij zelf
was omstreeks 1624 geboren, zooals wij straks zullen
zien; met het geboortejaar van zijn gelijknamigen vader
naderen wij  dus reeds het  t i jdstip van het bekende
huwelijk in 1497 tusschen Ettert  van Weede  Everfszn.  en
Hillegond Bosch Willemsdr.

Eigenlijk kon de verdere bewijsvoering voor de af-
stamming nu zeer eenvoudig zijn, want zooals bekend
is, was Euert van Weede ten behoeve van zijn vrouw
Hyldegont Willem Qerritsdr. (Bosch) op 15 Febr. 1497
beleend met de helft van een kamp lands geheeten  die
C o r t e n c a m p , in den Ouden Slage (onder Soest) ,
leen van de abdij van St. Paulus te Utrecht, en z u l k s
vermits opdracht ervan door haar broeder Corlrelis  Willem
Qerritszn.  5). Men zou nu slechts de opvolgende be-
leeningen  met dit goed hebben na te slaan om te komen
tot Hillegond’s  k le inzoon  IPillem  B o s c h  (can Weede),
die het goed op 26 Aug. 1668 overdraagt aan Aert run
Schayck (zijn hiervoor reeds genoemden zwager), die er
denzelfden dag door den abt mede wordt beleend. 6)
Uit de marginale aanteekening,  zoowel bij de leenacte
van 1497, als bij die van 1668 gesteld, blijkt ten over-
vloede, dat hier beide malen sprake is van hetzelfde leen.

Nu ontbreken de beleeningen  van de Abdij van St.

4) Deze was haar broeder, zooals uit meerdere acten kan nange-
toond worden, hij wordt hieronder nog eenige  malen  vermeld.

‘) Leenregister van de abdij van St. I’aulue,  dl. C, I-ISci-1521,
fo 107 (oud fo 62).

6) Idem, dl. 1536-1572, f” 506.

Paulus (vergelijk de registers genoemd in de noten 6
en 6 hieronder) over de jaren 1621 tot 1636, in welk
tijdvak zoowel de beleening voor Willem Bosch van
reede, als die voor zijn gelijknamigen zoon valt, zoodat
de hun betreffende beleeningen niet bij de bewijzen
gevoegd kunnen worden en wij nog eenige  andere
acten zullen mededeelen. In ieder geval blijft het een
gewichtig punt in de bewijsvoering, dat in 1497 Evert
?Tan Weede  voor zijn vrouw Hillegond Bosch be leend
wordt en dat in 1668 met datzelfde leen nog beleend
is Willem Bosch, terwijl tusschen 1497 en 1568 geen
transport van dit leen of beleening aan anderen ermede
voorkomt.

Wij leeren  n.1. uit  een Amersfoortsche acte van 2
Jan. 1629 ‘) den dan overleden vader en de nog levende
moeder van den omstreeks 1624 geboren Willem Bosch
(van Weede)  kennen. Het was n.1. de gewoonte, dat bij
hertrouwen de overgebleven echtgenoot aan de kinderen
uit het vorige huwelijk - kort voor of kort nadat het
nieuwe huwelijk werd voltrokken - scheiding maakte
van de goederen, welke den kinderen van de(n) over-
ledene waren aanbestorven; men noemde dit: den kin-
deren het vaderlijk of moederlijk goed bewijzen.

De moeder van Willem Bosch vau Feede, Aleit Cor-
nelis Woutersdr.,  is  na het overli jden van haar man
Willem Bosch hertrouwd met Willem Hendriks van Bemmel
en bij die gebeurtenis bewijst zij den kinderen uit haar
eerste huwelijk het vaderlijk goed. Dit nu blijkt uit de
zooeven  bedoelde acte van 2 Januari 1629, welke het
volgende inhoudt: ,In manieren nabeschreven is Alijt
\\‘illem  Bosschen nagelaten weduwe gescheiden van haar
twee onmondige kinderen, die zij gehouden heeft bij
Willem voornoemd, bij vrinden en magen en raad van
onze stad, van alzulke goederen als den kinderen vd.
aangekomen en aanbestorven mogen wezen door doode
van hun vader vd.; zoo zal Alijt  schulden en onschulden
heffen en befalen  en zal zij de kinderen tot hun mondigen
dage opvoeden, de kost geven en ter schoole  laten gaan,
ook zal Alijt  aan Weymplgen  (later Weynclelmoet), haar
dochter, bij haar meerderjarigheid 100 gl. uitkeeren, en
Willem haar zoon zal bij zijn mondigheid ontvangen
z i j n  v a d e r s  h e e r l i j k  g o e d ,  e t o .

Is het te gewaagd om te veronderstellen, dat met
dit ongenoemde vaderlijk heerlijk goed bedoeld is de
Cortenkamp?

In ieder geval blijkt uit deze acte, dat Willem Bosch
tot ouders had Willem Bosch en Alijt en dat zijn vader
voór 1629 overleed 8).

Die vader is dan de Willem Bosch, de zoon van
hvert van Weede en Hillegond Bosch, die dan de Cor-
tenkamp  na het overlijden in 1622 van zijn moeder
Hil legond had geërfd (anders kon zijn zoon toch in
1668 dit leen niet in bezit hebben gehad), die zelf dus
voor 1629 overleed en die ook Willem van Weede  heette,
blijkens de hiervoor medegedeelde acten van 1562 en
en 1579, waarin zijn zoon voorkomt als JTillem Bosch
IPillentsoon  van \Veede.

Wij willen nu nog eenige Amersfoortsche acten geven
over den voor 1629 (en na 1626) overleden IYillem:

7) Resolutieboek van Amersfoort, dI. 1526-1532.
R, Hij kan dus ook niet de Willem  Bosch zijn, in den aanhef van

dit opstel genoemd, die in 1542 nog leefde en toen voor de 2s
maal gehuwd was.
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& post Martini (16 Nov.) 1526 9). Heynderick van ItVee
(die zooals  straks zal blijken zijn halve broeder ia)
draagt over aan Willem Bosch en Alijt,  diens vrouw,
alzulk goed, erfenis en besterf als hem is aanbestorven
door doode  van zijn zuster Claesgen’s kind, te weten
het derde deel van een molen gelegen voor de Utrechtsche
poort, etc. Tevens transporteert hij aan Willem Bosch
alzulke lijfrenten, als hij heeft op de stad Amersfoort.

7” post Victoris  (11 Oct.) ló22. l0) Willem Bosch e n
Al@, zijn vrouw, transporteeren Henric Vonck’s t w e e
onmondige kinderen Dirc en Jacob, alzulk  recht als zij
transportanten hebben aan het derde deel van de molen,
molenwerf, huis en hofstede buiten de Utrechtache poort,
alsmede alzulk recht aan 2 gouden gulden jaarlijksche
rente uit Pieter Rot Andriesgoed en alzulk recht als
zij hebben op het halve huis daar Henrick Vonck inwoont,
en nog alzulk recht als zij hebben aan de renten en
goederen, welke zij in de stad Amersfoort hebben en
welke Willem voorschreven gecomen is van dode sijner
moeder saliger en nog mag uencometz van Henrick
Vonck etc.

Tenzelve  dage transporteert Henrick Vodc  voor hem
zelf en als voogd van zijn 2 onmondige kinderen voors.
met Jun Vonck en Willem Vonclc  als naaste bloedver-
wanten van vaderszijde en Cor,rel& Bosch (hij was immers
de broeder van Hillegond Bosch) en Henrick Spruyt
a l s  n a a s t e  b l o e d v e r w a n t e n  v a n  m o e d e r s z i j d e
dier 2 onmondigen, aan \Villem Bosch alzulk recht
als z ij te samen hebben aan het geheele huis gelegen
in do Crommestraat te Amersfoort.

Willem Bosch (van Weede)  was dus een voorzoon van
de overleden echtgenoote van Hendrik Ponck,  die blijkens
een acte van 4 Juli 1613 gehuwd was met H i l l e g o n d
Bosch,.

Eoert van Weede,  die blijkens de beleeningsacte met
de helft van den Cortenkamp in 1497, de echtgenoot
was van Hillegond Willem Berritsdr., wier vader Willem
Cerrits  Bosch blijkens het leenregister zelf in 1474 be-
leend was met die helft, komt in Amersfoortsche sche-
penacten  van 1497, 1600, 1603 en 1604l i) voor als
Ettert van Wede met Hillegont,  zijn vrouw.

Dat hij eerder twee maal reeds gehuwd was, blgkt
uit de acten, waarbij hQ aan de kinderen uit het vorige
huwelijk hun moeders goed bewijst, nl.:

Donderdag na Paaschen (23 Maart) 1497 maakt Everî
van Wee scheiding met zijn kinderen, die hij behouden
heeft bij Alijt  eijn wouw zaliger gedachten van alzulke
erfenis en besterfenis van hun tweeër goederen, etc. Is).

Met deze vrouw Al&  komt hij voor in Amersfoortsche
schepenacten van 1488, 1489, 1492, 1493 en 1496 Is).

Uit laatstbedoelde acte van 4” post Gertruden (23
Maart)  1496 bl i jkt  ten slotte, dat hij nog in eerder
huwelijk gehuwd was geweest, immers die acte houdt
het testament in van Euert  van W e d e  en Al@ zijn
vrouw, zij ,vermaken  de(n) langst levende al hun goe-
deren; na hun beider dood zullen deze gelijkelijk komen
op al  hun kindaren, terwijl  Henrio, Ever t s  voor -

-
‘J) Transportregister van Amersfoort,  dl. 1517--1527, fo 207~~.
10) Idem, fo 101.
11)  Transportregister van Amersfoort, dl. 1478-1503, fol 333vq

373vs,  377, 413”s.
19) Resolutieboek van Amersfoort, dl. 1492-1509.
13)  Transportregister van Amersfoort, dl. 1478-1503, foB 237, 263,

271y 275, 313”s.

s c h r e v e n  e c h t e  v o o r z o o n ,  m e d e  g e r e c h t i g d  z a l .
zijn daaraan.

Wie ten slotte  de eerste echtgenoote van Erert vav
11.eede  was - de moeder van Henric van Weede dus -
blijkt  uit Amersfoortsche schepenacten van 1477, 1479,
1480, 1481 14), waarin compareeren Euert van Wede
en Claesgen, zijn vrouw.

T e n  slotte  rest ons nog aan te toonen, dat de hier
besproken h’vert  van IC’eede inderdaad E v er t s z o o n
was en dus identiek is met den Evert van Weede  Everts-
z o o n  die  de  t i enden  van  Ze lder t  had  beze tenen
wiens afstamming wij in het vorige opstel bespraken.

Wij geven hiervoor de volgende Amersfoortsche acten :
6” post Serv’atii  (21 Mei) 1479. Evert  van Wede

Evertsoon  en Claes,  zijn vrouw,  bekennen  schu l -
dig te zijn Thorais  Jaass  en Qeertruyt,  diens vrouw, een
jaarlijksche rente van 4 gouden guldens uit hun hof en
hofstede op die Camp, doorgaande van de Voorstraat
aan tot aan de St. Jansstraat toe.

Ik vestig er de aandacht op, dat blijkens  het Stichtsche
leenregister (dl. 1466-1496, fo86”“)  het Anthonis Janssoin
is geweest, die op 29 Jan. 1474, vermits overdracht
van Evert van II eede Evertssoon,  beleend werd met de
in ons opstel van jaarg. 1926 besproken tienden van
Zeldert.

Voorts: St. Georgiusdach (23 Apr.) 1480.
Eoert van Wede h’vertssoon  en Claesgen, zijn

vrouw, bekennen schuldig te zijn Anthonis Janss  en
Geertgen,  diens vrouw, een jaarlijksche rentevan  2 gouden
gulden uit hetzelfde huis en hof als bovenvermeld.

Hoewel er nu over de genoemde personen, voorna-
melijk over Willem Bosch van \Yeede, den man van A.lidt
van Schayck,  nog verschil lende meerdere acten mede
te deelen  zijn, acten waarin zij voorkomen in verband
met de kinderen uit het le en fle huwelijk van E v e r t
r*an Weede en met de kinderen van deze kinderen weder,
zoo meenen wij voor het beoogde doel voldoende ge-
gevens verstrekt te hebben en eindigen w9 om niet te
uitvoerig te worden, hier ons betoog.

Wij kunnen het slechts toejuichen, dat ons geacht
correspondeerend lid, na de eerste zes generaties van
de stamreeks-vare  Weede in jaarg 1926 van dit Maand-
blad op afdoende wijze te hebben vastgesteld, zich hier-
boven ten doel stelde ook de drie volgende generaties
aan eene nauwkeurige beschouwing te onderwerpen. De
afstamming van den procureur van het Hof van Utrecht
Evert [Bosch] van Weede uit het oude geslacht van
dien naam is toch een veel omstreden quaestie, die
weliswaar door de Redactie van Nederland’s Adelsboek
reeds als opgelost  werd beschouwd, maar niettemin
ruimte liet tot ernstigen twijfel. Vandaar dat een artikel
over dit onderwerp uit de welversneden pen van den
heer Wijnaendts van Resandt, die van dit geslacht eene
bijzondere studie heeft gemaakt, op veler belanstelling
aanspraak heeft en dit te meer waar de schrijver in
den aanhef zelf verklaart, dat op grond van de door
hem gevonden acten die afstamming thans als bewezen
b e s c h o u w d  k a n  w o r d e n .

Tot ons leedwezen kunnen wij ons met deze uitspraak
niet vereenigen.  Aan de hand van de hierboven gepu-

14) Idem, dl. 1478-1503, f”’ 19, 46, 58vs,  71~~.
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bliceerde gegevens kan slechts als bewezen worden aan-
genomen, dat genoemde procureur Evert [Bosch] van
Weede  in de rechte lijn afstamt van Hillego&  Wil l em
Berritsdr.  [Bosch], die omstreeks 1497 de derde echt-
genoote werd van Evert van Weede Evertsz., uit het
oude geslacht van dien naam, maar dat laatst,genoemde
ook de vader was van Willem Bosch, ‘s procureurs groot-
vader, wordt met geen enkel authentiek bewijs gestaafd.

Het feit, dat de geachte inzender aan het slot van
zijo betoog zegt, nog meerdere acten te kunnen mede-
deelen,  waarin de door hem genoemde Bosch c.an Weede’s
tezamen met afstammelingen uit het le en 2e huwelijk van
El<ert van Weede EUertszn.  voorkomen, deed ons tot hem de
vraag richten of er onder deze wellicht ééne acte was,
waarin Wil lem Bosch  uitdrukkelijk als zoon van
Evert vnd. vermeld werd. Het antwoord van den heer
W. v. R. luidde ontkennend: ,,een acte waarin Willem
B. uitdrukkelijk als zoon VLM~  Evert  v.  W. genoemd
wordt heb ik tot dusver niet gevonden, was dat het
geval geweest dan was er m.i. geen kwestie Bosch van
Weede op te lossen geweest”. Ook in de acten, waarin
de Bosch van Weede’s samen met de afstammelingen
uit het 10 en 20 huwelijk van Euert van Weede voor-
komen, wordt volgens schr. nimmer van eenige  ,neef-
schap” melding gemaakt. Toch dienen deze acten z.i.
ter versterking va,n zijn betoog, ,want waarom zou Wil-
lem Bosch de IIe - aldus de heer W. v. R. .- meer-
dere malen met de andere afstammelingen van Evert
v. W. optreden, als hij hun niet na bestond”?

Deze redeneering lijkt ons niet juist. Afgezien van
het feit, dat het samen voorkomen in acten bezwaar-
lijk als een ‘bewijs voor familieverwantschap mag gel-
den, wanneer zulks uit den inhoud dier acten niet blijkt,
dient in het oog te worden gehouden dat er tusschen
de wederzijdsche afstammelingen van Ecert van Weede
en Hillegont, zijn vrouw, ook zeer wel een belangen-
gemeenschap denkbaar is als gevolg van de boedel-
scheiding, welke na Ecert’s  dood zal hebben plaats ge-
had. Hierdoor ware het gezamenlijk optreden dier af-
stammelingen in sommige gevallen reeds op afdoende
wijze te verklaren, ook al zou Willem Bosch slechts een
v6órzoon  van Hillegont z;jn geweest.

De heer W. v. R. blijkt het, zooals wij hierboven
zagen, ook als ,een gewichtig punt in de bewijsvoering”
te beschouwen , ,dat in 1497 Evert van Il’eede  voor zijn
vrouw Hillegont Bosch” (men leze: Hillegont Il’illem
Gerritsdr.) ,beleend wordt (met den Cortencamp) en dat
in 1668 met datzelfde leen nog beleend is Willem Bosch,
terwijl tusschen 1497 en lö68 geen transport van dit
leen of beleening aan anderen ermede voorkomt” (d.w.z.
voor zoover  de bronnen aanwezig zijn !).

Intusschen weten wij, dat de Cortencamp van Hille-
gont en hare familie afkomstig is en het bezit van dit
goed als bewijs voor de afstamming uit Weede dus geen
gewicht in de schaal kan leggen.

Blijft over de omstandigheid, dat de afstammelingen
van Hàllegont  naderhand met den gecombineerden naam
Bosch van Weede in de acten voorkomen om ten slotte
den eersten naam geheel prijs te geven. Wij zullen
hier niet uitwijden over de verschillende beweegredenen,
die hiertoe geleid kunnen hebben, aangezien deze niet
per se op bloed-verwantschap behoeven te wijzen en bij-
gevolg de quaestie der afstamming van Willem Bosch
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uit Evert uai& II”eede  niet tot oplossing helpen brengen.
Deze afstamming is dus nog steeds niet bewezen.

Het feit  dat  zelfs een scherpzinnig speurder als de
heer Wijnaendts van Resandt er niet in mocht slagen
in deze quaestie het noodige licht te ontsteken, doet ons
des te meer betreuren, dat de beleeningen van de Abdij
van St. Paulus over de jaren 1621 tot 1536, die niet
onwaarschijnlijk over de afkomst van Willem Bosch
waardevolle gegevens zouden hebben kunnen verschaffen,
thans - naar de heer W. v. R. ons mededeelt - zijn
verdwenen.

VALCK LUCASSEN.

De laatste afstammelingen van het
Zutphensch-Zwolsche geslacht Van Till,

door Mr. A. HA G A.

In den jaargang 1922, kol. 203-2 18,  van dit Maand-
blad publiceerde de heer Wijnaendts van Resandt een
met  ve le  bewi jzen  ges taa fde  ge.nealogie  van een te
Zutphen en Zwolle gewoond hebbend geslacht van Till,
aan het slot waarvan hij de vraag stelt of de laatste
door hem vermelde afstammelingen, Laurens en Winolt
Zeno van Till,  zonen van deu onder  VI  genoemden
Dirk Frans van Till  tot btrijtoeen,  over de grenzen
naar Duitschland zijn getrokken en mogelijk nog af-
stammelingen hebben nagelaten.

Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord,
zooals uit het onderstaande zal blijken; beiden schijnen
zonder wettige nakomelingen na te laten overleden te
zijn en hebben de laatste levensjaren met hun moeder
Ailna Elsabe Hackfort en hun stiefvader Jan Hendrik
of Hendrik Jan ,can Leeuwen doorgebracht op hun land-
goed  S t r i j tveen , gelegen in Overijssel in het schout-
ambt  Wi jhe  en  l eenroer ig  aan  den  Kat tenvoorde .
Het goed Strijtveen ging vervolgens over in handen
van Jochem  Jurrien van Munnich,  een neef van Laurens
en II‘inolt  Zeno van Till. Een en ander moge bli jken
uit de volgende akten uit de registers van vrijwillige
zaken van het schoutambt Wijhe, die hier eenigszins
verkort worden opgenomen. Eenige aanwijzing omtrent
den datum of de plaats van overlijden der gebroeders
van Til1 werd evenwel niet gevonden.

26 Nov. 1715 testeert de Welgeb. Heer Jan Hendrik
van Leeuwen toe Str$tveen  en betugtigt zijn beide stief-
zonen Lauwerens van Tij1 en rijnant Seine van Tij1
in al zijne na te laten goederen, willende voorts dat
zijne  naaste bloedverwanten na zijn dood en die van
bovengenoemde tugtenaren ,lieflijk  en vriendelijk sullen
scheiden en deelen”.  Voorts praelegateert hij na zijn dood
en die van zijn beide stiefzonen aan de Welgeboren
juffer hlisabet van Leeuwen het halve huis, staande
in de Borstelstege te Deventer en aan de Welgeb.
Jonker Henricus van Leeuwen een som van 500 car.
gl. gevestigd uit het goed de Horte in het schoutambt
Dalfsen gelegen.

19 Maart 1721 testeert An,za Elsebe Bakvoorts  tot
Peenhuis, douariere van wijlen de heer Leeuwen toe
StrZjtveen,  gevende al  hare roerende en onroerende
goederen, van haren zijde herkomende, in vruchtgebruik
aan haar beide zonen Lauwrens  van Thil en W?yn&nt
Zeine van Thil, .
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18 Sept. 1721 geeft TYynant  Seine w_m Thil m e d e
namens zijn broeder Laurens van Thil staat en inven-
taris over van de door wijlen hun moeder Anna Elsabe
van Hackvoort, wede wijlen  de heer Hendrik Jan van
Leeuwen aan hen in lijftucht nagelaten goederen.

27 Juni 1725 testeert de Hoog Welgeb. Heer tvy-
nant Seine van Thil, en betugtigt zijn broeder Laurens
van Til toe Strijtceen, benoemt tot universeele erfge-
naam zijn neef Alart Seino  valt  Hackvoort mitsgaders
deszelfs  zusters Johanna Christina van Hakvoort  en Anna
Josina van Hakvoort, terwijl ingeval  Alert Seino  van
Hnckvoort  zonder wettige geboorte na te laten kwam
te overlijden, diens aandeel zal devolveeren op zijn zuster
Anna .Josina  van Hakvoort  of hare nakomelingen.

27 Juni 1725 testeert de Hoogwelgeb. Heer Laurens
van Nihil  toe Strijtoeen,  geeft zijn broeder !I’ynandt  Seino
ual&  Thil de lijftucht van de geheele nalatenschap mits
jaarlijks gedurende deze lijftucht uitkeerende aan zijn
nicht juffer Seina Theodorn  Munnick 75 car. gl. Voorts
stelt  hij  tot  universeele erfgenaam genoemde Seina
Theodora Munnick en b;ij  vooroverlijden hare zusters
Juliana Jacoba  Munnick en Margreta Sophia Munnick
of hare nakomelingen, zijnde beide laatstgenoemden
tevens fideicommissaire  erfgenamen van hare zuster heina
Theodora M unnzck  ingeval deze zonder nakomelingen
mocht komen te overlijden; alles onder deze bepaling
dat ingeval een zijner voornoemde erfgenamen ,,sig
kwalijk mogte comporteren  of tegens haar fetsoen en
goetvmden van  haare naaste bloetverwanten mogte
komen te trouwen” zij geheel zullen zijn onterfd en al
zijne goederen zullen vererven op haar broeder de
vaandrig Alard Joan Munnick en bij vooroverlijden op
zijne alsdan in leven zijnde broeders.

23 Maart 1728 doet de Hoogwelgeb. Heer Laurens
van Thil opdracht aan den Hoogwelgeb. Heer Jochem
Jurrieu ~~16 Munnich en zijn gemalinne Amaa Josina van
Hakvoort  van den Bangeler  bos en weide, gelegen in
dit gericht, buurschap Hengevelde, ingevolge accoord
den 23 Febr. 1728 aangegaan en hierachter geregistreerd.

Volgens dit accoord is tusschen de Welgeboren Heeren
Laurens van Thil tot Strijtveen, Alde,rt  Joa~ van Munnich
en Juffer Zeina  Theodora Munnich met volkomen ag-
g r e a t i e  v a n  IVynand  Sepo v a n  1hil ter eener  en d e
Welgeb. Heer Jochem Jurgen van Mzcnnich  en vrouw
Anna Josyna van  Hackvoort, eheluiden, ter anderer zijde
een overeenkomst gesloten, waarbij aa(n laatstgenoemden
worden overgedragen het huis, hof, erve en goed Strijd-
veen en de daarbij behoorende katersteden etc. etc.
benevens de daarop drukkende lasten en schulden, ge-
legen onder het gericht Wijhe en leenroerig aan Over-
wolde of Cattenwinckel ‘), benevens het  goed Reu-

‘) Dit is niet geheel juist,. Het, goed Strijtveen was leenroerig
aan den Cettenvoorde, dat, met, den Cattenwinokel  blijkbaar
een geheel heeft, uitgemaakt, zooals uit de volgende (verkorte) akte
bliikt.

Voor het schoutengerioht van Wijhe in dato 12 Juni 1648 doet de
Ed. Adriaan Pinninck  tot Beverfoirderen en Joffer Xaria Boncomv. ziin
huisvrouw, opdracht aan den Ed.  Herman Roelinck, griffier der &%atën
van Overijssel en zijn vrouw Elisabeth Mechtelt Ripperda  vsn hun
erve en göed ,,den Cättenwinckel mette  twe Cattenvoorden, gelegen
in desen  carspel  van Wijhe, boerscbap Hengevelde, sijnde vrij
eyghelyck  goet uytbesondert datt  den eenen  kleinsten Cattenvoorde
is een Iheengoet” efx. etc. Voorts hebben die Ed. Adrioen Pinninck
en zijn huisvrouw in handen vsn Jacob Mensen als subalterne leen-
heer ten overstaan vent gerichte bij gebrek van leenmannen ten

T behoeve van den voorn. griffier en ziju huisvrouw gerefuteerd den

velt onder Raalte gelegen, waartegenover Jochem Ju&en
vin Munnich en zijn vrouw zich verplichten voornoemde
Laz6l.ens  van Thil en Zeina  Theodora van Mutznich  host
en inwoning te verschaffen óf 200 car. gl. jaarlijks uit
te keeren  en na het overlijden van Laurens  Tan  IIhil
aan zijn broeder luitenant Aldert  Joan v a n  M u n n i c h
3600 car. gl. te betalen.

Voor het schoutengericht van Raalte draagt de Heer
Laurens van  lil op 1 Maart 1728 over aan den Heer
Jochem Ja6rriell  Munnick de halfscheid van het erve
Reuvelt.

Voor hetzelfde gericht draa,gt  14 Sept. 1729 Hermar6
vun der Vegt  als gevolmachtigde van de Hoogwelgeb.
Heer  lfynand  Zeyno aan Til, krachtens procuratie
11 Sept. 1729 voor het scholtengericht van Voorst ver-
leden, de halfscheid van het erve Reuvelt  over aan
Jochem Jurrien  111ulaGck.

s

Bijdrage tot de genealogie der familie ’

van Beringeri,
door JAN V ERZIJL.

De familie v a n  Betifagen  ontleende haar naam aan
het stadje Beringen, gelegen ih de tegenwoordige Bel-
gische provincie Limburg, het oude graafschap Loon of
Looz, sedert de 14de eeuw deel uitmakende van het
bisdom Luik.

He t  wapen  de r  i’an Be&gen’s  in  he t  g raa fschap
Loon, bestond oorspronkelijk uit 3 zwarte hanen in een
zilveren veld. Hendrik en Jan val1  Beringen,  gevangen
genomen in den slag bi;i  Baesweiler (1374),  Johan van
Beringela,  schepen van Vilvorde (1419) en Hendrik van
Beringen, ontvanger der stad #Brussel  (1440 en 1447)
hebben dit wapen gevoerd. Dat de van Beringen’s m e t
de drie palen en het schildhoofd van denzelfden stam zijn
als die met de hanen, blijkt uit het zegel van Aernoud
van Beringheu of ‘r’an Beeringhen, abt van St. Truyen;
hij zegelde nl. in 1476 met drie palen en in het schild-
hoofd een haan. De Raadt, aan wiens werk wij deze
zegelbeschrijvingen  ontleenen, vermeldt ook een familie
van Beringhen, welke het volgende wapen voerde:
Doorsneden: 1 in zilver een zwarte haan, met rooden
kam en baard, 11 in goud drie blauwe palen.

Het wapen van den Venloschen tak komt o.a. i n
kleuren voor op een sluitsteen van het eerste midden-
koortravee der St. Martinuskerk aldaar, terwijl mijn
vriend H. Boermans bij een bezoek aan het museum te
Gelder  een antieke kast ontdekte, waarop de wapens
der echtelieden Willem Duycker en Hedwigis van Be-
ringen waren aangebracht, vergezeld van het jaartal
1619. De beschrijving van dit wapen tqan Beringen  luidt
als volgt : In zilver drie roode palen en een blauw schild-
hoofd, beladen met twee zilveren roodgenopte rozen

eenen  Cattenvoorde, zijnde leen, waarbij Adriaen  Pinninck verklaarde
zijn leengerechtigheid tot denzelfden Cattenvoorde ,,neffens  andere
manschappen, genoembt hett  Strijdtvenne”  al aan gen. Roelinck bij
contract van 23 Januari j.l. te hebben overgedragen, eohter  nog niet
aan de provincie gerefuteerd te hebben.

Bliikens  het Provinciale Leenregister werd 22 Aue. 1730 Gvsbert
Timainus  Jordens  beleend met, &ijtveene,  de eerste  en tweede
Kattenvoorde met allen haren toebehooren, zooals Hendrik Royer.
j.u.d. als momber over de nagelaten kinderen van wijlen deseélfs
zwager, de kapitein Gysbert  RoeZinck  den 13 Januari 1683 laatst
daarmee beleend is.
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met vijf groene blaadjes. Halfaanziende naar rechts ge-
wende roodgevoerde open helm met blauw-zilveren wrong
en blauw-zilver-rood-blauwe dekkleeden. Helmteeken :
een open zilveren vlucht, elke vleugel beladen met een
blauwen dwarsbalk, waarop een roos uit het schild.

In de 16de eeuw treffen wij een tak dezer familie te
Deventer aan. gilman  van Beringen, geboortig uit De-
venter, zoon van lilman  en van Maria van Il’ickevoort,
vestigde zich te Amsterdam, waar hij 3 April 1660
overleed. Z\jne genealogie is te vinden in het werk van
Mr. H. J. Koenen: Het geslacht De Marez. Deze tak
voerde nu eens drie, dan weer eens twee rozen in het
schildhoofd

In de lbde, 16de en het begin der 17de eeuw komen te
Venlo als schepenen uit het geslacht van Beringen voor:

Dederick van Beringen 1464; Peter van Beringen
148ti-1484  ; Marcelis van  Beringen  1589 ; Antonius van
Beringen 1607-1618 en Jan valt Beringelz  1627-1634,
1637-1639. (Zie : Maasgouw  1880-1883, 1905, 1906).

1. Joannes van Berijlgen,  scholtis van Venlo 1588-
1604, huwde met Johanna van Oosterzcijck.

Zijne kinderen waren :
1. Theodorus van Beringerl, peyburgemeester van Venlo

in 1603, is 8 Oct. 1616 getuige bij den ondertrouw van
Antonius van Beringen en Elisabeth Moeitz.

2. Antonius van Beringen, schepen van Venlo 1607-
1618, overleed 17 Nov. 1618, regeerend burgemeester
1610; hij ondertrouwde 8 Oct. 1616 en huwde 6 Nov.
1616 met Elisabeth Moeitz,  dochter van Petrus Moeitz
en Anna Krekelmans.

3. Joannes z!an  Beringen,  volgt 11.
4. Agnes van Beringen, huwde met Qerardus Daers.
5. Muria van Beringen, huwde met Joannes Pilorius,

rentmeester van Venlo in 1627, peyburgemeester 1630.
6. Hedwigis van Beringen, huwde 20 Januari 1619

met Wilhelmus Duycker (i_  6 Mei 1648),  weduwnaar
van Anna Moeitz,  was provisor der huisarmen 1619,
rentmeester 1622, peyburgemeester 1625 en 1639, raads-
verwant 1639-1641, schepen 1644, geestelijke vader
van het klooster Trans Cedron 1628-1630, kerkmeester
en provisok der Wylderhoven (Wylre- en Hulsforthof)
sedert 17 Sept. 1637.

11.  Joannes van Beringen, bijgenaamd de Jonge, over-
leden 13 Oct. 1639, raad sedert 25 Sept. 1624, schepen
sedert 20 Dec. 1627-1634,1637-1639,  peyburgemeester
1627, regeerend burgemeester 1631 en 1638, huwde met
Antonetta wijnen,  met wie hij herhaaldelijk in de over-
drachtsregisters van Venlo voorkomt.

Hunne kinderen waren :
1. Conrardus vvn Berillgen,  geb. _C 1612, huwde met

Agnes van Elst.
Hij komt met zijne moeder, zijn schoonbroeder Abel

van Offel en Hedwigis van Beringen in een overdracht
d.d. 18 Maart 1643 voor; Hedwigis voornoemd wordt
daar als zijn zuster vermeld; de juistheid hiervan be-
twijfel ik echter, daar Hedtcigis ‘) reeds in 1619  met
N’zlhelmus  Duycker huwde.

2. Mechtildis r\an Beringen, geb. -+ 1614, huwde 18
Januari 1642 met Abel ran Offel.

3. Godefridus VUIL  Beringen, ged. 19 November 1616.
4. Catharina van Beringen, ged. 26 October 1618.

‘) Dezelfde? Bed.

5. Joannes van Beringen, ged. 5 Juli 1620.
6. Maria l*an Beringen, ged. 18 Mei 1622.
Zij was in 1645 gehuwd met Adrianus Baron Sax

de Monsax, Kapitein in dienst van den Koning van
Spanje, begr. te Venlo 28 April 1698, na in 1662 her-
trouwd te zijn met Anna Catharina van Balderich ge-
naamd Barich.

7. Joannes Bodefridus van Beringen, ged. 5 April 1626.
8. Sibilla Clara  van Beringen, ged. 18 Februari 1628.
9. Joannes Fransiscus van Beringen, ged. 7 November

1631.

Aanvullingen en verbeteringen op de genealogie
Mosselmans,

door W. A. VAN R I J N.

De genealogie van dit geslacht, voorkomende in Ned.
Patr. 1923, vangt aan met een Ooossen  Mosselmans,
die tegen het einde der 169  eeuw zou geboren zijn, en
die 28 Nov. 1668 nog zou voorkomen als getuige bij
den doop van zijn achterkleinzoon Wilhelm(

Uit de inschrijving van dien doop blijkt inderdaad,
dat een Qoosen Mosselmans getuige was, doch niet
dat dit de overgrootvader van het kind was. Hij is
m.i. identiek met Cfoswinus  Mosselmans, vermeld onder
11, sub 3, broeder van den vader.

Generatie 1 dient in elk geval als onbewezen te ver-
vallen ‘).

Met Willem Goossensz. Mosselmans (11) komen wij
op vasten bodem te staan. Hij ondertrouwde te WOU-
drichem 1633, blijkens een huwelijksregister, dat nog
bij den predikant aldaar berust:

,, IVillem Goossens sold. onder de comp. van IJle, met
Catalijntgien Jans, j.d. van Asperen.”

Uit dit huwelijk werden verscheidene kinderen ge-
boren, die waarschijnlijk allen te Asperen  werden ge-
doopt. Daar het bewaard gebleven doopregister eerst
14 Dec. 1636 aanvangt, werden slechts de navolgende
doopelingen door mij gevonden :

1 Mei 1639 Catharina.
1 Sept. 1641 Jeremias.
20 Febr. 1643 Catel2jntje.
28 Febr. 1644 Qosu$aus.
8 Sept. 1647 Robbert.
Bij den doop van Oosu$nus  komt Jan Otten, scout,

als getuige voor in de plaats van Jeroen Qoossense.
Mogelijk, dat dit een broeder van den vader was.

Na ontslag uit den militairen dienst heeft Willem
Goossensz. zich metterwoon te Woudrichem als herbergier
gevestigd. In een acte verleden 13 Mrt. 1662 voor nots.
P. Heucklum, Gorinchem, wordt hij vermeld als : ,,d’Heer
Willem Qossensz. Mosselmans, regeerende schepen der
stede Woudrichem”, en in een acte 8 Juni 1673 ge-
passeerd voor nots. J. M. van Osch, Gorinchem, heet
hij meer bescheiden : ,, Willem Mosselmans, schepen te
Woudrichem”.

.

Hij testeert 20 Nov. 1656 voor nots. P. Heucklum,
Gorinchem. Zijn vrouw heet dan Lijnige~a  Jans v a.11
A c q u o y. Erfgenamen zijn hun kinderen. Met name ge-

l) Dit zijn mö met den geschten sohrjjver  niet geheel eens,aange-
zien  uit het patronymicum van 11 Wzllem  Qoossensz.  iUosseGrnans
valt af te leiden, dat dieos vader @oossen  (Mosselmans)  heette. Red.
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n o e m d  w o r d t  h u n  d o c h t e r  Mar&r willernsdr.  kfossel-
mans, gehuwd met Adriaan Exalto.

Vóór 6 Nov. 167’7  is l$‘illem  Mosselmans overleden.
Op dien datum compareert voor nots. A. Kemp, Go-
rinchem , ,Helena  Duel, wed. van zalr. Henrick Kemp,
in sijn leven notaris ende procureur alhier, als last en
procuratie hebbende van Clara Mosselmans, die onder
andere actie ende transpoort heeft van Lijntie  Jans,
hare moeder, wed. en boedelhoudster van zal. W i l l e m
Mosselmans, in sijn leven Herbergier tot Woudrichem”, etc.

Lijntje  Jans&.  komt  2  Oc t .  1678  nog  voor  me t
Robbert Mosse lmans  te Asperen,  als getuige bij den
doop van Wilhelmus, zn. van Rhut Hsrmensz.  Brugh-
mondt en Clara Mosselmans.

Clara Mosselmans ondertrouwt Gorinchem 11 Sept.
1672 met Thomas K e m p . Zij  vertrekt vandaar Juli
1677 met  attestat.ie naar Asperen en is blijkbaar kort
daarop met bovengenoemden Rhut Hermensz. Brug-
mondt hertrouwd.

Jan Willemsz.  Mosselmans ondertrouwt 25 Juli 1666
te Gorinchem en kan onmogelijk daags te voren te
Woudrichem zijn gehuwd :.

,Jan Willemse Mosselman, j.m. won. Worcum, en
Neeltie Claes,  j:d. won. hier tot Gorcum,  tot Schelluìjnen
8 Aug. 1666”.

Voor den nats. N. Nekern,  Gorinchem, compareeren
21 Juli 1740: ,,Jan  Kroes en Anna Mosselmans, woo-
nende tot Woudrichem”.

Jan Mosselmans (V) ondertrouwt Amsterdam 22
Juli 1724:

,Jan Mosselmans, van Workum, oud 27 jaar, in de
St. Nicolaasstraat, sijn vader Willem Mosselmans tot
Workum, en Odilia Kistemakers van Lochem, oud 32
jaar op den Nieuwendijk,, ouders doot, geast. met Mar-
grietje van der Meulen.”

Hij was noch ,,geneesheer”,  noch ,chirurgijn”.  Zijn
vrouw compareert 28 Nrt. 1730 voor nots. M. Mekern,
Gorinchem, als _?,huijsvrouw  van Johan Mosselman, m*.
kleermaker”. Zg heeft te goed uit legaten van O d i l i a
Voortmans.

Familie-aanteekeningen Moilives ‘1.
G e s l a g t  R e g i s t e r  v a n  d e  F a m i e l j e  v a n  Moi-

lives,  m e t  o m s c h r i j v i n g  w a n n e e r  G e b o o r e n ,
G e t r o u d ,  e n  o v e r l e d e n ,  v o o r  s o  v e r r e  b e k e n d
i s ,  o o k  P a r t i c u l i e r e  G e b e u r t e n i s s e n  i n  d e  Fa-
m i e l j e ,  B e g o n n e n  a n n o  1 6 0 0 .

1. Cornelis Moilioes, getroud geweest met N.N., on-
bekend, en niet mogelijk te vinden, in den Jaare  1600
in Leeven, te weeten  1/2 of 1/4 van een Eeuw, onbe-

‘paald, heeft nagelaten Twee Soonen, met Namen Pieter
en Dirk,  de 2” Stam, sijn getekend 2. (Zie A.) 2)

A. 2. Pieter Cornelise. Moilices getroud geweest met
N N. mede voor ons in Leven (1778) onbekend, nage-
laaten ses kinderen, drie Soonen, en drie Dogters. (Zie D.)

A. 2. Dirk Cornelisz. Moilives getroud met N.N. als
boven, nagelaaten drie kinderen, is voor de kamer Enck-
huysen als captein  uitgevaaren met 13 schoepen na de

_
1) Ms. in het archief van het Genoolschap.
2) De verwijzingen in hoofdletters zijn door ons toegevoegd teneinde

de zeer onduidelijke tekst wat meer leesbaar te maken. Red.
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Oost-indien, waar van een kopere  Penning met 13 Schee-
pen en Capiteins Namen 1740 nog geweest is. (Z ie  C)

C. 3. Jan Dirksz. Moilives, 1678 Burgemeester te Durger-
dam, Anno 1688 overleeden tot Durgerdam, drie kinderen
gehad, aldaar begraven 1671, 1697 en 1699. De Namen
onbekend.

C. 3. Philip Dirksz. Moìlives te Durgerdam 1688 in
Wesen,  Staat in een Huis op een glas, de Boosheid zcerpt
er neer, den goeden man opregt, en dien geen goed kan doen,
den goeden meest berecht, zijnde een Vaandrick &c.

C. 3. Bio Dirksz Moilires, Koopman tot Livorno, getroud
met 2\i.N., te Livorno overleeden, kinderen nagelaaten,
1740 nog in Leeven, de naamen onbekend.

D. 3. Pieter Pietarsz.  Moilices, Rent,haalder  en kerk-
meester te Durgerdam, getroud met N.N. overleeden 12
November 1669, wel kinderen gehad, maar onbekend op
een Soon na, genaamd Jan Pietersz. Moilives. (Zie E.)

D. 3. Gerritje  Pietersd. Moiliues overleeden 1698, ge-
troud met Aldelt Kat, 1676 kerkmeester te Durgerdam,
overleeden 1691, kinderen gehad maar onbekend over-
leeden.

D. 3. Maartje Pietersd. Moìlires,  ongetroud overleeden
22 Dec’. 1696, met de wede. Kat huishoudende.

D. 3. Pieterfje  Pietersd. Moilives, troude \I>llem  Jansz.
Blaauw, de Vrouw overleeden den 4 July 1687, nagelaaten
Een Dogter, genaamd Neeltje Willemsd. Blaauw. Siet 4. E.

D. 3. Cornelis  Pietersz. Moìlives, getroud met N.B., han-
delde met sijn Broeder Jan Pietersz Moilires Negotie,
gewoond tot Livorno, en Amsterdam, waar in sij el-
kander om de 2 Jaar verschikten, en als correspon-
dent doenden,  deese Cornelis Moilives heeft nagelaaten
een kind genaamt Jan Cornelisz. Moilices,  en leefde
nog 1694 &c.

D. 3. ,Jan Pietersz. Moilioes wonende te Livorno en Am-
sterdam, overleeden den 16 Aril 1679,  getroud met A n n a

~ van der Noot, den 16 May 1676, overleeden 7 April
1679, nagelaaten een Soon met de naam van P h i l i p
Moilit*es van der Noot, siet ‘t teken 4, gelijktijdig volle
Neef van Jan en Neeltje 4, (Zie F.)

E. 4. ,Jan  Pietersz. Moilices Capitein op Marcelje, over-
leeden 1723, heeft 1706 slaags geweest met 40 man,
tegens 2 Turkse Scheepen, 6 it 700 man sterk, en in de
terugreis, wederom tegens de Turken geslagen, 1707 in
Amsterdam thuis gevaaren, waarvan een omstandig ge-
drukt Extract is vervaardigd, 1720 doen Burgemeester

~ te Durgerdam geweest, getroud met Neeltje Willemsd.
Blaauw,  wede Jacob ,Justitia te Durgerdam. Jan Pie-
tersz. Moilives is overleeden 1723, nagelaaten &Kinderen,
bij sijn overlijden nog 4 in Leeven, Neeltje  Wi l lemsd .
Blanuw wed. Jan Moilives te Durgerdam overleeden,
is begraaven  den 2 Jann. 1737 te Durgerdam in N 163.

(Z ie  G.)

F. 4. Philip Moilives van der Noot, Regtsgeleerde te
Amsterdam, gebooren  den 16 October 1677, overleeden
in Amsterdam 24 April 1740, tot Voogden gehad Aldert
Kat, Burgemeester te Durgerdam, van Vaderszijde Clacs
Albertsz. Raven, Burgemeester tot Schellingwoude, en van
Marken, Burgemeester, en over Vaders-, Moeders- en
Ooms van der Noot Nalatenschap Dirk Bas, en Bors
van Waveren,  Burgemeesteren  te Amsterdam, getroud
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den 14 Juny 1703 met Burthu  Pool, geboren 24 Juny
1677, overleeden 10 Decbr.  1747, nagelaten een zoon
Jan Moilives van der Aoot,  geboren 1707, siet volgend
bladsij nader teeken 6. (Zie K.)

G. 6. Jong Namentlijk  kinderen van Jan Pie te r sz .
gestorven. Moilives, en huisvrouw Neelije  W”“. Blaaulc,

op bladsij teken 4e Stam, daarom dese ge-
G. 6. Jong tekend6,  komt also gelijktijdig met even-

gestorven. gemelde Jan Moilil.es  lxn der Noot, welke
met de getekende 6 Moilivese ag terkinderen
waaren dat is volle Nicht en Neefs Kinderen,

G. 6. Jong welker gestelde met ons levende, in Jaaren
gestorven. bevestigd word, &c.

G. 6. Pieter _Uoiliues  getroud (en te Durgerdam gewoond)
met Gleer-tje  Pel, sonder kinderen overleeden, was een
huystimmermansbaas.

G. 6. Narretje  Moilices ongetroud gestorven 16 Janny
1720.

G. 6. Cornelis Moilives Capitein op de West en Oost, dog
is naderhand voor opperstuurman na Batavia voor de
Kamer  Eokhuysen  geva.aren,  op Batavia overleeden
27 Auga en den 29 Ao 1743 begraven op Portugeese
Kerkhoff, getroud met Stijntje Claver, wede  overleeden
1776, de kinderen jong gestorven.

G. 6. Willem Moilives Capitein op Surinamen, gebooren
24 Maart 1700, overleeden 21 April 1766, te Durgerdam,
getroud 6 Aug. 1726 met Niesje Strijd, overleeden 30
Maart 1740, ses kinderen gehad. (Zie 1.)

G. 6. Grielje  Moilives ongetroud gestorven 29 May 17%3,
sijnde dit alle de 8 kinderen, &c.

IC’illem  Moilices (hierboven genoemd), Capitein op
Surinamen, gebooren 1700, overleeden den 24 (9) April
1766, hertroud 3 Novbr. 1743 met Aartje  Heynen,  ge-
booren  21 Aug. 1717, overleeden 1 Octobr. 1770, ook
6 kinderen gehad.- (Zie H.)

H. 6. Harmanus Moilives gebooren 15 Sept. 1746,
getroud 16 May 1768 met Griefje  Stam, te Landsmeer,
gewoond te Durgerdam, daar 4 kinderen en 1 te Alk-
maar gebaart, maakt 6 Kinderen, de Vrouw overleeden
19 Octobr. 1783 ? gebooren 26 Aug. 1748 te Lands-
meer. (Met een latere hand :) de man is overleeden in
Harmelen bij zijn zoon de domine 1810. (Zie N.)

H. 6. Jan Moilives, Scheepen  tot Durgerdam,  gebooren
1 May 1747, getroud 27 Novbr. 1771 met El isabeth
Hogeboom. (Met een latere hand:) die is overleede 1816,
29 Feb. in Nuwendam, sonder kinderen, en Jan Moilives
is overleede te Nuwendam oud 73 Jaare  17 Jannuari 1820.

H. 6. Willem MoiZives  Jongoverleeden. dceJe 4 en de 2 evBn
H. 6. Pieter Moilives Jong overleeden. igemelde nog in Lee
H. 6 .

leeden.
H. 6.

leeden.
Marretje Moilives Jong

1. .

uit ‘tweede huwelijl
over -  glproten,  siet 174:

1. 6. Neellje  Moilives gebooren 24 April 1726, overleeder
6 Novbr. 1761, getroud met Klaas Kok te Durgerdam
2 kinderen gehad, maar jong overleeden.

deese alle 6 uit Ifillem  Jansz
1. 6. Jong overleeden. Moilices  eerste huwelijk getrouc
1.6. Jong overleeden. met Niesje Strijd 6 Aug. 1726
1. 6. Jong o verleeden. te Durgerdam, overleeden 3(
1. 6. .Jong overleeden. Maast 1740, alleen @l,ietje nog

overig, volgt n u

C

1

1. 6. G~ierje ïlfoilices  te Durgerdam gebooren den 6 De-
:ember  Anno 1738, getroud den 13 May 1769, met Pieter
Ee Jong van Amsterdam, sijnde  overleeden den 30 Juny
1783. Hiervan 3 kinderen, siet volgende 7. (Zie L.)

K. 6. Jan Moilires  van der Noot, gebooren in Amster-
lam 26 Jann. 1707, overleeden in s Hage 27 April 1781,
Tetroud 3 ‘may  1740, in Amsterdam, met Enseliraa  Val-
kenbwrg,  overleeden 3 April 1743, nagelaten 3 kinderen,
!iet volgende 6. (Zie M.)

L. 7. Paulina de Jong, gebooren 6 Juny 1763, getroud
11 Decembr,  1786 tot Durgerdam, met G’ornelis  Bakker,
1790 twee kinderen. (Zie P.)

L. 7. Jan de Jong tot Durgerdam, gebooren 21 Septem-
Der 1766, getroud den 2 May 1790 tot Broek in Wa-
ierland met Lysbeth  Slinger.

L 7. \C’illem  de Jong, gebooren 27 Juny 1760, overlee-
jen 3 April 1781.

M; 6. Philip Moilices f:an der Noot, in Amsterdam ge-
oooren den 24 February 1741 i), aldaar getroud 14 Oc-
tober 1771, met Maria ll’ilhelmina  Beelhuys 2), 1790 tien
kinderen ; siet teken 7. (Zie 0.)

M. 6. Elselina  Moilives van der Noot, in Amsterdam ge-
booren den 28 Maart 1742, aldaar getroud 21 Jannuary
1774 met Abraham Verlee,  de vrouw sonder kinderen
Dverleeden  den 20 Novembr. 1776.

M. 6. Jan Moilives tjan  der Noot, in Amsterdam geboo-
ren 29 Maart 1743 en aldaar getroud 9 May 1771 met
Maria Bwtha Jonas, een soon  gehad, maar overleeden
den 6 Novembr. 1.784  3). Siet deze bladzijde onderaan: Ja11
Philip. (Zie Q.)

Hier volgen de kinderen van Harmanus Moilives, welke
geweest si+ 6 in ‘t geheel, als de eerste

N. 7. Een kind ongedoopt overleeden 1783, te Alkmaar
begraven 18 Octr., de moeder den 26 Octr.

N. 7. Marretje Moilives, overleeden 8 Septr. 1779,
deese  en 2 volgende te Durgerdam begraven.

N. 7. Aartje Moilives, gebooren te Durgerdam 13 April
1777, overleeden den 19 July 1778.

N. 7. Dirk Moilives te Durgerdam gebooren 23 April
1776, jong overleéden.

N. 7. Willem Moilives te Durgerdam, gebooren 29
Maart 1774.

0. 7. Elsclina  Moilir:es  van der Noot, in Amsterdam ge-
boren 16 July 1772. 1,

0. 7. Arend Moilices van der Noot, in Amsterdam ge-
booren  17 April 1774. In Suriname overleeden 16 De-
cember 1807.

0. 7. Wilhelmina Moilioes oan der Noot, in Amsterdam
gebooren 22 July 1776 en getrouwt  met Jacob Bitter, die
is over leden  2 7  May 1816 en was getrouwt 21 July
1801;  hier van geen kindere.

0. 7. Maria Moiliues van der Root, in Amsterdam ge-
booren  1 September 1777 en overleeden 16 Jannuary
1778.

0. 7. Abraham Moilioes  vau der Noot, in Amsterdam ge-

1) ,,Overleeden  19 Maart 1791”.
91 -Overleden 12 Nov.  1806”.
si :iTwede  Huw. den 31 May 1795 Moeriaans  van Gerreuink.”
‘9 ..Getroud  80 May 1802 in Amsterdam met Frans Theodorus La. . .”. ,,

(onleesbaar).
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booren  24 December 1778 en overleeden 20 Augustus
1781.

0.7. Jan Moilives van der Noot, in Amsterdam gebooren
21 July 1780, overleeden 6 April 1781.

0. 7. Sara Maria Moilives van der Noot, in Amsterdam
gebooren den 26 July 1782 l).

0. 7. Abraham Moilives van der Noot, tweeling, ge-
booren  in Amsterdam 4 October 1784 “).

0. 7. Jan Moilives van der Noot, tweeling, in Amster-
dam gebooren den 4 October 1784, overleeden 6 December
1786.

0.7. Ida Moilices ,van  der Noot, in Amsterdam gebooren
den 24 Maart 1786, overleeden den 10 December 1’486.

P. 8. Pieter Bakker, te Durgerdam gebooren 4 Septr.
1786.

P. 8. Gerrit Bakker, te Durgerdam gebooren 4 Juny
1787.

Q. 7. Jan. Philip Moilives van der Noot in Amterdam  ge-
booren  den 16 Octobr.  1772 en overleeden 6 Novbr. 1784.

Eenige aanvullingen op het Familieregister
van Munnich

(XLVI, 138-146),

door Mr. Dr. H. L. N. BOSCH .RIDDEB VAN R O S E N T E A L.

Het feit dat de in kol. 141 onder Anno 1609 ver-
melde freule van Roossndael tot het geslacht can Ro-
senthar!  behoorde, stelt mij in staat eenige  nadere aan-
vullingen te geven op bedoeld familieregister. In het
staatsarchief te Düsseldorf, akten Wesel,  bevinden zich
in handschrift de Stammtafeln der Familie Reresbach,
ook wel genaamd Hertzbach,  waaronder een Tabula
Genealogica  ,,zu Nachricht bei der Hertzbachscher Fun-
dation von mir Dr. Hinssen (+ 1686)  colligirt und der
Fundation überliefert”. Hieruit blijkt :

,,Murqaretha  Heresbach (uit anderen hoofde mij bekend als ge-
boren + 1575) nupta (4 1595) Henrico  Rosenthal Dri. 3), der
de E‘eudij  hat geschrieben, ist mit Behnden  zu Orsoy belehnt
1599 30 8 bis.

I I
Anna Maroaretha von Rosen- Johann  Godtfriedt von Rosen-

thal, nupta Jacobo  Munnich, j-. thal hat minus benificiom ge-
Ille 20 duxit Wilhelminam van nomen  1618 23 . . . .
Vaerst,  woraus nachgeblieben t’ u 72
Diet. Hendrick  Mönnich  der sich
schreibt  Freyherr von Hillebrandtseck.

I

Georg Hendrick  Mönnich, praesentatus  à pre: 1638.2.9 bis
13 anoorum  puer Prot. hatt den Z :hnien  zu Orsoy besessen
7_ coelebs 1651.

Da der Halbbrüder Diet. Hendrick  Mönnich, unterm
Vorwandt dasz sein Vatter mit dem Lehen als ao. 1649
ob non petitum investituram caducirt, ex nova gratia

‘) .In Suriname 1807. gatr.  met C. L. Sm&”
“) “In Lijde getrouwt met Mietje  Piesart  1815”.
8) Henricus  von Rosenthal, syndious van de stad Spiers, Brunswijk-

sc$e en Deensche regeeringsraad, was een oom van Conrad  von
Rokecnthal,  geb. 1600, waarmede de stamreeks van dit geslacht in
het Ned. Adelsboek thans aanvangt.

be lehn t  ware, Dr. Eller undt sein Sohn als nachster
Hertzbachscher Herr thausz zu Cleve  aber als Duinen’
scher V e r w a n d t e r  weile  der zehendt  ausz der famili
kommen den Zehnden praetendiret, aber ao. 1667 den
16 Juni per sententiam Johalln Adolp Eller  haeres foe-
dalis erklärt.”

In de oorkonden van de Ri,jksstad  Spiers wordt in
1661 en 1669 ,die Rosehthalsche Erbschaft” in een
Proces genoemd:

,166l Oktober 7 ergreift Dr. Paul Gambs,  Kaise r l .
Kammergerichtsadvocat in dem zur Mtinch’schen  Erb-
schaf t  gehörigen  Hause zu Speyer namens der Frau
Wilhelmine  von Forst, weiland Herrn Jakob Miinchs,
gewesenen  Kr iegskommissars  Witwe  und des einzigen
Söhnchens der beiden, als deren Gewalthaber Besitz von
der Mì&ch’schen  Erbschaft zu Speyer  (das Geiger’sche
Haus) und zu Königsbach (da,s verwüstete Schloss Hild-
brandseck) und von der Rosenthal’schen Erbschaft, die
auf den seligen Mtinch  gefallen (Aecker zu Mussbach,
d ie  Holzmühle  und  Wiesen  zu Gimmeldingen)  ferner
der zwischen den zwei Iggelheimer Brücken liegenden
Wald und die dortigen 100 Mahd Wiesen.. . . . Am 9 De-
zember 1669 stellen Bürgemeister und Rat der Stadt
Speyer  ihrem Mitradsfreund Hans Michael  Kauffmann
als Vormund Junker  Dietrich Heinrich Mönch’s gegenüber
des letzteren Mutter  ViZhelmine  von Forst, welche die
H a l b s c h e i d  dessen,  was ihr Mann,  der commissarius
Jacob Mtinch,  hinterlassen, verlangt, ein Zeugnis  aus,
dass alles, was bei der Mtinch’sohen  Inven ta r i sa t ion
sich befunden, von einem Herrn  Rosenthal he r rüh re ,
von dem es an Jacob Ytin&  durch Heirat  und wegen
eines  nach derra  Tode seiner ersten  Frau mit 3;Pilhelmine
von Forst  ehelich erzeugten,  aber wieder gestorbenen
Kindes  an diese letzten ,erblioh  e rwachsen”  se i ,  und
dass nach der Stadt Speyer  Statuten in solohen  fällen
das  Kind  und  n ich t  d ie  Mutter den Vater  erbe . . . .

Wilhelmine von Forst erkl.ärte,  sie lasso die
%l?t%%,  die ihr gebühre, nicht fahren, sondern habe
zur Vertretung ihrer Ansprtiche  bereits den Dr. Scom-
martz bestellt.”

Bijbelbladen de Vijver, *>
medegedeeld door D. G. VAN E P E N.

(1” blad) Looft Godt Boovenall In Amsterd.

Andries  De  V+ver is gebooren int Jaar 1637 den
laetsten  Julij tot  Rotterdam

Catarincl  Vander Lis. is gebooren int Jaar 1637 den
2 Augustij inden haagh

Ende wij bovenstaande zijn tesaemen getrout in Schra-
venhaage met goedt behaagen  den 29 meij 1661

1661 22 desemb. In Schravenhaage. is ons gebooren
een zoon is genaempt Leendert .De Vijver smorgens ten
ses ueren en heeft geleeft  tot op den middagh zijnde
Den tijt zijns Leevens  6 ueren  en is aldaar zijnde 2 %
swaar aende nieuwecerck begraaven

1662 16 novemb. In Amsterdam is ons gebooren een

1) Genealogische aanteekeningen op twee schutbladen (uitgescheurd)
eener  familie-bijbel. Origineel in de verzamelingen van het Centraal
Bureau voor Genealogie en Heraldiek te ‘s-Gravenhage.
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Doghter is genampt HelelLa  De Yijcor  op Donderdagh
smorgens de clock half aghten

16ti3 8 novemb. op donderdagh savonts de clock
halfseeven is ons gebooren een Doghter is genaimpt
Maria de vijver

1664 3 Novemb. op maendagh smorgens de clock half
vieren  is ons gebooren een zoontje is genaempt Niclaes
De Vijlqe,*  16 Desemb gestorven int selfde Jaer op
maendagh nae den middagh de clock half vieren en is
begraeven op t noorder  Cerchofi

1666 26 desemb. op Corsdagh op den middagh ten
een ueren  is ons gebooren een Doghter is genaempt
tI’e&fe . de.  Yijcer  en is gestorven den 28 Julij 1667
op Donderdagh nae de middagh de clock half vijf ueren
en is begraven op ‘t NoorderCerck  hoff

1667 4 novemb op vrydagh smorgens ten half ses
ueren is ons gebooren een zoon is genaempt Leendert
audriesen De Vijver

En is gestorven op den 11 October 168~ snaghs ten
half tween  aen de cinderpockjes en inde Noorderkerck
in ons graft NO 4ö gemerckt AD. op den 16 ditto be-
graeven

(2” blad, recto) Looft Godt Altijt  en Souckt hem met
hert en Vlijt

In Amsterdam
1669 27 Septemb op vrljdagh savonts de clock 8 ueren

is ons gebooren een Doghter is genaempt Gey-ritte  De
Vijver. en is gestorven se (sic) dach weecken  daer nae
en opt noorderC0rck  hoff begraeven

1 6 7 0  2 3  Augustij  op Saeterdagh nae d e  m i d d a g h
ten half drie ueren is ons gebooren een Doghter ge-
n a e m t  Cataryna.  De Vijcer

En is gestorven den 1 Juny 1676 smorgens op Saterd
ten 68 u0ren en op t noorder  Cerck hoti b e g r a e v e n

1672 16 Jaonewarij  op Saeterdagh Smorgens ten half-
tien uiren is ons gebooren een Cloucke Doghter ge-
naempt  Anneke  De  Vz$ver  . en is getrout met malfen
Post . int Jaar 1696 febr. en heeft met hem tot Alkmaer
in Sijn vaaders huis en winkel inde Christelijke Liefde
geleeft  en is. op den 31 Januarij  1702  inden  Hee re
gerust en is op den 6 feb. aldaer inde grootekerck bijt
groot orgel aen een houck pilair  begraaven

1673 29 Novemb. op Woensdagh  Avondt quartier
over seevenen  is ons gebooren een doghtertje is ge-
naempt Gewitte de Vgr.er

1676 26 April op Sondagh  Avont ten half elven is
ons gebooren een doghtertje  is genaempt Catarijna  de
Vijver en gestorven op den 25 September smorgens
den neegen  ueren sen de maselt jes en begraeven opt
noorderkerckhoff op de 28 Septemb 1678.

1676 3 Mey Soo is ons Lieve moeder Marretje Joh
inden Heer gerust binnen Schraevenhaage  int west ent
overt  goude Leerhuis  out sijnde  6ti jaer  en inde groote-
kerok  begraeven.

1678 13 Jannew. Soo is ons Gebooren een Zoon op
op donderdaeghs’ smorgens ten halff seevenen  en is
genaempt niiclaes  de Vijver

En is gestorven op den 6 Octob 1678 snaghs ten
e e n  ueren  aende maeseltjes  e n  o p t  noorderkerckhof
sen zijn susters Catharijna. haer  zij begraeven

1684 2 feb. Soo is ons gebooren Een Doghter op
w o e n s d a g h  a v o n d t  d e  Clock neegen  ueren en is Ge-
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n a e m p t  Catarijna  de Pijvel-  En  i s  ges to rven  opden
25 Octob 1685 smorgens ten half seeven  aen de kinder-
pockjens en inde Noorderkerck in ons graft NO 46 ge-
merkt AD op den 30 ditto begraven

(2e blad verso ) Looft Godt Booven Al1 In Amsterd
1711 10 Octob smorgens op Saterdag ten agt uren

ontrent is mijn zalige waarde Lieve huisvrouw inden
Heer gerust nae dat wij onse goude Bruiloft met onse
lieve kinderen hadden genooten  die ick hoope door
soo een Lief Sterven de hemelse bruiloft met alle onse
Lieve kinderen en alle onse Lieve Linge in, die hemelse
Eeuwigheiit  sullen genieten daer wii hoope godts aen-
gesigt-teg&ame  lijk in geregtigheijt  te -áe&ohouwen
en met ziin beelt versaet  werden al wii zullen OD waaken
A m e n .  En is opden  16  d i t to  op  Donderdagh  naede
middag ten half drie uren inde noorderkerck begraeven
onder de middelkroon int graf NO 46 gemerckt  AD
alwaar ick hoope meed0 int afsterve bij mijn waarde
vrouw geplaatst te sullen werden om met malkanderen
door godts genaede en Cristij bitteren cruis  doot ten
eeuwigen Leven met alle onse Lieve lingen moogen
op gevoert  werden ten Eeuwigen Zaligen Leeven Amen.

In Amsterdam den 31 Octob 1714 i).
Op woensdag morgens ten 6 uuren Is mijn lieve waard0

vader Andries de Pijver  na dat hij ontrent 14 dagen
geleegeu hadden Is hij in den heer gerust en hop en
wensch hem en ons gesamentli jk te sullen genieten
het geen hij hier boven met s&i eijgen hadt geschreven
en van herten gewenst heeft en Is op maandag den
6 novemb nademiddag ten drie uuren in de noorder-
kerck begraven onder de middel kroon int graf no 46
gemerckt AD

Annotaties van de verkochte graven en ,,van die
betalìnge der Kercken esterick”, overge-

nomen uit het Kerkvoogdijboek van
Nijkerk van 1572-1621,

door H. MI J N S S E N.
(Vervolg van XLVI, 180).

fol. 174 verso. Wij, Aernt ten Hoeff ende Loech Gerritsz,
in der tijt ke rckmei jns te ren  b innen  de r
Nijckerck, doen kondt end0 bekennen mits
desen  vur ons ende ons0 naecomelingen,  dat
wij mit advijs van die Eedele  ende Erent-
feste Nicolaes  van Delen ende  Carell Ben-
tinck zampt Goessen  van Corler,  respective
Jonckheren  ende Scholtis  des Ampts Nij-
ckerck, erffelick ende ewelick  vercoft  ende
overgegeven hebben, vercopen  ende geven
over in ende vermits desen,  die oeck  Edele
ende Eren t fes te  Jonckheer A d r i a e n  v a n
Vorstenburchende Jouffer  Gerarda van Scher-
penseell,  sijn Ed. lieve huisfrouwe, ende oren
erven end0 dit respect0  ende in aensieninge
van zekere weldaet ende mandhaftige ge-
trouwicheit, die gedachte van Vorstenburch
als een oprecht, vrom, Adelick voorstender

‘) De aanteekening  van 1714 met andere hand geschreven, moet
het handschrift van een der dochters Helena  (geb. 1662),  Na& (geb.
1663) of Oerritte  (geb. 1673) zijn; de andere kinderen toch zijn allen
vó6r 1714 overleden.
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fol. 175.

ende ge t rouwe lijef,hebber  onser k e r c k e n ,
bij de selve angewant ende  bewesen, twe
graven ofte graff plaetsen op idt Coer in
onse kerck naest  den anderen l iggende,
voor die gestuelten ofte mans stoelen noert-
wert aen nae die garff Camer, in welcke
ene graff wijlen  Jonckheer  Ger re th  van
Scherpenseell ter eerden bestaet und be-
g r a v e n  le@, ende da t  vo lgens  gemel ten
Jonckheer Adriaen van Vorstenburch Jouf-
fèouw  Gerarda van Scherpenseell eheluijden
ende oren erven de selve voorn. twe graff-
steden voert strackx sullen aenvangen ende
mit zarricken ofte anders doen beleggen
entweder  bedeckeu  op alles naer oer beliven,
ende dit vur een somme  van penningen in
desen  onbenoempt, daer wij kerckmeistoren
vursz. in name end0 van wegen onse vursz.
k e r c k  allet tot onsen wille ende contente-
ment wel1 van vernuecht, voldaen ende be-
taelt sijn den lesten penninck mitten eersten
sulcx dat wij bekennen bij desen  vur ons
ende onse naecomel ingen ,  da t  gedach te
Joncker Vorstenburch sijn Ed. lieve huis-
frouwe ende oren erven (:om redenen boven
verhaelt :)  ewelick ende  erffelick tot die
selve twe voorn. graff plaetsen geeijgent
ende.  gerechticht wesen  ende blijven sullen
sonder ijmantscontradictieofte wederseggen,
sonder argelist in oerkondt hebben wij kerck-
meisteren vurs. mit die voorn. Ampts Jonck-
heren und Scholtis, elck  onse zegel aan desen
apenen brieve  gehangen ende d’ selve mede
onderteickent. Geschiet  binnen der Nijokerck
opten XHIIen  dach Novembris des Jaers ses-
t i enhonder t  und seven,  ende  was ondertei-
ckent:  Aernt ten Hoef?‘, Loech Gerretsz,
Nicolaus van Delen, Carolus Bentinck, G.
van Curler,  ende bezegelt met vijff uuijt-
hangende zegelen van gronen wassche in
dubbelde  fransschijnen starten.
Wij, Aernt ten Hoef3 ende  Loech Gerritsz,
in der tijt kerckmeijnsteren binnen der Nij-
ckerck, doen kondt ende bekennen mits desen
vur ons end0 ons8 naecomelingen, dat wij mit
advijs van die Edele ende Erentfeste Adri-
aen van Vorstenburch ende Nicolaes  van
Delen, zampt Goessen  van Corler,  respective
Jonckheren  und Scholtisdes AmptsNijckerck,
erffelick ende ewelick vercoft  ende over-
gegeven hebben, vercopen  ende geven over
in ende vermits desen,  die oeck Edele ende
Eren tfeste Jonckheer Gare11  Bentinck ende
Jouffrouwe Anthonia van Delen, sijn Ed.
lieve huisfrouwe, ende oren erven, ten res-
pecte ende in aensieninge van sekere wel-
daet ende mannelicke  getrouwicheijt ,  die
gedachte Bentinck als een vrom Adelick
voorstender und oprecht getrouwlijefThebber
onser  kercken bij d’selve aengewant und
bewesen, twe graeffen ofte graff plaetsen op
idt Coer in onse kerck naest den anderen
liggende voor die gestuelten ofte mans stoe-

fol. 180.

fol. 180.

len, zuijtwert nae de Cappell sen, in welcke
ene graff sijnen zal. vader, Jonckheer Wil-
helm Bentinck, begraven leijt ende dat vol-
gens gemelte Bentinck oder den sinen d’selve
voorn. twe graff steden nu voert strackx sall
aenvangen ende mit zarricken ofte anders
doen beleggen ende bedecken  op alles nae
sijn beliven,  ende dit vur een somme  van
penningen in desen  onbenoempt, daer wij
kerckmeisteren vurs. van wegen onse vurs.
kerck allet tot onsen contentement wel1 van
vernuecht voldaen ende  betaelt zijn den les-
ten penninck mitten eersten sulckx,  dat wij
bekennen bij desen  vur ons ende onse nae-
comelingen, dat d’voorn.  Joncker Carell Ben-
tinck, sijn Ed. lieve huisfrouwe ende oren
erven (:om redenen boven verhaelt :) ewelick
ende erffelick tot die selve twe voorn. graff
pla.etsengeeijgentendegerechticht  wesen ende
blijven sullen sonder iemants  contradictie of te
wederzeggen. Allet sonder argelist in oer-
kondt soe hebben wij, kerckmeisteren vursz.,
mit d’ voorn: Ampts Jonckheren  und Scholtis
elck  onse z e g e l  a e n  desen  apenen b r i e f f
gehangen ende  d’ selve mede onderteickent.
Geschiet  binnen der Ngckerck  opten XIIIIan
dach Novembris des Jaers Sestienhondert
und seven ende  was onderteickent: Aernt
ten Ho&, Loech Gerretsz. ,  Adriaen van
Vorstenburch, Nicolaus van Delen, G. van
Curler ende bezegelt mit vijff uuijthangende
zegelen van groneri  wassche in dubbelde
fransschijnen starten.

Opten XX Junij 1604  hebben  Aern t  t en
Hoeff ende Loich Gerritss, als kerckmeijs-
t e r s  in  de r  tìjt, voe r  oe r  ende haer,  nae-
comelingen vercofft Suster Aeltgen Brants
ein graffstede boven op het choer,  dae r
noertwort Geertgen  Jonge Rijckts  huisfrou,
oestwort die muer, westwort Suster  Marry
Carsen begraven sint, des sal men dat selffde
graff binnen die tijt van tien jaren niet
moegen openen. dan na8 de tijt van tien
jaren sal dat selve graff aen die kerck weder
om comen  ende toe behoren. Actum ut supra.

Op ten XVIII Ootobris 1604 is Geert Melis,
Rijckt Henrickss huisfrou boven op het
choer begraven, n o e r t w o r t  Gijsbert  Hen-
rickss, oestwort de muer, suitwort Aeltgen
Brants begraven sint op conclitien ut supra.

fol. 180 verso. Opten 9 Augusti 1604 hebben Aernt ten
Hoef3 ende Loich Gerritss, als kerckmeijs-
t e r s  in  de r  tijt, voe r  oe r  ende haer nae-
commelingen vercofft di0 erffgenamen van
Evert  Coipss ein graffstede boven op het
choer,  daer oestwort  N e n n e k e n  O t  Her-
menss dochter, suitwort die Predicants zar-
rijck,  noertwort Willem Aertss vrou  Rijckt-
gen, naest aen begraven sint, des sal men
dat selve, dat graff,  bijnnen  die tijt v a n
tien jaren niet moegen openen, dan na0 die



fol. 180 yerso.

fol. 180 verso.

fol. 180 yerso.

fol. 180 yerso,

fol. 180 Verso.

fol. 181.

fol. 181.

fol. 181.

fol. 181.

fol. 181.

fol. 181.

fol. 181.
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tijt van tien jaren, sal dat tselve graftstede
aen die kerck wedercomen en toebehoren.
Actum ut supra.

Op ten 2 Novemb. ltiO4 is Gerrit Gerritss
Wildeman ende  Aris  Gerritss, sijn broder,
op ten 13 Novemb. boven op het choer
aen die muer onder dat glas begraven op
conditien als hier boven.

Opten 14 Novemb. 1604 is Frederijck van
Zuijlen  van Nijvelt mit sijn huisfrou Meijns
van de Velde, op het choer  begraven, daer
noertwort die Predicants zarrijck, suitwort
Gerrit Wulferss, westwort Evert Swaers
graff naest gelegen sint, op conditien ut
supra.

Op ten 27 Novemb. 1604 is Jacob Gerritss
Wildeman op het choer sen die meur, daer
Evert Coipss oestwort naest sen begraven
is, op conditien als boven.

Opten 12 Decemb. 1604 is Gerrit Wulferss,
alias Suijpen,  op het choer  begraven, daer
noertwort Frederick van Nijvelt  naest aen
begraven is op conditien als boven.

Opten 16 Decemb. 1604 is Tuentgen van
Groningen middel op het choer begraven,
daer oestwort Evert Swaer pastoer  zarrij-
eken liggen, op conditien als boven.

Opten 27 Februarij 1606 is Gerrit Meus
van Coten huisfrou op het choer  begraven,
dicht aen die muer suitwort, daer oestwort.
mr. Goert die schoelmeqster,  westwort het
gestoelt, op conditien als boven.

Den 26 Aprilis  1605 is Willem Aertss op
het choer  begraven, daer noortwert Jacob
Gerritss Wildeman aen die Kerckenmuer,
als boven.

Opten 27 April 1606 is Aeltgen van Moer-
selaer op het choer  begraven suijtwort aen
die muer, daer Henrick Killen oestwort
begraven is, op conditien ut supra.

Op 30 Junij 1605 is Bartgen  van Laer,
J. Evert Souden  balchs huisfrou, begraven
op het choer, daer noertwort het gestoelte,
suitwort Fransgen  van der Schuir,  west-
wort die preeckstoel  op conditien als boven.

Den 31 Augusti 1605 is Germen  Peters op
het choer  begraven noertwort aen die muer,
oestwort Jacob Gerritss Wildeman, west-
wort die gestoelte, op conditien als boven.

Den 9 Februarij 1606 is Anna van Huijsteen
begraven aan die suijtsijde bij het gestoelte
daer Evert Otten  suijtwort daer nae dicht
aen die muer begraven is.

Den 24 Junij 1606 is Fransgen  van der
Schuer  op het choer  begraven, noertwort
nae  die preeckstoel,  suitwort aen die blauwe

fol. 181.

fol. 181.

Den 7 Maij 1609 is Qrietg  Beert Elbertss
huisfrou op het choer  begraven, daer noert-
wort Frederick van Zuilen van Nijvelt dicht
aen begraven is, op conditien als boven.

Den 17 December 1609 heeft Jelis Loichss
ein kijndergroeffgen gecoff t tuschen sijn graff
ende  tussen Stoffel van Essen graff mit die
esterick overcort Stoffels grafft.

tol. 181. Den 28 Januarij 1610 is Gijsbert Kijllen
op het choer  begraven aen die suijtsijde  bij
het gestoelte dicht aen die muer op condi-
tien als boven.

fol. lS1.

folio 181 verso en folio 182 zijn blanco.
( W o r d t  v e r v o l g d . )

Den 18 Januarij is Alijt Aertss op het
choer  begraven sen die suijtsijde daer  oest-
wort Marij Carsgen, suijtwoert mr. Geert
sohoelmeijster naestaan begraven sijnt  op
conditien als boven.
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zarrick sen heer Jan Pelen graff op con-
ditien als boven.

KORTE MEDEDEELINGEN.
de Gijselaer.

(XLVI, 4).

Voordat eene zoo volledig mogelijke genealogie de
G’ijselaer  zal kunnen worden opgesteld, zal nog heel
wat voorbereidend werk moeten worden verricht en het
is mijns inziens daarom gewenscht, dat fragment-genea-
logie& worden gepubliceerd, opdat daarvan later het
noodige nut kan worden getrokken. Om die reden ver-
oorloof ik mij hier het een en ander mede te deelen
betreffende eenen  tak, die in de 17de eeuw te Oudewater
heeft geleefd l).

Blijkens het burgerboek der stede van Oudewater
heeft ,Adriens  (lees: Adriaen) de Gijselaer,  geboortich
van Amsterdam, zijn poortrecht gewonnen en de eedt
van getrouwicheyt daer thoe staende gedaen”  28 Mei 1633.
Vermoedelijk heeft hij zich daar gevestigd tengevolge
van zijn huwelijk met Cornelia  van Dalem, uit welken
echt in het najaar werd geboren een zoon Hubertus  de
Gijselaer,  die 22 October 1633 te Oudewater werd ge-
doopt en volgens het doopboek der Gereformeerde Kerk
den naam Hembrechtgen ontving. Uit hetzelfde huwelijk
sproot een zoon Jacob de Gijselaer,  gedoopt in genoemde
kerk te Oudewater 17 Augustus 1636. De vader, Ad,riaen
de Gijselaer,  moet zijn overleden lang vóór de meerder-
jarigheid zijner zonen en in de kerk te Oudewater zijn
begraven, aangezien bij de begrafenis van zijn zoon
Hubertus .staat vermeld, dat hij ,in sijn vaders graeft”
is bijgezet. Voogd over Huberlus  en Jacob de Gijselaer
werd hun oom IVicolaes  de Gijselaer,  zooals  uit eene
na te noemen notarieel0  acte van 14 October 1662 blijkt.

,,Jacobus de Gijselaer,  zoone  van Adriaen de G$elaer
zaliger geprocreert bij Cornelia van  Dalem,  gebooren bur-

11 Ik acht mii verolicht hierbii  dankbaar meldinu te ruak~,u  van
den’B;emeente-arChivR;is  van Oudewater, den beer È.’ P. Ilal~~u-,  d ie
zoo vriendelijk was mij op mijn verzoek eenige nadere ioliubtiogcn
te versoh&Ten.
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ger” van Oudewater, oud omtrent bij de 16 jaren, maakte
ltì November 1650 zijn testament vóór notaris P. P.
Jongsten te Oudewater, en bepaalde toen, dat bij kinder-
loos overlijden en ingeval zijn eenige broeder en erfge-
naam ab intestato Hubertus de Gijselaer  vóór hem even-
eens kinderloos zou zijn komen te overlijden, alsdan
zijne moeder voornoemd zijne universeele erfgename
zou zijn.

Genoemde Hubertus de Geselaer  daalde 26 Juni 1662
ten grave en 14 October d.a.v. trad zijne moeder
,d’Eerbare Juffr. Cornelia van Daelen l), laest weduwe
van Hendrick  van Dam ende te voorens van Sr.  Adriaen
de Oijselaer”, vóór notaris E. Slappecoorn in hare woon-
plaats Oudewater op als ,testamentaire erffgename  van
den E. Huybertus de Qijselaer, haer comparantes over-
leden zoone zaliger burgersz. alhier”. Het is uit deze
acte, welke overigens van weinig belang is en over
oude obligatiën handelt, dat blijkt van het voogdijschap
van ,,s’. Nicolaes de Gijselaer,  haer constituantes swaeger”,
over wijlen haren zoon Hubertus.

Jacob(w)  de Qijselaer werd vroedschap te Oudewater
27 October 1663 en schepen 1 Mei 1666. Ook hij werd
niet oud, want de grafkelder in het middenpand der
kerk te Oudewater werd 11 Mei 1679 geopend om zijn
stoffelijk hulsel daarin bij te zetten. Hij schijnt niet ge-
trouwd te zijn geweest en de laatste van dezen Oude-
waterschen tak.

De stamvader was, zooals gezegd, geboortig uit Am-
sterdam. Waarschijnlijk is hij dezelfde als de onmondige
Adriaen de Qijselaer, waarvan een aa.n den Hoogen
Raad gericht request van 27 Januari 1628 gewaagt,
welk verzoekschrift uitging van ,, Jacob de Gijselaer,
wijncoper  tot Amsterdam, als vader en voogd van Adriae@
de Gajselaer,  zijne onmondige sone geprocreert bij wijlen
Rembrechtgen Nannings, zijne eerdere huisvrouw”, met
wie hij in 1606 in den echt was getreden 2).

W. A. B.
Oem van Wijngaarden.

Jonkheer Willem Oem van Wijngaarden, heer van Wijn-
gaarden, Ruygbroek en Werkendam, geboren te Woerden,
de laatste wettige mannelijke afstammeling van zijn ge-
slacht, kwam in 1693 als extraordinair raad van Ned.-Indië
te Batavia aan; op 16 Juni 1693 werd hem aldaar als zoo-
danig sessie gegeven op den eed in Amsterdam gedaan ;
op 8 Nov. 1.695 werd besloten hem ,,‘t ampt van advocaat
fiscael bij  provisie” te laten waarnemen; op 22 Jan. 1697
werd hij gouverneur van Amboina; op 10 Dec. 1700
werd zijn ontslag vandaar geaccordeerd; op 4 October
1701 werd hem geaccordeerd om te repatrieeren als
admiraal der retourvloot. Zoo ver zou het echter niet
komen, want op 14 November 1701 des voormiddags
te 11 uur overleed hij te Batavia, nadat hij geruimen
tijd bedlegerig was geweest, en den 16 Nov. 1701 om-
trent ‘t vallen van den avond werd hij met veel statie
op het Portugeesche kerkhof begraven. Een uitvoerig
verslag daarvan leest men in het Daghregister.  Zijn
wapen werd o. a. in den stoet gedragen door den opper-

1) Zij teekende: Cornelia  van  Dalem.
2) Deze Jacob de Oiiselaer  is dezelfde als Jacob Corneliszn.  de Gij-

seZa&,  met wien de stamleeka  in Nederlend’s Adelsboek 1914 aanvangt.
Uit diens tweede huwelijk werd een zoon  Nicolaas geboren, die iden-
tiek zal zijn geweest met bovengenoemden Nicolaes de Cijsekaet,  den
voogd der minderjarige de Gijselaer’s  te Oudewater.

koopman Jacob van Almonde.  Zijn lijk werd gedragen
door 7 kooplieden, 8 schippers, 4 luitenants, 1 onder-
koopman en 4 vaandrigs. In?+ plaats werd op 17 Nov.
1701 als commandant van de retourvloot aangewezen:
de schipper Harmen Voet.

Terwijl hij ,siekelijk  van lichaem te koy” lag, maakte
hij 13 Nov. 1701 een besloten testament, waarop notaris
A. Deldijm den volgenden dag de superscriptie stelde.
Executeurs test. waren mr. Jacob vaiz Dam, raad extra-
ord. van N. I., Juriuan Beek, burger te Batavia en
Abraham Quel ellerius,  waterfiscaal aldaar. In zijn testa-
ment verzocht hij begraven te worden in de grafstede
zijner voorouders te Werkendam. De armen van Wijn-
gaarden en die te Werkendam kregen een legaat van 300
Caroliguldens; zijn natuurlijke zoon Willem  Oem van
IVijngaerden, verwekt bg Anna Maria van Hongarie,
en geb. te Delft, kreeg 3000 Car. guld. en een lijfrente
van 200 idem, zoolang hij ongehuwd was. Legaten
kregen voortstijn zusters Jacoba  0. v: W., van Moer-
mont en Joalzna  Maria 0. v. \V., huisvr. van J a c o b
oan de Rijth,  heer van Woestwezel, alsmede de kinde-
ren van zijn over]. zuster Catharina Sophia  0. ‘0. W.,
die gehuwd was met wijlen Fred& van Liere, heer
van Soetermeer, t.w. Jr. Fredrik,  jr. Emmery, jkvr.
Dorofhea en jkvr. Jacoba Maria van Liere.

De heerlijkheid van Wijngaerden en Ruygbroek kwam
eerst aan zijn oudste zuster Jacoba vd. en na haar
dood aan zQn zust(er  Johanna Maria vd. en daarna
aan de zoons van zijn zwager Fred. u’an  Liere. Uni-
verseele erfgenamen waren zijn zusters en de kinderen’
van zijn overl. zuster. Voogden over zijn minderj.
erfgenamen werden Jacob uan Wassenaer, heer van
Duvenvoorde en \Villem  van Liere, heer van de beide
Katwijken. In Indië kreeg nog een legaat Jacobus
van Sprankhuysen, zoon van wijlen den onderkoopman
Martinus van S. en Adriana van Bruxel, over welken
zoon hij doopvader was geweest. Deze kreeg 1260 Car.
guldens.

13. v. T. P.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bary (de). (XLVI, 184). In ,Geschichte  des urade-

ligen Hauses Bary 1223-1903”  door Prof. Dr. Friedrich
Clemens Ebrard en Dr. Heinrich v. Nathusius-Neinstedt
(Frankfort a. d. M. 1904) komt onder de niet aansluit-
bare dragers van dezen naam op pp. 223 en 224 onder
nr. 16 voor: Daniel de Bury (niet onmogelijk de door
vrager bedoelde persoon). Hij komt als koopman uit
Bordeaux en wordt 11 Sept. 1702 burger te Amsterdam.
Hij was gehuwd met Barbara Boelhouwer en had bij
haar verscheidene kinderen. Wellicht is hij dezelfde als
Daniel de Bary (t.a.p. vermeld onder nr. 17), die 28 Mei
1733 begraven werd. Deze gegevens uit voormeld werk
zijn alle aan de fiohescollectie  der Waalsche Bibliotheek
te Leiden ontleend.

Berl.-Lichterf. Dr. STEPHAN  KEKULE v. STRADONITZ .

Berkhout  (Teding van). (XLVI, 131 en 138). Vol-
gens Elias I, 210, de Vroedschap van Amsterdam, huwt
te Amst.” 26 Febr. 1607 Jacob Claes  Syms  van Hoorn,
zn. v. Claes Jacobs Syms,  BurgemP.  van Hoorn 1593,
en Mary Dirksdr. van fieck.
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Deze Burgem’.  Syms is dezelfde als de aangehaalde,
gehuwd met Lucia Cornelisdr. van Berckhout.

Dat deze Syms ook in 1637 Burgem’. v. Hoorn zou
zin geweest, betwijfel ik ten zeerste. In 1637 was m.i.
Burgem’.  : Claes Jacobsz. Syms, gehuwd met Syije Jans
volgens onderstaande fragment-genealogie :

Jacob Claes Syms

Moeder Immetje Jans Groot.

Burgemr  en Schepen van Hoorn 1662-1567,
“r Hoorn 28 hg. 1567.

I
I

Jacob Syms
I

Claes Jacobs Syms,
1586-1634 Schepen,
Burgemr  en Gecomm.

X X
Mary Claesar. 1 .  Mary  Dirk&.  uan Neck.

/

2. Lucia  Contsdr. Bcrckhout.

Claes Jacobs Synas
Ex 1 la

Jacob Claes Synzs,
1 ô30-1637 Schepen, X Amst.  25 l?ebr.  1607

1637  Burpemr Lysbeth Claesar.  Hasselaer.
X Hoorn 4 Otit.  16%
Sytiera  Jans v. Hoorn.

Getuyge Jan Jansz. Groot ende Barber Jans Groot.
Amsterdam. A. M ERENS Az.

Bom, (XLVI, 187). In de Herv. Kerk te Goes en ook
te ‘s-Gravenpolder liggen grafzerken o.a. van Johan
Bom, heer tot ‘s Gravenpolder, schepen van Goes i_ 1613;
Jacob Bom, secretaris van Goes t 1628; Johan Bom,
secretaris van Goes t 1640. Wapen : doorsneden ; boven
3 bommen van rood op zilver; beneden 3 palingen
paalsgewijze  naast elkaar van goud op blauw.

Be kleuren zijn aangegeven volgens de Wapenkaart
van Smallegange.

In Oudelande is nog een grafzerk van Jan Jacob
Bomsz. t 1614.

Gedoopt te Hoorn als kinderen van Burgemr. Claes
Jacobs Syms 16 Oct. 1697 Edtge, 7 Deo. 1600 Jannetje,
6 Sept. 1602 Grietje.

Als doopgetuige van kinderen van het echtpaar Claes
Jacobs Syms en Stjjen  Jans komt voor Mary Claesdr.
,des kints grootmoeder van vaderszijde” o.a. 18 Mrt.
1632, 23 Juli 1634 en 2 Oct. 1636.

Uit dit huwelijk stamt ook Barguretha Syms, welke
4 April 1686 huwde met Dirk van Suchtelen en niet,
zooals kwartierstaten willen doen gelooven,  uit het echt-
paar Syms-Berckhout.

Gedoopt Herv. Kerk Hoorn 11 Dec. 1697:
Cornelis Berkhout  zn. v. Claes Cornelisz. Veen van Hoorn.
Prot. Nota.  Maaier te Hoorn.
12 Nov. 1670, huw. voorw. v. Ewout Beverwijck,

coopman en Qeertruyt Berckhout, geass. door haar vader
en moeder <Jan  Simonsz. Berckhout, out-schepen en
Qeertruyt Muertens  #root.

Breda. P. B INKHORST VAN OUDCARSPEL.

Blom.  (XLVI, IS+ Pieter Florist. Blom, Vice-Ad-
miraal van Holland en West-Friesland die volgens
opgave in XLVI, 136 huwde met Ludewine Teding  van
Berckhout, was in 16ó4 weduwnaar. Een volgend huwe-
lijk is althans opgeteekend in het Trouwboek der N. &. 0.
Kerk, Hoorn, Rijksarchief voor de Provincie Ndord-
Holland te Haarlem, No. 288e, als volgt:

Ingeteekend  18 July 1664.
Pieter Elorysz., Heer Vys Admirael, Wedenaer van

Monickendam, wonende op de Luyendyck ende
Immetje Jans Groots, Jongedochter van Hoorn, wonen-

de op de Haven.
Getrout van Ds. Schalkenius 2 Augusty 1664.
Verder vindt men in Doopboek van de Herv. Gem.

te Hoorn No. 277h,  eveneens in het Rijksarchief te
Haarlem bewaard, de volgende geboorte uit dit huwelijk :

Gedoopt 16 April 1666.
-&leynoutje.
Vader Pieter Florisz.  viso Admirael van Hollant end6

West Vrieslant.

Mij  is niet bekend of bovengenoemden aan de door
vrager bedoelden verwant zijn.

Nisse. A. VAN DER POEST CL E M E N T.

Bye (de). (XLVI, 187). De vader van Mr. Pieter de
Bye (gehuwd met Johanna uan Aken) was:

Rochus de Bye, geb. ‘s-Gravenhage 13 Feb. 1661, is
geweest apotheker, in 1719 regent van het Dol- en Pest-
huis in ‘s-Gravenhage, zie de Riemer, Beschrijving van
‘s-Gravenhage Deel 1, pag. 608 en Timareten, Verza-
meling van gedenkstukken in Nederland (Hollandsche
Editie) 11 pag. 291 en pag. 310, alwaar hij voorkomt
onder de hoofdmannen der Broederschap (Confrerie) der
apothekers te ‘s-Gravenhage, wier namen en wapens op

! het schoorsteenstuk geschilderd waren in de kunstzaal
van het gebouw Cosmus en Damianus te ‘s-Gravenhage,
gesticht in het jaar 1672 ten behoeve van het Coll.
Pharm., met een vers in het midden, gedicht door P .
de Bye liet (waarschijnlijk Mr. Pieter de Bye, advocaat,
gehuwd met Elisabeth 1 hierry).
Zie ook de Riemer deel 1 pag. 639. Bovendien was

hij diaken en ouderling der Remonstrantsche gemeente
volgens fragment-genealogie Hooft Graafland.

Deze Rochus de Bye overleed 26 Dec. 1732 en huwde
30 April 1684 met Alida ,van Schagen, geb. ‘s-Graven-

1 hage 10 Maart 1658, overleden aldaar 19 Mei 1727,
dochter van Cornelis van Schagen en Catharina Krabbe.
Hij was de zoon van Pieter de Bye en Cornelia Smout
en kleinzoon van Jacob de Bye en Maria Ruysch (ver-
meld in Ned. Patraciaat  AO 1913, pag. 88/89).

Een en ander is ontleend aan eene handschrift-genea-
logie van het geslacht de Bye, opgemaakt door Mr. Ja-
cob Thierry de Bye (1742-1847) en vervolgd door Mr.
Jan Qijsbert  Thierry de Bye (1814-1894).

‘s-Gravenhage. C. L. VAN DER B I L T.

Bye (de). (XLVI, 187). Mr. Pieter de Bye, geb. ‘s-Gra-
venhage 22 Nov. 1687, st. aldaar 19 Sept. 1749. Pro-
moveerde in de rechten te Leiden 12 Oct. 1708, werd
vervolgens advocaat te ‘s-Gravenhage. In 1720 poorter
te Zierikzee. Van 173&-1736  pensionaris der Stad Go-
rinchem en Buitenregent van het Weeshuis aldaar. In
1737 werd hij Schepen en in 1747 Burgemeester van
‘s-Gravenhage.

Zijne ouders waren Rochus de Bye en Alida van
Schagen.

Rochus de Bye, geb. ‘s-Gravenhage 13 Febr. 1661,
3 Regent van het Pest- en Krankzinnigenhuis te ‘s-Gra-

venhage, st. aldaar 26 Dec. 1732, tr. 30 April 1684
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Alida van Schagen, geb. 10 Maart 1668, st. te ‘s-Graven-
hage  19 Mei 1729. Hare ouders Cornelis uar1 Schagen,
st. te. ‘s-Gravenhage 1694 en Catharina Crabbe,  st. aldaar
12 Juni 1706.

Ouders van Rochus de Bye:
Pieter de Bye, geb. ‘s-Gravenhage 15 Mei 1629, meester

chirurg@, st. aldaar 19 Oct. 1661, tr. aldaar 26 April
1660 Cornelia S’mout,  geb. aldaar 23 Jan. 1630, st. aldaar
21 Juli 1704, dochter van Rochus Smout en Catharina
van Cfroerzesteyn.

Aerdenhout. T E . D E  B Y E  DóLLEarAN.

Drenth. (XLVI, 124). In de fichescollectie van het
Landsarchief te Batavia komen voor:

C’omY.  Teunissen D., kapitein 1630-1632.
Grietje  D. 1630.
W. B. v. T. P.

Hardewill.  Jan Heemskerk, geb. 10 Juli 1692 te Bot-
terdam,  sterft aldaar 14 Juli 1732, was 27 Nov. 1723
in tweede huwelijk getrouwd met Margaretha HardeG&
geb. te Rotterdam %6 Januari 1704, gestorven aldaar
21 sept. 1744.

Is er omtrent deze familie Hardezcill  iets bekend 4
Voerde zij een wapen, zoo ja, welk?

Milligen. FABIUS.

Ploos van Amstel-Rothe. Een beker in het bezit van
den Heer F. Mijnssen te Breda draagt als  opschrift :
,,Ter  zilveren hruiloft van Jacob Ploos yon Amstel e n
Sara Rothe gevierd 16 Febr. 1746”. Gevraagd gegevens
omtrent deze personen. Eerst,genoemde  is in de genea-
logiëu Ploos van Amstel uit Ned. Adelsboek en Ned.
Patriciaat niet te vinden. Mogelijk is hij een zoon van
Jacobus Ploos van Amstel en Margaretha Tol, wier zoon
Cornelis (1706-1775) een bet-overgrootvader van dan
Heer Mijnssen voornoemd is.

Haarlem. M. R. H. CA L M E Y E R.

De veronderstelling is juist. Zie Wapenheraut 1910,
pp.  440-441. RED.

Rappard (van). (XLVI, 191). De aldaar genoemde
van Rappard was een zoon van Heilirich  l~ilhelm,  voor-
komende in Ned. Adelsb.  1916, pag. 236, 1X.

Arnhem. J .  CREUTZ.

Selms (van). Te Zegveld  bij Woerden huwden op
21 Sept. 1732 “Arie van Selnas j.m. geboortig van Salt-
Bommel sig nu ophoudende Amsterdam en Elisabet  van
Heden j.d. wonende op den rhqn.”  In de doopboeken
van Zalt-Bommel  komt zijn naam echter niet voor. Wie
zijn zijne ouders, en wanneer en waar is hij gedoopt?

Nisse. A. v. D . POES~  CL E M E N T.

Slothouwer. (XLVI, 169). Hoewel geen antwoord op
de vraag, is het voor den vrager wellicht van belang
te weten, dat eene  oude familie der Rhön van dezen
naam reeds in de 160  eeuw zeer gegoed was te Neid-
hartshausen bij Dermbach. In deze familie ging de voor-
n a a m  Valtin, VValentin  sedert  1538 van geslacht  op
geslacht over. iians Schlotshauer,  schout te Bromhards-
hausen (bij Dermbach) zegelde in 1616 met een schuin-
rechts door een pijl doorboord hart.

Berlijn-Sleglitz. H E R M. FR T E D R. MAOCO.
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Stoeldraaier (Stoeldreyer). Alle gegevens omtrent
personen van dien naam, welke voorkomt omstreeks
1600 te Zwolle en Deventer, zullen op prijs worden
gesteld.

‘s- &. v. D. H .

Swieten (van)-Verbeek (3). Willem l:nn Swieten,  geb.
te . . . , sterft te Rotterdam 22 April 1762, trouwt
Anna Maria (Verbeek?). Hunne dochter Cornelia  Bas-
tiann van Sxieten,  geb. te Rotterdam 6 Juni 1742, sterft
te GenBve  16 Aug. 1773, trouwt Mr. Jean Afltoine  Chais,
geb. te ‘s-Grav. 4 Mrt. 1736, sterft 1813.

In mijn aanteekeningen  staat  in plaats van A. M .
Verbeek  : A. M. Aar tbeek. Ik meen dat het Verbeek
moet zijn.

Is er over deze familie Yerbeek  iets meer bekend ?
Voerde zij een wapen, zoo ja, welk?

Milligen. FABIUS.

Zelm (van). Wie kan mij genealogische g e g e v e n s
verschaffen betreffende den predikant Ca+ van Zelm,
van wien volgens het grafboek  van Someren op 4 Mei
1770 een zoontje Pieter Gerard werd begraven?

Nisse. A. v. D . PO E S T  C L E M E N T.

Onbekend wapen. Bij een mijner familieleden is een
wapenbord aanwezig, samengesteld uit vier wapens,
waarvan ik de volgende beschrijving heb. De kwartieren
zijn :

1. in goud een zwart huismerk, vergezeld van 6,
deels uitgewischte, zwarte figuurtjes, welke naamletters
geweest kunnen zijn.

2. doorsneden: 1. in zwart een zilveren uitkomende
ram met gouden horens en hoeven, 2. effen goud.

3. vermoedelijk Fabius, waarbij  echter de zwarte
halve adelaar ook op een goud veld staat.

4. in zwart een gouden hartschild met zwart kla-
verblad, het hartschild vergezeld van 8 gouden blokjes
(3. 2. 3). (Niet onmogelijk zou de beschrijving van het
wapen in 4 kunnen luiden: in zwart, bezaaid met gou-
den blokjes, een gouden hartschild met zwart klaverblad).

Het wapen heeft een aanzienden helm. Helmteeken:
als 1. Kan ik hierover nadere inlichtingen krijgen?

Milligen. F A B I U S.
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schicht0  eines Marschbauerngeschlechts im Krummhörn
(Kreis Emden) 1628 bis 1928. Aurich 1928.

Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denk-
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Het wapen der gemeente Huybergen
en zijne betrekking tot de Praemonstratenser Abdij

Tongerloo en de orde der Wilhelmieten.
door Mr. J. P. W. A. SMIT,

R i j k s a r c h i v a r i s  i n  N o o r d - B r a b a n t .

Het tegenwoordig wapen der gemeente Huybergen is
haar bij Besluit van den hoogen  Raad van Adel dd. 20 Febr.
1816 ,, bevestigd” en wordt alsdan beschreven: ,Het
wapen beladen van Lazuur met St. Huibert van Goud ;
is verzeld met twee wapentjes beide mede van Goud,
het eerste beladen met twee Bisschopsstaven van La-
zuur, het tweede beladen met 4 klaverbladen en een
leeuw mede van Lazuur”.

Bit de bijgevoegde afbeelding sub 1, ontleend aan
het Wapenboek der Nederlandsche Gemeentewapens van
Mr. W. J. B”. d’Ablaing  van Giessenburg, blijkt vol-
doende, dat het destijds geinspireerd is op het zegel
der voormalige schepenbank vau Huybergen, sub 2
hierbij gevoegd.

Het bedoelde zegel, waarvan het stempel, hoewel
zeer versleten, nog ten gemeentehuize berust en ver-
moedelijk uit het einde der l@” eeuw dagteekent, l)
kan als volgt beschreven worden. Het stelt binnen een
cirkel en onder een laat-gothiek baldakijn 0. L. Vrouw
voor, staande op een lossen grond, gekroond, op den
rechterarm het Christuskind met nimbus, met de linker
geleund of vasthoudende twee vóór haar op dien grond
geplaatste wapenschilden. Van deze wapens vertoont
het (heraldisch) rechts geplaatste een wapen, bestaande
uit twee gekruiste kromstaven, in het hoofdpunt ver-
gezeld van eene onduidelqke en moeilijk definieerbare
figuur. Het links geplaatste wapen is bezaaid met lelies,
met een vrijkwartier beladen met drie rechts gewende
wassenaars. Het omschrift luidt : sigillum scabinatus
de Huberghen.

De rechtsbeteekenis van dit zegel behoeft na het -
geen ik over dergelijke zegels reeds vroeger in het
tijdschrift Taxandria publiceerde, nauwelijks verklaard.
De schepenbank erkent nl. hare onderhoorigheid aan
twee personen of lichamen, vertegenwoordigd door hunne
wapens, en bovendien het patronaatschap der Moe-
dermaagd, hetzij direct, omdat zij de patrones der
parochie en gemeente, want beide begrippen gaan door-
gaans samen, hetzij indirect, omdat zij de patrones van
bedoelde personen of lichamen is.

De moeilijkheid ligt in de verklaring van beide wa-
pens. Het dorp Huybergen ressorteerde oudtijds onder
twee grondheeren, abt en convent van Tongerloo ter

1) Door de welwillendheid van den burgemeester der gemeente, den
heer J. P. J. van Agtmaal,  werd ik in de gelegenheid gesteld een
photographie te vervaardigen.

eenre,  die de meerderheid der schepenen benoemden,
en prior en convènf van’ Huybergen ter andere zijde.
Laatstgenoemd klooster der orde der Wilhelmieten wasin
het jaar 1278 op gronden der heeren van Breda en
met hunne medewerking gesticht. Bij de bekende deeling
dier goederen in het .jaar 1287 was Huybergen niet
onder het engere Land van Breda, maar onder het
Land van Bergen-op-Zoom gekomen, maar bij eene
p.aalscheiding  van het jaar 1336 bleek, dat de bezit-
tingen van het klooster en het gebied van zijne heer-
lijkheid zich bovendien over het aangrenzend eu van de
heeren van Breda en van Bergen onafhankelijke Land
va,n Rijen uitstrekten en wel over het gedeelte, dat
onder Esschen-Kalmpthout gelegen was, welke grond-
heerlijkheid sedert het jaar 1169 aan de abdij Tongerloo
toekwam. Na veel twist is in het jaar 1368 een accoord
tusschen Tongerloo en den heer van Bergen tot stand
gekomen, waarbij de rechten van de eerste op het be-

doelde deel van Huybergen onverkort erkend werden.
De grens bleek zelfs dwars door het erf van het kloos-
ter Huybergen te loopen 2).

Het zou dus geen tegenspraak behoeven uit te lokken,
zoo gesteld werd, dat van beide wapens het eene dat
van het klooster Huybergen, het ander dat der abdij
Tongerloo voorstelt, en inderdaad wordt het (heraldisch)
linksche - met eene geringe wijziging - gevonden op
een eind- 16de of 17de eeuwsch zegelstempel, hiernaast
sub 3 afgebeeld s), dat met een dergelijk kleiner thans
berust in het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie ter
plaatse, welka kostschool ‘in de voormalige kloosterge-
bouwen gevestigd is. Bij.nader toezien blijkt dit stempel
echter eene verrassing te bevatten, want uit het omschrift :
,sigillum  ordinis Sancti Guillielmi”, blijkt, dat in plaats
van dat van het klooster ‘Huybergen stempel en wapen
der orde zelve gevonden zijn,

Tot goed verstand volge hier eene schets der lotge-
vallen der Wilhelmietenorde. Zij werd gesticht door
Wilhelmus van Malaval,  die in 1167 overleed, maar van
de eerste jaren is weinig en slechts tegenstrtjdigs  bekend.
Ten tijde van haren bloei was zij  in drie provincies
verdeeld, de Toscaansche of Itallaansche,  waarin de
hoofdzetel, met 28 onderhoorige, de Fransche met 14
en de Duitsche met 17 kloosters of prioraten. Eerstge-
noemde schijnt vóór 1463 over gegaan te zijn naar de
orde der Augustijnen. Van de derde bleef door gelijken
uittocht alleen het voornaamste klooster Grevenbroek
over, dat bij de Fransche provincie gevoegd werd. Ook
deze laatste, voortaan de geheele orde vertegenwoordigend
en waarvan de meeste stichtingen in de Nederlanden
gevestigd waren, geraakte in verval en trok zich geheel
uit het Zuiden terug. Van de vier ten slotte  nog be-
staande kloosters werden in. 1784 door Joseph den lldo
drie, waaronder Beveren in Vlaanderen, dat sedert ge-
ruimen tijd als het voornaamste der orde gold, gesup-
primeerd. Het laatste klooster der Wilhelmieten Huy-
bergen is in 1847 opgeheven en de laatste monnik in
1879 overleden 4).

2) Het bovenstaande is ontleend aan de geschiedenis van het Wil-
helmietenklooster en van het Bissohoppelijk  Instituut Ste.  Marie te
Huybergen door eenige  oud leerlingen. 1906.

s) Door de welwillendheid van broeder Lambertus werd ik in de
gelegenheid gesteld dit zegel te doen photographeeren.

4) Zie hiervoor Geschiedenis van het Wilhelmietenklooster etc. als
boven.
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Men mag dus aannemen, dat bedoelde stempels langs
legalen  weg te Huybergen gekomen en daar achterge-
bleven zijn. Aangezien nu het daarop afgebeelde wapen
in het. schepenzegel van Huybergen den heer aanduidt,
volgt daaruit, dat prior en convent zelf strikt genomen
geene grondheeren waren of eigen bezittingen hadden,
zooals dit voor de abdij Tongerloo zal blijken, maar ten
behoeve der orde beheerden. De gift van het jaar 1278
blijkt dan ook geschied aan den Provinciaal (der Fransche
provincie) en de overige prioren en broeders der orde
tezamen.

Thans echter een nieuwe vraag : welke is de beteekenis
van dit wapen ? Het is duidelijk, dat het meest in het
oog springend deel, de leliën op het Fransche konings-
huis doelen ; het wapen is , wat men in heraldische
termen noemt: sem&  de France.  Maar ook het vrijkwartier
met de wassenaars is te verklaren, dank zij het zegel
van den provinciaal der Fransche provincie, dat in de
Nationale Archieven te Parijs  aan eene  acte van 1664
hangt en hier sub 4 gereproduceerd is 5). Het stelt den
H. Wilhelmus, staande in een laat-gothieke nis met
baldakijn voor, in de linkerhand een standaard, in de
rechter het boek met den orderegel en den linkervoet
op den helschen  draak. Het figuur is gewend naar links
naar een geknield8 biddende persoon, die den provinciaal
voorstelt. Onder den grond en de. banderolle, waarop:
,,sigillum domini  provincie Francie ordinis sancti Guil-
lielmi”, is een wapen, dat beschadigd is, al ziet men
nog, dat het eerste kwartier hetzelfde is als dat van
het Huyborgensch stempel. Het meest interessante van
dit zegel is echter, dat op den standaard duidelijk een
naar rechts gewende wassenaar en misschien in de plooien
nog 2 andere te zien zijn, m. a.w. dat de heilige, die,
vóór hij de orde stichtte, ridder geweest was, zijn eigen
standaard voert met zijn eigen wapen of wat men in
de lE+ of lGde eeuw althans daarvoor hield. Vergeefs
heb ik getracht de beteekenis van het wapen verder
te achterhalen, omdat zijn sterfjaar 1167 m.i. uitsluit,
dat Wilhelmus zelf het zou gevoerd hebben. Zelfs is
het niet onmogelijk,  dat het eene  16’Je eeuwsche  en
Fransche vinding is 6).

Zooeven bleek het wapen op het zegel van den pro-
vinciaal van 1664 slecht bewaard, waarom ik duidelijks-
halve sub 6 het geheel gelijke maar iets grootere  van
het contrazegel der zelfde acte afbeeld. Van dit ge-
vierendeeld schild stellen het eerste en vierde kwartier
geheel hetzelfde wapen voor met het verschil, dat de
wassenaars, zooals ook op het schepenzegel van Huy-

6) Een gipsafdruk hiervan evenals van dat sub 5 dank ik aan den
Directeur der Nationale archieven te Parijs.

6) Zooveel is zeker, dat de Reggente van het Archivo di Stato te
Siena.  in den omtrek van welke stad het hoofdklooster van S. An-
timo gelegen was, mij mededeelde. dat het wapen met de wassenaars
hem geheel onbekend is, niet-Sieneesch en hem zelfs niet-Italiaansch
voorkomt. In het algemeen wantrouw ik het voorkomen of de authen-
ticiteit van wapens van kloosters of niet-militaire orden. Misschien
doelt het op een verblijf van den stichter, gelijk zin leven verhaalt,
in het H. Land of strijd tegen de Saracenen. De moeilijkheid is des
te grooter,  omdat als stichter ook Wilhelmus, hertog van Aquitahie,
die een paladijn van Karel den Groote was en in 812 de Saracenen
zou verslagen hebben, en in het bijzonder Wilhelmus 1X, laatste
hertog van Aquitanië, die onder invloed van den H. Bernardus even-
eens monnik werd, beschouwd werden. Het wapen van dien laatste,
althans van zin land Aquitanië of van Poitou gelijkt echter, zooals
de bestuurder vsn het Departementale archief te Poitiers mij meldde,
niet op dat van Wilhelmus de Malaval.

bergen en dus zeer waarschijnlijk terecht naar rechts
g e w e n d  zijn. De overige deelen  van het wapen zijn
mij onverklaarbaar en doen trouwens hier weinig terzake.

Ook het wassenaarszegel is dus weder eene  juridische
formule, waardoor de orde der Wilhelmieten als be-
heerster der rechten van St. Wilhelmus, vertegenwoor-
digd door zijn wapen, in temporalibus hare afhanke-
lijkheid van den Franschen koning, of om het juister
uit te drukken, diens advocaatschap erkent.

Het vraagstuk, dat in den vorm van het (heraldisch)
rechts geplaatste wapen in het schepenzegel van Huy-
bergen ter oplossing wordt. voorgelegd, blijkt even inte-
ressant als het voorgaande. Want, zoo men stelt, dat
het  dat  der Praemonstratenser abdij  van Tongerloo
is, kan worden tegengeworpen, dat dit laatste, gelik
algemeen bekend, is  van goud met drie kepers van
keel. Frater Waltman van Spilbeeck in zijn geschiedenis
van ,,De Abdij van Tongerloo” etc. schrijft evenwel,
dat men het geschilderd vindt op tafereelen van het
begin der XVIde eeuw en dat hij betwijfelt, of het veel
ouder is 1). Men treft het dan ook op geene der in ge-
noemd werk afgebeelde zegels van onderhoorige  sche-
pen- of laatbanken, behalve op het 16de eeuwsche van
het laathof ter Elst s), aan .  Maar  daa ren tegen  t r ek t
mijne aandacht de afbeelding van een kromstaf op de
schepenzegels van Tongerloo en van Kalmpthout-Es-
schen,  beide uit de 16do eeuw Y),  hierbij atgebeeld sub
6 en 7 10) en dat rnii hier en in het bijzonder bij het laatste
op den goeden weg  zijn, bewijst dat op dat ;an Kalmpt-
hout-Esschen ook twee der vreemde figuren voor komen,
die op het zegel van Huybergen in gnkelvoud  en dooi
de conservatie van het zegel slecht definieerbaar  zijn
en dientengevolge in het wapen der gemeente Huy-
bergen de gedaante van een amandel hebben aange-
nomen. De Hooge Raad van Adel stond hier voor een
raadsel, waarvan hij de oplossing wijselijk uit den weg
gegaan is door het voorwerp in zijne beschrijving niet
te vermelden. De redeneering  verder opvattend, kan
men dus vaststellen, dat, aangezien de schepenen van
Tongerloo met een kromstaf, eene  lelie en eene roos,
d ie  van  Kalmpthout -Esschen  met  een  kromsta f  en
twee andere tot  heden onbekende figuren, waarover
nader, en die van Hnybergen met twee kromstaven en
eene  dier figuren zegelen, het gemeenschappeltik  ele- *
ment de kromstaf den gemeenschappelijken grondheer
vertegenwoordigt. Dit vind op eigenaardige wijze be-
vestiging in het oudste abtszegel van .1217-1226  van
Tongerloo l l), waarop 0. L. Vrouw met den kromstaf
is afgebeeld, en waardoor dus m.i. verzinnebeeld wordt,
dat ook de prelaat zine macht slechts aan 0. L. Vrouw
ontleent, welke de patrones is en waarschgnlijk  ook als
de ware eigenares van klooster en kloostergoederen is
te beschouwen.

Het voorwerp, dat zoowel, op het rechtsche wapen
van het schepenzegel van Huybergen als op dat van
Kalmpthout-Esschen naast den kromstaf gezien wordt,

7) Fr. Waltman van Spilbeeck ,,De abdij van,Tongerloo,  etc.” 1888
pag. 409.

8) Pag. 180 als boven.
Q) Pag. 156 en 160 als boven.
10) Ik dank de beide cliches aan de welwillendheid  vsn dr. A. Erens,

0. Praem.,  archivaris der abdij.
11) Pag. 103 als boven.
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is een toren, geli jk bij  onderlinge vergeli jking blikt
uit de sub 8 bijgaande afbeelding van dat der laatst-
g e n o e m d e  bank;-gedrukt op een< acte van 1611. en
bewaard in het Staatsarchief te Antwerpen l2). Op het
oudste zegel uit  de 16de eeuw is het voorgesteld met
een topkruisje, maar later zonder dit kerkelijk teeken.
Of het dus éen kerktoren, in casu die der abdij Tongerloo,
dan wel een burgerlijk monument, stel een symbool,
gemeensohappeljk  aan het Land van Rijen is, waartoe
beide banken behooren, moet in het midden worden
gelaten.

Resumeerende,  kan dus gezegd worden, dat de twee
kromstaven en den toren, die op een schild in het zegel
van Huybergen gevonden worden, noch het wapen van
Tongerloo noch zelfs strikt genomen een wapen in alge-
meenen zinvoorstellen; het schepenzegel van Kalmpthout-
Esschen is in dit opzicht den ook correcter door een
omtrek van kerkelijk ovalen vorm te gebruiken. Veeleer
is het eene kunstige combinatie van symbolen, waar-
door de onderhoorigheid zoowel van den abt als van
het convent van Tongerloo, of’ wellicht de saamgehoorig-
heid tot, het Land van Rijen wordt gemanifesteerd.

Rest nu de verklaring van het derde symbool van
het schepenzegel van Huybergen, het beeld der Moeder-
maagd, Ook dit geeft aanvankelijk eenige moeilijkheid,
omdat zoowel de abdij van Tongerloo, zooals trouwens
de geheele orde van Premonstreit, als het klooster van
Huybergen, waarvan hiernaast sub 9 het zegel is af-
gebeeld 13)  haar als patrones erkenden. De keus is dus
bezwaarlijk, zelfs indien men let op hetgeen fr. Van
Spilbeeck opmerkt, dat Tongerloo sedert het Fe kwart
der 13”” eeuw haar steeds een lelietak  in de hand geeft,
hetgeen op het bedoelde schepenzegel niet het geval is,
omdat men ervaart, dat ook de Wilhelmieten haar vaak
daarmede  afbeelden. Naar mijne meening doelt bedoelde
figuur echter  niet op de beide kloosters, die immers
reeds door hunne eigen symbolen voldoende vertegen-
woordigd ei& maar op de parochie Huybergen (die door
de Wilhelmleten  bediend werd) of, hetgeen destijds op
hetzelfde neerkwam, op de burgerlijke gemeente. Ik ben
tot die meening gerechtigd door de talrijke gelijke ge-
vallen bij de overige schepenzegels.

Nu die alles rechtgezet en verklaard is, komt het tegen-
woordig wapen der gemeente Huybergen pas goed in
een vreemd daglicht te staan. Want wat zal men van
het daarin officieel opgenomen beeld van Sint Huybert
zeggen, nog wel met een Christuskind op den arm. Er
is dus alle reden, dat zij de verbetering da,arvan  aan-
vraagt, bij welke gelegenheid ook de kleuren zullen
dienen herzien. Want ook deze vormen evenals de vorm
van het wapen een vraagstuk.

Leest men de beschrijving van het wapen aan het hoofd
van dit artikel door, dan zal men opmerken, dat alle figu-

11)  Ik dank de reproductie aan dr. Gielens  onder-stadsarchivaris te
Antwernen.

1s) H& zegel berust in het Algemeen Bijksarchief te ‘s-Gravenhage
en de reproductie werd mij door den heer J. Smit, commies aan ge-
meld archief welwillend bezorgd. Volgens opgave van den Direoteur
der Nationale archieven te P&js zij; van d:daar  berustende zegels
der Wilhelmietenktoosters de meeste met de afbeelding van 0. L.
Vrouw versierd; namelijk van den prior der Blanc Manteaux  te Parijs
van 1268 en van het klooster zelve van 1320, den prior van Val-Notre
Dame de Walincourt van 1373, 1465 en 1554 en van het klooster
zelve van 1465 en .den prior der proostdij  van Montrouge en van
Parijs van 1352.
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ren en voorwerpen van goud of blauw zijn en allicht zich
verbazen over de zeer verwonderlijken samenloop van om-
standigheden. De verklaring is, dat een gegraveerd zegel,
zooals het lSdeeeuwsche  van Huybergen, uitteraard alleen
vorm, geen kleur toont. Toen de Hooge Raad van Adel
aan de hand van dit zegel een wapen moest samen-
stellen, dus van eene  voorstelling in relief  eene gekleurde
moest maken, heeft hij in zijne  verlegenheid daarvoor
de rijkskleuren goud en. blauw genomen, onbekend als
hij  was zoowel mee de lokale gebruiken als met de
geschiedenis der beide daarin geplaatste wapens.

Men komt hier op een moeili jk terrein.  Wat het
locale gebruik, waarop ik hier zinspeel, aangaat, laat,
zich de vraag aldus formuleeren: stel, dat de gemeente
Huybergen uit  zich zelf er toe was overgegaan het
zegel van hare schepenbank, ongeacht den afkomst en
beteekenis  der samenstellende deelen,  tot haar wapen
aan te nemen - wat zij nimmer gedaan heeft - en
dan liefst nog in een tijd, dat deze zaken en wapen
levender  waren dan in het begin der lgdo eeuw, welke
kleuren zou zij dan hebben aangenomen?

De vraag is  inderdaad subtiel  en - laten wij er
eerlijk voor uit, komen -
te lossen.

nooit geheel overtuigend op
Men kan hier slechts afgaan op hetgeen de

tijd- en landgenooten gedaan hebben, aannemend, dat
deze op redeli jken .grond handelden. Echter zijn be-
bedoelde landgenooten - ik bedoel de overige ge-
meenten uit het Land van Bergen-op-Zoom, behalve
enkele - niet tot een eigen wapen gekomen en die
enkele wapens, zooals bijv. dat van Oudenbosch, ver-
toonen  geen kleur behalve dat der hoofdstad Bergen
zelve, dat van keel met drie zilveren of witte Sint
Andrieskruizen met oen aocessoir driekoppig bergje van
sinopel is. Bedoeld driekruizenwapen is dat van zijne
heeren, in den grond der zaak hetzelfde als dat der
heeren  van Breda, wier landen vóór het jaar 1287, als
gezegd, vereenigd waren. Laten wij de blikken nog
wijder over het, Brabantsohe land gaan, dan treft ons
de groote meerderheid der rood-witte wapens. Om kort
t e  gaan : ik schreef daarover reeds vroeger in dit
zelfde tijdschrift naar aanleiding van het, wapen en
de vlag van Noord-Brabant, waarbij ik als mijne meening
te kennen gaf, dat de landskleuren van Brabant inder-
daad  rood  en  wi t  - en niet,  gelijk men algemeen
denkt, goud en zwart - geweest zijn 14). Dit beteekent
dus, dat de gemeente Huybergen, ware zij voor de
vraag gesteld, waarschijnlijk diezelfde kleuren zou ge-
kozen hebben, zij het uit saamhoorigheid met het overige
deel van het Markiezaat, met het derde kwartier van
Brabant, waarvan de hoofdstad Antwerpen, bij weike
men dezelfde kleuren kan opmerken, of met het geheele
hertogdom.

Dit rood-wit  betreft  echter alleen de figuur van
0. L. Vrouw met het kind en het wapenveld, want de
kleuren der beide kleinere wapens dienen op zichzelf
beschouwd. Uit hetgeen fr. Van Spilbeeck, zooals boven
gezegd, omtren t  he t  wapen  van  Tonner loo  schriift.
ublijk;, dat de kleuren de; abdij in het ‘begin  der l?_ìde
eeÜw rood en goud waren, zoödat deze zelfde zonder

14)  Vergelijk het artikel van dr. J. Cnrelier, Le drnpenu  de la Bel-
gique in Bulletin de la classe  des lettres  etc. 5” serie Tome X111,
1927.
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bezwaar voor het rechtsche wapen van het weinig ouder
zegel van Huybergen gebruikt kunnen worden. Het
linksche wapen geeft meer moeite, omdat de kleuren
van het eigen wapen der Wilhelmieten onbekend zijn. l 5,
Echter vernam ik, dat de deuren van het klooster Huy-
bergen oudtijds wit en blauw geschilderd waren, 16)
hetgeen mij de vrijheid geeft om dezelfde kleuren voor
het vri jkwartier van bedoeld l inksch wapen aan te
nemen. Dat het wapen zelf  van azuur,  bezaaid met
gouden leliën, is, spreekt vanzelf.

De beschrijving van het wapen der gemeente Huy-
bergen zou dus als volgt kunnen luiden: van keel met
de gekroonde beeltenis van 0. L. Vrouw, op een grond
en in een gothieke nis met baldakijn, op den rechter
arm het Christuskind, alles van zilver. De figuur houdt
voor het li,jf naast elkander twee wapens vast, steu-
nende op den grond. Het rechtsche wapen van goud
met twee schuingestelde elkander kruisende kromstaven
met de kromming naar buiten en in het hoofdpunt
een toren met helm en topkruis, alles van keel. Het
linksche wapen van azuur, bezaaid met leliën van goud,
met een vrijkwartier van azuur, beladen met drie rechts-
gewende wassenaars van zilver.

Ik hoop thans bewezen te hebben, dat het wapen
der bescheiden gemeente Huybergen in belangwekkend-
heid voor geen ander behoeft onder te doen, omdat
daarin bewaard zijn gebleven eene eigenaardige her-
innering aan de Praemonstratenser abdij Tongerloo en
niet minder het wapen der voormalige orde der Wil-
helmieten. Het is wel niet meer van dezen tijd, dat
men zegelkunde en heraldiek onbeduidend acht, maar
nog te veel worden zij als zaken van ornamentiek en
feitelijk nooit als zaken van rechtssymboliek beschouwd.
Op deze leemte de aandacht te vestigen was het voor-
naamste doel van deze studie.

Hervormd Trouwboek te St. Michielsgestel,
in afschrift medegedeeld door H. H. VAN D A M.

Dit trouwboek, loopende over de jaren 1731-1745,
is over het algemeen niet nauwkeurig bijgehouden. Het
jaartal  1740 is  genoemd, doch inschrijvingen komen
daarvan niet voor. Bij het lexicographisch rangschikken
bracht ik de K op de C en de Z op de S. Vele personen van
St. Nichielsgestel zijn te Den Dungen  getrouwd; de
predikant scheen nu eens in Den Dungen, dan weer in
St. Michielsgestel te doopen,  trouwen en preeken.  Het
doopboek van Den Dungen is gepubliceerd door den
Heer N. G. Wildeman in ,De Wapenheraut”, 1902, bl. 346.

1732 30 November Johannes Janssen van der Aa
Woutherijn  Matthijssen van Osch

1744 16 Augustus Johan Christoffel Abke
Hendrina Jacoba  Roessing

1731 2 .December  Jan Janssen de Bever
Willemijn Gijsbert Theunisse van
Oirschot

15)  Onderzoekingen in de bibliotheek van het Groot Seminarie val
het bisdom Breda te Hoeven, waarin een r$r verlucht handschrif
der orde en van Huybergen afkomstig eoÜ berusten. hebben geel
resultaat opgeleverd.

16)  Volgens mededeeling van broeder Lambertus.

731 4 Juni

744 28 J u n i

744 29 November

743 4 Augustus

739 21 J u n i

746 21 Februari

746 21 Februari

731 22 April

739 21 Mei

731 12 Februari

744 16 Februari

739 26 Januari

743 24 Februari

744 26 April

743 24 Februari

744 22 November

744 28 Juni

738 12 October

,731 21 Januari

,739 8 Februari

,739 8 Februari

.733 10 Mei

743 24 November

739 8 Februari

1743 4 Mei

~743 4 November

.732 28 September

1743 20 Januari

1744 26 Januari

1738 26 October

1733 3 Mei

Lowijs van den Boer
Jenneke Gljsberts Spiering
Huybert Eqmers  Boeren
A n n e k e  Wiilems van Berkel

Huyber t  Adr iaans  Bogaar t
Maria Willems van der Pas
Wouter Hendrik Bosmans
Cathalijn Hendriks Verkuylen
Lambert Willems van den Broek
Geerdine Corstiaans van Overbeek
Cornelis de Bruyn
Catharina Hendriks van de Lan-
gebergh
Anthony Hendriks Casteleyn
Willemyn Janssen Verstegen
Jan Janssen Casteleyn

Claaske Willems Bogaerm
Pieter Janssen Casteleyn
Hendrine Andries Roelofszen
Geert Geerts van Gasteren
Eeken  Anthony’s Aarts van Over-
beek
Adriaan Willebords Clomp
Johanna Eymerts van Hanne
Jan Klaas Compeer
Maria Dirk Jacobsen  den Otter
Geert Nicolaas de Cort
Marie Andriessen
Jacoby Jan Co..  . .
Johanna Maria Cluytmans
Jan Peters de Kroon
Theuniske Hendriks
Godefrid Damen
Marie van Kasteren
Nicolaas Dirks van der Donk
Helena Adriaans van Commen
Paulus van der Dussen
Geertruid Hendriks van den Berg
Adriaan Eykemans
Lijsbeth  van der Kant
Hendrik E+kemans
Willemyn Goossens van der Aa
Cornelis Jan Klaas Eymers
Maria Jan Damen Schellekens
Gijsbert Jeroone van Grintsven
Pieternelle Adriaan Goossens
Aart Janssen Groenendaal
Jenneke Goossens
Cornelis Franssen  Haerwasser
Hendrine Spierings
Peter Franssen Haerwesser
Berber van de Mevendonk
Dirk Eijmers van Hanne
Annemie  Hendricks Timmermans
Hendrik Havermans
Gosiline Molemakers
Françis Peters van Hees
Hendrine Janssens  van de Sande
Jan Aarts van der Heijden
Adriaantje Leenderts van Hees
Arnoldus Corstiaans van Hilsdonk
Marten Peters van de Ven
Dirk Paulussen van den Langenberg



1744 28 Juni

1742 6 Mei

1731 23 September

1732 8 Jun i

. 1732 27 Januar i

1744 18 October

1743 10 Februari

1732 6 October

1732 20 Januari

1732 12 October

1730 22 Januar i

1732 6 October

1744 21 Juni

1743 7 Ju l i

1745 17 Januari

1732 8 Jun i

1744 3 alei

1741 12 Februari

1744 19 Ju l i

1739 8 Februari

1741 26 November

1732 2 Maart

1739 13 September

1742 19 Augustus

1738 28 September

1738 23 November

1742 30 September

1741 26 November

1732 12 October

1744 16 Maart

It
1

1

1

1

1

.
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daria Aarts van der Heilden
?ieter van de Langenberg
Anthony  de Bas
?icolaas  Janssen van Lieshout
daria Peters van Schijndel
racobus  Mans
Margaretha Heuvel
Jan Mans
?etronella  van Bonsel
Anthony va’n de Mevendonk
9endrina  Janssen van Grinsven
Willem Hendriks van den Oetelaer
zmmerins  Jans van de Sande
zeert  Janssens  den Otter
Iatharina  Smulders
Anthony Peters van O-verbeeck
Jathelijn Janssen Casteleijn
4driaan Willem Pennings
Uaria  Anthony van de Weerde
Jan Sijmen Pennings
Maria  Franssen Verkuyk
Willem Penninx
Maria Gijsberts van Oirschot
Dirk Peters
Alegonda Geerts van Empel
Joseph Peters
Petronella Dirks de Weert
Jan Heijligers  van der Plas
Jenneke Hendriks der Kinderen
Hend. Jan Thijssen  van de Rasdonk
H e n d r i n a  A d r i a a n  Joosten v a n
Heeswijk
Peter Roelfs
Heijltje  Hendriks van den Dungen
Aart  Francis  van Rooy
Janneke Lambets van Liemt
Peter Janssen van Roy
Marie Peter Wouters
Andries Huyberts van de Sande
Cathary Wouters de Bresser
Cornelis Schellekens
Jenneke Jans Venrooy
Nicolaas Schellekens
Cristina Dirk Wouters
Jan Drissen  Schuurmans
Jennemie  Willems van  Liempt
Jan Lambert Schuurmans
Johanna Adriaans Lowijssen
Thomas Janssen van Schijndel
Jenneke Paulussen van den Lans
genbergh
Leendert Janssen van Zeelant
Marie Huyberts van de Merendonlj
Cornelis Willem Smoors
Helena Delis van Leeuwen
Johan Cornelisse  Soetens
Anna Helene  van den Boom
Hendrik Anthony Spierings
Jenneke Matthijssen van den Heuve
!!&$k Frenssen  van der Stapper

. . . .
Gerard van der Steen
Jenneke  Di rks  van  ROOI

.741 12 Februari

,739 8 Februari

.741 6 J u l y

.741 6 J u l y

.744 26 Januari
1743 6 October

1737 6 Mei

1731 13 Augustus

1738 26 Mei

1741 12 Februari

L733 18 Januari
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Jan Huyberts Ströck
Ariken  Janssen van Nistelroy
Willem Tiebos
Alegonde van Zeelant
George CornelisLavasseur  de Cognee
Marquis de Thouars en
Willemina Ermgarde Duca  du Tour
Hendriok  Janssen Timmermans
Jan Jansse van de Ven
Hendrine Lamberts
Anthony Hendriks van Venrooy
Jenneke Jansen van Hees
Gooyaart Anthony Verhagen
Marie Jan Huybert Cuypers
Ruth Dirks van Vessem
Anne Marie Hendriks Meeuws  Ver-
kuylen
Gerard Anthony van der Wierden
Marie Jacobs van den Broek
Jan Hendrik Willems
Anna Maria Adriaans van de Ven

Bijbelbladen Tiedeman en Nagtglas,
met eenige  toelichtende noten medegedeeld door

M. G. WI L D E M A N.

1 6 7 6  d e n  6  desember  ben ik Arent Iiedenlaja  m e t
meyn huysvrou Grietye Bos getrout.

1677 den 28 september is onse eerste dogter  &etye
l’iedeman geboore  savons de kloek  9 ure.

1677 den 3 october is  onse eerste  dogter  Grietye
liedeman  savons  de kloek H_ elf in de here  g e r u s t .

1679 den 29 october is meyn tweede dogter Qrietye
Tiedeman  geboore savons de kloeke 4 ure.

1681 den 8 november is meyn tweede dogter  Qrielye
T i e d e m a n  inde here gerust savons  onttrent de kloek
11 ure.

1682  den  28  yu ly  i s  meyn 3  dogter ïUapregl.ietye
Tiedeman 1) geboore smoerregens  de kloek onttrent 8 ure.

1684 den 14 feberiwari is meyn 4 dogter  Breghye
liedeman geboore smorregens  de kloek onttrent  8 ure.

1700 den 27 feberiwari inde heere gerust.
1686 den 23 november is meyn veyf’de  dogter Nel-

letye Tiedeman geboore snags de kloek + twe ure.
1700 den 30 october in de here gerust savons ont-

trent + elf.
1687 den 1 desember  is myn eerste soon Matleys

Tiedeman geboore smoerreges de kloek 8 ure.
1688 den 29 december is meyn 2 soon Gewet Tie-

deman  geboore de kloek 10 ure.
1690 den 22 october in de heere gerust  smorreges

de kloek 8 a 9 ure.
1691 den 13 Jannewari is men sesde dogter  Yohanna

Tiedeman geboore smorgens  de kloek 9 ure.
1692 den 14 septembris  is  meyn 3 soofi Loeniijus

l’iedeman  g e b o o r e  geboore  smiddag  onttrent  de kloek
een uur.

1692 den 8 desember in de here gerust smorregens
onttrent 8 ure.

1) Deze huwde 24.1.1712 met Jan Nrtgtglas  (1683/84-1749).  - Zij
overleed Naarden 8.10.1729.



6.
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8.

Behoort bij Maandblad ,,De  Nederlsndsche Leonw”, No. 8, Augustus 1928.
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1693 den 21 desember is  meyn 7 dogter  Catt&a
Tiedemarz  geboore savons de kloek 4- tien.

1699 den 2d yuli inde heere gerust .
1696  den  1  yannewar i  i s  meyn  8  dogter  ElisaOel

Tiedeman geboore smorregens de kloek  f vier.
1714 den 9 Maert  is  meyn vrou Griefje  Bos inde

heere gerust out seynde geweest den 1 feberiwari 1714
agt en veyftig ijaer.

1653 den 1 yuli ben ik Arent Tiedemala  gedoopt.
D e  k i n d e r e n  v a n  Mat+ Yiedemnn z y n  g e w e e s t :

Johanna, PouIus, Jacobus, Nicolaàs,  Geertruy, Gerard,
Johannis en Arnoldus  waar van de 2de, vierde en vyfde
overleden zyn, de laatste is niet bekent of hy leeft, is
na Engeland vertrokken.

Dit is geschreven door my in het jaar 1797.
(get.) J. J. Nagtglas nu Rynink 2).

De Famielje van myn moeders cant is geweest ,7ncoO
Rauesteyn en Johanna Laugeueld myn grootvader en
grootmoeder, heeft gehad 1 dogter  Cornelia Johanna
Rauestep 3) e n 1 z o o n  Hewdrik  4) 1Znvestey~a  w e l k e
overleeden is 27 desember 1796. Jacob  Ravesteyn
heef t  gehad  2  b roers  genaamd Johnnnis  “) en Helt-
drikus 6) bijde overleeden en 3 dogters 7) genaamt Cor-
Iaelia, Cutrinrc  en E/isabet,  ook alle over leeden .  - Van
Heladrìcus  Ravesteyn zyn nog 2 kinderen in leeven
Hendrik Willem en Jacob Jan, de andere zijn overleeden
waaren genaamt Cornelia, A111an, Pozrliraa 1 Blisabet Ca-
trina, Berend Jan.

De zoon van Jacob Jan is te Utrecht getrouwt met
Corgzelia  de ll’olf, heeft 4 kinders, 1 zoon en 3 dogters.
Mijn mans ouders zijn geweest Gerard Rymink, Trìjn-
tje Jans V i s s e r , getrouwd te Purmerend 1733, vader
is overleeden in April 1769 en moeder in Augustus 179ö.

D e  k i n d e r e n  Wigbodus,  IIermanus  en de 2 lingen
Jan Hegadrik  en Alana E l i sabet  is getrouwt g e w e e s t
met David van Haftela,  heeft nagelaten 2 kinderen.

Jacoba Maria geboren 8 November 1771 en Geertruyda
Catrina geboren 6 September 1774.

Wigboldus is getrouwt geweest dog overleden zonder
kinderen.

Hermanus  is getrouwt met Marytje Nuhout, heeft 2
zoons gehad genaamt Gerard, die getrout is met Fem-
metje  Nuhout, hebben tands 6 kinders A.alije, Hermanus,
Jacoba, Jan Helidrikse  (overleden) en Joaclaim;  de jongste
zoon was genaamt Nicolaas, qaar  is overleden.

Op den 24 January 1712 ben ik Jala Nagtglas 8) met

9 Dit is Jacoba Johanna Nagtglas (1739-1812) gehuwd met Ds. Jar
Hendriks Rynink, t in 1814 te Utrecht als rustend predikant. Vgl
noat 14.

J) Leefde 1715-1779;  huwde Cornelis Nagtglas Jzn.  (1.723-1753)
4) Geb. 30.3.1712, prom.  te Utrecht en + Rijswijk (Z.-H.) 16.1 t.179f

ongehuwd; was van af 30.3.1751  schout en secretaris van Rijswijk
en vermaakte zijn vermogen grootendeels aan kerk en armen ald. -
Op 30.3.1790 schonk bij stukken voor ‘t Avondmaalzilver (vgl. o.a
mijne Proeve van inventarisatie van het Kerkzilver aanwezig bij dc
Ned. Herv. Gem. in Nederland, 1908). - Een gedenkbord versier1
de kerk en werd een paar jaar geleden grondig gerestaureerd.

5, Johannes R. werd schepen te Rotterdam en tr. 17.2.1718 BIaric
de Vos.

6) Hendrikus R. (1693-1749) stud. Leiden 1709, pred. achtcreenv
t,e Bennekom, Wageniogeu  en Zwolle. Hij tr. Alidn Anna Royer. -
Zijn portret door Houbraken naar H. Borcb, 1726, gaat in prent uit

7) Lees z u s t e r s .

8) Volgens familie-aanteekeningen moet bij geboren zijn te Kaarder
in 1683 of ô4. Noch aldaar, noch te Muiden of \Veesp is zijn dool
evenwel  geregistreerd. Hij was de jongste zoon uit het echtpaa
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Margreta  T iedeman 9) dogter  van Arent Tideman in
len name des Heeren  tot Naarden in de Nederduitsch
gereformeerde  kerke getroud.

Op den 19 January 1713 zijnde donderdag snagts
Jen halff twaalff uyren is geboore onse eerstgeboore
óoon en genaamd Cornelis  gedoopt tot Weesp.

Den Wo October 1729 des smorgens omt,rent  Y uuren
.s myn seer lieve en dierbare vrou bl urgreta  Tiedemala
:met welke ik en zij met mijn altoos met de tederste
liefde geleeft  hebbe) voornt, in het 488te  jaar van haar
levenstijd gerust.

Den 23 December 1749 is overleden vader Nugt-las  10).
Op den 30 October  1736 ben ik  G’or1aeli.s  niccgtglas

7was.z.  ll) met Cornelia Johanna Ba~*esteg~a  12)  dogter
van  Jacob  Raves teyn  in  den  name des  Heeren  tot
Rotterdam in de Nederduitsche gereformeerde kerk
getrouwdt.

Op den 24 September 1737 sijnde dingsdag snagts
ten half twaalf uren is geboren onse eerstgeborene zoon
en genaamd ,lohaganes 1”) gedoopt te Amsterdam in de
Westerkerk door DB. Steenwinkel op Vrijdag den 27
Septemb(er).  -

Op den 19 January 1739 zinde Maandag smorgens
tusschen half negen en half thien uren is geboren onse
dogter  en  genaemdt  Jacoba Johanlaa  14) gedoopt  to t
Amsterdam in de Nieuwezijdskapel door Ds. Johannus
Esgers op Vrijdach zijnde 23 Jan.

Op den 11 october 1740 zynde Dinsdag smorgens
omtrent seven  uuren is geboren onse dogter en genaamt
Margaretha, gedoopt tot Naarden door Ds. Petrus Schre-
gaTdus op Woensdag synde den 12 October; dewelke
tot onse groote smerte is overleden den 24 April 1742
smorgens tusschen 6 en 7 uren.

Op den 18 January 1742 synde donderdag smiddags
de clocke omtrent half een uur is gebort;n  onse zoon
en genaamt Hendrik,  gedoopt tot Naarden door Ds.
Petrus Schregardus, op Sondag synde den 21 Jan. Dese
ons zoon Hendrik is .tot onse smerto overleden den 6
feb. snamiddags omtrent vier uren.

Op den 17 Decemb. 1744 synde Donderdag smorgens
circa half elff uren is onse zoon geboren en genaamt
Cof=faelis  gedoopt te Naarden den i10 Decemb .  1744
door Ds.  Petrus Schregardus synde Sonda.g, dewelke

Cornelis Gerrits Nagtglas en Annetje Cornelis Hagen en wordt als
zoodanig genoemd in de boedelscheiding van dit echtpaar i. d. 10 Nov.
1.718. Jan Nagtglas werd tot notaris te Naarden aangesteld 4 Mei
1709 en werd later burgemeester en trosorier  aldaar (1749)

Q) Geb. 28 Juli 1682, dr. van Arend en Grietje Bos en wede van
Lambert Houtwyck.

10)  Met andere hand bijgevoegd. Hiermede wordt bedoeld Jan
Nagtglas in noot 1 vermeld. Hij werd begraven den 29 Dec.

11)  Hij was de eenige eoon  van voornoemden Jan Nagtglus e n
werd te Weesp gedoopt 22 Jan. 1713. Annvnnkel~k  koopman te
Amsterdam was hij later eveneens burgemeester te Naarden. I1i.j
bezat uitgestrekte eigendommen in Gooiland, bleekcrijen, zandcrij~~n
en o.a. de hofstede “De Stolp”.

19) Zij leefde 1715-1779;  haar moeder was Johanna (van) Lsngcreld.
18) Hij overleed 21.9.1761; was te Utrecht in de Rechten gepromo-

veerd cn bewoonde de buitenplaats De Liesbosch aan den Vaartscllcn
Rijn bij Utrecht.

14) Leefde 1739-1812 en huwde 235.1771  Jan Hendriks  Rynink
uit Purmerend; predikant achtereenvolgens te Scllellinkwoude  on
Bergen-op-Zoom, daarna rustend pred. te Utrecht alwaar hi,j in 1814
overleed. Hij verkreeg door erfenis een aanzienlijk vermogen afkomstig
van een Jan Hendrix in Curagao.  -DJ. Rynink was  zoon vsn den pres.
schepen te Purmerend en koopman Gerard Rynink geb. te Curaçao
in 1710, en van Catharina Jans Visser. Vgl. voor Gera1.d R. Xederl.
Jaarboeken 1759, bl. 440 en 1766, bl. 652.
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is overleden tot ons groote smerte den 16 Naart 1746
savonds omtrent tot 6 a 7 uren.

Op den 3 Feb. 1763 synde Zaterdags avond omtrent
negen uren is onse zoon geboren genaamt Hendrik 15)
gedoopt den 7 Febr. door Ds. Harmanus van Loo synde
Woensdag.

1763 den 3 Augustus is mijn tedergeliefde Egtgenoot
Conaelis  Nagtglas Janstn le)’ in den ouderdom van 40
jaar des avonds om half seven uuren tot mijn groote
droefheydt overleden en begraven den 9 Augustus 1763.

Op den 19 September 1758 is mijn oudste soon Jo-
hannis Nagtglas 17) getroud met Juffrouw Jacoba Ver-
steeg in de Geerte  kerk door domine Jacobus Tideman,
predikant te Avenhorn en Groshuyse.

Op den 7 Juli 17&9 is myn soons vrouw bevalle
van een soon die genaamt is Cornelis Hendrik is ge-
doopt op Woensdag den 11 July 1769 door Ds. Jacobus
Engel in den Domkerk

op den 3 Ney 1761 is mijn soons vrouw bevallen
van een soon des smorgens om half 9 uuren  en is
gedoopt des Swoensdags avond door Ds. de Beveren
en is genoemt  Hendrik Willem.

Op den 21 September 1761 is mijn soon Johannis  l s)
Nagtglas overleden, de weduwe weer getroud in July
1762 met  J .  J .  Racesteyn lg) en heeft bij dese man
haar eerste kint gehad in Augustus 2O)  1763 twelk ge-
storfo is in September sl) 1763 twelk de naam gehad
heeft van Hendrilws  Ravesteyn.

Het tweede is geboren in Augustus 22) 1765 en is
genoemt Jan Everaard  23).

Cornelis Hendrik Nagtglas is overleden den 6 Maart
1767 24).

[De origineele  bijbelbladen berusten in het familie-
archief Nagtglas Versteeg, thanste ‘s-Gravenhage].

Aanteekeningen uit een Bijbel betreffende de
geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens,

medegedeeld door Mr. J. TONCKENS.

In het Maandblad van ,De Nederlandsche Leeuw”
van ló Augustus 1914 (XxX11  243-246) heeft Mr. W.
Lunsingh Tonckens aanteekeningen gepubliceerd, voor-
komende in een bijbel der familie Tonckens, welke bij-
bel in het bezit is van den heer W. Lunsingh Tonckens
te Assen. In een anderen bijbel, achtereenvolgens in

_
Is) Hij promoveerde te Utrecht in de beide Rechten 20.4.1773 en

werd 12.11.1775 aangesteld tot Schout van Naarden en Stedehouder
van Gooiland. In 1788 week hij uit naar St. Omer,  trad vervolgens
in dienst hij het Légion  Batave waarbij hij den rang van kapitein
bekleedde. Hij overleed ambteloos te Naarden 13.1.1797. Den 23.7.1773
wuiq hij gehuwd met Aletta Maria Klad (1753-1824) dr. van Hermanuc
(1724-1792) secretaris v. h. Kapittel van St Jan te Utrecht en Jo.
hanna  Prancina van Oort. ex matre  Rotteveel.

is) Dit betreft de burgemeester van Na,arden  Cornelis Nsgtglas
ged. Weesp 22.1.1713 (zie noot 4j gehuwd Rotterdam 30.10.1736 met
Cornelia Johanna Ravesteyn.

rrj Zie noot 6.
1s)  Volgens ander bijbelblad 19 Juli van dat jaar.
‘9) Jacobus Johannes Ravesteyn.
3”) Volgens ander bijbelblad 19 Juli 1763 gedoopt in den Dom door

Prof. Bnrman.
91) Volgens id. den 20.10.1763 begraven in de Catharinakerk.
23) Volgens id 20.7.1765 en den 24 d.a.v. ged. door Ds. de Beveren

in den Dom.
9s) Hij werd bouthandelaar te Utrecht en tr. C. de Wolff.
$4) Zie hierboven; was geboren 1759,

het bezit geweest van de families Struuck, Lunsingh
3n Tonckens, thans in het bezit van Mr. N. A. Tonc-
Irens te Wassenaar,  komen de navolgende aanteeke-
ningen  voor? welke de aanteekeningen, voorkomende in
len eerstvermelden bijbel, aanvullen :

1647 Den-1-Decemb. : troude Ick Johan Struuck met
nijn Nicht Joffer Miehelina Cuingnet binnen Dickeninge.
lti48  Den-7Sept.  omt ren t - I I -u i ren  des  nachts w i e r t
Antoni  Lode~wyck  geboren.

1660 Den-9-July savonts omtrent-b-uiren is geboren
Lo.yse Maria.

1662 Den-26-Novemb: is geboren Jüdit Hester om-4-
h b-uiren ‘t savonts, en is gestorven den-26-January-
1663 ande termijnen drie dagen gelegen hebbende.

1664 is Judit Gertwit  geboren op den-16-Janua: om-
trent-4-a-b-uiren  des avonts.

1666 den-3-Jan : is Mechtelt geboren om vier a-b-uiren
des avonts.

1666 den-22-April is Aztechtelt  overleden om-4-uiren
smorgens, nae dat sy van Donderdacb tot Dingsdach
in swaere terminen  hadde ge legen .

1667 den-13-Augusti tusschen vier a vijf uiren des
morgens is  geboren onse twiede soon, Wie,. P1lil@s ge-
n a e m t ,  ende i s  ges to rven  ande spruu, e n  t e r m y n e n
tusschen den-29.en-30-Augusti  1667.

1668 op den-18Sept:  is geboren onse twiede dochter
Mechtelt  omtrent-9-uiren  des avonts, den-11-Nov : 1668
is Mechtelt  wederom inden Heer gerustet, nae dat sy
van dingsdach avonts te acht uiren tot  Donderdachs
morgens in verscheiden terminen  hadde  gelegen.

1660 op den-21-January omtrent-12-des midachs is
mijn Zal’ Vader \C’iart Struuck Godsalich inden Heer
gerustet, int-59-ste  Jaer syns Ouderdoms, en op den-l-
Febr: 1660 ter Ihorst begraven.

1660 den-9-April is geboren onse derde soon vier
Philips des avonts omtrent ses uiren, en is door onse
Nicht Maria Snphia van Westerbéeck, op den-lb-April
ter doop gehouden.

166 I den 16-July is mijn sal Huisvrouw- Joffer Micheliraa
Cuingnet des middaechs om twaalf uiren, Godsalich in-
den Here gerustet,  enden-24-dito ter Ihorst begraven
inde seste  maent  swanger geweest synde, is  van een
Apostumis gestorven.

1664 den-19-Juny ben ick weder getrout met de Hooch-
EdGeb  : Vrou Caterina van Pleltenbwch,  weduwe vande
Heer Capitain  Bernhard uon  Possis  zal. op Colderveen
door de Heer Pastor Gerhard Sichterman.

1708 den 6 Septembr. is myn Grootmoeder Frederica
Alting  wed. Steenbe(?)  in den Ouder dom van omtrent
80 jaeren tot Westervelde in den Heere  gerustet.

1708 den 12 Novembr. is mijn Vader Iliarmolt  Lun-
singh in den ouderdom(?) 68 jaer binnen Zwol1  in den
Heer gerustet, en tot Norch  ter aerden bestel.

1709 den 26 Decembr.  Ben ick Focco Lunsingh ge-
trouw(?) met juffer Engelina Elisabeth Sichterman,  in
de kerke tot Coekange door Dom8 Petrus Bloemert.

1711. den 30 maij is geboren onse Dochtertien He+
rica Warmoldin(?)  ‘s morgens  tusschen  5 en 6. uir en
is genaemt geweest na myn Schoonmoeder Zalr.  en
n(2)  vader Zalr. En is gmtorven den 27. Junij. au de
Termynen.

1712. den 4 junij-is  geboren onse Sone Warmolt, ge-
naemt na(?) myn vader Zalr en is door my ter doope
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gepresenteert in de kerke ter IJhorst.  En gedoopt door
de Eerw. Doms Richman Wolfsen.

Den Decembr 1712 is mijn nooijt volpresen vrouw
Vr. Engelinn  Elisabeth Lunsingh geb. Sichterman in 24ste
jaar hares ouderdoms binnen Diokninge in den Heere
ontslapen en te Meppel ter aarden bestelt.

Den 9 May 1726 is myn Schoonvader Harmen  Sichtw-
man Ritmeester in de ouderdom van 74. Jaar binnen
Dickningen overleden, en in den Heere gerustet, en te
Meppel ter aerden bestelt.

Den 24. Junij  1724. Is mijn Moeder Vr. Henryca  ~1un
Hoijsum wed. Lztnsingh  tot Westervelde in haer  60ste
jaer  in den Heer gerustet, en tot Norch  ter aarden bestelt.

Den 24 Meij 1754 is mijn oud oom de Gedepde Focco
Lunsingh in den ouderdom van byna 77 Jaren binnen
Dickninge overleden, en in de Kerke te IJhorst ter
aarden bestelt.

Den 12 Meert 1766 is mijn Grootmoeder Elzj’sabeih
I;zcnsingh  Wed. Tonclcens in den ouderdom van 73
jaaren, en eenige dagen te Westervelde overleden, en
te Norgh ter aarden bestelt.

Den 19 Meert 1782 is mijn Vader, Doctor Il’nrmolt
lonckens  in de 72Ste Jaar te Westervelde overleden,
en te Norgh ter aarden bestelt, den 27.

Den 14 Jan’ 1789 is mijn Neef de Gedepde  I17nrmolt
Lzlnsingh  in den ouderdom van bijna 77 Jaren binnen
Dickninge overleden, en op den 21 Jan= in de Kerke
te IJhorst ter aarden bestelt.

Den 11 Meert 1790 is mijn Broeder Doctor Johawes
Towkens  in het 40sfe Jaar te Westervelde overleden,
en den 18 te Norgh ter aarden bestelt.

Den 21 Aug. 1790 is mijn Moeder Irij&?n Il’inters
Wed.  Tonc1cen.s in den ouderdom van bijna 80 Jaaren
in de Wij& o v e r l e d e n , en den 27 te IJhorst in de
Kerke begraven.

De laatste aanteekeningen zijn van de hand van Mr.
Wijncko Tonckens (1749-1804).

Annotaties van de verkochte graven en ,,van die
betalinge der Kercken esterick”, overge-

nomen uit het Kerkvoogdijboek van
Nijkerk van í572-1621,

door H. M I J N S S E N.

(Vervolg vsn XLVI, 218).

A n n o t a t i e  v a n  d i e  b e t a l i n g e  d e r  K e r c k e n

fol. 182 yerso.

fol. 182 verso.

fol. 182 ‘==“.

estericki).

Elbert  Berntss van sijn grafft daer oestwort
die predickstoel, westwort Jan van Aller,
noer twor t  Jan  Ber t s s ,  be tae l t .  . 111 stu.

Goetschalck Janss van ses groven, vier ge-
legen bij Severins altaer, oestwort gisbert
Wolterss, suitwort die Kerckmuer, noert-
wort Rijckt  van Dierman. Noch 2 groven daer
suitwort  Reijer Hoievoert ,  westwort den
toren, noertwort Henrick Beeckman, be-
taelt  . . . . . . . . . . 1111 gul.

Aelt van Henneklaer van twe groven daer
oestwort die pijlaer, zuitwort Heijmen Ger-

l) eeterick = gebakken vloertegel.

iel. 182 yerso.

iol. 182 yerso.

?ol. 182 verso.

Fol. 182 yerso.

tol. 182  verso

tol. 183.

Eol. 183.

fol. 183.

fol. 183.

fol. 183.

fol. 183.

fol. 183.

fol. 183.
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ritss, noertwort Jacob Meliss gelegen sint,
betaelt . ,’ 1 . . . . . . XXV stu.

Geertgen  ten Hoeff van haer graff,  daer
zuitwort Reijer Claess, westwort haer moder
gelegen sint, betaelt . . . . 11111 stu.

Aeltgen Casins van haer vader Gerrit Reij-
erss grafft betaelt . . . . . . 1X stu.

Grietgen  Bernt Maes van haer older gro-
vinge  daer Claes van Wenckum oestwort,
Suitwort Bessel van Wenckum aen gelegen
sint, betaelt . . , . . . . XXI stu.

Wi l lem Janss  knech tgen  van  sijn grafft
daer oestwort Gijsbert Maess, zuitwort  die
kerckmuer, westwort Gijsbert Wolterss ge-
legen sint, betaelt. . . . . XVIII stu.

Reier Wolterss van twe groven daer zuijt-
wort Gijsbert Goetschalck, noertwort coop
Schrasser, het ander grafft westwort Rijckt
van Nulde,  zuitwort Timen  Aeltss, gelegen,
betaelt . . . . . . . . . XV stu.

Goetschack Winnekem van sijn grafft ge-
legen bij den pijlaer  daer oestwort Schras-
sers groven, zuitwort Wulffer Pelen, west-
wort  Bessel van Aller, betaelt XVIII stu.

Bessel van Aller Besselss van twe groven
betaelt  XX stu., het ein sijn vaders graff,
daer oestwort Philip6 Schrasser, zuitwort
Alijt Jan Killen, Noertwort Wolter  Janss
aen gelegen sint, het ander grafY  daer oest-
wort Goetschack Wijnicken, zuitwort Jan
Gerritss Buddinck, noertwort Aelt van Hui-
steijn aen gelegen sint.

Aelt  van HuisteQn,  glasemaicker VI stu.
aen sijn arbeijts loen gecort.

Reijer  Henrickss van sijn heer oems Reijer
Megnss graff betaelt . . . . XXX stu.

A n n o  1 6 0 3 .

D e n  17en Januar i j  Rijckt  van Nulde v a n
twe groven betaelt XxX11 stu, daer oest-
wort  Reijer  Wolterss,  westwort  Hermen
Brantss, noertwort Rijckt van Nulde selffs
aen gelegen is.

Den 29 May 1602 heefft Elbert  Ellertss
van dre groven betaelt XXVII stu. - en
die meer andere esterricken heefft hij te
vorens bij die vorige kerrickmeijsters be-
taelt, daer oestwort Rutger Arijss, Suitwort
Ger r i t  Snapper, westwort die toren duer
naest aen gelegen sint.

Den 8 Junij 1603 Rut,ger  Arijss van sijn
graff betaelt X111  stu. daer oestwort Dirrick
v a n  Wijlshuiss, suitwort Bessel ten Ho&,
westwort Elbert  Ellertss naest aen gelegen
sijnt.

Den X1 Octobris ao 1603 heefft Rijckt Hen-
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rickss d’olde van wegen Gijsbertgen  Reijer
Coinss sraff  betaelt Xx1111 stu, daer oest-
wo;t Ge;rit Reijers, zuij  twort Jacob Copgess,
westwort Aelt Berntss naest aen gelegen sint.

Den X Octobris 1603 heefft Loech Gerritss
estrick  betaelt op dat graff bij het choer,
daer suetwert 1Melis  Wolbertss, noert de van
Oldenbarnevelt, westwert den olden Jan
van Hell.

Den 23 Novembris Anno 1603 heefit Reijer
Reijerss  van die esterijck op sijn graff be-
taelt X111  stu., daer suitwort K’ijck  van Nulde,
noertwort Peel Beeckman naest gelegen
sijnt.

Den 4 Septembris Anno 1604 heeff Henrick
Beeckman voer die esterijck op sijn graff be-
taelt X11 stu., daer suitwort Goetschalck
Janss, westwort den toren, noertwort Loich
Gerritss naest gelegen sijnt.

Den 12 Januarij 1605 Rijckt van Dael sant
graff daer Melis van clincenberch begraven
is: betaelt voer die esterijcken  1 g u l d e n
1111 stu., daer suijtwort  Aert van Moer-
selar, noertwort Claes van Steenlar natst
aen gelegen sint.

Den 18 februarij heefft Goert van Hel voer
die esterijck op sijn graff betnelt 1X stu.,
daer oestwort Tru van Hel, suitwort Reijer
van Vanevelt, westwort Ot Schrasser Phi-
lipss gelegen sint.

A n n o  1 6 0 5 .

Den 1 Decembris 1607 heeff Gerrit Meuss
Snapper betaelt 1X estericken van sijn grafft
oestwort Gerrit selflfs,  zuijtwort  Willemgen
Janss knechtgen, westwort  Wolter Gijs-
bertss naest aen gelegen sijnt.

Den 20 Augusti 1609 heefft Arijsgen  van
Steenlar die esterijck voer XVI stu, op haer
graff betaelt, daer oestwort Peel den olden,
auijtwort  Claes  van Steenlaer haer man ,
westwort Claes van Renselaer naest aenge-
legen sijnt.

Item opten twijntichsten dach februarij  anno
1 XXII ende heefft Ot Hermerss Schrassert
gecofft een graff inden thoren end heijt
daervoer betaelt veirtich stu., actum ut supra.

Item Grijte Mens is hoer graff gecofft end
betaelt voer X111 stu., van hoer swager
Vulleff anno 1 XXItI.

Item Gerrit Hegmess  graff is gecofft end
betaelt voer X111 st.

Item Coep Jacopss graff is gecofft end be-
ta.elt  anno 1 Xx111.

Item -Wijn&k  Goetschallick graff is gecofft
ende betaelt.
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Item Helmert Rijckss heeft sijns wijffs graff
gecofit ende betaelt anno 1 XXII.

Item Reijoer Wolberss sijn graff is gecofft
anno 1 Xx11.

Item Reijner .Wolterss  kerrickmeijster ge-
cofft een graff inden thoren an de noert-
sijet an den piler en betaelt.

Item Anna Maes gecofft dat graff’ daer
Ment  Wyllemss in lijt ande noertsijdt  tegen
de duren oever.

Item heer Andreas Lyesboren kelner tho
Putten hee5%  gecofft een graff op dat Coer,
daer dat hoge Coer  altaer. Anno ‘1Xx111
dyt steet tho reeckenijng an de garfcamer
ende ys un ofigerekent  ende b e t a l t .

Item Lambert Elberss heet gecoff een grneff
noertwart an die piler an die preeckstoell
onde betalt.

Anno 1 XXV op den VI dach Junij dit selffe
grafft heet heet heer Lambert vurss. weder
vercofft Reiner van Dasseler ende sijne  erve
uae  huijt sijn hantschrift  daer van wesende.

I tem Geertgen  Reyner Heymss heet ge-
coeff een graefft onder die preeckstoell ende
betaelt.

Item die kynderen van Henrick Besselss
hebben gecoefft een graefft dair hoer selige
vaeder Henrick Besselss in leyt end hebbent
betaelt.

Item Aelt Maess heet gecoefft een graefft
oestwart gelegen an sijn moeders graefft
ende betalt.

Item Lisbet Wolters heet gecoeff een graefft
voor synte Anna owter an die karrick muer.

Item Gertgen salige Reyner Henrickss we-
due heet gecoefft een graefft bij Evert van
Nulden  krybbe an die ganck dair  haer
Reyners  nu inbegraven leyt.

Item Gerrit Wolterss den olden heet ge-
coefft een graefft end betaelt tegen die
breeckstoell over beneven  sijn broeder Goes-
schallick  graefft in die ganck nar den toe-
ren. Aotum den vierden dach Septembrys
anno 1XXV.

Goesschallick Janss heet gecoefft een graefft
ende  betaelt dair sijn broeder Elbert  in
begraven leyt. Gescheet  op den 14 decem-
brys anno ‘76.

Item Aelt Maess heet gecoefft een graefft
oestwart an sijn moeders graefft ende betalt.
Anno 1 XXV den X1 Octobrys.

Doen konde  ende  bekennen mits desen  wij
Reijner Wouterss ende Henrick Scholten
Aeltss, kerckmeisters inder tijt toe Nijckerck,
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dat wij van weghen  ende tot behoeff onser
kercken vercoft  hebben Catherijna van Stra-
len Jansdochter, onses  Pastoers meecht  ende
oren erven, twe groven aen malkanderen
in onsen kercken tegens dat wijwaters vat
over  indie  bancken  noer twer t  aen  Peyns
van Stroen graft ,  zuitwert Wijnick Goet-
schalck,  westwert streckende  sen den mid-
delsten pijler, oestwart aen die Schrassers
graven in die ganck, die ons guetlicken
ende wel1 b e t a e l t  zijnt, ende bedeckt  m i t
twe grauwe stenen, vermits nu ter tijt gheen
grauwe stenen meer t bekomen tkrijghen.
Sonder argelist ende tot oerkonde der waer-
heij t  hebben wij  als  kerckmeisters  voerss
elck bijsonder onser  naem mit eijgener handt
hier onder gesat, Actum int Jaer  XV”lXXV
den XVen Augusti.

(w.g.) Reijner  Wolterss.
H e n r i c k  Scholten  Ael t s s .

Bekenne  ick Henrick Scholten  Aeltss end
Ott Schrasser inder tijt karrickmeisters toe
Nijkerick, dat wij tot behoeff onser karken
verkoeff hebben Aryssgen Wolters een graeff
achter de karrick duer bij  sijnte Jacobis
altaer ter olkondt,  hebben’ wij onse handt
hijr ondergesat. Actum in t  jaer  X V - 9 1
den X decembrijs;

(w.g.) Henrick Scholten  Aeltss.

Noch tbeken wij, vursch. kerrickmeyster
indertijt  vercoeff toe hebben Guert  van
Couerden tot behoeff der karricken een graff
opdat koer an de muer dair dat koer scel-
litgen  plech toe hangen.

Ick Reyer Henrickss, stprckmakende vuer
mijn ende mijn huisfrou ende mijnen erven,
bekenne  als dat ick vercofft hebbe, die graven
gelegen in die Hàll ,  mijn gerechticheyt
daer van erffelijck ende ewelijck  aen die
erffgenamen van Gerrit Wolterss van Rijes
ende Mechtelt sijn huisfrou, beken mits desen
voldaen  ende  betaelt  twesen den lesten
penninck mitten eersten. Oirkondt der waer-
heijt  soe heb ick dit mit mijn eijgen bant
onder teykent  ende getuigen hier toe ge-
beden.

den 21 Septemb: 1604.
ende  was mit sijn merck onder teykent .

Folio 186 tot en met folio 18’7 verso zijn onbeschreven,
en folio 187 verso is de laatste bladzijde in het kerk-
voogdijboek van Nijkerk 1672-1621.

KORTE MEDEDEELINGEN._
Bohm-van  Sypes teyn .

In het ,Familiengeschicht-liches  Such-  und Anzeigen-
blatt” van 1926 stelde Rittmeister a. D. Walter  Bohm

_

te Reval-Katharinental  (Estland) onder de Nrs 716 en I
789 een vraag betreffende Cornelìa  van S’ypesteyn,  echt- 1
genoote van den Zweedschen Overste Jakob Larssen  Bohrn  ~
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(Boohm), onder opmerking, dat zij niet tot den Zweed-
schen  adel behoorde, maar waarschijnlijk een Hollandsche
was, aangezien Jtckob Bohm omstreeks 1620 in de Ne-
derlanden vertoefd had.

Mijn vermoeden, dat bedoelde Cornelicc  een dochter
was van Mr. Johan va.n Sypesteyn, meesterknaap van
Holland, 1664-,1626,  en diens ,echtgenoote  Catharina
wan  Nyenrode,  erfdochter van Hillegom, overl .  1616
(vgl. Ned. Adelsboek 1917, blz. 464 e. v.), werd be-
vestigd door ons Eerelid Jhr.  C. H. C. A. van Sype-
steyn te Nieuw-Loosdrecht, die mij welwillend berichtte,
dat hij in het Archief van zijn geslacht ook een ver-
wijzing naar een brief of minuut van de weduwe Bohm-
uan 6’ypesteyn  ui t  1664 had aangetroffen,  waarin ge-
sproken werd over de ,nagelaten weezen”  en over haar
eenigen zoon Laurens. De brief zelve, welke uit Gützkow
afkomstig was, bevindt zich echter niet meer ter aan-
-gegeven plaatse.

Jakob Bohm, de eerste drager van dezen geslachts-
naam in Zweedsch-Pommeren, werd in 1601 te Oerebro
in Zweden geboren als zoon van Lars Oluffson  (geb.
te Oerebro 1671, Ratsherr 1602, Bürgermeister 1606,
Oberbürgermeister 1616 aldaar) en diens eerste gemalin
(geh.  6  Februari  1600) Ingebo-  Persdofter,  doch te r
van den Bürgermeister Per Jonsaon aldaar.

.

J a k o b  trad in militairen dienst en bracht het tot
Overste van het Regiment Voetknechten in dienst van
den Koning van Zweden. Gelijk bovengemeld, vertoefde
hij omstr. 1629 in de Nederlanden; Als pKgl.  Schwe-
discher  Lehesmann” (,Tertial”) verwierf hij het bestuur
over het ,Freischutzengut”  Gützkow. Bovendien was
hij burgemeester van het Amt Saatzig in Pommeren-
Stettin en wilde ook de tot de Herrschaft Saatzig be-
hoorende domeinen pachten, welke aan den Generaal-
Veldmaarschalk Gustaaf Wrange1 in leen waren gegeven.
Door Wrangel’s  secretaris Schwanenthal tot een duel
uitgedaagd, werd hij dusdanig gewond, dat hij 10 Augus-
tus 1643 te Marienfliesz bij Stettin aan de gevolgen
overleed.

Zijn epitaphe hangt in de kerk te Saatzig en ver-
toont op den voorgrond Christus na de opstanding, de
Maagd Maria en Maria Magdalena. Meer naar achteren
zien wij de beeltenissen van het echtpaar JakobBohm-
Cornelia  uan Sypesteyn.

Blijkens het voorafgaande woonde de weduwe nog
in 1664 te Gützkow. In Pruisische acten wordt haar
naam steeds als v.  Sypersteirt,  in de Zweedsche als
van Sypesteyn geschreven. De genoemde zoon Laurens
wordt hierin als Lorenz  vermeld,  de namen der an-
dere kinderen worden echter niet genoemd. Toch lijkt
het waarschijnlijk, dat Jacob, in tegenstelling met het-
geen uit den brief der weduwe zou blijken, nog meer-
dere zonen, met name Alexander en Heanrich,  heeft ge-
had. De kerkelijke registers beginnen eerst einde der
170 en begin der 188 eeuw, zoodat daaruit  niets met
zekerheid valt te besluiten.

Het is van dezen Heinrich Bohm, geb. omst. 1640,
dat de vrager in het F. S. u. A.B., Rittmeister Walter
B o h m  te Reval,  afstamt. De genealogie van zijn ge-
slacht zou worden opgenomen in het ,,Deutsches  Ge-
schlechterbuch”, t. w. in het tweede deel, dat aan Pom-
mersche geslachten wordt gewijd. Onnoodig te zeggen,
dat nadere gegevens betreffende de ,nagelaten  weezen”
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uit het huwelijk Bohm-van  Sypesteyn hoogst welkom z$.
J. J. VUHTEEIY  Gen.

Ploos van Amstel.
Volgens Ned.-Adelsboek 1916, pg. 98 huwt Bdriaen

Ploos met Elizabeth  Pater en Dirk Ploos, zijn broeder,
met Xechteld Pater, zijnde beiden dochters van Etiert
Jacobs Puter  en Cornelia  van Ouwen.

Op diverse kwartierstaten vindt men eveneens aan-
gegeven, dat beiden d.ochters  waren van Cornelin van
Ouxeu.

Uit den inhoud van het hiervolgende uittreksel van
het testament van Elbe& Jacobs Pater blijkt evenwel,
dat beiden dochters waren van Elbert  Jacobs en zijn
eerste vrouw Aeltgejt Cornelisdr.  ZSKI  tweede vrouw
wordt in dit testament niet bij name genoemd, doch
zij zal dan Cornelia van Ouwen geweest zijn.

Prot. Nota Claes Verduyn - NO 192 - gemeente-
archief Utrecht.

6 Jan. 1618. Testament van Elbert  Jacobs Pater te
Loosdrecht.  Hij herroept zijn testament van 30 Sept.
1607 voor Nota Gerrit Anthonisz. te Naarden en heeft
bij zijn eerste, overleden vrouw Aeltgen Cornelisdr.,  twee
kinderen nl. Mechteld Elbers tr. Dirk Willemsz.  Ploos en
ElixBbeth  Elbers tr. Adriaen  Willemsx.  Ploos, Raet in
de vergadering van de Staten van Utrecht.

P. BINKEORBT  VAN ,OUDCA~~.~PEL.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1928, NO. 26,, is

de gemeente Houten, provincie Utrecht, bevestigd in
het gebruik van het navolgende wapen, zijnde:

Gedwarsbalkt van zes stukken van vair en keel ; het
schild gedekt met eene gouden kroon van drie bladeren
en twee parelpunten.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Baas. He&-ik Klaasz. Baas, gb. Westzaan  22-9-1732,

t Zaandijk 21.1.1806 X Zaandijk 27.11.1768 ,Grietje
Pieters Best, gb. Zaandijk 286.1741. De afstammelingen
tot op heden zijn nagenoeg alle bekend.

Kan iemand mij aan nadere gegevens over hem en
zijn voorgeslacht helpen 3

B. o. 2. J. H. B.

Bay.  In 1733 wordt als regeerend burgemeester van
Nieuwendam genoemd Jan Ollebrandts Bay.

Bestaat er een genealogie van dit geslacht? Voerde
het een wapen?

B. o. 2. J. H. B .

Groeneveld-Gryse (XLVI, 124). Volgens ,Nach-
richten zur Geschichte der Familien Groeneveld”, uit-
geg. door wijlen Rechtsanwalt Enno Groeneveld te Wee-
ner, 1910, 1 bl. 69, trouwden Ocke Gryze en Hindrik
Groeneveld te Weener 22 Nov. 1741. Hare ouders waren :
Hindrik Harmens Gryze, Erfgezeten te Weener, ged.
ald. 29. 3. 1676, -i_  23. 9. 1754, en Geertien Harmens,
geb. 30. 3. 1679, i_ 22. 4. 1749 te CV., getr. ald. 20. 9.
1703. Zijn ouders: Engelke Hindriks Groeneveld, geb.
16. 6. 1650 (te Coldemuntje?), + 28. 6. 1717, en Ockie
Meckema gen. Sluiter, geb. Jemgum 8. 6. 1686, i_ 28.
4. 1715, getr. 2. 12. 1704.
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Grootouders: Harm Hinderiks,  begr. Weener 26. 3.
1690; Bielke Fecken. - Harm Poppen, begr. Weener
9. 2. 1687; Ocke Nannen begr. Weener 23. 10.1722. -
Hindrik Willems, geb. Coldemuntje _C 1604, t ald.
28. 4. 1689; Moeder Haykes, geb. f 1611, =i- Colde-
muntje 27. 9. 1687, getr. IIL: 1634. - Jan Cornelis;
Borger, Zijlrichter en erfgezeten te Jemgum; Maria
Sluiter, j- ald. 3. 9. 1722.

Emden. F. RITTER.

Hopman. Pieter Kornel& Hopman X Callantsoog
25.1.1769 Antje Jacob&.  de Lange.

(Kor,lelis  Hopman _t Callantsoog 23.11.1782.)
Volgens familie-overlevering zou de eerste Hopman

zich in Callantsoog gevestigd hebben, na aldaar schip-
breuk te hebben geleden.

Kan iemand mij aan nadere gegevens betreffende dit
geslacht helpen ?

B. 0. 2. J. H. B.

Underhill. John Vnderhill  huwde Helena Kruger
vóór 1634. Hij is waarschijnl~k  zoon van Leonora . . . .,
die als wede. van Jan Onderhiel hertrouwde 28 Nov. 1628
met Dirk Thomasz.  zwaardveger.

De naam komt ook voor als Onderhil  en Onderberg.
Een Jan Jansr. Onderberch,  adelborst onder de garde
van den Prins v. Oranje, hnnde 12 Dec. 1628 Heijltje
IPillems de Hooch. Gegevens gevraagd 1” helft 170 eeuw
betrekking hebbend op voren&. namen.

‘s-Qracenhage. P H . L. DE BÈRE.

Witkop.  Bij open verzegelden brief van 23 Mei 1776,
opgemaakt door Burgemeester en de Raad van Gro-
ningen, zijn vastgesteld de huwelijksvoorwaarden tus-
schen den bruidegom Lubbertus  Watkop,  zoon van d e n
deurwaarder Jan 74%kop,  en van Trijntjen Römeli,lgh,
ehelieden, en bruid Eetieren  Detmers, dochter van
Franciscus Johannes Detmers, predikant te Cropswolde,
en van Maria Smit, ehelieden.

Wie kan mij mededeelen wie de ouders waren enz.
van Jan IC’itkop  2

Clicra  It’itkop,  dochter van den Vicehofrechter Her-
m a n n  ITiitkop  en Kenna von Oerern  trouwt in 1640
te Leer? hun dochter Rebecca huwt te ? in 1668 met
Lucas Alting, zoon van?

Welke familierelatie bestaat tusschen deze en eerst-
genoemde familie ;CPitkop  ?

Nieuzcveen. Mr. J. C. VON BRIEL SASSE.

INHOUD IS%%, No. 8.
Bestuursberichten. - Het wapen der gemeente Huybergen en zijne

betrekking tot de Praemonstrat
Wilhelmieten, door Mr. J. P. 3

ser Abdij Tongerloo en de orde der
A. Smit., Rijksarchivaris in Noord-

Brabant (met een plaat). - Hervormd Trouwboek te St. Miohiels
gestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam. - Bijbelbladen
t’iedeman  en Nagtglas, met eenige  toelichtende noten medegedeeld
door M. G. Wildeman. - Aanteekeningen uit een Bijbel betreffende
de geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens, medegedeeld door
Mr. J. Tonckens. - Annotaties van de verkochte graven en ,,van
die betalinge der Kercken esteriok”, overgenomen uit het Kerkvoog-
dijboek  van Nijkerk van X72-1621, door H. Minssen  (Slot). - Korte
mededeelingen: Bohm-van Sypesteyn; Ploos van Amstel; Gemeente-
wapen. - Vragen en antwoorden: Baas; Bay;  Groeneveld-Gryse; Hop-
man ; Underhill; Witkop.

De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. Smis.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederlandsche  Leeuw”,
Dit blad versohijnt  maandelijks en wordt aan  de

leden van het Genootaohap gratis toegezonden.
Bijdragen en oorrespondentie,  bestemd voor het

Maandblad, zoomede  opgaven van adresverandering
gelievemen  te riohten totden  redao t enr D~.TH.  B.
VALCK LUCASSEN,  huize &arr&&de,  Driebgen.
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De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te’6 Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeaille  ontvangen,flS.-.
Voor niet leden is het Ysandbl8d  verkrijgbaar
tegen een abonnementspr~svan  flO.-per jssrgsng.
Postrekeningvanden  penningmeester No.20910.
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Correspondentie  betreffende het Genootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den B e o r e t ar i e Dr. 1. J. TEOMABEXN
& TFWQA~~INK  DAN DEB  HO O P, Sweelinckstr.  50,  ‘s Qra-
oenhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen om
exemplaren ven  vroeger versohenen Maandbladen,
tot den bibliotheoarie,  Bwenburg  5, ‘s-Qra-
wenhage.

De Bibliotheek, gevestigd Bk+nburg 5, ‘&raven-
hage,  is voor de leden geopend iederen  Maandag
van 3-6 pnr.

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

No. 9. XLVP  Jaa rgang . September 1928.

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomsten.

Tebeginnen met Maandag 1 October a.s. zullen.
de Maandelijksche Bijeenkomsten wederom gehouden
worden in Qafë-Rest.  ,de Eroon”, Spui 10, ‘s-Graven-
hage,  op iederen  eersten Maandag van de maand ten
44 ure.

Mr. C. A. S TAR N&AN  . . . . . . Groningen.
Oude Kijk in ‘t Jatstraat  6.

W. H. VAN T YEN . . . . . . . . Haarlem.
Oud-Hoofdadministr. Deli Mij. Sprvitenboschstraat  10.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van Mr. T 11. S t u ar t, te Amsterdam, sedert
1923 gewoon lid van het Genootschap.

Documentatiebureau.
Sectie 1. Adreswijzigingen.

Ten einde den leden het raadplegen der genealogische
sectie van het Documentatiebureau gemakkelijker te
maken, is besloten het bureau met ingang van 1 October
voor persoonlijk bezoek open te stellen, en wel
iederen  Maandag van 9&-12 en van 2-6 uur.

De leider van Sectie _l,
STORM  DE G R A V E.

B. BOGAART  . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Hyacintweg 74.

M. R. H. C ALMEYER . . . . . . . ‘s-Gravenhage.
Thomsonlaan  177.

H. E. ENTHOVEN  . . . . . . . . Utrecht.
Hotel des Pays-Bas.

G. C. H ELBERS . . . . . . . . . Leiden.
Molen ,,de Talk”.

Tot lid zijn benoemd:
Mr. J. P. J. G EWIN . . , . . . . Almelo.

Advoc.  & Proc. Wierdstraat 7.

J. C. VAN HARENCAESPEL . . . . . _Uenado.
Residentielaan 27.

F. J. HERMAN  . . . . Amersfoort CR e c t i f i c a ti e).
Pauwstraat.

Jhr. G. A. A. J UST DE LA PAISIÈRES  . ‘s-Gravenhage.
de Carpentierstraat  10.

Mr. A. S TAKING . . . . . . . . IVnsse~zanr.
Lange Kerkdam  70.

8. H. HOFKAMP  . . . , . . . . Padang.
Kolonel’der Inf. N. 1. L.

Mr. A. W. baron VAN I YHOFF . . . Arnhem.
van Heemstralaan 65.

J. G. H. J ORDAAN . . . . . . . Haaksbergen.

Eenige historisch-merkwaardige documenten
aangaande de herkomst der familie

Boreel,Huize ,,De Bleeck”.

H. C. K RUIMEL . . . . . . . . . Zeist. medegedeeld door H. VAN MALSEN.
Driebergscheweg 6.

Jhr. 0. VAN L ENNEP . . . . . . . Haarlem. In het werk van Dr. J. C. Molsbergen ,Frankrijk
Gey.  Kapitein ter Zee. Kruisweg  70. I en de Republiek der Vereenigde Nederlanden” (R’dam

Prof. Dr. RENSING  . . . . . . Anholt  (Westfalen). lYO2)  vindt men melding gemaakt van zekere aan-
Pür~tlich  Salm-Salm’&ler  Genernldirektor. spraken op groudgebied in Spanje, door den ambassa-
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deur van de Staten-Generaal’  aan het Hof van den
Franschen  koning  Willena  Bareel,  omstreeks het  jaar
1660 gemaakt. Omschreven wordt de grond van ,die
aanspraken verder niet; in het verband van zijn betoog
roert de schrijver deze zaak slechts even aan. 1) Eenig
licht op die aanspraken wordt evenwel geworpen door
een bij mijn onderzoek in het archief-Waterland aan-
getroffen ongedateerde briefwisseling van des ambassa-
deurs zoon J o h a n  Bareel,  den lateren Ruwaard van
Putten, met zijn vader.

Naar den inhoud te oordeelen is dit stuk afkomstig
uit 1659, in welk jaar bij den vrede van de Pyreneeën
een voor Frankrijk voordeelig einde werd gemaakt aan
den oorlog met Spanje. De gezant wilde deze kans
niet  ongebruikt laten voorbijgaan om oude rechten,
waarvan hij meende, op grond van een door hem in-
gesteld historisch onderzoek, de geldigheid niet in twijfel
te behoeven te trekken, te doen gelden. Het betrof be-
zittingen, die natuurlijk gedurende den tachtigjarigen
oorlog voor de familie als verloren moesten worden
beschouwd. Maar nu Spanje’s macht gebroken was,
mocht het voor de familie Boreel wel als een gelukkige
omstandigheid worden aangemerkt, dat zij in de gun-
stigst denkbare voorwaarden verkeerde om datgene, wat
verloren was gewaand, te herwinnen. Inderdaad kon
het niet gelukkiger treffen, dat juist in den tijd van het
sluiten van den vrede een Boreel in Parijs resideerde.
In den hieronder afgedrukten brief jubelt de zoon het
dan ook uit. Als het lukte, zoo schreef hij, ,,ware  het
een dingh vande andere werelt”.

Doch blijkbaar is het niet gelukt. Want Heer van
Roussillon of Cerdagne, of zelfs ook maar van een be-
scheidener bezit in Spanje, is mr. Willem Boreel bij
zijn levensdagen niet geworden.

Aan welke oorzaken dit moet worden toegeschreven
laat zich niet onmiddellijk zeggen. Stellig behoefde de
gezant op groote bereidvaardigheid ten dezen van de
zijde  der Franschen niet te rekenen. Het is toch immers
algemeen bekend, dat het leven in Parijs over het al-
gemeen hem niet gemakkelijk werd gemaakt. De sporen
daarvan vindt men in de brieven van zijn anderen zoon,
,Jacob, den lateren Amsterdamschen burgemees’ter.  Wat
hiervan zij : het was voor hem in ieder geval niet weinig
waard, na langdurig en geduldig zoeken, waarbij hem
in zijn positie alle hulpmiddelen ten dienste  stonden,
eenige authentieke bewijzen op te sporen ter bevestiging
van de oude herkomst der familie. De echtheid dier
documenten heeft hij langs officieelen weg doen vast-
stellen, en nog heden ten dage berust in het archief
der familie Boreel het geelgeworden perkamenten stuk,
dat in het jaar 1662 te Parijs aan den ambassadeur

werd ter hand gesteld, en waarvan de onderteekening,
ter Kanselarij des Konings, door Muysson,  bi jzondere
reden geeft, om op den inhoud acht te slaan.

Dit stuk bevat een aantal acten in afschrift, de eene
uit 1340,  de andere uit 1397. De eerstgenoemde, in het
latijn opgesteld, noemt een zekeren Berengarius Borellus,

1) Men leest t. a.p. op p. 197, noot: ,,In een brief aan Sommelsdijk
verdedigde Boreel zich tegen de beschuldiging, dat hij van Mazarin
kwaad gesproken zou hebben; hij wees erop, dat dit dwaas geweest
zou zijn, terwijl hij moeite deed van de Fransche Regeering eene
beaitting in Roussillon te krijgen, welke aan zöoe familie behoorde
en die na den Pyreneeschen vrede aan Frankrijk gekomen was”.

die, naar verluidt, met de zijnen uit Borgondië getrokken
is naar Vlaanderen omstreeks de eerste jaren van den
honderdjarigen oorlog, teneinde dit land te beschermen
tegen de woedende invallen van den Engelschen Koning.
De Abt van het onder zijn bescherming gestelde Be-
nedictijner klooster, Joh&nnes  de Basseria, betuigt hem
in die acte dank voor deze hulp, ordonneerende,  dat
wegens zijn tallooze diensten, in dien rampspoedigen
tijd bewezen, gebeden zullen worden opgezonden voor
hem en zijn vaderen, die.gewoond hebben in Bourgon-
dië en in Barcelona.

De tweede acte is opgesteld ‘in het oud-Fransch, en
bevat een afschrift van het testament ‘van Ja?a Bareel,
den kleinzoon van dien Berengarius, waarin de testa-
teur zijn tweeden zoon, Ruiffelaert, noemt. Het graf
van dezen Ruffelaert, die in 1443 te Gent is gestorven,
en aldaar in het oudste gedeelte der Sint-Bavo is be-
graven, bevindt zich nog in ongeschonden staat, gelijk
door mij eenige jaren geleden persoonlijk is geconstateerd,
in de krocht of crypt dier kathedraal.  Aan de hand
van eenige gegevens uit  het archief van Waterland
vond ik de grafzerk, op de met groote nauwkeurigheid
door den bovengenoemden Johan Boreel aangegeven
plaats, in een der aan de kerkmuur  ingemetselde kapel-
letjes. De grafsteen bleek na gewasschen te zijn, door
den tand des tijds te zijn gespaard gebleven. Het was
een verassing, om op de grauw-geworden zwarte steen,
onder den dweil van het ijverige kostertje, de gave con-
touren van een manne- en een vrouwefiguur bij het
schijnsel van een kaarslichtje te zien tevoorschijn komen
en om op het randschrift de namen te ontdekken van
hen, wier afbeeldsels in den duisteren grond waren i n -
gebeiteld, eeuwen en eeuwen terug: Ruffelaert Boureel
en Peronlae  de Senescalc. Deze laatste wordt eveneens
vermeld in het testament van 1397, welk stuk in het
door Muysson gewaarmerkte afschrift ik bij die gelegen-
heid aan het Staattiarchief  te Gent heb getoond; de
mij te woord staande ambtenaar meende aan de authen-
ticiteit van deze documenten niet te mogen twijfelen.

Ik laat thans onder 1, 11 en 111  de bedoelde stukken
volgen. Moge de ambassadeur der Geunieerde Provin-
ciën aan de hand dezer documenten niet hebben be-
reikt wat zijn zoon Johan blijkens zijn opgetogenheid
in den brief aan zijn vader ervan verwachtte, desniet-
temin zullen er voor den genealoog en handschriften-
kenner dingen uit te leeren  vallen, die, om in den taal
van Johan Boreel te blijven, allen persuadeeren, en die,
zeer heerlijk zijnde, groote operatie zullen kunnen doen.

1.

Mijn Heere, Uyt de brieven nu ‘t sedert eenighe ordinarisen
ontfaogen, soo heb ic gesien hoe dat wel can bewesen worden,
dat ten tijden van Charlemagne eenen Comes  Borellus met des-
selfs Keysers legers is gegaen over de Pyrenees, ende dat men
tsedert in Catalogne vint Borell’s die graven sijn geweest van
Cerdagne ende dat Charlemagne anno 797 hem grave van Cer-
dagne noch decjareerde grave van Berga, d’Urge1,  d’Ausonne,
de Gyronne etc.; dat int jaer  1071,  door eene conspiratie van
Bernard Borell, Guillen Borell  2s van die naem grave van
Hesalu en Cerdagne (broeder van dito Bernard) wiert doot ge-
steken, sgn kinderen ende erfgenamen verdreven, waer van
sommige sich retireerde dans la Gaule Narbonnoise pres de leur
plus proches  : autres  d’iceux en Bourgogne vers les ducx alors
leurs cousins; et encore d’autres aucuns en Sicile vers leur
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grand pere du costé de mere, Roger Comte de Sicile dut de
Calabre ;

dat van de gevluchte posteriteyt van Gnillen Borell grave
van Besalu, Cerdagne, Roussillon etc. twee soons in Bourgogne
quamen,  gentiemt Kemond Horell legitime grave van Besalu,
Gerdagne,  Roussillon etc. daer van afcomst,igh souden sijn de
Boreels die in Vlaenderen sijn gecomen 1360, waervan afcomstigh
sdn (dat met suffisante documenten can bewesen worden) de
Boreels in Hollandt ende  Zeelandt, d’andere soou van Guillen
Borell voornoemt was genaemt Odo Borell ende troude met
Machtildis, Heritiere  du duohé de Bourgogne, fille de Henry dut
de Bourgogne et de Sybille anno 1072  ou environ.

dat ooc tot Ripol in Caralogne begraven leggen Wyfrid 1,
Wyfrid 11, en Myron Borell graven van Barcelone tot anno
990 toe, dat OOG Olivier Borell, grave van Besalu, Bernard
Borell sijn successeur ende andere afcomelinghen van dien,* haer
begraeffenisse daer hebben gehadt;

dat ooc inde Kerck  van Puycerda, hoofdstadt van ‘tgraefschap
van Cerdagne, te sien was een oude sepnltnre, alwaer boven
stonden de wapenen van Boreels van Barcelone aende rechter
handt, ende aende slincker  handt de wapenen vande Boreels
soo als die uyt Vlaenderen, Hollandt en Zeelandt  die nu voeren,
met de divise van $i$ Evangelia, ende d’inscriptie van Philippe
1 Roy de France  anno 1100.

Uyt welcke twee documenten blljckt, dat die Borells ten
tijden van Charlemagne ende Philippe premier aengename dien-
sten hebben gedaen aende coninghen van Vranckrijck  ende
groote verdienst,en  hebben genooten.

Nu heb ic gesien door de brieven met de laetste post gearri-
veert, dat van Spagne aen Vrancrijck  wert gecedeert door
traotaet van vreede  het graefschap otte provintie van Roussillon
ende het graefschap van Cerdaigne daer onder begrepen. Van
op een van dese twee groote broeken  yets te tenteren ware
vaniteyt, want het graefschap van Cerdagne al van groote COU-
sideratie moet wesen, dewijl het int tractaet genaemt wort, ende
bedongen. Mser dewyle de Horells eertijts door Charlemagne
sijn gemaect geweest graven van Berga, Urgel, d’Ausonne  en
Gyronne, dat misschien nu plaetsen sijn van cleyne importantie,
ooc aparentelgck  heel geruyneert, dat OOG wel misschien Besalu
ooc soo is, ende soo eenige van dese plaetse ofte misschien wel
alle aenden coninck van Vrancrijck  soude  comen  sonder aen
eenig particulier toe te hooren, soo hebbe niet tonnen nalaten
UE. voor te draghen, of het niet seer dienstigh soude wesen
voor de famille Boreel, dat in Catalogne, Roussillon en Cerdagne
pertinent informatie wiert genomen na den staedt van alle de
voornoemde plaetsen, ende  soo wiert bevonden, dat sen particu-
liere toequamen, soo staet niet te twijfielen oíte men soude eenige
van die tonnen betomen  voor een seer cleyne prds, die quar-
tieren sijnde door den oorlogh teenemael gernyneert ende het
gelt is daer in die quartieren van groote waerde,  soo dat men
meer met een cleyne somme  daer doet als met een groote hier,
soo 100 1) die van particuliere betomen hadt soo geloove ic, dat
het niet difficil voor 100 sonde wesen van den coninc op die
plaetse weder te betomen  de oude previlegien eude titulen,
waertoe 100 perechtieht  is ende hem toecomt uyt den hoofde
van Guillen 11 en Remond, broeder van Odo, Guillen sijnde
door een barbarise violentie daer van gepriveert.

Soo dese plaetsen nu aen den coning  comen,  soo souden die
tonnen werden geeyst ende  versocht  uyt het recht van dito
Guillen en Remond, om welcken  egst ende versoeck te fonderen
seer souden conneu dienen ende int faveur spreecken de diensten
die onder Charlemagne sijn geschiet, ooc het grachtschrift door
Philippe 1 aende Borells van Barcelone gegeven, waerdoor
blijckt den grooten iver, valeur en treffelycke daden, die de
Borells hebben geemployeert voor de christen dienst tegens de
infidelles voor .Jerusalem, daer en boven 100 sijnde 247 I),

‘) Met 100 is klaarblijkelijk de ambassadeur bedoeld; zie verder.
a, Het getal 247 heeft blijkbaar in cijfertaal de beteekenis van: gezant.
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600 sullen die drie redenen die alle persuaderen, ende seer
heerlijck  sijn groote operatie doen, ende voor seker wordender
hondert  dinghen  versocht ende geobtineert die op verde na
sulcken fondementen niet en hebben, ende al wast selfs datse
geen revenu bij de titulen  wilden laten ende die alle aen honden
(SOO  dnnckt mijn onder reverentie) dat het heel dienstigh voor
de heele famille soude sijn,  dat 100 die titulen  op hem creeg
ende  sonde men die tonnen (in cas van geen revenu daerbij
sonde)  secreetelyck onder sich behouden sonder die sich pnbli-
quelyck aen te matighen totdat de fortnyn wat meer intomen
sant; maer de sake wat cleyn voorgevende, soo can het niet sijn
of de coningh soude daer al rechteo bl doen ende laten, waer
door misschien goede revenuë soude ba blgven,  waer toe 495
ende  andere 100 vrienden souden tonnen contribu&en, daer en
boven eenige porceleynen ende diergeldcke soo tonnen die
luyden die de expeditien moeten doen ende instellen de sake seer
faciliteren.

Waer nyt dan sonde volgen, dat 100 voor eerst door dat
coninclijck  document voor vast soude  betoonen, dat van die oude
graven afquam, dat die famille sulcke treffelycke daden ghe-
daen hebbende als blyckt door Charlemagnes liberaliteyt ende
d’inscriptie van Philippe 1, 100 weder soo veel heeft tonnen
meriteren, van die oude digniteyten ende eeren weder in de
famille te brengen, twelcke soude sijn een vande heerlycxste
dinghen  die soude tonnen gebeuren. Den coningh heeft noeyt
yets voor 100 gedaen ende  100 soude noch veel dienst tonnen
doen, ooc aen 496, door welcke  reden ende consideratien  men
dinghen  doet. Ooc sal het nu een tijt van bruyloft sun, wanneer
men gewent is liberaliteyten te doen, ooc eyst 100 maer ‘tgeene
de sijne  wettelyck hebben betomen  ende besetan van des conings
predecesseurs ende door violentie daer nyt gedreven sijnde ver-
soecke herstelt te worden in des conings voorsaten liberaliteyt.
Het ware een dingh vande andere werelt, soo het succedeerde.

11.
Nomen Dominis sit Benedictum  in secnla amen. Notnm sit

omnibus presentibus et qwrum  fntura  posteritas expectatur hac
praesenti pagina discat qnod nos Joannes de Basseria Abbas et
conventns Aquicinte Eculesiae ordinis Sancti Benedicti propter
affectum, amorem et respectum singularem quem reddere debe-
mus et tenemur illustri viro et militi Berengario Borello cogno-
mine Burgundo sub cuius fide, patrocinio .et clientela commissi
et recepti fuimus grassante eheu, et cuncta in nostra regione
depopulante Edonardo Anglorum Rege, volumus et unanimiter
consentimus quod dictns miles propter insignes et innumeros fa-
vores nobis in extrema hac calamitate exhibitos et praestitos
participationem habeat in nostris sacrifìciis  divinis, orationibus,
vigiliis, castigationibus et quibnscumque bonis actionibus a nobis
et successoribus nostris faciendis, et ad eandem sacrificiorum
nostrornm communionem recipimns potentes  et generosos dicti
Borelli progenitores apud Burgundiones et Barcilonios, nti nobis
retulit corpore  quiescentes. Quod ut ratnm, ‘inconvnlsum et
stabile permaueat, net temporis  iniuria absorbeat hoc scriptum
in archiviis nostris reponi sigillique nostri testimonio corrobo-
rari iussimus, aotum Aquicinti in praesentia dicti Berengarii et
filiorum eius Enguerranni et Reimundi militnm, anno salutis
millesimo trecentesimo quadragesimo, mense martio.

Collationné par moy Conr. Secre. du Hoy Andiencier en
la Chancellerie à l’original en parchernin escrit en
vieux caract&res, représenté et demenré es mains de
Messire Gnillaume Boreel Seigneur et Baron de Vrein-
hoven, Dunbeck, Steelant &c. Ambassadeur ordinaire en
France,  pour les estats des Provinces Unies des Pays-
Bas, a Paris le vingthnitiesme jour de Janvier mi1  six
eens  soixante denx.

(get.) MUYSSOX
111.

Li nom du Pere du Fil et du St. Esprit Amen. Jou Jehans
Borel quon dit dAxelle Chievaliers Bailliu Monsignor d’Engnien
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consideraut que nul case  est plus certains que la mort, ne nul
uose moins  assur6 que le derraine heure vouillant aussy uettre

oogpunt interessant, aangezien zij ons een blik gunnen

boen ordre a me famille avant man tirepasaement afìu de laisser
achter de schermen van het politieke spel dier dagen,

le paix et concorde P me chiers  enfans,  Jou faich mon tietament
waarbij persoonlijke ambities en intriges vaak op zoo

et me derraine volontet en le fourme qui s’ensuit. l’remierement
nauwe wijze met de behartiging der publieke belangen

.lou crie mercy a man creator por tous mes fortait et l’y reuds waren samengevlochten. De pogingen door een ambas-

grasces d’un boen cueur por les biens qu il m’a prietet en uhete sadeur van de Republiek aangewend om, met gebruik-
mortele vie. LI Jou laise mon aime  a Dieu, et me char a le making  van de gunstige positie waarin hij zich door
tiere don iou suis tiret, suppliquant mes amis de l’enfouir  en zijn hoog ambt geplaatst zag, naast het staatsbelang
tel lieu et eglise quil leur platrat  soit de ville u village. UI ook dat zijuer familie te dienen, de overwegingen die
iou laise por don et en olmone as liu et eglise qui mon corps
arat en garde XVl  lib. por faire mou obseque solepmnelement

hierbij blijken te hebben gegolden, alsmede de middelen,

li jour de mon entieremnet, et a prendre a tosiours SOUP mes
die hem ter bereiking van zijn doel uit den kring zijner

biens de Herines por estre partichipant del OR?iSOuS de Gil egliSe
naaste verwanten werden aanbevolen, zin hiervan spre-

a tojiours. IV iou laise a I’Eglise  de Herines et a li Eglise de
kende vo6rbeelden

Saint OSiert  de Cambray patronesse del dit Herines Emprié Maar ook uit een genealogisch oogpunt zijn de hier-

Enguien lt lib. X s. a cascune a prendre sour mes tieres joig boven afgedrukte stukken van belang, want dat de
nantes le castiel de li dit Saint Obiert. V as Eglises de March, familie Boreel in de 17e eeuw hare afstamming uit
Tolebeck et d’Eotergem  cascune XXII  8. de rente obligeant totes het geslacht der oude graven van Barcelona, de latere
lesdited Eglises  a faire, prier por I’aime  de my, de me chiere koningen van Arragon, meende te kunnen afleiden en
epouse Henriote de le Hoye, de mon pere Engueirand, de mon
tayon Berengier qu’on nommoit li Borguingnon et otres mes no-

hare aanspraken zelfs langs diplomatieken weg heeft

bles ancisseur triepaset en Plandres,  Borguiogne et ailleurs.
willen doen erkennen, zal  wel aan weinig& bekend

Item iou vouil et ordonne por parchon a Raimont mon filz ais-
geweest zijn.

nel tos les Biens que iou aiy a Herines, Enguiens, Tolebeck  de
Zooals  men heeft kunnen lezen, is het den ambassa-

Planque et ou liu qu’on dit Borelval en le Ghateleine  de BOF deur Bareel niet mogen gelukken zijne aspiraties te ver-

borch, le querquant de donner a me fille Anselote CCC lib. wezenlijken. De heer van Malsen  kan niet zeggen, aan
une toes. Item iou laise a dit Raimont tot l’atteleure de men welke oorzaken zulks moet worden toegeschreven, maar
Escurie  avoec mi cevaux et rien de cache sans nicent reserver. dat hij aan de wettigheid der aanspraken geen oogen-
Item iou donne a dit Raimont li hanap d’or qui no vient d’un blik twijfelt, blijkt wel ten duidelijkste uit het slot van
de mi anciseur Vuillelme triepaset en Borgoigne selon qu’il ziju betoog,  alwaar hij - de woorden van Johan Boreel
me recorde  avoir ouy de mon pere a qui diu fasce pardon. Item
iou ordonne por parchon a men fielz  maisné Ruieelaert  tos les

tot de zijne makende - met zekerheid verklaart, dat

biens et hiretages que iou ay a Cortray, Nevele, Ypre, Gand
uit de gepubliceerde documenten voor den genealoog

et Tornay, le tot selon quil est escript en me livres de rente
en handschriftenkenner dingen te leeren  vallen, die

et acquists, a querque quil donnera por une foes a se seur allen zullen persuadeeren en, zeer heerlijk zijnde, groote

Jehennete  femme de Messire Engue i ran t  Haimel Chievalier C. oPeratle  zul1en  kunnen  doen.
lib. Item iou donne a dit Ruiffelaert le gondola dor quil me Welnu, aangezien wij deze gelegenheid om onze
vient de le pere Philipote dAxelle me dame et chiere mere qui kennis te vermeerderen niet ongebruikt wenschten te
diu pardonist.  En outre jou laise por parchons a me deux filles laten voorbijgaan, hebben wij  den inhoud der doou-
avant nommet CCC.XXV lib. que iou ay a Axelle, Sohemvelde
et Canderborch et a cascune un sobaud (?) d’argent doret venut

menten  in quaestie aan ecne aandachtige beschouwing

a my de me dame me taye Agnies de Bierbisys.  Item a demisielles
onderworpen. Anders dan bij onzen geachten  inzender

Jehennete de Houtquerch et Pieronnelle Le Seneschalx mes
het geval was, heeft dit onderzoek echter bi;j  ons de

bieles filles  cascune une pair d’entortilles d’or venut de me dite
overtuiging gevestigd, dat er ten aanzien van de rede-

mere. Item iou laise a cascune  de mes varlets, palefreniers et nen, waarom de aanspraken der familie Boreel niet

mesquines qui le jor de mon triespas a mon service seront  a werden erkend, geen twijfel behoeft te bestaan.
cascun 1X lib. une foes. Quand a mes debtes on suivra l’ordre
de mon codicille. Et por tot faire en boene fourme et maintenir In het hierboven onder 1 gepubliceerde stuk (brief
mendit  tietament, jou denomme por mes Executeurs Raimont van Johan Boreel aan zijnen vader, den ambassadeur
men 61 aisnel, Jehans  de Cock mon chier cousin . . . . et Mre.
Soqsiot  men capelain, asquels iou donne cascune XXV lib. por

te Parijs) is  er  sprake van een tweetal  documenten,

leur travaux. En tiemongnage de quoy cile ont pendu leur saiaux
waaruit ZOU blijken, dat de Boreel’s of Borell’s zich reeds

avoec le mien,  faict a Enguien le XXII  de mach M.CCC.IIIIxx.
ten tijde van Karel den Groote en Philips I tegenover

XVII. Et plus bas est escript ce qui ensuit pardevant mi not-
Frankrijk  zeer  verdienstelijk zouden hebben gemaakt ,

taire .Juret et pardevant Thycroting et Jehans  Vaneeck tiemoins op grond waarvan de schrijver de medewerk ing  van

por ce apieliet et huquiet le jor et au susdit signé Bigardon Lodewgk  XIV tot verwezenlijking van de aanspraken
nottaire  enscellé de trois sceaux de cire rouge. zijner familie meende te mogen verwachten.

Collationné etc. (a.v.) Deze documenten zijn niet meer aanwezig. In zijn
(w.g.) MUYSSON. brief geeft Johan Boreel echter een résumé van het-

geen aan de hand van deze stukken naar zijne meening
De hierboven gepubliceerde documenten zijn om meer ,,wel can bewesen  worden”,  zooda t  wi j  aangaande  de

dan één reden belangwekkend en wij mogen er den wdze  waarop de Boreel’s hier te lande geacht werden
heer van Malsen dan ook erkentelijk voor zijn, dat hij
zich de toestemming van den tegenwoordigen eigenaar

uit het grafelijk huis van Barcelona te zijn gespro ten ,
niet in het duister behoeven te tasten.

van het familie-arahief Boreel op Huize Waterland te Het résum8  vangt aan met als eerste te vermelden
Velsen heeft weten te verzekeren om ze aan de open- zekeren graaf Boreilus,  die met Karel den Groote over
baarheid prijs te geven. de Pyreneeën zou zijn getrokken en omstreeks 797

In de eerste plaats zijn zij uit een cultuur-historisch 1 leefde. Als stamvader der graven van Barcelona kan
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deze Borellus echter gevoegelijk  worden geschrapt, aan-
gezien de stamreeks van dit geslacht eerst met zeker-
he id  aanvangt  bij Wilfred  1, ,,el Velloso”, die de eerste
erfelijke  en ooathankelijke  bestuurder was v a n  B a r -
c e l o n a ,  C e r d a g n e ,  Berg+ Urgel, Ausoua, Gerona  en
andere in Catalonië gelegen en tot de Gotllische Jlark
behoorende graafschappen. Over het voorgeslacht van
dezen Wiltred, wiens regeering  in het laatste kwartaal
d e r  Ye e e u w  v a l t ,  loopen  de mecningen  v e r  u i t e e n ,
maar van eenen graaf Borellus is hierbij geen sprake. 1)
Wel is de naam Borrel1 ot Bowel  door eenige van
Wilfred’s opvolgers gevoerd, echter steeds als voor-
naam 2), waaruit tevens volgt dat het beslist onjuist
is, wanneer hierboven aau de leden van het grafelijk
huis van Barcelona doorloopend die naam als geslachts-
naam wordt toegekend.

Wij lezen verder dat in 1071 Qwille//  11 Borell, graaf
t’an Besalu, Cerdrrgne en Roussillon, tengevolge van een0
samenzwering van zijn broeder Bernard zou zijn ver-
moord, waarna zijne kinderen naar alle windstreken
werden verdreven en zich genoodzaakt z:lgen  bij ver-
wanten hun toevlucht te zoeken, t. w. sommigen in
,la Gaule Narbonnoise”, anderen in Bourgondië en weer
anderen in Sicil ië bij hun moerlerlij  ken grootvader
Eoger,  graaf van S&*ilkë  el1 hertog van Calabrië.  I)e twee
naar Bourgondië gevluchte zonen zouden dau geme-t
zijn Remond  Borell, ,! legitimo grave van Besalu, Cer-
dagne, Rouasillon etc.“, van wieu de Hollandsche Boreel’s
heeten  af te stammen en Odo Borell, wiens  huwel i jk
met JZach.tildis,  erfdochter vau Henr~~,  hertog van Bour-
goud&  en zijne gemalin SyLille,  oms t reeks  1072  zou
hebben plaats gehad.

Nu vonden  wij inderdaad vermeld, dat Cfuillen  II,
Trunnus,  uit een zijtak der graven van Barcelona en met
zijnen broeder Bernard 11 samen graaf van Besaltr,
Valespir en Fenouilledes  (echter niet van Cerdagne, dat
aan eene  andere, in 1117 uitgestorven zijtak behoorde,
en evenmin van Roussillon, dat eerst in 1172 aan de
koningen van Arragon kwam), vóór 1070 vermoord
werd. Dat zulks op last van zijnen broeder Bernard ge-
schiedde, vonden wij echter niet bevestigd an evenmin dat
zijne kinderen naar den vreemde uitweken. Integendeel
staat vast, dat z[jn eenige zoon na zijne meerderjarig-
heid als B e r n a r d  III het bestuur over Besalu enz.
met voornoemden oom deelde en na diens dood i n
1091 in het onverdeeld bezit dier graafschappen bleef
tot aan zijn kinderloos overlijden in 1111, toen zijne
bezittingen krachtens verdrag overgingen op Ramon
Berenguer 111, graaf van Rarcelona, met wiens dochter
hij gehuwd was.

Zooals men ziet is de atstnmming der familie Bareel
uit Guillen II graaf van Besalu met hut bovenstaande
kwalijk te rijmen!

Intusschen is het niet  onwaarschijnl\jk,  dat de op -
steller van de door Johan Bareel  medegedee lde  ge-
g e v e n s  zich dam, waar hi.j van  een  b roedermoord
gewaagt,  aan een verwarring van personen schuldig
maakt. Immers staat Berenguer  Ramon  11, graaf

van Barce lona,  in de geschiedenis te boek als de
moordenaar van zijnen  broeder en medebestuurder Ra-
mon Berenguer 1I (f- 1083, w_elke  laatste inderdaad
eene  Calabreesche hertogsdochter tot vrouw had, zij
het ook niet een0 dochter van Roger, die hierboven
ten onrechte als schoonvader van Guillen 11 van Be-
salu vermeld wordt en trouwens in Calabrië slechts
den  t i t e l  van  g roo t -g raaf  voerde ,  maar  van  d iens
b roede r  R o b e r t  Guiscard.  Uit dit huwelijk was een
zoon geboren, die de voornamen Ramon  Berenguer
ontving en - wanneer w\j de persoonsverwarring aan-
vaarden - dan identiek zou moeten zijn geweest met
Remond  Borell, van wien men de Boreel’s wil laten
afstammen.

Maar ook hier stuit. men op onoverkomelijke beswa-
ren. Want van een uitwijken der nakomelingschap van
den vermoorden Ramon Berenguer 11 is al evenmin
sprake. Zijn eenige  zoon werd de om zgn wijs bestuur
geprezen Ramon  Berenguer lII, graaf van Barcelona
en markgraaf van Cetalon&. Deze regeerde tot  aan
zijn overlijden in 1131  en  werd  de  g roo tvader  van
den eersten koning van Arragon uit zijn huis: Alfons
II Ramon.

Zooals men hierboven heeft kunnen lezen, zouden
de Boreel’s den weg naar de Zuidelijke Nederlanden
hebben genomen over Bourgondië, alwaar Odo,  jongere
broeder van voornoemdeu Remond,  omstreeks 1072 in
het huwelijk getreden zou ziju met Nachtildis,  erfdochter
van hertog H e n r y ran Bourgondië  en diens gemalin
Sybille.  Onnoodig te zeggen, dat ook dit huwelijk de
vrucht is eener rijke phantasie.  Van eene  e r fdoch te r
van Bourgondië kon in die dagen goen  sprake zi jn,
aangezien het toenmalige huis der Bourgondische her-
togen eerst in 1361 in de mannelijke lijn zou uitstervea.
Aangaande  eone dochter Nnchtildis  van Hendrik van
Bourgondië en zijne gemalin Sybills,  (eeue  dochter van
den Bourgondischen graaf Reinoud  l), welke met Odo
Borell zou zijn gehuwd, is niets bekend.

Dat verder in du hoofdstad van het graafschap Cer-
áagne een graf’monument bestaan zou hebben, datee-
rende uit 1100 - dus uit een tijd, toen de heraldiek
nog in hare windselen lag - en vertoonende aan de
Béne kant het wapen der graven van Barcelona, aan de
andere dat der tegenwoordige Boreel’s met de jacht-
hoorns en de zweepen,  is een anachronisme dat wij met
stilzwijgen zullen voorbijgaan.

Na vaststelling van het bovenstaande zal men ons
moeten toegeven, dat de afstamming der familie Bareel
uit de graven van Barcelona zonder bezwaar naar het
rijk der fabelen kan worden verwezen.

Het spreekt van zelf, dat deze conclusie de hier-
boven onder 11 en III gepubliceerde acten, welke erop
berekend schijnen deze afstamming juist waarschijnlgk
te maken, zoo niet te bewijzen, in een vreemd licht
plaatsen en de vraag doet rijzen of hare authenticiteit
wel boven allen twijf01 verheven is.

De heer van Malsen is van hare echtheid ten vdlle
overtuigd. Hii beroent  zich hierbii on het oordeel van een

‘1 Zie 0. a. V. 36.  Otto Denk. Die Grafen  von Barcelona von / t’f-bt
.,

arc 116 am eiaar te bent, aan wien hii het ~001 geworden
Wii’fred  1 bis Ramon Bereneuer IV. München. 1888.

*) Denk vermeldt t. R. p.~ El&~ll  1 (ook Wilfred 11 genoemd), t 912,
diens neef Borrel 11, + 992, en den zoon van Inntntgenoemdc  Ramon-
Borrel1 111,  + 1017, als graven van Barcelona.

., ., v

perkament, waarop deze acten voorkomen, vertoonde.
Nu stallen wij gaarne voorop, dat ook wij geen reden
hebben om aan de echtheid van dit document te twij-
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felen. al kunnen wiì er niet de beteekenis aan toekennen. 1 20. wordt - voorzoover bekend - van neen dier
die onze geachte inzender eraan blijkt te geven. Immers
hebben wij  hier slechts te doen met een afschrift ,
waarin geenszins de echtheid der origineel6  acten langs
officieelen weg wordt vastgesteld - zooals .de heer van
Malsen  schijnt te meenen - maar slechts de gehjkluidend-
heid van de copie met de overgelegde oorspronkelijke stuk-
ken geconstateerdwordt. Op die oorspronkelijke stuk-
ken, welke, volgens de door Muysson,  raad en secretaris
des konings, geteekende verklaring, in het bezit bleven
van den ambassadeur Willem Boreel, komt het dus aan.
Ongelukkigerwijs blijken alle oorspronkelijke dooumen-
ten, welke op de afstamming der Boreel’s uit de graven
van Barcelona betrekking zouden hebben gehad, bit
het familiearchief te zijn verdwenen, zoodat de moge-
lijkheid om hunne authenticiteit te onderzoeken ont-
breekt en het beroep van den heer van Malsen  op het
oordeel van de handschriftenkenners wel een ijdele klank
moet blijven.

Derhalve is ons slechts de vraag ter beantwoording
overgelaten, of de tekst der gecopieerde stukken voor
hunne echtheid pleit.

Wanneer wij de in Ned. Adelsboek 1928 gegeven
stamreeks van het geslacht Boreel als juist mogen aan-
vaarden, dan is de eerste van deze familie, wiens be-
s taan  u i t  au then t ieke  b ronnen  va l t  aan  t e  toonen,
Ruffelaert Bareel,  beleend met goederen in en om Gent,
f- 1443 en gehuwd met Peronne de Senechnl,  welk echt-
paar begraven ligt onder een monument in de St.Bavo-
kerk te Gent, dat - zooals wij  hierboven zagen -
reed.9 aan meergenoemden Johan Boreel nauwkeurig
bekend geweest is. Deze echtelieden vindt men inder-
daad terug in het hierboven onder 111 gepubliceerde
testament, dat ons bovendien zóóvele gegevens verschaft
over de aan Ruffelaert v o o ra f g a a n d e generaties als
in een zóó gecomprimeerden vorm wel zelden zullen
worden aangetroffen. Wanneer nu de authenticiteit dier
gegevens boven verdenking verheven geweest was, zouden
zij voor de familie ongetwijfeld groot6  waarde hebben
gehad, maar in de gegeven omstandigheden doet juist
hunne opeenstapeling onzen argwaan toenemen.

Zoo leeren  wij uit  bedoeld testameut o.  a.  kennen
Ruffelaert’s ouderen broeder Raimont Borel, zijn vader
Jehan Borel.  zijn grootvader Enguerand  Bowl,  zijn
overgrootvader Berengier Borel, bijgenaamd li Borguag-
non, - allen met hunne echtgenooten - alsmede een
nog ouderen Bourgondischen voorvader genaamd PU&
lelme. Brengt deze acte ons dus het verband met B o u r-
gondië, het land waarheen de vermeende afstamme-
lingen van graaf Guillen 11 van Besalu zouden zijn
gevlucht, in het onder 11 gepubliceerde stuk maken wij
nog kennis met een oudoom Raimond Borel en vinden
wij gewag gemaakt van - zij het ook niet met namen
genoemde - voorouders in Bourgondië en B ar c el o n a,
waarmede wij tevens in het gebied zijn aangeland, dat -
op grond van de hierboven o n j u i 6: t g e b 1 e k 8 n afstam-
ming - als de bakermat der familie Boreel moet gelden.

Eene critische  beschouwing van den inhoud dezer
beide acten doet ons daarbij nog het volgende opmerken:

10. komen alle Borel’s daarin als e d el 1 i e d en voor,
hetgeen met den staat der latere Boreel’s, vóór de hun
door de Engelsche koningen verleende onderscheidingen,
niet overeenkomt;

personen, behalve van Ruffelaert en zijn vlouw, het
bestaan uit authentieke bron bevestigd; en

30. worden aan verscheidenen van hen voornamen
toegekeud als Raimond, Berenyier, Vuillelme  (Guillen),
die aan de autheutiek vast  staande Boreel’s geheel
vreemd waren, maar daarentegen bij uitstek kenmer-
kend zijn voor het geslacht der graven van Barcelona,
en dat, terwijl voor eene  afstamming uit dit huis geen
schaduw van bewijs aanwezig is.

S u m m a  summarum  doen  dez0 o v e r w e g i n g e n  o n s
de vrees uiten, dat de familie Boreel in het midden
der 170  eeuw het slachtoffer geweest is van geweten-
looze oorkondenvervalschers *),  die bij hun streven om
aan Ruffelaert Bqreel  eene oud-adellijke afstamming te
geven, op het denkbeeld zullen zijn gekomen hem aan
de graven van Barcelona vast  te hechten op grond
van  he t  fe i t , dat  in de genealogie dezer laatsten
de naam Bor/*ell  sporadisch als voornaam wordt aan-
getroffen.

Dat zulks intusschen eene afstamming uit Frankrijk
allerminst behoeft uit te sluiten, alwaar de naam B o r e l
reeds vroeg inheemsch was, ligt voor de hand.

VALCK  LUCASSEN.

Genealogie van het geslacht van den Honert,
door W. M. C. RECJT.

De familie van den Honert voert in rood drie sprin-
gende zilveren wezels (2 en 1). Oudtijds kwartileerde
een tak met de Jonge, later (en ook thans nog) voerden
sommigen van den Honert, gevierendeeld met van 1011,
en voerden dan den leeuw van Tan lol1 als helmteeken
(wat bij een enkelvoudig helmteeken is af te keuren).

Oudere generatiën dan waar wij mede aanvangen,
vindt men bij Balen. Wij hebben deze niet meegedeeld
daar wij er toch maar zeer weinige aanvullingen op
konden geven en wij niet in de gelegenheid waren de
stamreeks te verifiëeren.

Op het Documentatiebureau van den ,Ned.  Leeuw”
vonden wij een m.s van den Honert dat den Haagschen
en Rotterdamsohen tak behandelde. Van den tak der
predikanten bleek nergens iets te besta.an en wij hadden
reeds zeer veel daaromtrent bijeengebracht toen het
bleek, dat de heer T. H. van den Honert (XIbis,  2) in
het bezit was van een prachtig gecalligrafeerd  stam-
boek. Door bemiddeling van de familie Milo hadden
wij gelegenheid dit boek in te zien en er uit aan te
teekenen  wat ons nog ontbrak. Wij betuigen hiervoor
onzen oprechten dank!

Cfenealogie.
1. Rochus van IL’eseZ,  geb. omstr. 1610, overl. vóór 1667,

jongste zoon van Thomas van W. en van Christina
van Slingeland, huwde in lb44 met Maria vun Tolk
Z$ komt in 1667 als w e d u w e  voor  (Alg .  Ned .
Familiebl. VIII, 63) en was de dochter van F r a n s
en van Catharina Besemer.

1) Wij behoeven er wel niet aan te herinneren, dat juist omstreeks
het midden der 17e eeuw de beruchte gebroeders de Launay in de
Nederlanden op dit gebied hun duister werk verrichtten. (Zie L.
Galesloot. Pierre-Albert et Jean de Launay, Herauts  d’armes du
duché  de Brabant. Histoire de leurs  proc&  (1643-1687). Bruxelles. 1366.
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Zij wonnen:
1. Thonzas  van TV., volgt IT.
2. Maria VCIIL  den Honert, gehuwd met Blasius  Brou-

wer Arendsz., schepen in 1673 en 1574, veertig in
1574 te Dordrecht.

3. Cornelin  van den Honert, of rala  IVesel,  gezegd 1:. d.
H., overleden in, of kort na 1667, wasrsch. in
het kraambed.

Zij huwde te Dordrecht in lö67 (huw. voorw.
29 April) met Belldrik Hoynck, geb. omstr. 1526,
in 1572 schepen, in 1680 Heilige-Geestmeester
ter Gr. Kerk van Dordrecht. Hij had een leengoed
onder Vlaardingen (Alg. Ned. Fam. VIII, 92)
en moet voor 29 April 1682 overleden zijn. Zijn
vader Olie is in 1555 te Dordrecht overl. Hen-

dr ik  was  w e d u w n a a r  10 van C’ornelicc  Mot& 20
van Maria Molen en trouwde voor de vierde
maal te Dordrecht 10 Januari 1680 met &$nsdurg
van Beaumont (als voren, bl. 63).

4. Pieter v. d. H., volgt IIDis.
6. Frans v. d. H , volgt IIler.
6. Floris van ll’esel, Vendrig  van het derde Vendel te

Dordrecht, overl. in April 1685. Gehuwd met
Clasina Henriksdr.,  bij wie :
u. Sophia vun Wesel,  echtgenoote  van N. Fladde-

racq, of va1c  Vladeracken,  uit Zalt B o m m e l .
(1. en 4 in zilver drie blauwe molenijzers; 2
en 3 in goud drie roode rozen )

Thomas van Wesel,  gezegd van den Honert, geb.
omstr. 1546. Raad van Dordrecht 1672, 73, 76,
77 ; Schepen 1683, 84, 88,89,92, 93 ; Veertig 1586.
Ontvanger van de Gemeenelandsmiddelen in Dor-
drecht 1680. Curator der Latijnsche school 1693.
Overleden in of omstr. 1694.

Hij huwde te Dordrecht in 1671 met Ida de Jonge,
geb .  oms t r .  1544 ;  doch te r  van  Il‘illem  en van
Maria van Beaumont. Ouders van:
1. Mr. Rochzq  volgt 111.
2. Clasina  vaga  den Honert, huwt Hendrik va?a Kegge-

Zingen, ontvanger van de Gemeene middelen te
Gouda 1696.

3. Willem, ongehuwd overleden na 22 Juni 1691
student in de letteren te Leiden te zin geworden.

4. Elisabeth van den Honert, overl. in 1633.  Zij
huwde te Dordrecht 23 Mei 1604 met Mr. An-
dries de Il’itt,  geb. te Dordrecht 16 Juni 1673.
Was doctor in de beide rechten. Veertig te Dor-
drecht  1603; secretaris  der  Weeskamer 16Oti,
pensionaris en secretaris te Dordrecht 1618. Van
20 Aug. 1618 tot 1621 was hij raadpensionaris
van Holland en W. Friesland, werd 20 Dec. 1620
raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en
W. Friesland en in 1631 commissaris-politìek in
de provinciale synoden. Hij overleed 26 Nov. 1637
en  was  de  zoon  van  Cornelis  de Wilt en  van
diens eerste vr. Johanna Heymaras.  (Zie Nieuw
Nederl. Biog. Wdb. 111, 1448.)

Mr.’ Rochus can den Honert, ridder, geb. te Dor-
drecht 13 Maart 1672, student in de rechten te
Leiden 31 Aug. 1687. Licentiaat in de rechten te
Bazel 1693, advocaat voor het Hof van Holl. ló94.

Advocaat der stad D. 1696, plaatsvv. schepen 1697,
gecomm. wegens Dordr. in de S. G. 1598, ter
auditie van ‘s Lands Rekenioge 1699, 1603, schepen
van D. ltiO0, 1601. Raadsheer in den Hoogon  Raad
1603. (Zijn vermogen werd in 1627 op f 00006  ge-
schat. Die Haghe, 1913, blz. 22). Hoofdingeland v.
Delfland 30 Nov. 1618-1645. Ambassadeur-extraord.
naar de Hoven van Polen en Zweden 1627 en 1635
en door de Koningin van Zweden tot ridder ge-
slagen in laatstgen. jaar. Overl. te ‘s-Gravenhage
30 Januari 1638, begr. in de Gr. K. 4 Febr. (Zie
v. d. Aa; Balen, blz. 224 en 1079).

Hij  voerde 1 en 4 v(11a  Wesel;  ‘L en 3 d e  J o n g e
en als hartschild: in blauw een gouden kroon met
3 fleurons (Zweedsche adel).

Hij huwde te ‘s-Gravenhage 10 Oct. 1600 in de
Gr. K. met M a r g a r e t h a  Hallingh, geb. te Dor-
drecht 19 Nov. 1674. overleden 164ö; dochter van

Puuli,  en van Elisabeth
kwartieren geeft Balen

Jara  H. Pouwelsz,  gezegd
va?a  der Bies. A l s  h a a r
(blz. 1079) op:

Ballincq
Oem
Bogaard
Croosu$c

Verbies
SIzoek
Schaarlakeu
Il‘outers

doch de moederlijke kwartieren zijn foutief (El&&.
v. d. Bies was de dochter van Hermala  en van
Adriana rara  Scharlaken, wier moeder was van Croos-
wijk).

Uit dit huwelijk sproten:
1. Margarieta, in 1624 ongehuwd overleden.
2. Mr. *Johan v. d. H., volgt IV.
3. LYaria  v. d. H., huwt te ‘s-Gravenhage 26 Jan.

16% in de Gr. K. met Mr. Johan Sixty, burge -
meester van ‘s-Gravenhage 1644-1660 ; kerkm.
van do Gr. K. 1647-1686, vroedschap 1650-
166 1. Hij stierf (volgens Wapenh. 1X, 266) 23 Sept.
1679. Het Haagsch Jaarb 1891 vermeldt op blz.
97 het ophangen van het wapen van den heer
secretaris Sixti  op 25 Sept. 1679 en dat van de
weduwe van  den  sec re ta r i s  Sixti  op 18 Dec .
1680. Balen nu vermeldt uit het huwelijk van
Sixty met M. v. d. H. één zoon : Mr. Johtrn  Sixlus,
secretaris van den Hove van Holland. Wordt hier,
wat het overlijden aangaat, de vader met den
zoon verward ?

4 .  Catharina  0. d. H., blijkens Ned. Leeuw XV,
164, in 1664 nog in leven. Zij huwde te ‘s-Gra-
venhage Gr. K. 7 Juni 1626 Nicolaas Kien, geb.
te Oostende in 1600, kapitein van een somp.  te
voet, en, na zijns vaders dood, 6 April 1624 com-
mies-generaal  der vivres. Door Lodewijk X111  van
Frankrqk  geadeld Dec. 1636 en ridder der orde van
St. Michiel 4 Mei 1643. Hij overleed te ‘s-Graven-
hage  12 Nov. 1648 en werd ín de Gr. K. begraven
20 Nov. Zoon van 3icasius  K. en van Arana Swtrnke.
(Zie over zijn familie: Ned. Leeuw XV, 164 en
over de kwartieren van zijn kinderen ibidem Xx1,
178.)

6. Thomas r*a?a  den Honert, geb. te Dordrecht in
1606. Hij, honoris causa 9 Nov. 1623 te Leiden
als student in de rechten ingeschreven, wordt
21 Maart 1629 nogmaals als zoodanig in het
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a l b u m  aangeteekend. Hij  was heer van Oost-
Puttershoek. Het landgoed den Honaard, gelegen
aan de Vliet, of Trekvaart, tegenover het dorp
Voorburg, werd door hem aangelegd; zooals  blijkt
uit twee opdrachtsbrieven, 24 Maart en 18 April
ltì48, werden door hem aangekocht 3 morgen
400 roeden land. Zijn vrouw vermaakte deze
bezit t ing bij  testament 29 Juni  1676 aan de
kleindochter van haar mans zuster,  mevr.  B .
Paspues d e  Chwonnes,  g e b .  K i e n ,  d i e  h e t
later verkocht aan Oillis  Grommee  te Delft.

T. L’. d. H. die het land als wagenmeester-ge-
neraal  diende, overleed kinderloos in 1672. Voor
hem werd 17 Aug. 1672 in de Gr. K. te ‘s-Gra-
venhage een wapen opgehangen. Hij huwde te
Heusden 26 Sept. 1636 met  Baldiua hiobelaer,
nog in 1676  in leven. In 1674 woonde zij in de
Spuistraat, zuidzijde, te ‘s-Gravenhage, als de
,,Vrouwe  van Puttershoek”. Zij bezat toen een
vermogen van f QOO.000.  (Die Haghe 1914/1916,
bl. 84.)

6. Willemina  van den Ho,iert, geb.  omstr .  1608,
overl. te ‘s-Gravenhage 1689; haar wapen werd
in de Gr. K. aldaar opgehangen 30 April 1689.

Zij huwde te ‘s Gravenhage 16 Nov. 1639 in
de &r. K. met Mr. Tl~illem  ran der Does,  g e b .
omstr. 1616 te ‘s-Gravenhage, stud. te Leiden
‘LI Febr. 1634, schepen van ‘s-Gravenhage 1640
en burgemeester 1659, over]. te ‘s-Grav. 9 Dec.
1668, begr. G. K. lb Dec. Zoon van Jacob, r aad
en secr.  van prins Fred. Hendrik, en van diens
ge vr. Beatr ix  1). Sqesteyn.

(Zie wat ik over dezen schreef in Nieuw
Nederl. Biogr. Wdb. VI, 444.) .

Mr. Johan van den Honert, geb. te Dordrecht omst.
1603, werd student in de rechten te Leiden lb
Maart 1623,  daarna advocaat voor het Hof v. Hol-
land, raad te Dordrecht 1640, 1641, gecommitt.
wegens Dordrecht in de Ad-miralit. op de Maze 1643,
44, 46, schepen v. D. 1647, 48,62,  63, veertig 1660,
gecommitteerde raad der Staten van Holl. en W.
Fr. 1657, 68 en 69. In 1659 extraord.  ambassadeur
naar het Hof van Polen, gaf hij van deze reis een
verslag onder den titel *Rapport  van het gepasseerde
omtrent mijne Extra-ordinaire ambassade na Polen
enz.” Den 16 Maart 1663 benoemd tot raadsheer
in den Hove van Holland, overleed hij 14 April
1667 te ‘s-Gravenhage. (Zie: v. der Aa.)

Hi,j was t$ Dordrecht 20 Nov. 1640 gehuwd met
C o r n e l i a  H(illingh,  geb.  te  Dordrecht  2 Maart
1615. In 1674 woonde zij in het Voorhont (,Noordt
de Plantagie”)  te ‘s-Gravenhage; zij was mede-erfge-
naam van den Heer van Puttershoek (Thomas v.
d. If. hiervóór) en werd toen getaxeerd op een ver-
mogen van f 60 000. (Die Haghe, 1914/191ö,  bl. 46.)
ZQ overl. te ‘s-Gravenhage in 1681; wapen opge-
hangen in de Gr. K. 23 Mei 1681; dochter va,n
Herman Jansz.  11. en van Anna de Jonge Willemsdr.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, wier kwartieren
waren :
Ilallingh Perbies de Jonge Mol
Oem v. Scharlaken v. Beaumont . . . .

V.

VI.

Uit dit huwelijk:
1. Anna van deu Honert, geb. te Dordrecht 1641.

Jong overleden.
2. Mr. Rochus 8~. d. H., volgt V.
3. 1Mr.  Herman  v. d. H., volgt Vbis.
4. Ma?-garetha  v d. Honeri, gedoopt te Dordrecht

14 Juni 1647. Overleed ongehuwd. Zij woonde
waarsch. in 1715 bij  haar neef Mr. Johan ‘(VI).
Zie: Ned. Leeuw, X1, 64.

6. Cornelia v. d. H. Jong overleden.
6. Pieter 1.1. d. H. Jong overleden.
7. Johw v. d. H. Jong overleden.

Mr. Rochus vwn den Honert, geb. teDordrecht  in 1646,
studeerde sedert 20 Sept. 1661  te Leiden in de ge-
schiedenis en de rechten en werd advocaat voor
het Hof van Holland, woonde in 1674 in het Voor-
hout te ‘s-Gravenha.ge  en werd toen getaxeerd op
een vermogen van f 23.400  ( D i e  H a g h e 1914/
1910, 46).

Hij huwde ti ‘s Gra.venhage in de N. K. 2 Juli 1669
met Anna van Pr&jn,  geb. te ‘s-Gravenhage 3 Nov.
1644,  overl .  als  weduwe te ‘s-Gravenh., impos t
betaald 27 Januari 1711 ; dochter van Mr. Marten
et1 van .7o/lanna  de Witt (Balen, 1321).  Hie ru i t :
1. Johanna v. d. Honert, gedoopt Kloosterk. te

‘s-Gravenh. 13 April 1670, overl. te ‘s-Grav. in
1726, in de Kloosterkerk begraven 27 . , .? 1735
(Alg. Ned.Familiebl.  IV, 60); zQ huwdein  de Hooad.
kerk te ‘s-Gravenhage 10 Jan. 1707 met Mr.
Michiel c.an, den Brouck (Broeck).

2. Cornelia v. d. H., gedoopt Gr. K. te ‘s-Grav. 19
Aug. 1671, woonde in 1716 bij haar broeder in
de N. Oostenr. Buurt te ‘s-Gravenhage (Ned.
Leeuw X1, 64.) Z\j leefde nog in 1745 (Alg. N.
F.bl. IV, 60).

3. AnTaa  van den H., gedoopt in de Kloosterkerk
te ‘s-Grav. 9 Maart 1674, woonde in 1715 als
voren.

4. Mr. .Johan  baron v. d. H., volgt VI.

Mr. Johan baron van den Honert, geb. te ‘s-Gra-
venhage, ged. Kloosterk. 22 Maart 1682. Hij stu-
deerde sedert 31 Jan. 1702 te Leiden in de rechten
en werd raad in den Souvereinen Raad en Leenhove
van Brabant en Overmaze (was dit reeds in 1716).
Bij ,lettres  patentes” van Keizer Karel VI, d.d.
29 Januari  1’722 tot  baron verheven (Butkens,
Suppl. d. Trophées 11,203; zie ook Alg. Ned. Fam. bl.
1, no. 122, 2a). Hij werd, volgens acte van 3 Sept.
1726, voor notaris Jean Pilloy verleden, als meest-
biedende kooper van de heerlijkheden Piétrebais-
les-Harlut, Rèves en Ruart, en overleed te Wage-
ningen 22 Mei 1743.

Hij huwde 10 te ‘s-Gravenhage 12 Dec. 1706 in
de Hoogd. Kerk met *Johanna Croeyvanger, overl. te
‘s-Gravenhage, 16 Jan. 1707 bf 16 Jan. 1709 in
de Gr.  K. begraven (Wildeman, Grafb.  blz.  74
kol. a en b).

Daarna hertrouwde h3 te ‘s-Gravenh. 16 Dec.
1714 in de Scheven. K. met Cornelia de Witt,  uit
het bekende Dordtsche geslacht. Zij werd door haar
man bij test. besch. van 11 Jan. 1716 tot univ.
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erfgename benoemd, testeerde zelf 26 Mei 1743,
haar goederen aan haar schoonzoon vermakende
en was 7 Maart 1760 nog in leven, doch niet meer
12 Mei. (Zie vooral: Nederl. Leeuw X1,. 74-7ti)

Het eerste huwelijk  was kinderloos; uit het tweede
sproten :
1. Altna ‘0.  d. H., geb. te ‘s Gravenhage 1716, overl.

te Wageningen 27 Jan. 1740. Zij huwde te ‘s-Gra-
venhage 9 Juni 1739 in de Schev.  K. met Jun Karel
baron  v(ln Eek, geb. 20 Nov. 1697, heer van
Litzau en Nergena, ambtsjonker van Ede, richter
en burgemeester van Wageningen, gedeputeerde
wegens de ridderschap v. Gelderland ter verga-
der ing  vtin H.H. Mag. Over l .  t e  Wageningen
Sept. 1760; zoon van JalA Karel v. E. en van
Sibilla  Mtrrgaretha  Heucelmatis.  (Van Eek: gedeeld
van groen en rood, met een zilveren rechter-
schuinbalk over alles heen).

2. Rochus v. d. H, gedoopt t,e ‘s-Gravenhage Kl.
1~.  26 Oct. 1716; jong overleden. Impost betaald
voor begraven 17 Dec. 1716.

3. Maria v. d. U , gedoopt te ‘s-Gravenhage, Kloos-
terk. 30 Jan. 1718; jon g overleden. Imp. betaald
28 April 1718.

4. Wilhelmina v. d. H., ged. a.v. Gr. K. 21 Aug. 1720,
overl. in Sept. d. a. v.

6. Française  v. d. H., ged. a v. Gr. K. 21 Octob. 1722,
overleden in Maart 1723.

6. Johan v. d. H, ged. a. v. Kl. K. 6 October 172ö;
imp. bet. voor het begraven 4 April 1731.

7. Johanna Françoise v. d. II., ged. a. v. Kl. K.
6 Juni 1727, overleden in Juli d. a. v. (imp. bet.
19 Juli).

8. Johan Fralzçois  v. d. H., ged. a. v. Gr. K. 27 Oct.
1728,  overleden oud ruim 2 mnd. ( imp. bet .
4 Jan.  1729).

9. Johan Firançois  v. d. H., ged. a. v. Kl. K. 2 Nov.
1731.

Ibis. Mr. Herman van den Han@,  geb. te Dordrecht
2 Aug. 1646. Hij studeerde te Leiden sedert 10
Jan. 1664. Werd waterschepen 1671, schepen te
Dordrecht 1670, 71, 74; secretaris ald. 1674; secre-
taris van den Hove en Hooge Vierschaar van Z.H.
1678; ordin. gecommitteerde wegens Dordrecht ter
vergadering van Gecomm. Raden van H. en W. Fr.
1 6 8 8 - 9 0 ,  1703-6, 9--11, 1 6 - 1 7 ;  v e e r t i g  d e r
stad 1693, burgemeester 1702, 6, 7, 12, 13, 18, 19,
23, 24, 27; dijkgraaf van den Albla.sserwaard  ; in
1703 curator en in 1705 waardijn  van de Munt te
Dordrecht. Overl. 6 Aug. 1730.

Hij huwde 30 Juli 1676  1) met Anna de Witt,
geb. te ‘s-Gravenhage 27 Dec. 1666, overl. 26 Nov.
1726; dochter van Mr. Johan, den raadpensionaris,
e n  v a n  Wendeln Bicker.

Uit dit huwelijk sproten:
1. Mr. Cornelis van den Honert, geb. te Dordrecht

omstr. 1680. Student te Leiden 9 Febr. 1708 (am-
plissimi curatoris fìlius). Raad, veertig, burge-
meester en hoofdofficier van Dordrecht, alles van

l) Gedenkpenning  op  he t  50.jarig huwel i jk ,  vermeld  in  Catal
Herald.  Tentoonst. (1880)  XP. 4707.

266

1719-1762.  W e g e n s  D o r d r e c h t  gedep.  in de
Staten-Generaal, in het coll. van Gecomm. Raden
en in de Provinc. Rekenkamer, baljuw van Mer-
wede. Landclropt  van 2 Holland. Ontvanger van
het Hollandsch convooy te Middelburg. Overleden
1 April 176%.

Hij huwde 1 0 24 Maart 1’727 met A l i d a  v a n
der Does, geb . 1681, overl. 11 J anua r i  1743 ,
weduwe vnu Johan van Grootveld;  dochter van
Hendrik en van Catharina van Alderwereld.

Daarna hertrouwde hij met Catharina Elisabeth
de Vries, geb. te Dordrecht 16 Febr. 1716, overl.
te ‘s-Gravenzande 7 Sept. 1774; dochter van A n -
thony en van Johanna rnn Qelé.

Zij hertrouwde 29 Mei 1763 te Scheveningen
met Mr. Qerard van Vredenburch (Nieuw Nederl.
Biog. Wdb. VIL) en voerde tot wapen: 1 en 4
een roode zandlooper met wit glas; 2 en 3 in
goud een ro8de  leeuw.

2. Cornelia Wendela  v. d. H., geb. omstr. 1686,
ongehuwd overleden.

3. &laria van den Honert, gedoopt Gr. K. te ‘s-Gra-
venh .  26 Jan.  1689,  overl .  te  ‘s-Gravenhage
,aan koortsen”, oud 67 jaar, begr. in de Gr. K.
21 Dec. 1756.

Z[j huwde te ‘s-Gravenhage 24 Januari 1712 in
de Hoogd. K. met Mr. Nartinus  Domus  van Evers-
dyck, vrijheer van Albasserwaard (! -dam?), geb.
te ‘s-Gravenhage, ged. G. K. 13 Mei 1682; com-
mies ter kamer van de generaliteitsfinanciën, begr.
te ‘s-Gravenhage G. K. 16 Dec. 1766; eerder we-
duwnaar van Abigael Yser eq zoon van Mr. Qer-
hardt (Berrit) en van Anna Borsbeek.  (Ned. Leeuw
XXI, 76.)

4. Agneta Jacoba  v. d. H., ongehuwd overl.
6. Catharina Wilhelmina v. d. lionert,  geb. 8 Maart

1698.
Huwt 26 Sept. 1718 met Mr. Corrlelis  de Witt,

geb. te Dordrecht 14 Mei 1696. Schepen v. Dordr.
1724, 26, waterschepen 1726, veertig 1727, burge-
meester 1746, 46, 68, 69, ordin. gecommitt. ter
Verg.  der Staten v. Holl. en W. Fr., gecomm.
wegens Dordr. ter Admiralit. op de Maze van
Mei 1760 tot Mei 1763, curator der Leidscho
Hoogeschool,  overl. te Dordrecht 12 October 1769  ;
zoon  van Johan Johansz. de W. en van I~ilhel-
mina de 1Titt  Cornelisdr.  (Zie v. d Aa en N. Ned.
Biog. Wdb. 111, 1463.)

IIOis. Pieter  vuga deu Boltert,  geb .  oms t r .  1650 .  H i j
vierendeelde zijn wapen met dat der ruil Toll’s  811
was gehuwd met Helena Nol, Dirksdr.  (wapen : in
zilver drie roode kreeften,  zie Balen, 12ï9.)  Zij
wonnen :
1. Rochus ran den H., z o.
2. Hen& v. d. H., g e h u w d  m e t  Anna r*an  JCII

Engel Qillesdr.
3. Thomas  I*~IL  de?a  H., volg t  111.
4. Qeertruid va/i den Honert, ongeh. overleden.
6. Dirk run defa  Honert, volgt IIIbis.
6. Camelia tun den Honert, huwt Dirk A~SOIIIC,  acht

te Dxdrecht 1628-32,  veertig 1632, raad 1632,
34, 36, 38, 39, schepen 1641, 42, 47, 48, alles te
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D.. zoon van Jacob  en van Clwistina  c*nn Teset.
(Wapen  Absouw,  zie Balen, bl. 1266.)

III. Thomas oan den Honert, geb. omstr. 1580. Raad
van Dordrecht 1607, 8, 12, 13, 16, 17, 22; veertig
1609; schepen 1626, 27, 30, 31, 35, 36; heemraad
op den Grond van de Merwede, Merwepolder enz.
1629, 30, 34, 36, 37, 38; gecommitt. wegens Dor-
drecht ter Admiralit. op de Maze 1637, 38, 39;
commies-stapelier van het Gemeenelandsmagazijn
van de vivres en van de schepen in Dordrecht.

Hij huwde met Mcwgarethn  van der Loo, dochter
van Joost,  bij wie:
1. Helena c. d. Holrert, overl. 15 Nov. 1662. Zij

huwde tweemaal.
Eerst met Arnoud de vries, kapitein van een

comp. te voet, overleden in Nov. 1636; zoon van
Cornelis en van Leoilaa  Eynouts Verboom  (wapen
de Vries : 1 en 4 in zilver een rood scheprad
met I 6 schoepen; ‘2 en 3 in goud vijf zwarte
ruiten, gepl. 3 en 2.)

Zij hertrouwde met Co,xelis van Eseh, Snmuels-
zoon, secretaris ten Buleyde te Dordr. 1638; raad
1639, 40; schepen 1643, 44, 49, 60; veertig 1652.
Hij voerde in goud een zwart scheprad met 6
schoepen en was weduwnaar van Josina. de Car-
pentier (Ned. Leeuw XLIV : 38) en hertrouwde
met Murgaretha Bordels, weduwe van zijn zwager
Pieter v. d. H.

2. u(lr.i(~  17. d. H., ongehuwd overl .
3. Geertruid v. d. H., huwt Blasius ,VUI~ Haarlem,

acht te Dordrecht 1638-1642,  raad 1642, 43,
46, 47, waterschepen 164%-1660,  secretaris ter
w e e s k a m e r  1650-1666.  Over].  13 Maart  1666
te Jlordrecht,  na hertrouwd te zijn met H e l e n a
l‘an den Honert, Dirksdr.;  zoon van Blasius e n
van Anthonin Absouti  (Balen, bl. 1065.).

Een dochter, Johannetta Blasius, huwde met
.loaca  n. d. Honert, deu ingenieur en krijgscom-
missaris van den vorst  van 0.  Friesland. Zie
hierna Vbis.

4. Emerentict  (Amaralrthe)  1). d. H., ongehuwd overl .
5. Pieter m.zn den H., volgt IV.
6. Mr. ,Inga ~~12  den Honert, geb. te Dordrecht 1614,

wordt 14 Febr. 1633 te Leiden student in de
rechten, n o g m a a l s  11 Maart  1637,  komt later
voor als advocaat, doch overleed ongehuwd.

IV. Pieter varr den Honert, geb. te Dordrecht omstr.
1 6 1 0 .  Hi,j was raad der  s tad 1640,  41,  water-
s c h e p e n  1644 en commies-sta,pelier  van het Gene-
raliteitsma,gaz[jn  te Dordrecht.

Hij huwde omstr. I 635 te Dordrecht met ïlfarga-
rethu  Bordels, in 1675 8. Geestmoeder van het Pest-
huis; dochter van Johan en van Rochin  l*an Diemen
(Balen, 1041). Zij voerde tot wapen : 1 en 4 in
goud een roode knol, 2 en 3 in zilver een zwarte
adelaar en hertrouwde met Cornelis  v a n  Esch,
secretaris  ten comptoire ter  Thesaurie te D. in
16:$8,  zoon van Srrmuel v. E. e n  r e e d s  v e r m e l d
onder  UI, 1, hiervoór.

Uit haar eerste huwelijk zijn gesproten:
1 .  ~Iorgrcrethn  I*. cl. H. Zij h u w d e  l(’ i n  1659  t e

Dordrecht met Johan Strikken van Scharlaken
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(1 en 4 effen zilver, 2 en 3 het wapen v. S&ar-
/<tlcell,  Balen 1041). Zoon van Reinier  Strikken e n
van Alelta  21~192 Scharlaken. Zij hertrouwde met
J a c o b  run Neurenberg  ,Johansz.  (wapen  op  de
wapenplaat in Balen).

2.  Sophia vc9a deja Honert.  Zij huwde met I(ralz-
ciscus  Dibbetz,  geb. te Brielle in 1631; als kan-
didaat bev. tot predikant te Tholen in 1666 .en
daar overl .  16 Nov.  1692; zoon van Ds. Hela-
ritus  en  van  Johanna  de Bergar,je. (Dibbetz:  in
blauw drie gouden gestengelde en gebladerde
tulpen, gaffelsgewijs geplaatst.)

3. Thomas 19. d. H., ongehuwd overleden.
4. Geertmqd  v. d. Honert, gehuwd .met Dr. Willem

Bollaert,  burgemr. en tresorier der stad Tholen
1670. (B. voert: in blauw met een natuurl. zee
in den schildvoet, met Fortuna, staande op een
drijvenden bol en links daa,rvsn een driemaster
van goud, varende naar de herald. linkerzijde.)
Zijn kwartieren waren :

Bollnet,t 21.  oosten
Stevens v. Loora.  (Adelsarch. 1901, 259.)

IIIbis  Di& vaja den Howrt,  geb.  te  Dordrecht omstr .

IV.

V.

1685. Acht te Dordrecht. 1-610  tot 1618, raad aldaar
1619, 20, 23, 24, 25. Overleden te Dordrecht 1625.
Hij huwde aldaar omstr. 1610 met Geert/uyd van
Ivuyssenburg (in zwart drie zilveren bijlen), dochter
van ,Johara en van diens le vrouw Geert ruyd  va?a
der Bies.

Uit dit huwelijk:
1. Johan van den H., volgt IV.
2. Pieter van den H., ongehuwd overleden.
3. Helena van den Honert, huwt met Bltrsius  run

Haarlem, weduwn. van haar nicht Cfeertruid  von
den Honert Thomasdr. Zie op Geertruid (111,  3)
hiervóór.

4. Cornelia  vatz den Honert, overleed ongehuwd.

Joun van den Honert, geboren te Dordrecht omstr.
1610.

Hij huwde omstr. 1630 met Hnsirt  vals der Mey,
of 1~191 der 1Meyde  (1 in blauween  ineen gekronkelde
gouden slang ; ‘I in goud een roode toren, 3 in
zilver een zwarte dorre boom, 4 in rood twee
beurt. gekant. zilv. dwarsbalken.) Dochter van Cor-
nelis 1Fierbertsz. aan der M., lakenkooper (moeder:
A a l t j e  Lqten Cornelisdr.)  en van ïllariu  vma  de r
Wiele  Jochumsdr.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk vun dera Ronert, volgt V.
2. Joan van den Honert, volgt Ibis.
3. klaris 1’. d. H., ongehuwd overleden.
4. Cornelia v. d. H., volgde haar broeder naar Oost-

F r i e s l a n d  e n  h u w d e  a l d a a r  m e t  N. Bewents,
overl. te Norden.

Dirk t:ara dera  Honert, geb. te Dordrecht Januari
1632. Hij werd luitenant-landdrost van Amerongen
en huwde in 1664 met J o s i n a  Eremijn, geb. te
Amerongen, dochter van Willem? (in zilver drie
zwarte kevers.)

Uit dit huwelijk sproten:
1. Frederik v. d. H., volgt VI.
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2. Willem 0. d. EI ., gedoopt te Amerongen 21 Juni
1657. Jong overl.

3. Jeronimus 1).  d. H., volgt VIbis.
4. Aletta v. d. H., gedoopt te Amerongen 23 Sept.

1660 ; kinderloos overl.
Zij huwde  N.  v a n  Deynsen  ( in  b lauw een

gouden roos,  v,ergezeld  van 8 zilveren staande
blokken, zoomswijs geplaatst).

6. Corneiis  v. d. H., gedoopt te Amerongen 19 Mei
1664 Jong overl.

6. Gerrit v. d. H., gedoopt te Amerongen 14 April
1665. Jong overl.

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

Nogmaals het geslacht
van Stockum (van Akendam),

door J. DE GROOT.

Ten vorigen jare ‘) werd door mij de veronderstelling
geuit, dat de bakermat van dit geslacht in Gorinchem
zou moeten worden gezocht. Een nader ingesteld on-
derzoek, dat tal  van nieuwe gegevens aan het l icht
bracht, heeft deze opvatting volkomen bevestigd.

Jan van Stockz~m,  die als wedu~~~aaa  van Pieter-
nella dan Uosterom  te U t r ech t  op  11  Feb r .  1674
hertrouwde met Alaria  van Enghelen, schonk het leven
aan Jacobus van Stockurn,  V;LII  wien het hier bedoeld ge-
slacht afstamt.

Wie was nu deze Jan van Stockum?
Reeds werd medegedeeld, dat een Jan Lovyss v. S.

op 12 Jan. 1650 te Utrecht huwde met Nellichgen  Jans
van Oosttwm,  weduwe van Hermun Gerrits oau de Gra,ft.
Natuurlijk rees aanstonds een sterk vermoeden, dat deze
Jan v. S. de latere weduwnaar van hoogergenoemde
Pieternella van Oosterom  zou zijn. Inderdaad blijkt dit
zoo te zijn, want, hoewel tusschen het eerste en het tweede
huwelijk 24 jaren liggen, behoeft aan de identiteit van
deze personen in geen enkel opzicht te worden getwij-
feld. Immers; een tweede Jan v. S., die in ditzelfde
tijdvak met eene tweede Pieternella van Oosterom  ge-
huwd zou zijn geweest, hetgeen trouwens eene zeldzame
merkwaardlgheid  zou wezen, werd bij voormeld onder-
zoek noch te Utrecht, noch elders aangetroffen. Een
dergelijk paar dubbelgangers ontbreekt.

Verder was er in denzelfden tijd te Gorinchem een
naamgenoot van dezen Jan Lovyss. v. S. en mijnerzijds
werd het daarom geenszins onmogelijk geacht, dat be’ide
personen dezelfde zouden zijn.

Ook dit  blijkt posit ief het geval te zijn,  want op
9 Jan. 1650 ondertrouwden te Gorinchem :

Jan Lowysz. aan Stockum, geboren tot Gorinchem,
heileken  ,Jtrns  van Oosirum,  wede, beyde tot Uytrecht.
In margine stond hierbij aangeteekend: getrouwt tot

Uytreoht den. . . . 1650.
Zijn hiermede de beide dubia opgeheven, ten over-

vloede  kunnen nog tal van andere feiten ter versterking
van onze opvatting worden’ aangevoerd.

Zooals gezegd, hertrouwde Jan v.  S.  in 1674 als
weduwnaar van Pieternella van Oosterom. Welnu, de
begraafakte van Pieternella, die twee jaren te voren

‘) Zie Maandbl. XLY, 87-88.
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overleed, noemt haar uitdrukkelijk de echtgenoote  van
Jan Lo w ijs-  v. S. Die akte dd. 9 Dec. 1672 (Buurkerk)
luidt:

Petenlella v a n  Oosterom  h u y s v r :  v a n  Ja11 Lowiesse
c.an Stockum aen Cataryne poort laet na haer man en
de mundige en onmundige kinderen begr”.  in. Jacobyk.
8 dragers.

Ook na zijn hertrouwen woonde Jan v. S. in 1676
en 1679 in de buurt van deze poort, te weten de Catha-
rynepoort. Daarop werd reeds in het vorig opstel de
nadruk gelegd en ook verder zal dit nuttig blijken.

Zelfs Dirck van Dam, met wiens weduwe Jan v. S.
in 1674 een nieuwen echt aanging, was aan die poort
gevestigd. Dit leert namelijk Dirck’s begraafakte dd.
1 April 1673 (Jacobik.) 1).

Jan Lowysz. v. S. is mogelijk dezelfde als Jnn Stockom,
die 5 Juli  1690 in de Nicolaikerk te Utrecht  werd
begraven 2). Althans in April 1686 behoort hij nog tot
de levenden. Op 7 April van dat jaar laat hij te Utrecht
als #Jan  Lowiesz. v. S., grutter ende borger binnen dese
stadt, voor notaris W. Zwaerdecroon eene akte verliden  “).
Hij blijkt van Chrispijn van Kasteel te hebben gehuurd
de huysinge aan de noordzijde van de Voorstraat, die
hij nog bewoont. Voor de betaling van één jaar huis-
huur ad f 86, te verschijnen op den aanstaanden ver-
vaartgd van Paschen 1685, dus reeds spoedig, verbindt
hij o. m. zijn grutmolen op het bolwerk Vredenburg.
Blijkbaar ter verkrijging van het benoodigde geld, dat
binnen zes weken voldaan moet worden, begeeft hij
zich aanstonds naar Gorinchem. Hier compareert hij
den volgenden dag als Jan Louis yan Stockum om over
te gaan tot den verkoop voor f 60 van zijn gedeelte van
het familiegraf aldaar, op welken verkoop verderop zal
worden teruggekomen.

Het vroeger wonen aan de Catharynepoort vindt hier
zijn verklaring in den eigendom van een grutmolen op
het aangrenzende bolwerk Vredenburch. Luidens de
aangehaa lde  notarieel0  akte stond deze molen ,in het
Spaenjertsgat aende westsyde van t Vreedenborch onder
de wal,  daer van den ingangh zuytwaerts naest de
herberge daar het Vredenborch inde gevel staat”.

Behalve genoemde twee kinderen liet Jan v. S. uit
zijn tweede huwelijk nog een derde kind te Utrecht
doopen,  te weten Henricus op 14 Dec. 1681. De doop-
ak te  (Domkerk)  lu id t :  Henricus  soon van Johnnnes
Stockum ende  &!aephgen  van Engelen.

Trouwens, ook uit  het eerste huwelijk heeft  Jan
Lowysz. v. S. een of meer kinderen gehad.

H e t  o u d s t e  k i n d  w a s  i n  e l k  g e v a l  ïUatth!~s  van
Stockum, die in Utrecht tusschen 1679 en 1687 uit zijn
huwelijk met Cornelia van Drosselen (Droffelefa, Dorf-
felen, Troffen) 6 kinderen liet doopen,  waarvan twee
naar den overgrootvader en de grootmoeder van vaders-
z i j d e  d e  n a m e n  Louys en Peternel k regen .  B i j  zijn
huwelijk aldaar op 30 Oct. 1678 was bovendien getuige
Gerrit van de Grnft, denkelijk zijn halfbroeder, daar zijn
vader in 1650 in het  huwelijk  t rad  met  voormelde
Pietewella  van O»stru,m, die weduwe was van Herman
Gerrits  van de Graft.

1) ,,Dirck  van Dam mn de Catarynepoort laet na syn huysvr. met
onmundige kind. begr. in Jacobjk: 12 dr.”

2) Nicolnesk. n Jan Stockom  geconcken  door de aelm’.”  (aalmoezenier).
3) Protocol vm den notaris Wolfard Zwaerdecroon (Catalogus vau

het archief der stad Utrecht, Suppl., no. 2658).



271,

Matthye v. S. werd te Utrecht in de Jacobikerk pp
25 Juni 1651 gedoopt, zonder dat geslachtsnamen zijner
ouders werden opgegeven. De akte behelst namelijk
slechts het volgende :

,Mattys  soon  van  J a n  Lou~ysz.  ende Xeelljen  .Jan.v
woonende buyten de Catarinapoort”.

De aanduiding van deze poort is ook hier wederom
beslissend.

De vijf kinderen van Matthys v. S. waren:
1. Louus.  Eed. (Domk.)  23 Jul i  1679,  begr. (Jac. k.)

8  Mii’ i681 1)‘; ’
- .

2. Eoeqptje,  ged. (Jac. k.) 29 Mei 1681, waarschijnlijk
jong-gest;  zie no. 4;

3. Petenlel, ged. (Cath. k.) 3 Oct. 1682 *);
4. Eceryntje, ged. (Domk.) 15 Oct. 1684;
5. Cornelis,  ged. (Domk.) 11 l?dei  1687.

Uit tal van akten ware af te leiden, dat Matthys v.
S. nog volle broeders en zusters heeft gehad. Voor ons
betoog heeft dit echter geen nut en kortheidshalve wordt
mitsdien  niet dieper daarop ingegaan.

In de transportboeken te Utrecht zou echter nog zijn
na te gaan, wanneer Jan Lowysz. v. S., de vader van be-
doelde kinderen, den eigendom van den hoogergenoemden
molen bij de Catharynepoort verkreeg. Omtrent zijne
komst in Utrecht verschaffen de burgerboeken geen licht.
Wellicht levert echter raadpleging van het register der
leden van het molenaarsgild meer resultaat op.

Terugkeerende  tot den stamvader te Gorinchem, vinden
wij de filiatie het meest geprononceerd in het Register
der graven van de Gereformeerde kerk aldaar (laatste
gedeelte), dat zich in het R. A. te ‘s-Gravenhage be-
vindt.

Louwys Qeeraertse van Stockum kocht namelijk op 3
Juni 1670 voor notaris Pieter de With (folio 282 der
akten) een graf ,int suyderpant” van Clasina Cornelis
van der Heyninge; verderop in de akte heet hij Louwis
u. s.

In 168ö verkochten zijn beide zoons na zijn dood
achtereenvolgens het hun ten deel gevallen half aandeel
in dit graf en wel op 29 Jan. en 8 April 1686; de
oudste heet daarin Gerrit soon Louis Berritsz.  van Stoc-
kum, de andere Jan Louis van Stockum.

Eene raadpleging der naar het R. A. overgebrachte
Gorkumsche doopregisters leerde, dat op 22 Maart 1631
een Lowys  Qerritss.  (zonder geslachtsnaam) getuige w a s
bij den doop van Anneken,  dochter van Jan Woutersa .
en Heylck Tuenis.

De oudste zoon Gerrit Lowysz. hertrouwde in 1673
met Eelke Peters, eene  weduwe, die blijkens de akte van
ondertrouw dd. 7 Mei 1673 mede ,van Gorinchem” was.

De eenige  #elke  Peters, die voorloopig in Gorkum werd
aangetroffen, wordt in eene  doopakte dd. 18 Maart 1648
vermeld. Toen werd namelijk gedoopt Eolkert,  waarvan
de ouders waren Hendrick Louqs de la Fosse ende  Eelke
Peeters 3). Mocht dit inderdaad de latere echtgenoote
van Gerrit Lowysz. v. S. zijn, dan is het wel merkwaardig,
dat de twee gebroeders v. S. hertrouwden met de we-

1) .‘t kint van Mattlaye van Stockum begn. (begraven).
3) vPeternel dr. van Matthye van Stochem ende Cornelia  van Droffelen

bij de Catharynepoort”. Alweder die poort!
J) “Qetuyg.  Joris Janse  van der Heyden”.
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duwen de la Eusse en can de Graft,  welke namen gelijke
beteekenis hebben.

Thans de voornaamste daadzaken samenvattende, valt
met absolute zekerheid te constateeren :

10. dat Jan Lowijsz.  cara Stockum, geboren in Gorin-
chem, in Jan.  1650 te Utrecht trouwt met ihelleken
Jicns  van Oostrum;

20. dat  zi j  in Dec. 1672 te Utrecht  overl i jdt  als
Peter,lella  van Oosterom, huysvr. van Jan Lowiesse van
S’tockum  ;

30. dat een Jan van Stockum, veertien maanden later,
in Febr. 1674, als weduwnaar van Reternella  van Oos-
terom  huwt met de weduwe van Dirck oan Dam, d i e
bij zijn overlijden in Maart 1673 aan de Catharynepoort
gevestigd was ;

40. dat ook deze laatste Jan v. S. in 1676 en 1679
bij de Catharynepoort woonde, terwijl de eerste J a n
(Jan Lozcijsz.)  in 1672 evenzeer bij die poort woonde
en in 1685 nabij die poort een molen bezat, hetgeen
verklaart  dat  hij reeds in 1661 bil deze poort goves-
tigd was, alsook dat zijn zoon Matthys  in 1682 bij
diezelfde poort huisde ;

60.  da t  de rha lve  de  twee  h ie rbedoe lde  J a n  van
btockum’s  gemeen hebben, dat hunne woning bij die
poort stond.

*Het  onderling verband tusschen deze feiten stelt m.i.
bij de nagegane afwezigheid van dubbelgangers be-
paaldelijk vast, dat Jan van Stockum aan de Cathary-
nepoort ,  die in 1674 als  weduwnaar van Peternella
laan Oosterom  hertrouwde en de stamvader werd van
het geslacht van Stockum (van Akendam), dezelfde is
als de uit Gorkum afkomstige Jan Lowysz. v. S. a a n
dezelf de poort, die slechts 14 maanden tevoren zijne
echtgenoote van denzelfden naam verloor. Mocht men
willen tegenwerpen, dat de laatste Jan in 1651 meer
speciaal ,,buyten” bedoelde poort woonde, dan zij aan-
gevoerd, dat dit ook met den eerste in 1676 het geval
was, luidens de in het vorig artikel omschreven doopakte
van diens zoon Jacobus.

De in het Ned. Patr. gepubliceerde stamlijst van de
familie v. S. (v. A.) vordert dus inderdaad herziening
in den in dat artikel aangegeven zin.

Het onderwerpelijk betoog zou onvolledig zijn, indien
niet getracht werd, althans eene  enkele poging werd
gedaan om den verderen  levensloop te weten te komen
van den in het  Ned. Patr .  ten onrechte opgegeven
stamvader Jan van Stockurn, zoon van Hendrik (Jans-
loon)  v. S. en Barbara Gerrits.

Deze echtelieden, omtrent wie veel materiaal ver-
zameld is, huwden te Wesel in 1635. Men vindt hen te
Utrecht in 1639. Bij zijn dood liet hij blijkens zijn be-
graafakte dd. 18 Jan. 1669 (Claeskerk) kinderen  na 1).
Doch of dit echtpaar, voordat  het in Utrecht kwam,
kinderen had en of deze bij de komst aldaar nog leef-
den, is mij niet bekend.

Wat  h ie rvan  zij, ongetwijfeld verdient het de aan-
dacht dat, nadat in Utrecht op 4 Aug. 1639 de doop
van het oudste aldaar geboren kind Joannes (den ver-
meenden stamvader) als zoon van Hendrick Janss. v.

1) .Henrich  Janss. Stockom  in de Groene steegh nael(atende)  syn
Trouw  en mundige kinder  door de Diaconie beg(raven) Claesk(erk)
Lratia”.  Die vrouw was  zin derde eohtgenoote.
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S. had plaats gevonden, op 28 Oct. van datzelfde jaar
aldaar begraven werd ,,een kind van 1Iendrick  Jands.
van Slockum”. l)

Ind ien  d i t  k ind  de  bewus te  Jounnes  gewees t  i s ,
m.a.w. deze zeer jong het leven liet, wordt het vol-
komen duidelijk, dat sedert - voor eooveel bekend-
niets meer omtrent hem voorkomt, en behoeft men
hem niet plotseling 35 jaren later weder te laten op-
duiken als weduwnaar v&u Peternelln  van Oostrum,  die
met eeu anderen Jun 21. S. (Jun  Louysz.) gehuwd was.
Voor deze verwisseling pleit niet de minste bekende
aanleiding.

Mocht nibtt.emin  die aanleiding wel bestaan, dan zal
de samensteller der stamlijtt,  welke in het Ned. Patr.
openbaar werd gemaakt, deze hebben op te geven. Im-
mers, na de door mij voor den dag gebrachte feiten
rust thans op dien samensteller de bewijslast voor de
juistheid der door hem aangenomen filiatie.

Niets zou mij aangenamer zijn dan alsnog van die
juistheid overtuigd te worden. Daartoe zou allereerst
het bewijs ziju te leveren of althans aannemelijk zijn
te maken, dat óók J a n  v. S., de zoon van Hendrick
Jnnss  van Slockum  en BaAnra  Ger*hts,  g e h u w d  w a s
met eene  Petetxella  l%alz Ooster-om en dat deze tweede
Peternella evenzeer als haar naamgenoote  vóór 25 Jan.
1674 2) overleden is. Da liegt der Hase im Pfeffer!

Zonder het produceeren van deze twee doorslaande
nova, waarnaar ik zelf tevergeets  naarstig heb gezocht
en welker  bestaan ik daarom voorloopig onwaarschijnlijk
meen te mogen achten, pleiten goede gronden voor het
vasthouden aan de Gorkumsche afstamming.

Eigenlijk is de zaak zeer eenvoudig. Jan Louysz. L’.
S. begraaft 9 Dec. 1672 zijn echtgenoote.  Eenige  maanden
later wordt de in zijn buurt wonende Dirck van Dam
op 1 April 16’73,  met nalating van eene  weduwe, ten
grave gedragen. En kort na het verstrijken van den
termijn van 300 dagen, op 11 Febr. 1674, trachten de
twee achtergebleven buurtgenooten  door het aangaan
van een huwelijk hunnen onmondigen kinderen het
geleden verlies te vergoeden. Simplex veri sigillum!

Familie-aanteekeningen de Hulter en Marcus,
medegedeeld door Dr. E. J. T H . 6, TH . VAN DEB H O O P.

Een Bijbel (van de gebr Keur, 16814)  in mijn bezit
bevat de volgende aanteekeningen  :
1645  den  27 Mey is De geboortendagh van Jan de

Hulter tot Leyden.
1618. Den 12 Julij is de geboortendagh van Eliesabet

Basse Tot Leyden En sijn met den anderen in
de huwelijken staat verenigt.

1670. Op den 28 Jann. TQt Leyden getrout  En op primo
Mey des selven Jaars Tot Amsterdam gaan Wonen
En Denaarvolgende kinderen Met malkander ge-
procqureert.

1671 den 17 Mey namiddagh ten 2 uren is mijn huys-
vrouw verlostvan ons dogter  Susannaen gedoopt den
20 dito in de nieuwe kerck, Oom Mighiel  De

1) De kennismaking met deze belangrijke akte dank ik aan ons
geacht medelid, den Heer A. P. M. A. Storm de Grave.

3) Datum van aanteekenen  van Jan v. S. in tweeden echt.

1672

1674

1676

1678
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Hulter  Eu Zusanna  Basse als getuygen off Peters.
Is gestorven den 30 Mey 1671 savons ten 7 uren
en begraven Primo Junij int Grafi van Oom de
Hulter  op Coor in de nieuwe kerck.
den 31 Mey smorgens ten 8 uren is geboren ons
twede dogter Susanna  En is gedoopt den 3 Junij
in de Ouwe kerk Oom Mighiel de Hulter  en Su-
sanna Basse als getuygen off Peters als voren.
den 9 Decemb. smorgens ten 7 uren is geboren
ons derde dogter  Johanna En gedoopt den 12 dicto
in de nieuwe kerk Guliam Basse en Johanna de
Laat als getuygen off Peters, is gestorven 1676
D e n  21 niey smorgens t en  10  u ren  en  den  23
dieto begraven in de nieuwe kerk in mijn graft
neffens oom.
den 19 febr. savons ten 6 uren is gebooren ons
vierde dogter  Eliesabet En gedoopt en 21 dicto
in de groten kapel. Samuel Basse En Johanna de
Hulter  als getuygen off Peters.
Den 12 febr. namiddagh ten 3 uren is geboren
ons  vijffden dogter  Johanna en gedoopt den 16
dicto in de nieuwe kerk. Samuel de Hulter en Jo-
hanna de laat als getuygen off Peters.

lG79.  Den 10 Decembr.  smorgens ten vgff uren is ge-

1682

boren Ons sesde dogter_Cornelia  En gedoopt den
13 dicto in de nieuwe kerk, Jerimias Basse en
Corne l ia  Lamswaar t  a l s  ge tuygen  of f  Pe te rs .
1681 den 14 Augustij is gestorven ons dogter Cornelia
savons ten 9 uren. Den 16 dicto begraven in mijn
graft in de nieuwe kerk.
den 29 Junij savons ten 10 uren is geboren ons
soon Jan en gedoopt den 2 Julij in d’ oude kerk.
Jerimias Basse en Cornelia Lamswaart als getuy-
gen off Peters.

doe mijn huysvrouw van dese  soon Omtrent 7
maanden swanger was kreegh sij de kinder  Pock-
jes Omtrent 1 maant Langh en pockte seer  swaar
Ja datter  tussen de doot en haar geen ondersch$
waar En door Gods genaden  heeft sij de 9 maan-
den voluyt gedragen En doen komen te verlossen
Ons soon gesont sijnden  sonder dat men aan hem
enige de minste vlackjes  heeft konne  sien d o g h
seer  teer, wegende sonder  de luyers 4 Lb.

1684.12 Decemb. morgens ten 7 uren is gebooren Ons
sevende  dogter  en  gedoop t  den  15  dicto in de
Capel. Guliam Basse En Catrina de Hulter  als
getuypen off Peters.

26 Decemb. smorgens omtrent 3 uren is mijn
Lieven huysvrouw Eliesabet Basse int Craambedde
overleden en begraven Den 28 dicto in de nieuwe
kerk in mijn graft neffens Coor  Letter C. sijnde
No. 342.

[Ander handschrift :]
1678. Den 15 October sijnde  saterdag des savons ten

uren is  gestorven rnij.n  moeder Ida van den
Eeckhout en den 19 Dltto des woendags in de
oude zijde kapel begraaven.

1703.  Den 11 Zeptember siinde Dingesdag, de kloek  N
smorgens ten half tienen is gestorven mijn vader
Joannes  3larcus met een gesond hard, nadat ha
in 13 daagen  sijn water niet kost maaken,  En is
den 15 ditto des smiddags in de oude Zijds kapel
begraaven.
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1684. Den 22 December sijnde is gestorven mijn
huysvrouwe moeder Elisabet Bassee in de kraem
12 daagen  out sijnde en den 28 ditto des middags
in de nieuwe kerck begraaven.

1692. Den 1 November sijnde Saterdag, des savons ten
uren is gestorven .mijn  huysvrous vader Jan

de Hulter  en den 6 ditto des savons in de nieuwe
kerck begraaven.

1699. Den 9 Juny sijnde smaendags smorgens ten half
achten, is gestorven susanna  marcus sijnde het
vierde kind en tweede Dochter van Jacob Marcus,
e n  Susanna  de Hulter,  en is den 2 July in de
nieuwe kerck begraven in het gràff van vader Jan
d e  Hulter  salr.

1707. Den 27 Junii siinde  smaendans savonts 9 uren is
gestorven Simu”e1  Marcus, oui’ geweest 2 daagen
sijnde het 70 kind en 40 soon en den 30 Junij in
de nieuwe kerok in ons gemeen graft begraaven.

1708. Den 6 Maert sijnde smaendags des achter middag
ten half vieren is gestorven jacob Marcus de jonge
out 4 jaar en 28 daagen na maar 4 daagen  met
swaare koorsen bevangen geweest te hebben, sijnde
onse darde soon en sesde kind, en is des vrijdags
den  9  d i t to  des  middags  met  een  Rosbaer te
in de nieuwe kerck begraaven in mijn graft, dat
van de susters en broers hebben overgenoomen, leijd
neffens het Coor Letter C. NO.  342.

1668. Den 8 Decemb. is gebooren Jacobus Marcus savons
4 uur over negenen, en is  den 9 sondags des
achtermiddags gedoopt in de nieuwe zijs kapel
van Do silvius de getuyten [sic] waaren Gerrebrand
van den Eeckhout des moeders broeder en Bennegie
van Hooren  huysvron van Jacobus Marcus,  des
vaders broeder.

1672. Den 31 Mey smorgens ten 8 uren is  gebooren
susanna De Hulter en gedoopt den 3 juny in de
ouwe kerck. Oom Michiel de Hulter  en susanne
bassee haar moeders moeder, als getuygen off peters.

April heeft Jacob Marcus sijn beleijdenisse  gedaen bij Do
20, Gerardus  Havisius,  de getuygen waren Joannes

1689 Marcus en de weduwe van Udom.
Feby- Den h e e f t  Susanna  de Hulter  haer beleij-
“’ denis g e d a e n  b i j  Do
1689  ren Jan de Hulter  en

Havisius, de getuygen wa-

1692. Den 30 Zeptemb. is Jacob Marcus getrout met
Susanna  de Hulter tot Amsterdam inde nieuwe
kerck.

1694. Den 30 Maert is gebooren Joannes Marcus sijnde
het eerste kind van Jacob Marcus en Susanna  de
Hulter,  op Dingesdag savons 2 uers  over eenen
en is den 2 april savons in de oude kerck ge-
doopt van Do Streso, de getuygen waaren joannes
marcus, des kindsvadervader en Samuel Hassee, des
moeders oom, en Isabelle Walles des moeders
stiefmoeder, als getuygen of petres.

1696. Den 19 July op Dingsdag des middags ten half
eenen is gebooren onse Eerste Dochter sijade het
tweede kind en is gedoopt Ida Cornelia in de
nieuwe kerck Den .20 ditto van DO Siversma, de
getuygen waren Samuel de Hulter des moeders
vaders broeder en Marragreta van den Eeckhout
huyavrouw van Pieter van der Poel, des vaders
moeders suster.
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1697.  Den 11 Feb.  op Maendagoggent i/4 uurs over
viive  is geboren Willem Marcus siinde  het darde
kind en tweede soon en is gedoopt in de nieuwe
kerck van Do . Den 13 ditto, en sijnde ge-
tuygen of peeters geweest Joanna  de Hulter,  des
moeders  vaders  suster en Jeremias Bassee, des
moeders moeder broer, en in sijn plaes gestaen
Daniel Hondekoeter,  de man van Johanna de Hulter.

1699. Den 22 Maert op Sondag, smorgens ten uren
is gebooren Susanna Marcus sijnde het vierde kind
en de tweede Dochter en is denselfde dag in de
nieuwe kerck gedoopt van DO Roepius, en sijude
peters geweest Joannes Marcus de jonge en sijn
huysvrouw Anna van Norden.

1700. Den 11 Zeptember smorgens ten uren is ge-
boorenSusannaElisabetMarcus  sijnde het vijfde kind
en darde dochter en is den ditto in de
kerck gedoopt van DO en de peterusse
of getuygen waren Joannes Marcus de jonge, des
vaders broeder en sijn huysvrouw Anna van Norden.

1704. Den 6 Feb is gebooren Jacob Marcus, sijnde het
sesde kind en darde soon, en is den 8 ditto in
de westerkerck van Do Roepius gedoopt ende
peters of getuygen waaren  Nicolaes  Marcus,  des
vaders broeder en sijn huysvrouw Jacomina Wolf-
gang.

1707. Den 26 Junij  is gebooren Samuel Marcus sijnde
het sevende kind en vierde soon, des middags
114 uer voor eenen  en is des Sondags den 26 ditto
in de oude kerck daar Do van Alfen preeckte,  en
door hem gedoopt ende peters of getuygen waa-
ren’  j an  de  Hulter  en  Johanna  de  Hulter d e s
moeders broeder en suster.

1709. Den 29 Maert is nebooren Jacob Marcus siinde

1713

1719

1720

1726

1732

het achtste kind enovijfde  soon des achtermiddags
ten vijt uren en is op woensdag den 3 april in
de noorderkerck gedoopt van Do en s$nde
peters geweest Nicolaes  Marcus des vaders broeder
en  Gloudina  van Groenendijck  h u y s v r o u w  v a n
Jeremias Bassee des moeders moeder broer.
den 17 Zb. heeft mijn zoon Jan Marcus en Dochter
Ida Cornelia Marcus beijde haer  beleijdenis  gedaen
b$ Domene  Ziewersma en  de  ge tuygen  waaren
haar vader en moeder Jacob Marcus en Susanne
de  Hulter.
den  10  Zep tember  i s  onse ouste D o c h t e r  I d a
Cornelia Marcus getrout met Hendrick  Haasbrock,
Coopman wonende tot Rotterdam in de nieuwe
kerck getrout door Dominee Vosch.
den 22 feb. heeft mijn zoon Willem Marcus en
Dochter Suzanna Elisabeth Marcus beijde  haer be-
leijdenis  gedaen bij Domene  Vosch en de getuygen
waaren  haar vader en moeder Jacob Marcus en
Susanna  de Hulter.

[Ander handschrift :]
den 18 December smorgens ten 0 uren is mijn
lieve man Jacob Marcus overleden en den 22
desember begraven in de nieuwe kerck in mijn
graft neffens Coor No. 342 1. C.
den 6 Jannewary smorgens ten half negen uren
is mijn ouste soon Jan Marcus overleden en den
11 Jannewary begraven in de nieuwe kerck in
mijn graft neffens Goor NO. 342 letter C.
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den 16 September snaghts ten half drie uren is
mijn dogter  Johanna de Hulter overleden en deu
21 September begraven in de nieuwe kerck in een
graft dat toe gekoght  wier En daar ick toe op
liet setten de naam van Jacob Marcus Jacobszoon
onder de lutt,sr F No.  14 den 16 October  1733.
den 21 November op saterdagh ten half vijf uren
is mijn dogter  Susanna  Elisabet Marcus overleden
en den 28 begraven in de nieuwe kerck in het
grnft daar suster de Hulter  in is begraveu onder
de letter  F. No. 1 4 .
d e n  14 Apri l  hee!t  mijn soon Jacob  Murcus Ja-
cobzoon  siju belijdenis gedaan bij  Domme  Brou-
w e r i u s  B r o u w e r  waurvau suster Jacomiua Wolf-
gangh wed. Nicolaas Blarcu?  En sijn moeder Su-
sanna de Hulter  wed. Jacob Marcus getuygen sijn
geweest.

KORTE MEDEDEELINGEN._ _-_-
Iets over de Parijsche registers van den

Burgerlijken Stand van v66r 1871.
Het verloren gaan in de Commune-dagen van iUei 1871

van bovengenoemde bescheiden, waaronder ook de oude
kerkregisters, is genoegzaam bekend, doch velen zijn
niet op de hoogte vau het bestaan vau handschriften
en gedrukten, welke dat verlies wel niet geheel ver-
goeden  kunuen,  doch dan toch gedeeltelijk tegemoet
komen.

-1

de
Ia1  zegt o a. in zij,n  voorrede der Dictionnaire critique
Biographie et d’Hrstoire:  ,,Les archives de l’état civil

d e  P a r i s  o n t  été anéanties  par le feu au Palais  d e
Justice et au dépot de l’avenue Victoria pendant ces
jours sanglants, de haine furieuse, de criminelles entre-
prises, d’actions folles et sauvages qui ont signalé  les
quelques jours du mois de mai 1871 . . . . . . .

. . . . Aujourd'hui . . . . il ne reste pas de vestiges des re-
gistres  des églises de Saint-Sulpice, de Saint-Paul, de,Saint-
Gervais, de Saint-Andre  des Arts, de Saint-Germain de
l’auxerrois,  de Saint-Merry, de Saint-Nicolas des Champs
sur le territoire paroissial desquelles vivaient en geuéral
les familles historiques  appartenant aux noblesses d’épée
et de robe. - Si je prévoyais les révolutions, si je pensais
qu’on pouvait revoir la terreur, je ne prévoyais pas qu’on
s’attaquorait à d’innocents recueils de documents  où le
pauvre, le roturier, l’artiste, l’artisan sont côte a cote avec
le riche,  le noble, le courtisan, le ministre, le prince, où
Contugi, le charlatan, coudoie un Condé dix fois vain-
queur” . . . . .

Wat de’ kerkregisters’  van ~~&-‘Lhipi~~  aangaat, be-
staan copieën in extracten : Ie In de Archif  es Nationales
L L  9 5 8  (huwelgken  1699-1600);  IIe Bibliothèque  N a -
tionale m.s. français 32593  (doopen  1537-1714 en 1731
-1748) ; 32594 (bijzettingen 1 tiO&--!  714) ; 32839 (huw.
1644-1631  e n  1719-1725);  32943  (doopen  1692-1693
en bijzettingen  17 1 O- 1737). - In zake de kerkregisters
v a n  Saint-PaltE  bestaat een h.s. in de Bibl.  Nationtrle
(m.s. français 36691); de hierop bestaande klapper heeft
alleen betrekking op het tweede gedeelte va.n het re-
gister.

Voorts wordt als een betrouwbare bron beschouwd:
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,,Notes  prises aux Archives de l’etat  civil de Paris brû-
lées le 24 mai 1871, par le Comte de Cuatellux,  Paris,
in 80 1876” (o.a. ter Bibl. Nat. L ml).

Door Barroux,  archiviste à l’état civil de la Seine,
werd bij Champion, Paris, in het licht gegeven : ,Sources
de l’ancien  état civil parisien”. De Archives géne’alogi-
ques Pique, M(ln.igot  et Pelletier, die vóór den brand
van 1871 (de firma werd reeds in 1830 gesticht) den
zakelijken inhoud van alle acts had doen registreeren,
en welke collecties later overgingen in handen der
H.H. Haudricourt,  Pary en Andriueau,  bestond in 1900
uit tachtig millioen (80.000.000) afschriften, alle naar eisch
geklapperd op naam en voornamen.

Speciaal Fransche kunstenaars betreffende noemen wij :
,actes d’état civil d’artistes français, peintres, graveurs,
achitectes etc. ,extraits des registres de l’flotel-de-Ville
de Paris ,  détruits  dans l’ incendie du 24 mai 1871,
publiés par H . Herluisou, Orléans,  1873 ,  i n  80; eene
dergelijke uitgave betreffende musici en tooneelspelers
en door denzelfde verscheen in 1876.

Belangrijk mag op dit gebied ook genoemd worden:
,Etat-civil d’artistes franpais, billets  d’enterrement ou
de décès,  depuis 1823 jusqu’à nos jours, recueillis et
publiés par Hubert Lauigne,  Paris, Baur, 1881, in 80.”
Voorts ,,Etat-civil  des peintres et sculpteursdel’ilcadémie
royale. Billets  d’enterrement de 1648 à 1713 publiés
d’après le registre conservé à 1’Ecole des Beaux-Ar&  par
Octnce  Fidière, Pa r i s ,  Charavay  frères 1883, iu 80.”

Zoo bestaan er, zooals uit het bovenstaande blijkt,
nog bronnen, welke lang niet algemeen bekend zijn en
ook voor ons Hollanders gegevens kunnen opleveren,
die in sommige gevallen door de Rechtbanken zelfs als
begin van bewijs  kunnen worden aangemerkt.

M. G. WI LDEMAN.

Een Album studiosorum der Universiteit van Dublin.
A l u m n i  D u b l i n e n s e s  ( a  r e g i s t e r  o f  t h e

students,  graduates,  professors and provosts of
Triuity  College, in the University of Dublin) edited
by the late George  Dames Burtchaell M. A., K. C ,
M. R. 1. A., sometime deputy Ulster King of Arms,
a n d  T h o m a s  Ulick  Sadler M. A., M. R. 1. A.,
London 1924, 1836 blz. met 36 portretten.

Dit boek bevat de namen van + 36000 personen,
die op de een of andere wijze verbonden zijn geweest
aan Trinity College iu Dublin, gedurende het tijdsbe-
stek 1637-1816, waarbij nog een zeker aantal komen
van de periode 1593-  1637 voor welke geen registers
bestaan. Van ieder wordt zooveel mogehj’f:  ook de datum
van zijn intrede in het College en zi*in  leeftgd op datoogen-
bh k opgegeven, benevens de naam en de maatschap-
pelijke positie van den vader. De omschrijving dezer
laatste is, in overeenstemming  met de ooisproukelijke
rogistei s, in het Latijn, en verleent daardoor aan de
overigens uit den aard der zaak vermoeienf!e  eentonig-
heid der l i jst  een zekere vermakelijkheid. Dat b.v.
aromatarius het Latijnsche woord voor kruidenier zou
zijn, was mij onbekend en evenzeer dat  penerosus
gentleman en armiger esquire  beteekende. In do inleiding
wordeu  genoegelijke staaltjes verteld van tltr ijdelht,id
van nakomelingen, die in hun biographieën of die hunner
gestudeerde voorouders de lat i jnsche versie van de
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positie der vaders zoo wijds mogelijk vertaalden. Zoo
maakte Horne Tooke zijn vader, die als Pullarius (poelier)
stond aangeteekend, tot een .,eminent  Turkey merchant.”

Bij het vluchtig doorkijken van de li jst  vond ik
slechts weinige niet-Engelsche (Iersche) namen, maar
wel een aantal Engelsche, die ook in Holland burger-
recht hebben gekregen. De volgende teekende  ik aan,
waarbij ik in ‘t bijzonder op namen van Fransche af-
komst lette: Auméry, Bagge, Beauchamp, Beanfort,
Beaumont ,  Bes t ,  Beland,  Bor ,  Horkhors t ,  Browne ,
Burdet(t),  Burgh, Clement, Clifford, Clutterbuck (Clot-
terbook),  Coll ins,  Cowan, Cox, Espinasse,  Gregory,
Gunning (12 personen), Harte, Hering, Labatt, Labou-
chère, la Fausille, Lafont, Lagrange, Lambert, la Motte,
Lamy, la Pierre, la Rive, la Touche, Lefanu, Lefroi,
le Grand, Lehond, Lestrange, Lindow, Maclaine, Mackay,
Maillard, Maziere, Nix, Olphert(s),  Paul, Pierson (1666
en 1716), Potter, Ram, Rose,  Ross,  Rugge,  St. Clair,
St. George, Sanders, Sandiford, Sinclair, van Limburg
Stirum (1821), Thomson, Tucker, Townsend, Twiss,  van
de Leur, van der Kiste, Verachoyle, Verveer,  Villeneuve,
Vincent, Waller,  Westenra, Wybrants, Wynne (26 per-
sonen).

Ik meende den lezers van dit blad geen ondienst te
bewijzen door hun aandacht op het bestaan van dit
boek te vestigen. Vermoedelijk zulleo  daarvan wel niet
veel exemplaren in. ons land zijn. Daarom zij meege-
deeld dat door de bijzondere welwillendheid van den
bewerker, dr. Sadler, een exemplaar in hot bezit is

gekomen van de bio-geoealogische afdeeling van het
Zoölogisch Laboratorium in Groniugen, waar het ter
beschikking van iederen  belangstellende staat.

J .  F. VAN BE M M E L E N.

Het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Til
Nu door de gewaardeerde mededeelingen van den

heer Mr. A. Haga in nr. ‘7 van dit Maandblad de aan-
dacht nog eans gevestigd werd op dit in zijn beide
woonplaatsen in aanzien geweest zijnde  geslacht, lijkt
het mij goed de door qij  na 1982 daarover  gevonden
acten hier mede te deelen,  omdat zij een  aanvul l ing
vormen op de vorige publicaties.

Het overlijden van den eenen der 2 laatste gebroeders
van  Til1 vindt men n. 1.  in het  Begraafregister van
Twello, waar op 14 Januari 173’2  het begraven is in-
g e s c h r e v e n  v a n  Wijtralad  Zeno  vax  T&.

Het huwelijk zijner eenige zuster met den heer v a n
Leeucen 1) vindt men als volgt in het Trouwboek v a n
Deventer:

Qerhardus van Leeuwen, militerende onder colonel
Bentinck, en

Jw Jofhnnna  Margnretha van IJC1 tot Strijdtveen  onder
Weye,

attestatie gegeren op wesel 9 Juli 1686.

Hun voorvader HenrZck  van ‘1211(+  1464-1531),  die
aanvankeltjk  onder den naam Velick voorkomt ,  werd
onder  be ide  namen  nóg in andere dan de in k. 206
van jg. 1922 vermelde acten gevonden. Blijkens de

1) Dus niet VRD  Teeuwen,  zo& ik blijkens noot 31) k. 218 jg. 1922
toenmrtals  meende.
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Kentenissen van Zutphen, dl. 1602-1006,  f”. 64, verkoopt
in 1604 Netlrick  Felicke aan Truvde  Z)U~ Keil. ziin zuster.
zÿn geheele aandeel en recht in het huis gena”amd  ,,dIe
Loessen  borch” , gelegen in de Boykerstraat te Zutphen,
h e m  a a n g e k o m e n  venmits  doode van zijn vader J a n
Velicke.

Daarentegen heet hij in twee oorkonden van de Com-
manderie van St Jan te Arnhem, resp. van 1490 en
1626 (nrs. 2 0 7 a  e n  207b) niet Veliclce,  maar  Henl-ick
,ran T.yll,  burger  can Zu@en.

Blijkens mijn mededeelingen  in k. 216 van jg. 1962
vermeldde ik sub 3 van IVter een jr. Johtm van TA
tot StrCjthorst,  o. a. vermeld te Bredevoort 16 13-162 1,
omtrent wien ik meende, dat hij tot de onderwerpelijke
f a m i l i e  b e h o o r d e  eu dat Str2jthorst  en Strijtveen  d a n
misschien met elkaar in verband stonden.

Dit is eechter  niet het geval; zooals Mr. Haga reeds
mededeelde, ligt Strijdtveen.  onder Wijhe, terwijl Strijt-
horst  onder Halderen  in het land van Cleve  bleek te
liggen. De hier genoemde Johan van Til1 behoort dan
ook tot het geslacht, dat een pijl tusschen twee ringen
voert. Blijkens een acte toch van 21 Juni 1649, voor-
komende in het Protocol van bezwaar van het Land-
drostambt van Zutphen, dl. 1644-1656,  was deze J o h a n
van Til1 g e h u w d  m e t  Odilia  de Vv,ies en had hij d e
Strijthorst indertijd gekocht van Johan ten Heel-elureve
en Geertruid can Broeckhuysen, diens vrouw.

Tenslotte vindt men de over-overgrootvader der twee
laatste jonkers can Ti11 tot Strajtveen,  n.1. de Zwolsche
burgemeester en Kon. raadsheer Mr. Hendrik txrn Til1
(j- 1686) in een acte voorkomende in een archief, waar
men hem niet zoeken zou, n.1. in het Schepeuregister
van Coriuchem val1  1580  (Aanwinsten 1890, Gorinchem
27a). Die acte luidt in regestuorm:

18 April 1680. Henrick Peters de Vryese,  Dirck  de
Burchgreef Janszu. en Aelken Robbrechtsdr., ook uit
naam van Mr. Heiirick  van Thil nis mm en voogd ,?‘an
Elisabeth Jan de Burclagraefsdochter,  Cornelis van Emuiec-
hoven Wouterszn., Peter Janss als man en voogd van
Jenneken van Ernmeohoven Woutersdr., Betsmau Jacob
Hetsmanszoon, voor hem zelven en uit naam van zijn
broeders en zusters kinderen, doen afstand ten behoeve
van dengeen,  wien het aangaan mag, van hun aanspraken
op de roerende goederen van Margaretha Burchgreefs,
hun moei zaliger, voorts protesteeren zg togen Rutger
de Burchgreeff, hun oom, ten wiens huize die goederen
met diverse rentebrieven, waaronder een obligatie van
160 gl. op het Convent van Asperen,  berustende zijn,
wegcns de schade, welke zij daarover ondervinden zullen.

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

De Gijselaer.
(XLVI, 4, 218.)

In mijn artikel omtrent Jan Tbeunisz., den waard in
het muziekhuis ,,D’Os in de Bruyloft” t,e A m s t e r d a m
(Jaarboek Amstelodamum 1928, blz. 29 e. v.) heb ik
medegedeeld, dat genoemde herberg - die ook voor-
komt onder den naam ,De Mennoniste Bruyloft” 1) -

lj Het is het  tegenwoordige nummer 23 in de Oudenbrugsteeg.
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na den dood van zijn eigenaar overging aan Juriaen
Huybertsz., wijnkooper te Amsterdam. Waarschijnli jk
zette deze het bedrijf van Jan Theunisz voort.

De dochter van Jiwiaen Huybertsz (ran Eijl)  huwde
met Nicolaes de Gìjselaer, van wien het tegenwoordig
adellijke geslacht afstamt; dit  bli jkt  uit  de volgende
huwelijks-inteekenacto dd. 21 Aug. 1643 (D. T. B. Amst.
Arch. 469 f’o. 190):

C. a. v. Nicolaes de Gijselaer van A(msterdam)
woon(ende)  inde  Warmoess t rae t  out 23 jaer ge-
ass(isteer)t  met sijn swager Jacob  Temming  ende
Margarita  run Eijl van  A(msterdam)  out 21  jaer
geass(isteer)t  met haer vader Jeuriaen Huybertsz
van Eijl haer vader (sic) woon(ende)  aende Nieuwen-
.kercke  ; w. g. Nicolaus  de Gijselaer,  Margari ta
van Eijl.

Na den dood van zijn schoonvader erfde Nicolaes de
GQselaer  de herberg; ook hij zette wellicht de zaak op
de oude voet voort l), althans verhuurde hij deze in
dier voege. Hij verkocht het huis echter reeds op 4 Juli
1658 aan Joachim Arras voor het belangrijke bedrag
van f 21.960.-. In voornoemd artikel heb ik uit dezen
prijs geconcludeerd, dat het bewuste perceel een hooge
waarde had en dat het nog steeds als muziekherberg
in gebruik was. De verkooper ontving op 1 Aug. 1658
f 7300.-,  op 11 Oct. 1658 f 73?0.-  en op 11 Maart
1660 de rest 2). In laatstgenoemd jaar was bij dus nog
in leven.

Ten slotte  volgen hier nog de beide huwelijks-inteeken-
acten van den vader van genoemden Nicolaes de Gij-
seiner eo die van Jacob J~tcobst,  den ouderen broeder
van den schilder Nicotaes,  een en ander zooals ik deze
resp. dd. 23 Dec. 1605, l(Y) Febr. 1916 en 17 Juli 1604
te Amsterdam aantrof:

(D. T. B. 411, f,. 318) Jucob  de Ghiselaer  van
Dordrecht oudt 28 Jaeren  wonende 16 (d. i. ge-
durende lg jaar) inde Bantamsstrate hem opleg-
gende de geboden tot Dordr. mede te laten gaen
en daer van betoogh in te brengen ter eenre ende
Reymhricbje)l  Nannir)gsdr.  oudt 29 j a ren  wonen-
(de) inde Warmoesstrate geassisteert met Pieter
Alen  s) ende Brech t jen  Nannings  haer z w a g e r
ende zuster ter andere zijde etc.; w. g. Jacob de
G+elaer,  Reijmerigchijen  Nanninch.

(D. T. B. 763, fo. 1 8 )  docoh de Ghijselner  v a n
Dord wedr. van Reymbrichjen  Nanninghs wonen-
(de) inde Warmoesstraet  ende v(er)sochte  zijne
drie zondagsche uytroepingen met Mnrgriete  Klaes
Jwasz  wonen te Dordrecht etc. ;  w. g. J a c o b
de Gijselaer.

(D. T. B. 411, fo. 133) ./acoO  Jucobsz  de Giselaer
van Dordrecht hoedestoffeerder oudt 23 jaeren
woonende  l+ int Wijngaertstraetgen  hem opleg-
gende de geboden tot Leyden mede te laten gaen
eu daervan  betoogh in te brengen vertoonende
zijner ouders consent onder de hant van J. van
H o u t  secret.  t o t  L e y d e n  t e n  eenre  & Vroutgen

1) Het N.A.-1914 noemt hem koopman, siin vader Jacob Cornelis:
de Oijselae~  wijokooper.

21 Afschriivica Willige Decreten. dl. 6, P. 71.
sj Het .e<mog<,  v&Pietev  Alen  werd  in 1631 geschat op f 80.000.-

dat van Jacob de Gijaelaer,  die in genoemd jaar naast hem woonde ir
de Warmoestrnat over de Heintje Hoeksteeg, op f 30.000-  (Frede
riks Kohier ren den Tweehonderdsten Penning, blz. 25).
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Winters Egbertsdr. van Steewijk  (Sleeuwijk? bij
Dordrecht) out 22 jaeren woonen 11 an(no)s als
voren verklarende geen ouders te hebben ter
andere zijde etc.; (i. m.) dit betooch is ingekomen
onder de hant van Festus Hommius predicant  tot
Leyden; w.g. Jacop  Jacopsen de Ghijselaer, Vrouytie
Wenters  Egberts.

.

De stamreeks in het N. A. kan hierdoor op een enkel
punt worden aangevuld. Waarschijnlijk moet de naam
Hembrechtgen in N. L. XLVI, 618  Rembrechtgen gespeld
worden.

Mr. H. F. WIJNMAN.

Van Halteren.
Uit de hieronder volgende ondertrouwacte van het

eerste huwelijk van Herrdrik  Hendriksz.  van Hulteren,
in Ned. Patr. 1910 als stamvader van het Leidsche  ge-
slacht van dien naam vermeld, blijkt zoowel zijn herkomst
als de oorsprong van zijn geslachtsnaam.

Aanget. Leiden 4 Mei 1607:
Henrick Henricxsz. Laeckenwercker, Jo n g m a n v a n

H a 1 tere n int  Sticht  van Munster,  vergeselschäpt
met Abraham Hedding zijn bekende, met Belijigen  Jans,
Jongedochter van Wesel, vergeselschapt met Jannetjen
Jans haer zuster.

W. A. V A N  R I J N.

Van Karnebeek.
Blijkens het medegedeelde in Nederland’s  Adelsboek

1914 is de stamvader van dit geslacht Engelbert  van
Karnebeek,  omstreeks 1661 om godsdienstrederen naar
Nederland gekomen uit Vreden.

Zijn er te zelfder  t i jd  meerdere  Karnebeeken  n a a r
Nederland gekomen ?

Ik vind de volgende aanteekening:
,,Aangeteekend  te Leiden 6 en gehuwd voor schepenen

22 Sept. 16ti3 : Harmeu  Kernebeeck,  lakenbereider, jong-
man van het Sticht van Munster, alhier woonachtig op
de Oude Vest, vergezeld van zijnen bekende Harmen
Helmus  op de Mare - tnet AB.qgael Sqbouts  weduwe Pieler
de Me!] op de Mare, vergezeld van Elizabeth van
Briemen hare bekende”.

W. v. H.

Van Nispen.
Ten Rijksarchive te Gent bevinden zich onder het ar-

chiet Calloo een tweetal beknopte registers van wette-
lijke passeeringen 1620-30,1630-+  1660, restanten van
het archief der heerlykheid  of vierschaere van St. Anna
en Keetenisse (Land van Waes aan de Schelde).

In het tweede deel trof ik eenige  malen aan Heere
Maximiliaan ran Nispen, woonachtig in den Doel (be-
noorden St. Annapolder) later in St. Annapolder, echtge-
noot van Elisabet Mertens en zwager van Dr. iur. Jacob
Mertena te Middelburg. Is deze Maximiliaan wellicht
i d e n t i e k  a a n  Maaimiliaarr  van Nispen, g e n o e m d  i n
XLV, n” 10, kolom 318/319?

Mr. Dr. J. C. MARIS.

Van Plettenberg.
Reeds eenige malen is in deze kolommen gereljt  over

de  ee r s t e  rtan Ylettenberg’s  hier te lande.  I n  v e r b a n d
hiermede, vermeld ik uit een h. s., mij welwillend ter
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leen verstrekt, de kwartieren der echtgenooten van de
twee eerste generaties.

Die van Ja.comina  van Delen zijn:
Delen (in groen drie gouden lelies, dus Dedel).
Wiel: 3 goudgebande moorenkoppen in zilver.
Schimmelpenninck: alleen de sleutels.

Crosl 1): doorsneden van goud op rood met zilveren
dwarsbalk op doorsnee.

Die van Sandrina van Ingenhaeff:
Ingenheaff Wevert
Dreek Beerenborg
Tallik E g e r n
W yenhorst Rutberg

B I J L E V E L D.

Annotaties ,,van die betalinge der Kercken  este-
riek” te Nijkerk van 1572-1621. (XLVI, 243-46).  De
annotaties op fol. 184 tot en met fol. 3.85 gaan - zooals
de aandachtige lezer zal hebben opgemerkt - over de
jaren 1572 fot en met 1591.

H. MI J N S S E N .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Barkey. (XLIV, 378). Wij kunnen de t. a.p. mede-

gedeelde fiches nog met de volgende aanvullen:
6. Anna Constantia B., 16 j., dr. van wijlen MW+.

Emelia Camphuisen Douar. Anthony Barkey, begr.
Welt. 10 Juni 1801 voor rekening F r a n ç o i s  v a n
Braam uit tuinhuis v. Albertus Henricus IViese  op
Jacatra.

6. Mat-ga. Emeiin  Camphuisen Douar. Bnrkey, begr.
a.v. 26 Maart 1801. (B. S. Bat. 170 evenals 6.)

7. Ahihony  B., raad extr. N. 1, begr.  Holl .  K. Bat.
8 Maart 179ö (test. ged. 18 Mei 1793), wede execu.
en erfgen.  (B. S. a. v. no. 165).

8. CorneEia (zij heet in het begraafboek C u t h a r i n a )
B . ,  h v .  E,rauçois  v a n  Bruam,  le secra.  lnd. R e g . ,
begr. Welt. 6 Jan. 1801 uit Kampong Gatip. (a.v.
no. 170).

9. Erançois van Braam, vd., ondertr. Rat. als wedr.
3 Sept. 1801 A . . . . _k! . . . . Ekenholm (B. S Bat. 96).

10. Joh”. \I~ilhelmina  B. X 10.  Abraham L. Palm; 2~.
ondertr .  Bata. 23  Aug .  1794  Mr .  iaul Younier;
3”. ondertr. Bat. 30 Juni 1797 Pieter  Engelhard
(a. v. 96) comms. tot en over de zaken van den
Inlander. Zij begr. Welt. 30 Jan. 1801 (test. ged.
4 Maart 1801) uit tuinhuis van haar man op Goe-
noeng Sarie (a. v. no. 170); zij is 26 Juni 1798 get.
doop kind Van Stralendorff. (a. v. 39).

ll. Mariu Emel ia  B . ,  echtgen.  Il’ilhelm  Th. v a n  d e r
Mijl1 Dekker,  maken 24 Aug. .1878  testament te
Gorontalo (Not. Prot.  Gorontalo 1878).

12. Anthony Beruardus B. X Frederika Georgiana Hall.
Zij hebben de volgende kinderen:
a. Henriette Petronella B., geb. Bat. 22 Dec. 1886.
b. Georgine  Franciscn  Beatrix B., geb. Krawang21 Mei

1887. (a en b gedoopt aan huis Bat”. 2 Sept. 1887).
c. Susanna  Jacoba  B., geb. Bat. 17 Oct. 1889, ged. in

de Willemskerk te Weltevreden 26 Oct. 1889.

1) Volgens Maandbl. XXVIII, k. 660 zou dit kwartier (3roU geweest
ziju. &D.

d. Sophia Theodora B., geb. Krawang 16 Mei 1888,
ged. aan huis Bat?. 16 Feb. 1890. (B. S. Bat. 199
en 200).

13. Elisabeth Geertruida B., hv. secra.  H. Ind. Reg. Mr.
Simon Hendrik Rose, begr. Holl. K. Bat. 1 Sept.
1796 (ged;  test. 21 Sept. 1796) (B. 5. Bat. 166).

14. P. H. Barkeg,  oud scheepsgezagvoerder,  geb.  28
Maart 1826, f- Rembang 27 Nov. 1899 (Grafzerk te
Rembang).

Welt. B. v. T. P.

Bassewitz (von). Ft,ederik l+illem  Baron v. B., ge-
boren 1766 te Hoog Geismar in Hessen, op 1 Januari
1776 in Hessendienst, 31 maanden Vanenjonker, 24
maanden bij  Regiment op Friesland von Baden-Dur-
lach, 23 Maart 1780 Luitenant, 11 Juni 1788 Capitein-
titulair, 1792 Capitein-effectief. Op 20 April 1793 te
Brielle gehuwd met J o h a n n a  Cornelia  Bel,jamina  van
Domselaer  j. d., dochter van den kapitein der infanterie
Johan Rijcke  van D. en Aletfa Cornelia Hogendijk.

Uit dit  huwelijk leefden op 1 Januari  1793 drie
kinderen. Wie weet iets naders omtrent de afstamming
van den vader en omtrent deze 3 kinderen?

Enschede. ST B A A T M A N .

Blom. (XLVI, 186, 221). Volgens Elias, de Vrocd-
s c h a p  v a n  A m s t e r d a m  11, h u w d e  Cfeertruitla  Blom,
g e b . .  . ., dr. v.. . . te.. . Simola Willemsz.  Decker, onder-
koopman in dienst der 0. Ind. Comp., als fiscaal der
retourvloot gerepatrieerd in 1713 en daarna kapt. der
burgerij te Delft. Eene  kwartierstaat van de familie
Leyssius maakt haar tot dochter van Lucas Blom e n
Anna Michielse  de Groot  (met wapen Cornets de G r o o t )
en noemt haar vaderlijke grootmoeder Lurassen. Dit alles
schijnt naar Delft te wijzen. De Indische loopbaan van
S. W. Decker  maakt  ech te r  ve rband  met  de  in  de
vorige maandbladen besproken familie Blom niet on-
waarschijnlijk. Wie waren hare ouders en grootouders?
Anna Michielse  de Groot komt niet voor in de publica-
ties omtrent het geslacht Cornefs  de Groot.

Y. T. v. R. L.

Volgens Maandbl. XVI, 94 zou de hier bedoelde fa-
milie Blom ,,in goud een roode roos” gevoerd hebben,
hetgeen dus niet op verwantschap met de in kol. 186
en 221 besproken Blom’s zou wijzen. Merkwaardig is
dat op de in XVI,  71  ve rmelde  wapenborden  de
generatie Blom-de Groot schijnt te ziju overgeslagen.
Het wapen der aan Blom verwante familie Lucassen
was volgens XVI, 96: ,in goud een rood schuinkruis.”

R E D.

Boumeester. Gaarne ontving ik gegevens betreffende
het voorgeslacht van PalentZjn  Boumeester,  in leven
secretaris der residentie Bantam, die 14 Dec. 1803 te
Z w o 11 e geboren werd als zoon van Joachim Boumeester
en Frederika von Rhee. Hij was gehuwd met Hubertine
Nahugs  en overleed a/b ,de Indiaan” 10 Nov. 1832.

Driebergen. VALCK LUCASSEN.

Brusse. Kan iemand mij ook nadere gegevens ver-
strekken over de volgende personen van dezen naam,
waarvan het vermoeden bestaat dat zij tot hetzelfde
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geslacht behooren, doch waarvan tot  dusverre geen
verwantschap kon worden vastgesteld.

A.

B.

C.

D.

E .

F .

G.

H.

Hendrik  Jan Brusse, was in 1726 richter en ont-
vanger te Ligtenberg en eigenaar van het goed
,, Mellinck”  onder Varsseveld. Blijkens de Volmachten
der Geldersche Leenkamer zegelt hij d.d. 31-10-1726  :
gedeeld: 1. een klimmende ree; 2. twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken ; helmteeken : de ree uitko-
mende tusschen een vlucht.
Hendrik Louis Brusse, geb. Varsseveld- 12.3.1721;
begr. Amsterdam &3.8.1797;  wordt poorter van Am-
sterdam in 17%.  Huwt 1” Amsterdam H e n d r i k a
ten  Dam;  20 Baarn 4.1.1761.  Elisabe2h  Metz.

Uit het ‘Le  huwelijk -0. a.:
Hendrik Jan Brusse, ged.  Amsterdam 7.8.1763,
overi. Amsterdam 28.11.1846. Huwt le Iliillemijntje
Asbeek,  uit welk huwelijk de tak Asbeek B r u s s e .
Huwt 20 Jannetje  Stoerhaan.
Barent Brusse, woont op ,,Elein  Entink”, huwt le
Aaltjen  Loeverdink .  Uit dit  huwelijk werden te
Varsseveld gedoopt: 20 Mei 1762  : Steecen Brusse;
1 Maart 1760: Jennekien Brusse.

Hij huwt vermoedelijk 20 h’nneken  Loeverdink,
waaruit 11 October 1767: Hendrik Jan Btusse.
Derk Brusse, huwt Qeeslleti te Laar. Uit dit huwe-
lijk werden te Varsseveld gedoopt: 11 Mei 1761:
Etsken Brusse. 2 L October 1764 : Hendrik Jan Brusse.
Jan Brusse,  huwt Baltje Laarder. Uit dit huwelijk
werd te Varsseveld gedoopt: 16 Mei 1766: Johanna
Brusse.
Dirk Jan Brusse, woont op ,de Boenhorst”, huwt
Willemina te Velhorst. Uit dit huwelijk werd te
Varsseveld gedoopt: 14 Maart 1762 : Beertruid  Brusse.
Dirk Brusse,  huwt Jantjen Krayenbrinks.  Uit dit
huwelijk te Varsseveld gedoopt: 6 Juni 1762: IYil-
lemyna  Brusse.
Jan  Brusse ,  huwt  H e n d r i k a  Hellendrjk.  Uit dit
huwelijk te Varsseveld gedoopt: 16 Mei 1762: Manes
Brusse. 22 September 1766: Derk Brusse.

In de Lidmaten-lijst te Varsseveld komen tusschen
1730 en 1760 nog voor:

Harm.  Brussen, obiit. Als ruyter naar Hattem.
Herman Blussen.
Hendryken Brussen, obiit, den 30en  October  1737

na Utrecht.
Aendvica Brussen, aangenomen 3 April 1749.
Hendrik Jan Brusse, aangenomen 23 Mey 1749; den

23”” Juni 1763 met attestatie naar Groningen.
Willem Brussen.
Willem Brusseh,  obiit, 22 December 1747 naar Aalten.
Willem Brassen.
Te Varsseveld werd begraven:
17 Maart 1795 : Jan Brassen  . . . . . f ll.-.
A. W. F. W.

Cleeff (van). Waar eo wanneer werd geboren Mr.
Jan of Johan van Cteeff,  Raed Ordinaris Edle Hove
van Utrecht en wie waren zijne ouders?

Ingeschr. te Leiden 19 Sept. 1667 Joannes a Cleeft
Ultrajectinus, J, 20 j. en te Utrecht 1670 Joannes a Cleeff
Ultrajectinus.

Hij huwde te Schipluyden 18 April 1679 Clara van

,
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ler Burgh, te Delft gedoopt 10 Oct. 1652 als dr. v.
Tornelis en Reymburgh van den Heuvel. Te Utrecht
verd tot heden zonder resultaat naar zijn doop gezocht.

Breda. P. B INKBORST VAN OUDCARSPEL.

Decker-van Groenevelt. De hierboven onder het
ioofdje Blom genoemde Simon Rillemsz. Decker  was
le stamvader van de uitgestorven familie Decker van
Trshem  en ‘(Jan  Harencarspel Decker. Hij werd 17 Mei
1672 in de Oude kerk te Delft gedoopt als zoon van
Willem Symonsze  Decker en Sara Adriaensdr.  van @roe-
aecelt.  Deze  Willem Symonsze Decker (zoon van . . . . )
verd met de wapens van 2 echtgenooten begraven in
le Oude kerk te Delft. Deze thans uitgehakte wapens
)Iiiken u i t  e e n  h a n d s c h r i f t  m e t  teekeningen  in  he t
3elftsche  gemeentearchief. Het wapen Decker is een

. . vos of eekhoorn ,  z i t t end  op  een  . . . . balk (gras-
grond?),  van onder vergezeld van 3 (2, 1 geplaatste)

. . lelies: Het rechtsche vrouwenwapen bevat 3 (2, 1
geplaatste)  vogels (kraaien?) (volgens Prins, Geneal. en
Herald.  Ged., Zuid-Holland 1, 116: van der Ch$s), het
inksche 3 (2, 1 geplaatste) boonen  of pompebladeren
‘volgens Prins : vnn der Meer). Dit laatste wapen zal
wel can Qroeuevelt  zijn en de boonen  eene  verbastering
v a n  w a s s e n a a r s .

De vader van Arend of Adriaen van Qroenevelt was
Philips van Oroenevelt, gehuwd met . . .

Gegevens gevraagd omtrent het voorgeslacht Decker
3n van  Groenevelt.  Het nageslacht Decker vindt men bij
Elias.

V. T. v. R. T,.

Zie over de wapens Decker en Qroeneceld  Maandbl.,
XVI, 9b.

RED.

Groeneveld-Gryse. (XLVI, 124, 247). In laatstge-
melde kolom worden als ouders van Ocke Oryse,  gehuwd
met Hindrik  Groeneveld, lid van het Administratoren-
College van Oost-Friesland, opgegeven Rindrik Har-
m e n s  Qryze  en CSeerlien Harmens.  D i t  H a r m e n s  i s
echter het patronymicum Harm- of Harmen’s dochter,
want volgens mededeeling van mijne achteroudtante
Gerhardine Groeneveld (ook dochter van Hindrik Groe-
neveld en Ocke Gryse), weduwe van Mr. Eisso Meteler-
kamp, overleden 26 Maart 1813 op het slot Groot-Midlum,
toebehoorende  aan zijnen zwager, den geädelden En-
gelbertus Hermanus von Groeneveld, was de familienaam
Homsfelt. Doordat in kolom 248 bijna alle achternamen
niet vermeld worden zijn die gegevens zeer onduidelijk.
Zij betreffen achtereenvolgens: Harm Hindriks Cfryse;
Bielke Fecken; Harm Poppen Homsfelt; Ocke R u n n e n ;
Hindrik Willems GroenereU;  Maria Hoykes; Jan Cornelis
Meckcma en Maria Sluiter.

‘s-Gracenhnge. Mr. H. W. VAN SANDI~K.

Roelinck-Ripperda. In XLVI, k. 203, n. 1 maakt
Mr. A. Haga gewag van het echtpaar Herman  Roelinck,
griffier der Staten van Overijssel, en Elisabeth Yechtelt
Ripperda,  he twelk  12 Juni  1648 het  goed Strijtveen
onder Wij he verwierf.

Gevraagd : genealogische bijzonderheden aangaande
deze eohtelieden  en hunne ouders, alsmede betrefiende
den t. a. p. vermelden kapitein Gzjsbert  Roelinck ( h u n
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zoon?), overleden vó6r  13 Jan. 1683 met nalating van
onmondige kinderen.

Fischhausen. UDO  FR H R. v. RI P P E B D A.

Sande (van de). Aangeteekend  te Utrecht 13 Oct. 1696 :
Mr. Willem van Mansvelt  en Catharina Barbara van
de Sande, met consent om elders te trouwen. Hij werd
te Utrecht gedoopt 16 Jan. 1654 als zn. v. Burgemr.
Johan van Mansvelt  en Anna van Oort.

Waar en wanneer is Catha&a  Barbara van de Sande
geboren en wie waren hare ouders 2

Volgens Ned. Leeuw, 1919, 36 heette hare moeder
Blanckert.

Breda. P. B INKHORST VAN O U D C A R S P E L.

Sprang (van). (XLVI, 32). 1. Julius Cornelis  van S.,
boekhrop  Ceylon, onderkoopman 3 Juli 1781 (bevestigd
patriaschen  brief 6 Dec. 1783), secra politie, ontv. domeinen
en kassier te Jaffenapatnam 17 Juni 1791, admin. en pak-
huismr aldaar met titel en rang van koopman 6 Juli 1792
(bevestigd bij patr. brief 21 Feb. 1794), X Anna Hen-
rietta Cramer.

Uit dit huwelijk (o.a. 5) :
1. Arnoldw  Jacob, volgt 11.
2. Jan Robertus, volgt 11 bis.
11. Arnoldus Jacob van S., ónderkoopman,  t Bat”

8 Dec. 1808, X Ma_aretha Frederika Ebeil. Zij test.
Bat*.  nota. Boswel  29 Nov. 1808 en hertr. Bata. 3 Dec.
1810 Mr. Jan Cornelis Wasbeek  Eekhout.

Uit dit huw.:
Anna Henriette Murgaretha  van S., -f Welt. 20 Dec.

1811, oud 10 j., uit huis Tijgersgrauht Bat”.
11 bis. Jala Robertus ‘van S., geb. Jaffenapatnam, onder-

koopman, bankcommissaris, test. Bat”. 21 April 1803
nats. Boswel, wonende toen Z. Z. Kronegracht,  begr.
Welt. 23 Juni 1810 uit sterfhuis Groote Roea Malacca
Bat”. ; crediteuren opgeroepen Bat. Kolon. courant 1810
DO. 27; X Batavia 3 April 1803 (Ds. Ross) (permissie
van G. G. 17 Maart en ondertr. 24 Maart 1803) Cutha-
rina Christina Thierens,  geb. Malacca, pupil der wees-
kamer te Batavia.

Uit dit huw.:
1. Cornelia Elisabeth Petronella van S., begr. Welt.

29 Jan. 1808, oud 28 m., uit sterfhuis Jacatra.
2. Anna Johanna Cornelia Theodora van S., geb.

Bat,“. 23 Dec. 1806, ged. ald. 2 Jan. 1807, X Bat”. 8
Oct. 1823 Joseph Henry Leuy.ssoh,z,  geb. Rotterdam
ti6 Juli 1800 uit Israël. ouders, ged. Rat”. na belijdenis
‘~6  Juni 1823, zn. van Henry L. en Elisabeth Lat-ino.

3. Susannn  M a r i a  Jacoba  Cornebitc  wn S., g e b .  2
Jan. 1810, ‘ged. Bata. 11 Feb. 1810, gett. Bartholomeus
Jacobus Raket en hv., Mattheuu Petrus Raket en hv.,
Jacobus Theodorus Reynst en Catharina Cornelia Thie-
rens, begr. oud circa 7 m. te Welt. 29 Juli 1810 uit
sterfhuis Koestraat Bat”.

Nog komen voor:
1. Corstiaan van b., chir. majoor inf., begr. Holl. kerk

Bat”. 16 April 1792.
2. tjermclnus Cornelis van S., gezworen klerk Ma-

kasser 1809 (misschien een broer van de voornoemde
A. J. en J. R. van S.), adopteert  Lerr ina  Robertina
Arnoldinn  van S., geb. 23 Jan.  1810,  ged.  Rat”.  15
Juli  1810, dr. van de vrije onchristen  vrouw Norljajo
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van Boegis  ; gett,. bg doop Levinus Heukevlugt, Ma,r-
garetha Fredrica Ebell, John. Eweke en Susanna  Jacobs.

3. Arnoldus  van b. vau Ceylon, 20 Juli 1747 kap.
mil., kwam 1 Nov. 1761 te Bat”.  van Ceylon.

IC:elt. B. v. T. P.

Vreedenburg-Domburg. Herman  rreedenburg  wa5
gehuwd met Marr ig je  Domburg.  Zij lieten 22 Febru-
ari  1779 te Bodegraven het  eerste van 6 kinderen
doopen.  Een onderzoek omtrent hun huwelgk  b rach t
aan ‘t licht, dat dit niet te Bodegraven gesloten is.
Beiden zi;jn waarschijnlijk van een andere plaats af-
komstig. Weet een der lezers iets meer van dit echtpaar?

Hil cersum. ROELANTS .

Wiltenaer. (XLVI, 32). Ericus  Johannes Wiltenaar,
uit Zutphen, pred. te Bat*.  (zie Troostenburg de Bruyn,
bl. 487) X Margaretha Johanna Punnik,  begr.  Binn.
Port. kerk Bata.  31 Dec. 1790.

Hun zoon is Hermanus Ecerhardus W., geb. Ternate
6 Dec. 1768, X Bat?. 1796 Helena Catharina Thierens,
van Malacca.  (Van deze laatsten veel  gegevens be-
schikbaar.)

Welt. B. v. T. P.

Witkop, (XLVI ,  248 ) .  Clara  Witkop  w a s  g e h u w d
met  Bucho  Wiarda,  wier dochter Rebecca,  g e b .  1 6 4 9 ,
overl. 1692,  in 1668 huwde met Lucas Alting,  heer van
Groenendaa l ,  Raadsheer  t e  Gron ingen  1681-1700,
Drost van het Wold-Oldambt in 1683 en 1684, wier
dochter Clara  Alting huwde met Luitenant-Generaal
Ja11 Wichers, voorouders der families van Buttingha
Wichers, Quintus e,z ( Wichers) \l ildervanck.

‘s-Gravenhage Mr. H. W. V A N  SANDI~K.

Zelm (van). (XLVI, 224). Naar den stijl te oordeelen
heeft de volgende advertentie betrekking op den ge-
vraagden predikant : ,Eene der twee lievelingen van
ons hart ,  onze jongste dochter,  Janna ‘van Zelm, oud
24 jaren eu 11 maanden , van den Heere  gebeden, voor
den Heere  opgevoed, heeft de Heere tot zich genomen,
o p  h e d e n . . Hier over is onze treurigheid en die van
hare zuster zeer groot, maar bidden om den Heere  te
zwijgen, en verwachten op onze bede ‘s Geestes  bijstand.
Door dezen nu gewonen weg geven wij va,n dit voor
ons zoo smertelijk  geval kennis. (get.:) Cazyn  van Zelm,
Geertruy  van Zelm geb. Box. Abbekerk, den 8 Sept. 1807.

Voorbzcrg. M. G. W I L D E M A N.

INHOUD 1928, No 9
Bestnnrsberichten.  - Eenige  historisch-merkwaardige documenten

aangaande de herkomst der familie Boreel, medegedeeld door H. x’an
Malaen,  met een naschrift van Dr. Th. R. valok  Lucassen. - Ge-
nealogie van het. geslacht, van den Honert,  door W. M. C. Regt. -
Nogmaals het geslacht van  Stockum (van Akeodam),  door J. de
Groot. - Familic?aanteekeningen  de Hulter  en Marcus,  medegedeeld
door Dr. E. J Th. It Th. van der Koop. - Korte mededeelingen:
Iets over de Parijsche registers van den Burgerlijken Stand van vóór
1871: Een Album studiosorum der Universiteit van Dublin: Het
Zutphensch-Zwolscllc! geslacht van Till; De Gijselaer;  Van Karne-
beek; Van Nispen; Van Plettenberg; Annotaties “van die betalinge
der Kercken esterick!’  te Nijkerk van 1572-1621. - Vragen en
antwoordin  : Birkey  ; Bsssewitz (von); Blom  ; Bonmeester; Brnsse;
Cleeff  (van): Deoker-van Groenevelt,;  Groeneveld-Gryse; Roelinok-
Ripperda; Sande (van de); Sprang (van); Vreedenburg-Domburg;
Wiltenaer;  Witkop;  Zelm (van).

De Ned. Roek- cm Steendrukkerq,  voorh.  H. L. SMITS.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederlandsche  Leeuw”,
Dit blad versohijnt  maandeliJke en wordt aan de

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

Maandblad, zoomede opgaven van adreaverandering
gelievemente riohten totden redao  t eur Dr.Ta.  FL. 1
VALCK Lucassm~, hu& Bparrenheide,  Driebergen.

De jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap
1

bedraagt flO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen,flá.-.
Voor niet leden ie het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementaprijsvan  flO.-per jaargang.
Postrekeningvan den penningmeester No.20910.

K

Correspondentie betreffende het Genootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te richten tot den e eo r e t a r i s Dr. E. J. TEOMASEEN
h TEUEIMINK  VAN DBB HO O P, Bweelinckstr.  50, ‘s Gra-
aenhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, eoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
tot  den bibl iotheoarie ,  Blejenburg  5, ‘s-Qra.
venhage.

De Bibliotheek, geveetigd  Blej’enburg  5, ‘s-Qraven.
hage,  is voor de leden geopend iederen  Maandag
van 3-5 uur.

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

XLVI" Jaargang. October 1928.

BESTUURSBERICHTEN.
Tot lid zijn benoemd:

Mr. F. baron VAN DER FELTZ  . . . . Vlaardingen.
Schiedamscheweg  16.

Mr. W. A. baron VAN DER F E L T Z  . . Oegstgeest .
Adv. en Proc. de Kempenacrstraat  26.
w. H. VAN DE GRAAFF  . . . . . ‘s-Hertogenbosch.
le Luit. der Huzaren. Pensmarkt 34.
E .  G .  F .  b a r o n  V A N  ZUYLEN  V A N

N Y E V E L T  V A N  D E  H A A R  . . . . Haarzuilens  ( U t r . )
Kasteel de Haar.

Adreswijzigingen.
8. M .  V A N  H A E B S M A  BUMA . . . . . ‘ s - Q r a v e n h a g e .

Jan vara Nassazcstraat  60.
Jhr. Mr. C. DE G RAEFF . . ,. . . . Paris (VIIe).

Avenue Frldérie Le Play 9.
H. W. VAN T RICHT . . . . . . . Amsterdam.

Michel Angelostraat  7.
C. A. VAN W OELDEREN . . . . . . Vlissingen.

Boulevard Ecertsen  10.
.~

Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche
geslachten van Holland en Zeeland,

door Dr. H ENRI O B K E E N.

De heeren  van Voorne.
H OOFDSTUK 1 .

Inleiding. Bronnen.
Na onze aandacht gewijd te hebben, eerst aa#n  een

Hollandsch,  daarna aan een Zeeuwsch geslacht, gaan
wij ditmaal een uitstap doen naar het, uit geographisch
en historisch oogpunt zoo merkwaardige eilandenrijk,
gelegen aan de monden onzer  groote rivieren, waar wij
drie voorname geslachten vinden: de heeren  van Voorne,
de heeren van Putten en de heeren  van Strijen. (-/-)
~~

(t) Zie het zoo  lezenswaardige werkje door ons medelid Jhr. Dr.  Th.
van Rhcineok Leyssius gesohreven ter toelichting tot de excursie
der leden in 1928.

In deze studie zal alleen van eerstgenoemd geslacht
sprake zijn, de heeren  van Putten en die van Strijen
zullen bij een volgende gelegenheid behandeld worden.

Het geslacht van Voorne is (althans voor Holland)
zeer oud en speelt gedurende de 13” en 140 eeuwen
een belangrijke rol, maar verreweg het belangrijkste is,
dat deze heeren een zeer bijzondere machtspositie in-
nemen, waardoor zij zich van andere adellijke geslachten
onderscheiden. Dit zal vooral in het derde hoofdstuk
dezer studie een nader onderzoek noodig maken, aan-
gezien wij hier op geheel nieuw terrein zullen komen.

Het is wederom de verdienstelijke Wouter van Gout-
hoeven, die in zijn Oude ChrowYjcke  ‘) het eerst de ge-
nealogie der heeren van Voorne opstelde, welke door
Mr. Simon van Leeuwen in diens Batavia Illustrata 2)
ongewijzigd werd overgenomen. Na hen behandelden
K. van Alkemade en P. van der Schelling in de Beschrij-
ving va!n  de stad Brielle en den lande ean Voorn 3, de
heeren van deze landstreek op zeer uitvoerige wijze,
terwijl de heer J. C. Ramaer in zijn  Geographische
Geschiedenis van Holland bezuiden Lek en Nieuwe A4aas  4)
hun een hoofdstuk wijdde.

Door het uitsterven van het oude huis met den dood
van vrouw Machteld (1370 of 1371) verviel Voorne
aan de grafelijkheid en hierdoor berusten vele archivalia
nog op het Rijksarchief in Den Haag. Zij bestaan uit
leenregisters, oude inventarissen en origineele oorkonden,
welke bronnen reeds vroegtijdig door onze oorkonden-
boeken benut zijn. Toch bevinden zich daaronder nog
vele belangrijke stukken, welke tot op heden niet zijn
uitgegeven. In de volgende studie is ook van deze ge-
bruik gemaakt.

H OOFDSTUK 11.
Genealogie der heeren  van Voorne.

Aan de stamreeks dezer heeren zal, tot recht ver-
1) Dordrecht, 1620, bl. 143-144.
3) ‘s-Grav.  1685, bl. 1140-1141.
s) Rotterdam, 1729.
4) Amst. 1899, bl. 119-155.
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Hugo de Vorne, verm. 1108.

N. N.

I
I I I

Florencius dominus de Vorne, 1166-  11 ï4. Theodericus, 1174-1188. Hugo, verm. vóór 1190.

/ I I
»otninus  Hugo dorninus de Vorne et castellanus Dominus Theodericuq,  dominus de Vorne, castellaLus Bartholomeus,
Zehdiae, víkr 1190 domicellus, 1200 ridder, Zelandie (1216-122ï),  verm. sedert 1198, verm. 119Y

verm. tot 1213, f vóór 1216. i_ vóór 1229, huwt Alveradis (van Cuyck?) en 1203.

I
I I I IHeer Henric,  heer van Voorne en burggraaf Heer Hugo, verm. 1229-127 1, Heer Dirc, Heer Aelbreuht,

van Zeeland, verm. 122Y-1259,  is dood 1261, door zijn vader met Heenvliet verm. 1245-1275. verm. 1245-1257.
huwt 1231 een dochter van Jan heer van beleend. ‘;

Cysoing. Hieruit de heeren van dien naam. Bartholomeus,

l

verm. 1330.- -
l I

Heer Aelbrecht, heer van Voorne, burggraaf van Zeelaud, Hildegondis, t 5 April 1302, Florens
.verm. 1261-t  Dec. 1287, huwt 10 Cost,yn  van Renesse, verm. 1261

huwt, 10 Aleyd (van Loon?), 20 vóór 1280 Raterina de Durbuy. zij hertr. 20 heer Willem heer van en 1271.
12Y7  heer Wolfaert van Borselen (t Delft 1 Aug. 129Y); Zg t 26 Sept. 1328. Brederode, i- 3 Juni 1285.

ex la I ex 2 a

I I I I . I
Mabelia, Heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, t 1336 of Heer Nicolaes Heer

verm. 1347,  huwt l” 1297 Heylewyf, dochter van heer Wolfaert van Bor- Heynric, van Zweder,
1293. selen, dood 1329, 20 1332 Elisabeth van Kleef; zij hertr. 1338 verm. Voorscoten, kanunnik,

Otto van Hessen (t 1368) en t 13 Nov. 13R2. 1320. bastaard ?, enz. te
I ex la verm. 1300. Dom ten

I Utrecht,

I

verm. tot
1334.

Jer.  Aelbrecht van Voorne, heer van Bergen-opZoom, f bij het leven Vrouw Machteld,  vrouw van Voorne, na haar vader, t
zijns  vaders 1329 of 1330, huwt kort voor 1325 jcvr.  Machtild, 13ïO  of 1371. Zij huwde 1323 10 heer Dirc Loef, graaf van
vrouw van Bergen-op-Zoom; zij  hertr. Reinoud  van Kleef en t 1343.. Hiiluhrath,  enz.; 2” vóór 1336, Dirk lII,heer van Valken-

I
Janne, vrouw van tiergen-op-Zoom,

huwt vóór 1345 Jan heer van Montjoie,
Valkenburg, enz.; haar sterfjaar is onbekend.

Geen kinderen.

burg en’ Montjoie, overl. 19 Juli 1346.’ Geen kinderen.

stand van zaken, eeu aardrikskundige  beschrijving van
het grondgebied, waarover zij het bewind voerden, vooraf
behooren te gaan. Immers nergens is de geographische
toestand van ons land in den loop der tijden zoozeer
veranderd, als in Zeeland en in de delta van Rijn en
Maas ; zóó ingrijpend zijn die veranderingen geweest
dat een nadere kennis dier voormalige toestanden elke
geschiedkundige uiteenzetting behoort te vergezellen,
wil men zich niet van te voren blootstellen aan het
vormen van onjuiste inzichten en het trekken van ver-
keerde conclusies.

De vooI treffelij ke reconstructieve kaart van Ramaer 5),
door Dr. A. A. Beekman  grootendeels  ongewijzigd over-
genomen in den Geschiedkundigen Atlas vaw  Nederland 6),
geeft ons een treffend en - voor zoover mogelijk -
betrouwbaar beeld van deze gewesten in de 13e  eeuw;
w i j  leeren 0r het volgende uit. ’

De heerschappj  van Voorne werd gevormd door de
meest naar het westen gelegen eilanden in de monden

5) Zie in vorige noot aangehaald werk.
6) Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300. ‘s-Grav. 1916, met

drie deelen  toelichtenden tekst; zie vooral deel 11, bl. 99 vlgg.

der Hollandsche rivieren, ten zuiden van het vasteland
van Holland. Zij werd ten westen bespoeld door de
Noordzee, ten noorden door den Maasmond, paalde ten
oosten aan de heerschappij van Putten, terwijl ten zuiden
verschil- lende stroomen  haar van het eiland Schouwen
scheidden.

De heerschappij bestond in hoofdzaak uit twee aan
zee gelegen, door duinen beschermde eilanden, West-
voorne en Oostvoorne, die door een breed water, de
Westerleec (nu: Haringvliet) gescheiden waren. Oost-
voorne’ zelf was door de Qote  in tweeën gedeeld. Op
laatstgenoemd eiland vond men een slot en een kerk-
dorp van dien naam, voorts Briele (aan den Maasmond),
later meer binnenwaarts verplaatst (bij Maerlant aan
de Gote),  hiernaast Rugge,  in later tijden bekend door
zijn Regulierenklooster. Bati het eiland Oostvoorne werd
later het gors, Rockanje geheeten, vastgedijkt. Aan de
overzijde der Gote bevonden zich eveneens vele gorzen,
die achtereenvolgens ingedijkt werden, met name Zwar-
tewaal, Hellevoet,  Heenvliet,  Abbenbroek en (op de
hoek van Maas en Gtote) .eerst  later aan Zwartewaal
vastgedijkte gronden, Veeohoec genaamd.
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Op Westvoorne lag, naast een kerkdorp van dien
naam, een slot van den heer, terwijl later Goedereede
ontstond. Beschermd door dit eiland had men de gor-
zen Middellant en Oosthoec, beiden bezit der bekende
Vlaamsche abdij -van Ter Does, benevens het vroeg
bedijkte gors Somerlant, terwijl vlak tegen Schouwen
aan de gorzen Bommenee en Dreischor de heerschappij
completeerden. Ten slotte  zij vermeld dat een enclave,
in de heerschappij vân Putten gelegen en Berwoutsmoer
geheeten  (omtrent Ooltgensplaat te zoeken), onder Voorne
behoorde.

is Hugo de Vwne  en wel als getuige in twee oorkonden
van bisschop Burchard van Utrecht uit het jaar 1108.
In het eerste stuk 9) komt hij voor onder de priwipes,
d. w. z. edelen en vrijen io), in het tweede 11)  onder de
Eaycos liberos, dat zijn de vrye leeken,  in tegenstelllng
met de geestelijke heeren  en met de dienstlieden (ser-
vientes), die mede onder de getuigen voorkomen.

Hugo, die dus van edele afkomst en een vrij man
genoemd wordt, was waarschijnlijk wel heer van Voorne 12)
en leenman van den bisschop. Meer weten wij  niet
van hem.

Volgens den huidigen  toestand bestond Voorne dus
uit  het  ei land Voorne,  bewesten de Bornisse,  uit de
duinstreek van het eiland Qoeree en uit Dreischor en
Bommenede, beiden nu aan Schouwen vastgepolderd.

3c Q
-%

Volgens de hypothesen van Prof. Oppermann over
de geschiedenis van Holland in de 11” en 12~  eeuwen,
hypothesen, die veelal als te ingrijpend worden besohouwd,
maar in de geschiedenis der oudste geslachten van het
graafschap (wij zagen het bij de Teylingen’s 7)) merk-
waardige bevestiging vinden, zooals zij ook hunnerzijds
deze genealogieën toelichten, was Voorne tot omstreeks
1168 leen der Utrechtsche Kerk, om eerst daarna onder
de Hollandsche graven te komen s). Volkomen strookt
hiermede dat de eerste ons bekende heeren  van Voorne
in Utrechtsche oorkonden genoemd worden, doch voor-
dat wij deze bespreken, willen wij een enkel woord
zeggen over de legendarische afstamming. Hierbij had
men twee aanknoopingspunten  : het wapenteeken, den
aanzienden leeuw, die ook bij  de graven van Sayn
voorkomt, en het feit dat in oude stukken de graven
van Holland de Voorne’s bloedverwanten noemden.
Bij van Gouthoeven  komt dan ook deze stamreeks voor:

Dirk VI graaf van Uolland, t 115’7.

1. Eerst een halve eeuw later verschijnt een nieuw
lid van het geslacht ten tooneele,  met wien de ge-
regelde stamreeks een aanvang neemt; het is Florens
h e e r .  van Yoome,  wiens  l and  (te+?.a)  in het jaar 11%
als belending genoemd wordt vau goederen door graaf
Dirck VI van Holland aan de Luxemburgsche abdij
Echternach geschonken. is) Florens blikt een vazal te
zijn van den Hollandschen graaf, met wien hij in 116’7,
bij het verdrag te Bruggo met Vlaanderen gesloten,
en in 1173 te Ieperen, als getuige, optreedt. 14)

Eenige jaren later vinden wij een Theode r i cus  d e
Pome  in 1188 met den graaf van Holland on anderen
getuige van den bisschop van Utrecht 1 s), en in twee
niet gedateerde oorkonden, welke evenwel vóór 1190
geplaatst moeten worden, als getuige vau graaf Floris
III. l(j) In het eerste van beide evengenoemde stukken
komt ook zijn brooder  Ilzbyo  voor.  Theodericus wordt
door enkelen voor den stamvader van het geslacht van
Renesse gehouden. 17)

I
L--

1’
Floris 111, graaf Heer Pelgrim, burggraaf van Zeeland, t 1140, huwt

van Holland, de erfdochter van Renesse en Haemstede (over hem:
1_ 1190. Kluit, Hist. orit.  1, bl. 99 en noot 58).

I
eene Vrouw van Voorne

huwt Dirk Graaf van Sayn

I
I I

Floris heer van Voorne en burggraaf Dirk heer van Renesse
van Zeeland, 1162-t 1203. en Haemstede.

I

II. 1. Vervolgens ontmoeten wij als heer van Voorn0
wederom een H u g o , dien ik - wegens de rangorde,
waarin hij en zijn broeders in verschillende oorkonden
voorkomen - meen niet te moeten vereenzelvigen met
den zooeven  genoemden Hugo, broeder van Theodericus,
maar wel met den Hugo filius Florentii uit een stuk
van vóór 1190. 18) Wij vinden hem nog bij het leven
van graaf Floris  111 (t 1190) als  getuige van dien
graaf : Hugo domicellus de Forren la), doch enkele
jaren later, in 1200, is hij reeds ridder 20). In  1198
komt  hij met ziju broeder onder getuigen van graaf
Dirk VII voor met zijn broeder Bartholomeus 2’). 111

Q) Brom. Regesten no. 265; o.a. gedrukt: Oork. Holl. 1 no. 99. Op-
permann  (Unters. 1. 200-202) twijfelt aan de echtheid dezer oor-
konde, dooh verklaart de getuigenrij  voor authentiek.

Hugo, t 1248, huwt eene dochter van Cuyck.

I
I I

Aelbert Henric, 1_ 1280, huwt eene dochter
van heer Nicolaes van Borselen.

Deze  combinatie,  die zelfs voor de stamreeks der
daarin genoemde Voorne’s volkomen verzonnen is, gaf
tevens uitsluitsel, welk verband er tusschen deze laatsten
en het geslacht van Renesse bestond, waarmede nauwe
familie-verwantschap zeer zeker mag worden aange-

1”) Oppermann, R. w. I, bl. 198 vlgg.
11) Brom. no. 266; o.a. gedrukt: Oork.  Holl. 1. no. 101.
i?j Het dominus  wordt rn deze tijden, en nog in de eerste jaren der

13e eeuw, dikwijls weggelaten.
13) Oork. Hol]. 1. n@. 133 en 134. - De grensaanduiding vergunt

niet ons een Juist denkbeeld van de ligging deser  verschillende goe-
deren te maken. - Onder de getuigen in no. 133 is wellicht Floren-
tius de Noseam  te lezen als: Florentius de Vorran.

14) Oork. Holl. 1. nog. 147 en 148. Een stuk van 1174, waarin wij
hem met zijn broeder Theodericus wederom als getuigen van den
Graaf van Holland vinden (Oork. Hall. 1. no. 1491, is volgens prof.
Oppermann een oervnlsching (Untern.  nordnied. Gesch. 1, bl. 143).
Hij komt nog voor in een ongedagtcekend stuk, dat vó6r  1190 is te
stellen (Oork. Hol].  1 no. 171).

‘5) Oork. Holl. 1. no. 166.
26) Als voren, nu’. 167 en 169.

nomen. 17)  des Tombe, Geslacht van Renesse.

Het eerste lid, dat wij uit dit geslacht vermeld vinden
1’)  Oork. Holl. 1. no. 168.
‘Di A. v. no. 170.

.

”

9oj  A. v. no. 186. Twee stukken van 1199 (8. v. no..  179 en 180)
7) Ned. Leeu\Y 1926, kol. 201

1
en 202. worden door prof. Oppermann voor onecht verklaard.

*) Oppermann. Untersuch zur  nordniederl. Gesch. 11, bl. 22 en 25.
,
) 9’) A. v. no. 178, vgl. no. 177.
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het volgende jaar (1199) geeft hij, Hugo de Vorne,
met zijn broeders Theodericus en Bartholomeus aan de
abdij Mariënweerd al hun recht op de visscherij te
GiessenmondeH2).  In de volgende jaren, tot  aan den
dood  van  graaf  Di rk  VII  (t 4 Nov. 1203), komt  h i j
herhaaldelijk onder de getuigen des vorsten voor “3); in
1 2 0 0  kreeg hQ van het kapittel van Oud-Munster te
Utrecht goed te Poortvliet, op Tholen, in erfpacht 24),
terwijl hij in 1203 een schenking deed aan de abdij Ter
Does, waarvan hij de adrpcatus  was. 35)  Aan dit stuk
is zijn ruiterzegel met tegenzegel prachtig bewaard. 2 6)

Een belangrijke rol speelde de heer van Voorne in
den Loonschen oorlog. Na het overli jden van graaf
Dirk VII stemde hij toe in het huwelijk van ‘s graven
erfdochter Ada met den graaf van Loon 27), onder
wiens gezag hij Zeeland wist te brengen. Dit was.echter
niet van blijvenden aard: de Zeeuwen verdreven heer
Hugo en haalden graaf Dirk’s broeder Willem als
wettig vorst binnen 28) ; gedurende deze gebeurtenissen
werd einde 1204 heer Hugo’s kasteel  te  Scarpenes
(Scherpenisse bij Poortvliet) door graaf Willem’s aan-
hangers verbrand. z 9) Voorne bleef Loon getrouw en
als deze laatste zich om hulp tot den graaf van Vlaan-
deren wendde en met dezen een verdrag sloot (31 Dec.
1201)  so), waarbij Loon den Vlaming het steeds om-
streden. Zeeland overdroeg, werd daarbj  bepaald, dat
Voorne’s huis te Poortvliet en het eigen goed (allodium),
dat daaraan paalde, benevens de daar gelegen en van
het kapittel van Oud-Munster gepachte tienden, Vlaamsch
leen zouden worden en heer Hugo dit alles in achter-
leen zou houden van den markgraaf Philips van Naman,
broeder van den graaf van Vlaanderen. Als eindelijk
in October 1206 een vredesverdrag tusschen Loon en
graaf Willem 1 van Holland tot stand komt, is laatst-
genoemde verplicht de rechten van den heer van Voor-
ne te erkennen: 31)  de markgraaf van Namen doet af-
stand van Scherpenisse, Duveland, Stavenisse, Dreischor
en van de heerschappij van heer Hugo van Oostvoqrne
en van Westvoorne met toebehooren, en laatstgenoemde
wordt voor Abbenbroek en voor het  burggraafschap
van Zeeland leenman van Holland, terwijl voor hem
met  den  graaf  van  Loon een  zekere  leenband  blijft
bestaan. Laatstgenoemde had echter voortaan in onze
streken zijn invloed verloren en men vindt van dan
af heer Hugo als ‘getrouw vazal van Willem 1, dien
hij o m. in 1213 na,ar Nijmegen vergezelde,  wanneer
deze daar door Keizer Otto IV met het graafsch,ìp
Holland beleend werd. 32) Het laatst wordt hg in 1213

99)  Oork. Holl. Nalez. no. 4; vgl. no. 3.
93 A. v. 1. n@. 170, noot, 181, 182, 183, 193, Nalez. no. 5; de Fre

mery,  Suppl. no. 26 (Oork. Holl. 11. no. 441).
941 A v. 1. no. 186.
$6; ÄI 4: 11 no. 242; vgl. no. 194.
2s~  Van het stuk Oork. Holl. 1. no. 242, bestaan te Brugge, in hel

archief van het Groot Seminarie, twee expedities, inv. nou.  504 en 52!
(naar dit laatste Oork. Holl. t.a.p.), waar aan beide stukken heel
Hugo’s zegel hangt. Dat van no. 504 is het beste. Hier gereproduceerc
op de zegelplaat. Een ouder zegel (van Febr. 12033) is afgesleten
zit!  Bijdr. Hist. Gen. Utr. 47, bl. 1’75.

$7)  Annales Egmundani, uitg. de Geer, bl. 87, vgl. Oork. Holl. 1
no. 214.

es) Ann. Egm. bl. 93-94.
$4 A. w. bl. 97. - Over een kastelein aldaar: Biidr.  Hist. Gen. Ut

deel 47, bl. 177.
80)  Oork. Holl. 1. no. 198.
JO Oork. Koll. 1. no. 206.
s*) Oork. Hall.  1. no. 229. - Hij komt nog als getuige in Holland

sche  brieven voor: 1209 (a. w. no. 221), 1213 (non.  235 en 237.)

g e n o e m d  33); zijn broeder Dirk komt als  heer van
Voorne sedert 1616 voor 34), zoodat heer Hugo zonder
zoons na te laten moet zijn overleden.

11. 2. Heer  Dirc (Theodericus) heer van Voorne  en
burggranf cnn Zeeland. Hij wordt sedert 1198 als broeder
van heer Hugo in de oorkonden genoemd en volgde
tusschen 1213 en 1216 dezen als heer van Voorne op;
wij vinden hem tqt 1227 in leven, in de naaste om-
g e v i n g  der g raven  van  Hol land  25).  In 1220  gaf hij
aan de abdij Ter Does zekere goederen ten geschenke,
omdat de monniken dezer abdij hem geholpen hadden
zijn heerschappij, die geheel ondergeloopen was, wederom
te bedijken. 3s) In 1223 verleenden hij en graaf F1ori.s  IV
keuren aan Westkappel en Domburg  3 7);  het zijn voor
deze gewesten de oudste handvesten van dien aard.

Heer Dirc, wien de titel van rzobilis vir wordt gege-
ven 3 R), had tot  echtgenoot6 vrouw Alveradis,  die
waarschijnlijk tot het geslacht der heeren  van Cuyck
behoorde 3 g).

Zijn kinderen volgen sub 111.

11. 3. Barthoiomeus  de Vorne in 1199 en 1203 als
broeder van Hugo en Dirc  vermeld 40). Sommige ge-
nealogen houden hem voor den stamvader der heeren
van Naaldwijk; de juistheid dezer meening zou een
nader onderzoek verdienen.

111. 1. Heer Henric heer ran Yoorne  en burggraaf can
Zeeland, zoon van heer Dirc 41). Hij volgde zijn vader
op na 1227, maar voor 1229, in welk jaar hij met enkele
verwanten he? land Oosthoek  aan Ter Does schonk 42),
van welke abdij hij, evenals zijn voorouders, een groot
weldoener blijkt te zijn geweest. 4s) Ook het Duitsche
Huis genoot van zijn weldaden; in 1246 schonk hij het
al  zijn heergewaden 44). Wij vinden heer Henric in
veelvuldige relatie met de graven van Holland en in
vriendschap o. a. met den heer van Putten, maar zijn
macht breidde hij  ten zeerste uit  door zijn bloed-
verwanten uit  de geslachten van der Woert  en van
Naeldwijck, benevens vele anderen, als leenmannen aan
zich te verbinden 45), terwijl hij zijn broeder heer Hugo
met Heenvliet beleende. 46)  Hij gaf met Floris, voogd
van Holland, aan Zeeland een keur, die lange jaren
gegolden heeft 47), en overleed tusschen 1269, ‘L’L Fe-
bruari, en 1261, 1 Mei hs),  op welken dag zijn zoon
Aelbrecht als heer van Voorne optreedt.~.~

83)  A. w. nou. 240 en 241.
84)  de Fremery, Suppl. Oork. no. 36.
85)  Kortheidshalve vermeld ik van hier af alleen de voornaamste

der tallooze  stukken, waarin van de heeren  van Voorne gewag wordt
gemaakt.

86) Oork. Hall. 1. no. 269, met zijn  zegel. - Het stuk is gegeven
ouder goedkeuring van zijn oudsten zoon Hendrik (Henricus  primo-
gedus meus); de Graaf wordt er zijn cognatus  genoemd.

87)  Oork. Holl. 1. no8.  279 en 284.
3s) de Fremery, Suppl. Oork.  no. 61.
JQ)  Als voren, no. 58; vgl. v. Mieris,  11. bl. 680.
40) Oork. Holl. 1. no. 180, Nalezing no. 4, 1. 242; vgl. 1. no. 170,

noot.
4’) Blijkens Oork. Holl. 1. nol.  269 en 588.
4:) Als voren no. 316. - Over Oosthoek  hierljoven.
$ Als voren, no. 362, over het land Bommenede.
44) Als voren no. 417; de Geer, Arch. D. orde n’. 202, met zegel.
45) Oork. Holl. 1. nO”. 324 (betere tekst: de Frem. no. 65),  456, 501,

11. PS. 32, 33, 39, 72, Nalezing no. 31.
48)  Als voren 1. no. 588.
47) Laatstelijk uitgegeven door prof. Fruin in Oud-Vaderlandsche

Rechtsbronnen (‘s-Grav. 1920).
4s) Oork. Holl. 11. nao. 51 en 72.
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H e e r  Henric had in 1231 huweliiksvoorwaarden  ge- I

298

., c,
sloten met eene dochter van Jan heer van Cysoing 49).
Dit hoogst aanzienlijk geslacht behoorde tot de vier
,,bers”  van Vlaanderen.

Heer Henric’s kinderen volgen onder IV.

111. 2. Heer Hugo,  stamvader der heeren  van Heen-
vliet, welk geslacht onderwerp van een latere studie
zal uitmaken.

III. 3. Heer Disc, van 1246 tot 1276 vermeld.

III. 4. Heer AeZb,,echt,’  van 1245 tot 1267 genoemd.
Van afstammelingen dezer broeders is ons niets be-

kend, tenzij de in 1330 vermelde Bartholomeus een
zoon van dezen heer Dirc  ware. 50)

IV. 1. Heer Aelbrecht heer van Voorne en burggraaf
van Zeelad, zoon van heer Henric  5 l), wien hij. tusschen
22 Februari 1269 en I Mei 1261 opvolgde. HIJ was een
der voornaamste edelen aan het hof van graaf Floris
V, van wien hij voor zich en zijne opvolgers, heeren
van Voorne, een belangrijk deel in de beden van Zee-
land verwierf 52) en voor de inwoners van Brielle tolvrij-
heid door ‘s graven landen. 53) Anderzijds bevorderde
hij handel en verkeer in zijn gebied; hij verleende den
kooplieden van Hamburg  voor rech ten  ‘54) en richtte
vuurbakens op ter beveiliging der scheepvaart 55). Een
en ander leidde tot de ontwikkeling der stad Brielle,
die weldra een belang+jke  zeehaveh werd.

Door aankoop en het aan zich verbinden van leen-
mannen breidde heer Aelbrecht zijn bezit nog uit, o.m.
met Dirksland 56) en in Riederwaard 57). Hij overleed
eind 1287 en werd te Loosduinen begraven 5s), met dit
grafschrift: Anno Domini MCCLXXXVIII . . . . calendas
Januarii obiit dominus de Voirn,  pie memorie,  mole
.* . . . . . . lapidis jacet hit Albertus.

Hij was eerst gehuwd geweest met Aleyda, door ge-
nealogen dochter van Arnold van Loon en weduwe
van Dirk heer van Valkenburg (+ 1268) genoemd, waarbij
een dochter jcfr. Mabelia, die van haar stiefmoeder voor
haar erfenis al het goed kreeg, dat haar vader liggende
had in Poeldijk. 5 9) Heer Aelbrecht was in 1280 reeds
hertrouwd 60) met Eaterina van Durbuy, dochter van
Gerard van Luxemburg, heer  van  Durbuy ,  bij Mach-
teld van Neef, en had bij  die gelegenheid van zijn
schoonvader 100 pond parisis ‘s jaars  ontvangen, te
nemen uit de 200 pond jaargeld, die de heer van Durbuy
uit den tol te Damme  van den graaf van Vlaanderen
in leen hield. 6 1) Katerine was van. hoogst aanzienlij ken

40)  Onuitgegeven stuk: Arch. Noorderdept. Rijssel,  B. 33; ook ver-
meld: de Saint-Genois, Monumens anciens, bl. 526. - Zie over dit
geslacht: Leuridan. Les sires  de Cysoing et leur domaine iéodal.
Roubaix, 1898.

50)  Reg. Hann. bl. 194.
61) 0. m. blijkens Oork. Holl. 11. no. 72 en 111.
53) Oork. Holl. 11. no*. 185 en 387.
58) Als voren, no. 412.
54j Als voren,. 11. no. 141.
651  Ibid. no. 408: de kerk te Brielle mocht de daaruit komende in-

komsten behouden.
6s)  de Fremery, Suppl. no. 177; Oork. Holl. 11. nO’. 373 en 506.
07) Oork. HOU.  11. no. 388 en 584.
68) Willelmus Procurator, Chron. Egm., uitg. Pijnacker Hordijk,

bl. 42; de Fremery, Suppl. no. 248, noot.
58) Oork. Holl. 11. n0 856.
6)) Als voren, 11. no. 412.
61)  Stuk door mij uitgegeven Bijdr. Hist. Gen. Utr. deel 43, bl. 28,

vgl: de Limburg Stirum, Le ohambellan de Flandre et les siree de
Ghistelles, pièces justif. p. XLVIII.

huize 6 2) en verwant aan het Hollandsche graven- en
het Brabantsche hertogenhuis.

Hendrik 1 hertog van Brabant.
I

I
LMachteld

I
Elisabeth

huwt Floris 1V van Holland huwt Dirk van Kleef

I
Graaf

I I
Aleyd Machteld van Kleef

Willem 11 huwt Jan van Avesnes huwt Gerard van Durbuy

I I I
Graaf Graaf Katerina

Floris V Jan 11
van Holland

huwt 1oAelbrecht  van Voorne,
20 Wolfaert van Borselen

I
Gerard van Voorne.

Zij verwierf na heer Aelbrechts dood de Teylingsche
goederen, hertrouwde in 1297 met den machtigen heer
Wolfaert van Borselen en overleed 26 September l-326 6 s),
moeder van heer Gerard, heer van Voorne, die volgt, sub V.

IV. 2 .  Hildegondis, echtgenoote  van  heer  Wi l lem,
heer van Brederode, eerder van Costijn van Renesse. 64)

I.V. 3. Florentius,  1861 en 1271 met zijn broeder
Aelbrecht genoemd. s5)

IV. 4P Ermgard,  echtgenoot0  van heer Jan heer van
Arkel. 66)

I V .  61 N . N .  echtgenoote  v a n  Huibert  h e e r  v a n
Culenborch. fi ‘)

IV. 6? Cibilie,  eerste echtgenoote  van heer Wolfaert
heer van Borselen. 6s)

V. 1. Heer Gernrd,  heer van Voome, burggraaf van
Zeeland, was een zeer vermaard ridder, die op schier
elke bladzijde der Hollandsche geschiedenis genoemd
wordt. Hij stond eerst onder voogdij van zijn moeder sg),
doch werd aan het grafelijk hof opgevoed. Op 23 Juni
1296, wanneer graaf Floris V, uit Utrecht uitgereden,
door de edelen gevangen genomen werd, was hij ver-
gezeld door ,den kinde  van Vorne” en Jan van Aves-
nes 70), oudsten zoon van den lateren graaf van Holland,
Jan 11. Beide knapen ontliepen het en brachten be-
richt van het gebeurde in de bisschopsstad, waar de
heer van Arkel  ze onder zijn hoede nam en ze eerst
naar Gorkum, vandaar naar Dordrecht in veil igheid
voerde.  71)  In de nu volgende troebele  tijden, waarin
heer Wolfaert van Borselen een leidend0  rol speelde 72),
huwde deze met’ Gerard’s moeder, terwijl Gerard zelf

6%) Over haar vader vindt men veel in: Revue Belge de Numis-
ma$que,  72” année, bl. 27 en vlgg.

el) Zie nader over dit alles hier: jaarg. 1926, kol. 263 en 261; jaarg.
1927, kol. 296.

64)  Ned. Leeuw, jaarg.  1926, kol. 234 en 235.
65)  Oork. Hol]. 11. no. 72 en de Fremery, Suppl. no. 158, bl. lOï,

laatste regest.
_-

6s) Ned. Leeuw, 1928, kol. 98 en vlgg.
si) Onbewezen bewering van v. Gouthoeven,  bl. 144.
68) Ned. Leeuw, 1927, kol. 296.
69)  Oork. Holl. 11. nO’. 689 en 856; de Fremery, Suppl. na”. 255 en

275; Kervyn de Lettenhove. Codex Dunensis, no. CXI.
70) Deze sneuvelde in 1302 bij Kortrijk.
71) Stoke, Rijmkroniek, IV, vs. 1506-1544; V, vs. 471-485.
79 Zie: Bijdr. Vad. Gesch. 5~ reeks, 11, bl. 27 en vlgg.
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uitgehuwelijkt werd aan Borselen’s dochter Heylewyf’s);
kort te voren moet hij meerderjarig zijn geworden. 74)
Hij geraakte nadien in twist met zijn stiefvader, die
hem in de gevangenis deed sluiten 75), doch na diens
gewelddadigen  dood  (1 Aug. 1299)  sloot hij zich o n -
voorwaardeli jk bij deu troonsopvolger uit het huis van
Avesnes, graaf Jan 11, aan. Hij was in Maart I 304
aanwezig  b i j  h e t  hele g van Zierikzee en kreeg daar
van ‘s graven zoon, joncheer  Willem, den ridderslag. 76)
Hij, zijn moeder en zijn echt.genoote  komen voortdurend
in de naaste omgeving der grafelijke familie voor T7)
en bij diplomatieke verhandelingen met Utrecht, Gelre,
Brabant en Vlaanderen wordt zijn naam herhaaldeluk
aangetroffen. In Augustus 1315 nam hij aan het hoofd
van 2000 man deel aan den krijgstocht tegen Vlaan-
deren 7 8)r mengde zich in 1318 in de twisten, die den
graaf van Gelre en diens zoon verdeelden ‘9), en ver-
geze lde  1326-1367  ‘s graven broeder,  Jan heer van
Beaumont,  op diens romantische expeditie naar Enge-
land. 80). Doch ook waakte hij voor de belangen zijner
onderzaten door o m. stederechten aan Brielle te ver-
leenen  *l), van den graaf tolvrijheid voor de poorters
van Rergen-op-Zoom  te bedingen 8 2) en mede te werken
aan de nieuwe keur voor die van Beooster-Schelde. 8s)
Hij leefde nog op 21 Augustus 1336, doch was op
30 September 1337 reeds overleden. **)

Hij huwde twee malen; einde 1297 met Yeylewyf,
dochter van heer Wolfaert van Horselen, die tusschen
13 April 1327 en 20 September 1329 overleed; zij
schonk haar man twee kinderen: Aelbrecht, v6ór den
vader gestorven, en Machteld; beide volgen sub VL
Heer Gerard hertrouwde, nadat hij op 20 September
I 329 van den graaf voor dit geval octrooi had bekomen
z\jn vrouw te tochten op zijn goederen ten noorden
van de Maas gelegen 85), met Elisabeth 86), dochter van
Dirk, graaf van Kleef, bij Margareta, dochter van graaf
Reinald 1 van Gelre. Hare lijftocht werd 11 Juni 1332
vastgesteld 87). Zij liet haar man waarschijnlijk geen
kinderen na en sloot in 1338 huwelijksvoorwaarden 8s)
met Otto, zoon van landgraaf Hendrik van Hessen. Zij
overleed 13 November 1382 en werd in de St. Elisabeths-
kerk te Marburg begraven.

V. 2. Heer Heynric,  vermeld in 1320. 89)

V. 3. Nicolaes  VUI(~~  Voorschoten,  die 1300 van zijn
---

73) Stake,  V, vs. 1196-1201, vgl. Ned. Leeuw, 1927, kol. 297.
74)  Hij is Mei 1297 reeds knape: Oork. Hall.  11. no. 999, vgl no. 1021.
75) Stoke, Vl, vri. 721-827.
7”) Als voren, VIII, vs. 673-677.
‘7) Zie o.a.: Rekeningen der graven en gravinnen uit het Hene.

gouwuche  huis (nirg.  Smit,‘  Hint. Gen. Utr), deel 1.
78) v. d. Bergb,  Gedenkstukken, 1. no. 68.
70) Nijhoff, Gedenkwaaïdighedcn, 1, bl. 170; cn: Wuller Zeper, Jan

v. Beaumont,  bl. 76 - 80.
801 Waller  Zener.  a. w. bl. 89.
81; v. Alkrm&c,‘lI.  bl. 17.
81) 1’. 1,. Muller, Rege;ita  Hannonensia,  bl. 160.
6s) v. Mieris, 11. bl. 451-453.
841 Als voren. bl. 583 en 596.
86)  Als voren: bl. 486.
66)  Over hna.r: A. Huyrkens,  Otto der Sohtitz  und Seine  Gemahlin

Elis von Kleve,  in: Beittage  eur Gesol).  des Herzogtums Klere, p.
2~2 vlgg. (\‘eröff~ntliollungen  des histor.  Vereins  für den Niedarrhein:
11, Köln, 1909.)

“7) v. Mieris,  11. bl. 529.

duo’ de Brabant, bl. 14. - W. Móll.  De rechten van den heer van
B.-o.-Z.  Diss. Gron.  1915.

QQ) v. Mieris,  11. bl. 135.
Qi)  Brom, Bullarium Trajectense, p. 303.
Qs)  v. Mieris,  11. bl. 490, vgl. met: Taxandria, X1, bl. 165.
QQ) v. Mieris,  11. bl. 583.
1’0)  Als voren, bl. 596.

8%) Te vinden: Huyskeus,  a. w. bl. 247 vlgg.
sQ)  v. Mieris, IJ. bl. 206.

101) A. R. A. Brussel, oharter  van Brabant no. 646 bis.
102) Ernst, Hist. du Limbourg, V, bl. 308 en 311.

3roeder  Gerard de waard in Akoy in leen kreeg go),
Maarschijolijk  bastaard.

V. 4. geer Zweder von Voorkhe,  kanunnik, deken en
;cholaster ten Dom te Utrecht, vermeld tot 1334. gl)

V.  5? Cutharina,  huwde 1”. Jan van Heynsberg,  hee r
Yan Dalembroek; !b. tusschen 1334 en 1342 Jan van
Valkenburg, heer van Borne en Sittard. Mogelijk be-
loerde  zij tot het geslacht van Virnenburg. g%)

V. 6? Elisabeth, volgens van Alkemade gs) gehuwd
set Mourijn van der Does.

V .  7? AeZBrecht, ,ridder,  word namaals een gepro-
Fesside Minnebroeder, en sterft in ‘t jaar 1318”. g4)

VI. 1. Aelhecht  L’an Yoorne, heervun  Bergen-opZoom  g 5).
tiij werd in 1313, nog kind zijnde,  ten huwelijk beloofd
tan jcvr. Machtild, jcvr, van Bergen-op-Zoom, dochter
van Johanna van Loon, vrouw van Quaetbeke, bij
jen reeds overleden Arnoud van Wesemael, heer van
Bergen-op-Zoom 9s) en Quaetbeke. Dit huwelijk verkreeg
1325 pauselijke goedkeuring 97). Aelbrecht, wien geen
riddertitel te beurt viel, overleed nog bij het leven zijn,
vaders, tusschen 26 December 1329 en 10 November
I 330 9 *),  een dochter Janne,  die volgt, nalatend. Zijn
weduwe hertrouwde Reynoud van Kleef en overleed 1343.

VIL Janne,  vrouw van Bergen-op-Zoom. Zij kreeg
van haar grootvader van Voorne een jaargeld van 1000
ponden g g, en van den graat de belofte dat zij Voorne
zou erven, indien haar tante Machteld kinderloos over-
leed 100).  In 1340 droegen haar moeder en stiefvader,
ten overstaan van den leenheer, den hertog van Bra-
bant, haar het land van Bergen-op-Zoom met alle toe-
behooren op, tegen een belangrijke jaarrente lol). Janns
huwde (voor 1345) met Jan, heer van Montjoie, Valken-
burg en Butgenbach, zoon van Reinoud  en van Maria
van Boutersem, die in 1362 kinderloos overleed. 102)
Janne’s sterfjaar is onbekend. Butkens stelt het op 1349.

Bergen-op-Zoom vererfde op het geslacht van Boutersem.
Gerard v. Wesemale, heer van Quaetbeke,

krijgt 1287, bij deeling,  B.-o.-Z.
I

I
--

I
Arnoud van Quaetbe’ke,  heer van B.-o.-Z. heer Gerard v.
huwt Jolranna  van Loon, vrouw van Quaet- Wesemael, heer van

beke. zuster van Graaf Arnoud Merxem

I
Macbteld, vrouw v. B.-o.-Z.

huwt 1” Aelbrecht van Voorne
20 Reynoud van Kleef

I ex 10
Janne.  vrouw van B.-o.-Z.

I
Marie van Merxem
‘huwt Hendrik van

Boutersem.
Zij erven

Bergen-op .Zoom.
huwt VAlkenburg.  Zonder oir.

QQ) Reg. voorne  A B, P. 40 vo.
QIj v. Mieris 11. bl. 132 en 349: Ree. Hann. bl. 223.
Q$ Ernst, Históire du Limbouig, Vy bl. 288.
Q>)  1, bl. 203.
84)  v. Slkemade, 1. bl. 203.
Qs)  Brabants&  leen. - Galesloot,  Livre des feudataires de Jean 111,
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VI .  2 .  M~chteld,  z:rouzue  can Voorw,  i n g e v o l g e  be-
leening, bij doode  haars vaders, 30 September 1337. lo3)
Zij was toen reeds in tweede huwelijk getrouwd. Haar
eerste man was heer Dirc Loef, graaf van Hülchra th
en heer van Tomberg en Kervenheim, zoon van Dirk
VII , graaf van Kleef, bij Aleidis van Heinsberg. Heer
Dirc,  die in 1288 bij Woeringen gevangen werd geno-
men en na den moord op graaf Floris V (1296) korten
tijd in Holland zeggenschap had, sloot in 1323 huwe-
lijks-voorwaarden met de dochter van Voorn?, weduw-
naar zijnde van Elisabeth, gravin van Kessel 104); hij
komt na 1823 niet meer voor.

Vrouw Machteld hertrouwde (voor 1336) met Dirk
111,  heer van Valkenburg en Nontjoie, ouderen broeder
van den eerder genoemden Jan, die zijn opvolger werd.
Heer Dirk erfde de goederen zijns vaders in 1333 en
sneuvelde 19 Juli 1346 in het gevecht te Vottem bQ
Luik, zonder kinderen na te laten. 105)

Beide echtelieden gaven in 1338 den poorters van
Brielle verlof hun stad te bevestigen 1 06) en schonken
aan deze stad in 1344 nieuwe handvesten. lo7) In den
strijd ontstaan over de opvolging van graaf Willem IV,
koos de vrouw van Voorne de part,ij van Willem V,
aan wiens hof zij verkeerde. los)  Zij leefde nog lange
jaren en overleed kinderloos tusschen 1 Nov. 1370 en
1 Nov. 1371 log), waarna hare goederen met de grafe-
lijkheid vereenigd werden.

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

De afstamming van het tot den Nederlandschen
Adel behoorend geslacht van Weede,

door Jhr. Dr. W. A. B EELAERTS VAN B L O K L A N D.

In het jongste Juli-nummer van ons Maandblad is
onder den titel Bosch van Weede  een opstel verschenen
van den heer W. Wijnaendts van Resandt,  hetwelk
ten doel had de z g. quaestie Bosch van Weede tot op-
lossing te brengen.

Op kolom 194 zet ons correspondeerend lid uiteen,
dat deze quaestie ,,hierin bestaat, dat de eenige zoon
,,van Euert van Weede Ecertszn. uit diens in .1497  ge-
,sloten  derde huwelijk met Hillegond  Bosch PlGllemsdoch-
,,ter, den naam van z\jn moederlijken  grootvader ontving
,,en daardoor voorkomt als l%Yenz Bosch instede  van
,,als Willem van Weede,  een in die tijden volstrekt
,,geen  ongewoon gebruik”.

Hoewel een goed verstaander maar een half woord
noodig heeft en in casu de quaestie wel zóó is aange-
duid, dat de lezers zonder veel moeite zullen begrijpen,
waar het in deze om gaat, meen ik toch, dat het wen-
schelijk  is de zaak nog wat duidelijker te stellen.

Het gaat dan om de vraag, of het tot den Nederlandschen
Adel behoorend geslacht vun [reede  wettig afstamt in_~_

10s) van Mieris,  11. bl. 596-597.
lO$) Nijhoff, Gedenkwaardigh.  1. no. 66; de huw. voorw. v. Mipris,

11. bl. 309. - Heer Diro’s  dochter uit het le huwelijk, Else,  huwde
heer Willem,  heer van Hoorue en Altena, weduwnaar van Oda van
Putten.

105)  Ernst, Hist. du Limtourg, V, bl. 309-311.
10s) Reg. Hann. bl. 255.
107) v. Mieris,  11. bl. 673-677.
10s)  Rekeningen, uitgave Smit,  1, passim.
103)  Dit blijkt uit de betalingen van het jaargeld, gehouden van

den Graaf van Vlaanderen. (ARA. Brussel. Comptes  en rouleaux,  noS.
630 en 631.)

de mannelijke lijn uithet oud-adellijk geslacht van dien
naam, en het komt er daarbij op aan, of Willem Bosch,
de grootvader van den procureur voor den Hove van
Utrecht Ecert Bosch van Feede, die zich na lö92 met
weglating van den naam Bosch - evenals nadien zijne
nakomelingen - can weerde noemde, een wettige zoon
is geweest van Ecert utn Il’eede, die in de tweede helft
der 15de en het begin der 16de eeuw leefde.

De heer Wijnaeudts van Resandt is van oordeel, dat
lI(llerra Bosch een zoon was van Euert van \l’eede  uit
diens huwelijk met Hillkgond  Bosch en naar haren
vader Il’illem  Bosch, heette, maar door dit laatste naar
voren te brengen stelt hij de zaak niet zuiver en doet
hij bij voorbaat eene ongetwijfeld zeer aannemelijke
verk la r ing  de r  naamswisseling  aan  de  hand ,  welke
echter eerst in de tweede plaats van belang kan zijn
en in dezen stand van het geding alleen aanleiding
kan zijn om die voorop gestelde meening gereeder  in-
gang te doen vinden en zoodoende te vergoeden het-
geen aan het geleverd bewijsmateriaal te kort mocht
komen l).

Onze redacteur heeft  aan het slot  van het opstel
van den heer Wijnaendts als zijne meening te kennen
gegeven, dat de afstamming van IYillem  Bosch u i t
E!Tert  ran b’eede, ondanks het bijgebrachte, n o g stee d s
n ie t  bewezen  i s ,  en  bovendien  heef t  hij er op ge-
wezen, dat verschillende beweegredenen, die niet per se
op b 1 o e d-verwantschap behoeven te wijzen, er toe ge-
leid kunnen hebben, dat de afstammelingen van Hille-
gond naderhand met den gecombineerden naam Bosch
‘van Weede  in de acten voorkomen om ten slotte  den
eersten naam geheel prijs te geven.

Met dit oordeel van den redacteur ben ik het vol-
komen eens en hoe juist diens laatste opmerking is,
kan ik niet  nalaten nader aan te toonen. Ik wil er
dan op wijzen, dat toen Elias  van Wede van Vanevelt 2)
een perceel  land overdroeg ten behoeve van Rutger
Jacobss.,  die daarmede  10 Juni 1581 werd beleend s),
dit perceel, hetwelk deel had uitgemaakt va.n C leyn
Wede, werd aangeduid: geliick dat bij Hendrick  Bosch
~Fillemss.  laest  gebruyckt is  geweest.  Hieruit  bli jkt ,
dat Hendrik Bosch JYillemst.  pachter is geweest van
een gedeelte van de Kleine of Lutteke Teede, zoodat
de combinatie der namen Bosch en van 1Peede zeer wel
mogelijk is ook zonder eenige bloedverwantschap tus-
schen beide families van dien naam aan te nemen.

Een nader onderzoek in deze is dus zeker wel noodig
en ik meen goed te doen een en ander hier nog eens
onder het oog te zien, waardoor ik tevens voldoe aan
den door den heer Wijnaendts  van Resandt op kolom
20 van jaargang 1910 geuiten  wensch. Ook toen was
de quaestie Bosch ‘van. Weede aan de orde, tengevolge
van een in 1908 onder den titel: Geslacht van Weede,
in ons Maandblad verschenen art ikel  van den heer
Bloys van Treslong  Prins, waarop de heer Wijnaendts
in 1910 reageerde, die op zijne beurt op kolom 87 B.V.
van dienzelfden jaargang bescheid ontving van den

1) Merkwaardig is, dat dezelfde schrijver in 1910 het roeren van
den naam Bosch door den zoon van Eve&  van Wee uit diens derde
huwelijk, anders motiveerde, namelijk: ter onderscheiding van
zijn halfbroeders (zie jaarg. 1910, kol. 20).

*) Hij wits  een zoon van Herman van Vanevelt  en Dirrkgen  Jan cnn
Weden dochter.

*) Algem. Rijksarch.: Nass. Domeinarch. no. 83S0, fol. 27 vso.
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heer Wittert  van Hoogland, van welko  art ikelen i k
hier kortelijks  nog eens melding maak om den belang-
stellenden lezer in de gelegenheid te stellen een en
ander te herlezen ten einde zich beter in de zaak in
te werken.

Als punt van uitgang neem ik thans de door Dr.
Valck  Lucassen aangevochten stelling (zie kolom 201):
,,dat in 1497 Ecert van Weede voor zijn vrouw Hille-
gont Bosch” (men leze: Hillegont Willem Gerritsdr.)
,beleend wordt (met den Cortencamp) en dat in 1668
met datzelfde leen nog beleend is Willem Bosch, terwijl
tusschen 1497 en 1668 ge en transport van dit leen
of beleening aan anderen ermede voorkomt” (d.w.z.
voor zoover  de brònnen aanwezig zijn !) 4).

In de eerste plaats wil ik nu de hier bedoelde acten
van 1497 en 1668 uit het leenregister der abdij van St.
Paulus- te Utrecht met u opslaan. Wij zien dan, dat
de acte van 1497 een brief is van 15 Februari, welke
niet  op zichzelf staat , maar voor welks goed begrip
ook de onmiddellijk in het register voorafgaande brief
van dienzelfden datum moet worden gelezen. Beide
brieven laat ik hier in extenso volgen:

Wy Willem etc., abt tot sinte Pouwels tutrecht,  maken
kenlycken allen luden, dat voir ons ende  onse tynsgenoiten
hiirnae bescreven gekoemen is Cornelys Willem Gerytsss.
ende droich ons op ende gaff over in onsen,  handen die rechte
helfte van alle alsulken goeden bescreven ende bepaelt in
enen tynsbrieff, die hy dairof heeft ende TVouter  Willemss.,
si i n v o er v a der, van heren Henrick van Poelwiick, wiloeer
abt ons voirs. cloesters, dairof ontfangen hadde, dairvan G&-
bert Willemss. die wederhelfte van onser abdien te leen hou-
dende is; ende  verteech dairof als onse tynsgenoiten wiisden
dat recht was ende  hy sculdich was te doen. Doe dat gedaen
was terselver tiit verlyden wy ende verleenden Cornelys voirs.
die helfte van dese voerger. goeden, uytgenomen enen mergen
veens, die hy anderdages tot behoif des Observantencloesters
t Amersfoert voir ons opgegeven heeft, ende die helft van
enen tamp lants in den Ouden Slage, geheten die Cortecamp,
die hy op huden Hyldegont, siinre suster, oic voir ons
ovargaff, te houden hy ende syne nacomelingen  van ons en-
de onser abdien tot enen goeden onversterflyken erftyns, te
vertynsen jairlix iu onsen hoff tot Emminclair hy Amers-
foert op sinte Wilboertsdach mit enen ouden Vlaemschen
groet ende mit die weerde van een vierde11 van enen ouden
Bourgoenschen  Philipsstuver, tot allen tynsrecht. Ende wy
stelden quiit claerlyken tot ewigen  dagen alle dyenst, voir,
sack ende  koermede, dair dit voirger. goet tot ons ende onsen
Godshuse hiirtoe verbonden geweest heeft; behoudelyken ous
ende onser abdien voirs. onsen  jaerlixen tyns, als voirs. is,
ende anders alle ons rechtz ende enen ygelyken siins rechtz.
Biir waren over ende  aen, dair dit peschiede, Luman Reyners.
ende .Tan  Brant, onse tynsgenoiten, ende meer goeder Inde.
In oirkonde etc. Gegeven etc. MCCCCXCVII opten XVten
dach in Februario.

Wy Willem etc., dat voir ons ende onse tynsrenoiten hyernae
bescreven gekomen is Cor&ys Willem Geryts  ss. ende droich
ons op ende paf over in onsen  handen die helft van enen
tamp lantz geheten die Cortecamp.  gelegen in den Ouden
Slaae, onderdeylt mit Giisbert  Willemss.,  onse man, strec-
kende van die Clene Lnokmaet tot, aen die een zyde de
Lange Camp,  toebehorende den Capittel tsinte Jan tutrecht,
ende aen dander zyde enen tamp geheten Doerenoirt; ende
verteech dairof als onse tynsgenoiten wiisden, dat recht was

--~
e, Hierbij  moet ik er aan herinneren, dat de beleeningen der abdij

van St. Pa.ulas ontbreken over de jaren 1521 tot 1536, eooals door
den heer Wijnaendts van Rcsandt was opgemerkt.

ende hy sculdich was te doen. Doe dat gedaen was etc. ver-
lyden wy ende  verleenden tvoers. goet Ewert  wan Weede tot
behoif IIyMegont  Wtllena Gerytss. dochter, s yn en w yv e,
Cornelis  voirs.  suster, te houden zy ende hoire naco-
melingen, van ons ende onser  abdien tot enen goeden onver-
sterflyken erftyns, te vertynsen jairlix in onsen hof tot
Emminclair by Amersfoert op sinte Wilboertsdach mit die
weerde van een achtendeel van enen ouden Bourgoenschen
Philipsstuver, tot allen tynsrecht. Nit suiker  voirwerden,
indien Hyldegont storve sonder blykende geboerte van hoir
te blivene, soe soude desen halven tamp lants voers. wederom
koemen ende erven op Cornelys voers. of synen rechten
erfgenamen. Ende wy stelden quiit claerlyken tot ewigen
dagen etc. per omnia ut supra in precedenti liters sub ea-
dem data”).

C o r n e l i s  Il’illem  Qerritszoonszoon  hield dus als af-
stammeling van eenen  Wouter Willemszoon  de helft van
zekere goederen niet alleen in tins van de abdij. van
St.  Paulus,  maar bovendien was hij  deswege dlenst-
plichtig  en keurmedig aan de abdij. Van dien dienst
en keurmede  verkreeg hij lb Februari 1497 ontheffing
en voortaan zou hij de door hem gehouden en van
zijnen genoemden voorvader afkomstige goederen als
een goed onversterfelgk  erftinsgoed bezitten, en desge-
lijks ook zijne zuster Hillegond den halven Cortecamp,
d”ien hij haar tenzelfden dage had overgedragen.

De helft van den Cortecamp, die Hillegond, de vrouw
van Eoert  van Weede,  in 1497 verkreeg, blijkt derhalve
niet een. leen, maar een tinsgoed te zi@ gewees t  en
het is mij onbegrijpeli.jk,  dat de heer Wijnaendts van
Resandt dit  geheel over het hoofd heeft  gezien. Te
minder kan ik mij dit  verklaren,  wanneer ik verder
zie, dat boven belde acten van 1497 in het register
staat: $psgoet,  en boven de acte van 26 Augustus 1568:
thinsbrzef,  terwij.  de  toenmal ige  t r anspor tan t  Wilhem
B o s c h  daarin uitdrukkelijk wordt beti teld als:  cinse
ihinsgcnoet:

Wy Gerrit van der Nyekerck, by der genaeden Goedts
abt tsinre Pauwels tutrecht, doin kondt allen luyden, dat
voir ons ende  onse mannen hiernae bescreven gecoemen is
Wilhem  Bosch, onse thinsgenoet, ende droech ons op ende
gaff over in onsen  handen mit synen vryeu moetwille die
helffte van enen tamp lants, geheyten die Cortecamp, gelegen
in den Ouden Slaegen, onderdeylt mit Peter Hermanss. die
Rughe, onse leenmanne, streckende van de Cleyn Lock-
maet tot aen die een sgde die Lange Camp, toebehoerende
den Capittell van sinte Johan tUtrecht  ende  aen dander syde
enen tamp geheeten  Dornoert, alzoe als Wilhem Bosch voirs.
den voirgen. halven tamp lants van ons ende onser abdyen
te thinse houdende was; ende hy verteech dairaff tot onser
behoeff, alzoe dat hy dair niet meer aen en behielt ende wy
onsen  vryen wille dairmede doin mochten, als die mannen
wiisden dat recht was. Doe dat gedain was terselver tiit
verlyden wy ende verleenden, verlyen ende verleenen mitz
dezen onsen  brieve die helffte van den voirs. camplants, soe
die boeven beschreven ende bepaelt staet, Aert van Schaik
te houden hy ende syne naecoemelinpen van ons ende onser
abdyen tot enen goeden onversterfflicken erffthins, te ver-
thinsen jairlicks in onsen  hoeve tot Emminclaer by Amers-
foert op sinte Wilbortsdach mit die weerde van een achten-
deel1  van enen ouden Bourgoenschen Philipsstuver, tot allen
thinsrechte, behoudelicken altiit ons, onser  abdyen voirs. ende
enen ygelicken siins rechts. Hier waere oever ende  aen, dair
dit geschieden, Mr. Gerrit van Schaick, onse thinsgenoet,

6, Rijksarohief  Utrecht: Geestelijke Goedwen No. 505, deel 1486-
1521, fol. 107.
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ende Henrick  de Ridder, onse leenmanne, in absentie onses
anderen thinsgenoets, mit meer goeder  luyden. In oerlionde
sbrieffs bezegelt mit onsen zegell. Gegeven in den jaere ons
Heeren  duysent viifhondert acht ende tsestich den ses ende
twyntigsten  dach Augusti 6).

De andere helft van den Cortecamp was daarentegen
sedert  16 November 1493 een leen ‘), vandaar dat
de bezitter daarvan 16 Februari 1497 werd betiteld
als onse man en 26 Augustus 1568 als onse leenman.

Het feit, dat aan den heer Wijnaendts van Resandt
moet  zijn ontgaan, dat de helft van den Cortecamp,
welke Hiliegond  sedert 1497 en TVillem  Bosch tot 1568
heeft bezeten, een tinsgoed is geweest, is oorzaak ge-
worden van verder misverstand. Immers hij schreef (zie
kolom 197 en 198), dat de beleeningen van de Abdij
van St. Paulus over de jaren 1521 tot 1536 ontbreken,
i n  w e l k  t i j d v a k  z o o w e l  d e  b e l e e n i n g  v o o r
W i l l e m  B o s c h  v a n  Weede, a l s  d i e  v o o r  z i j n
gelijknamigen  z o o n v a l t ,  z o o d a t  d e  h u n  b e -
t r e f f e n d e  b e l e e n i n g e n  n i e t  bij d e  b e w i j z e n
gevoegd  kunnen  worden ,  he tgeen  - b e z i e n o n d e r
het licht der tinsbrieven van 1497 en 1565 - niet langer
is vol te houden. Een feit is, dat binnen jaar en dag na het
overlijden van een leen man diens opvolgerhetleenmoest
verheíYen en daarbij het vastgestelde heergewaad voldoen ;
iedere bezitsovergang van een 1 een vereischte eene be-
leening en telkenmale werd een leenbrief opgemaakt en in
het register ingeschreven. Voor een tinsgoed echter werd
j a ar 1 ij k s tins betaald en bezitsovergangen  door ver-
erving waren den tinsheer uit een financieel opzicht
onverschillig ; alleen bij wijziging van het tinsrecht en bij
overdracht werd een nieuwe brief opgemaakt, maar niet bij
vererving. In het verloren gegane leenregister 8) der abdij
van St. Paulus, loopende over dejaren  1521-1536, hebben
dus nooit de ,,beleeningen” van Willem Bosch van Weede
en diens aelijknamigen  zoon kunnen voorkomen, gesteld
dat het tmsgoed  normaal op hen is vererfd.

In dit verband moet ik intusschen op nog iets anders
wijzen en wel op hetgeen de heer Wijnaendts van Re-
sandt mededeelt op kolom 199. Daar toch staat te lezen,
dat de vader van Hillegond Willem Qerritsdr. - geheeten
W i l l e m  Oerrits Bosch - bl i jkens het  leenregister
zelf,in 1 4 7 4  b e l e e n d  w a s  m e t  d i e  h e l f t  v a n
den Gort enkam p, die Euert van reede  in 1497 ont-
ving. Na het voorafgaande is het duidelijk, dat deze
,beleening”  van 1474 onmogeli jk kan hebben plaats
gehad en ik ben er dan ook niet in mogen slagen die
in het leenregister der abdij van St. Paulus terug te
vinden. Met belangstelling zie ik de openbaarmaking
dezer acte tegemoet.

Na deze uitweiding welke noodig was om de zaken
recht te zetten, keer ik terug tot de tinsbrieven van
15 Februari 1497.

Onder den eersten van dien datum staat met eene
latere hand aangeteekend :

6) Ibidem ut supra, deel X36-1.572, fol. 506.
7) Ibidem ut supra, dpel 1486-1521, fol. 67.
8) De benaming .leenregistePIS wel  geschikt om misverstand in

de hand te werken. Opgemerkt moet dan ook worden, dat be-
doeld register 17olstrekt  niet alleen de leenen  der abdij betreft, maar
evenzeer de tinsgoederen, en dat - vooral in het eerste deel -
naast leen- en tinsbriesen tal van andere brieven en aanteekeningen
daarin zijn opgenomen.
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Conielis heeft ziin huys mit die halff hoffstede, schaeren
weyden ende lant overgegeven Hereten  van J’anevelt,  mer
die veenen heeft hy aen hem behouden ende zal die jaerlicx
verthinsen mit een achtendeel van een Philipsstuver, ut in
libro domini Gerardi de Nova Ecclesia, abbatis, fol. CCXXVIII.

De hier bedoelde overdracht is te vinden op fol. 228”“”
van het deel van het leenregister, hetwelk over de jaren
1536-1572 loopt. Daar lezen wij, dat Corqhelis Bosch
Wìllemsz ., ,,onse thinsgenoet”, opdracht doet van ,een
huys mit die rechte  helft van eenre  hoffstede gelegen
tZoes” enz . ,ende  van alsulcke verscheiden stucken
eyngelants ofte roggelants als in den brieven van Cornelis
voerouders ende van CSiisbert  Willemsz.,  die zy van onsen
voersaten ontfangen hebben, bescreven  ende bepaelt
staen”, van welke perceelen Gijsbert Willemsz. de andere
helft in leen houdt, met uitzondering echter van de
veenen,  welke Cornelis  behoudt, en dat deze goederen
vervolgens aan Herman  van Vanevelt  in erftins worden
verleend, hetgeen geschiedde 16 October 1549. Dien-
zelfden  dag (zie fol. 229) vestigde de verkrijger eene
jaarrente van 20 Caroligulden op deze goederen ten
behoeve van Cornelis, welke rente, blijkens een later
onderschrift, is afgelost, getuige de door Cornelis  zelf
geteekende  quitantie d.d. 2 April 1551. Wij zien dus,
dat de Cornelis  Willem Qerritszoorlszoon  van 1497 in
1649 officieel te boek staat als Cornelis Bos c Ja ?Fil-
l emszoon  en nog moet hebben geleefd in 1551. Het
laat& is voor het oogenblik van weinig belang, maar
van zooveel te meer beteekenis  is het feit, dat Cornelis
den naam Bosch  heeft  gedragen, want tot  dusverre
moest worden betwijfeld of hij en insgelijks  zijne zuster,
die beiden in 1497 alleen met patronymica werden aan-
geduid, wel Bosch hebben geheeten  9).

De tweede tinsbrief van 15 Februari 1497 heeft ook
een bijschrift van jongeren datum, luidende:

Nunc Aert ‘van. Schnick  apud dominum abbatem
Gerardum de Nova Ecclesia folio 506.

Hier wordt verwezen naar de reeds bekende acte
van 26 Augustus 1568, waarbij de tinsgenoot T/Pillem
Bosch opdracht deed van zijne  helft van den Cortecamp
ten behoeve van Aetd van Schaick. Het onderschrift
heeft  voor ons alleen waarde om daaruit  te conclu-
deeren, dat blijkbaar in 1568 geene jongere acten be-
treffende dit tinsgoed békend waren dan die van 1497,
en aldus ook het bijschrift bij den brief van 1568:

Apud dominum Gulielmum de Nova Ecclesia
fo. 62 sub nomine van Hildegod  Wilhem Gerritss.
dochtel*.

Een sterk vermoeden mag hieruit worden geput, dat
de Willem Bosch van 1668 langs regelmatigen, erfelijken
weg in het bezit van dit tinsgoed was gekomen. De
tinsbrief van 1497 bepaalde, dat het goed zou komen
aan Hillegond’s  afstammelingen en bij ontstentenis daar-
van aan haren broeder Cornelis  of diens erfgenamen.
Het zou dus mogelijk kunnen zijn, dat genoemde IVillem
Bosch niet een afstammeling van Hillegond isgeweest, ,
maar van haren broeder Cornelis  Bosch. Met het oog
daarop is het gewenscht na te gaan, wie de erfgenaam
naar tinsrecht is geweest van Cornelis  Bosch.

Zooals boven is gebleken, heeft Cor?aelis  Bosch bij de
overdracht van zijn tinsgoed aan Herman  l*an  Tanevelt

‘J) Terecht is hierop door Dr. Valck Lucassen  in zijn naschrift op
het artikel van den heer  Wijnaendts van Resandt gewezen.
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een gedeelte daarvan - t.w. de veeuon  - uitbedongen.
Onder de acte van 16 Februari 1497 staat dienaan-
gaande aangeteekend  :

Nota. Dat veenlant heefft  te thinse ontfangen
Bruyn ,van Cuyck  a p u d  d o m i n u m  G e r a r d u m  d e
Nova Ecclesia, folio 376.

Te aangehaalder plaatse is geregistreerd een tinsbrief
van 24 Juli 1059, blijkens welken Cfoerth  Bosch, ,,onse
thinsgenoet”, heeft opgedragen ten behoeve van Bru-
ninck  vw~ C~~jpk  een stuk veld,  hetwelk volgens de
daarvan gegeven omschrijving identiek is met een per-
ceel, dat Cornelis Bosch vroeger te Soest in tins had
bezeten. Deze Woerth Bosch moet derhalve de rechtver-
kri,jger naar tinsrecht  van Cornelis Bosch zijn geweest.
Uit andere acten van 1557 en 1666 in hetzelfde re-
gister (zie fol. 366 en 473 vso) blijkt, dat Goerth een
zoon van Cornelis Bosch  is geweest, want hij heet
daar Woert Bossch Corneliss.

Ware Hillegond kinderloos gestorven, zoodat haar
tinsgoed aan haren broeder Cornelis moest vervallen,
dan zou het dus aan diens zoon Woert Bosch zijn ge-
komen en niet aan Willem Bosch, die het in 1668 over-
droeg. Ook van deze zijde beschouwd is er derhalve
alles voor te zeggen in W+lem Bosch eenen  afstammeling
van Hille_gond  te zien.

Dat Hillegond inderdaad kinderen heeft gehad, is reeds
door den heer W1Jnaendts  van Resandt opgemerkt. Hij
heeft tiamelijk op kolom 199 medegedeeld, dat lfillegond
Bosch na den dood van haren man Euert  van Weede
is hertrouwd met Hendrik Vonck l O) en bij dezen twee
onmondige zonen heeft nagelaten : Dirc en Jucob.  Boven-
dien moet zij de moeder zijn geweest van eenen ge-
lijktijdig met deze kinderen genoemden Willem  Bosch,
getrouwd met zekere Aleid, zooals blijkt uit twee Amers-

_foortsch& schepenacten van ,,lia post Victoris (11 Oct.)
1526”, op welke dateering ongetwijfeld is gegrond de
opgave in Nederland’s Adelsboek, dat Hillegond Bosch
is overleden voor 1522. Naar ik vermoed, heeft de heer
Wijnaendts van Resandt deze schepenacten echter niet
zelf gevonden of nagezien, want dan zou hij niet tot
genoemde onjuiste dateering zijn gekomen ; bedoelde
acten zijn namelijk van 2” post Victoris 1520, d.w.z.
16 October 1620. Doch het gaat er thans niet om critiek
uit te oefenen, maar wel, indien mogelijk, de waarheid
te achterhalen, zoodat ik op deze en andere fouten niet
verder in wil gaan.

Aangenomen, dat Hillegond Bosch behalve de in 1620
nog onmondige Dirc en Jacob Vonck nog eenen ouderen
zoon Willem Bosch - destijds reeds getrouwd - heeft
gehad, moet de vraa,g rijzen, wie diens vader is ge-
weest. Er zou op het eerste gezicht iets voor zijn te
zeggen daar mede Hendrik I’onck  voor te houden, ook
met het oog op het feit, dat deze Willem in 1627 schijnt
voor te komen met den dubbelen naam Bosch Vonck:

Willem Bosch Vonck, Gerit  Claess., Jan Janz.
ende Peter Verhoeff hebben getuycht, dat Willem
Bartz. overbodich geweest is Jan Peterz. te leveren
dat stip nae vermogen der scepenenwysinge l l),

10) Dit zou blijken uit eene acte van 4 Juli 1513. Publiceering dezer
acte is mijns i&iens zeer gewenscht, te meer daar de heer W. v. R.
hier, tegen zijn gewoonte, de bron niet heeft vermeld.

1‘) Rijksarchief  Utrecht: Rechterl. arch.  no. 436, Schepenprotocol
van Amersfoort, dl. 1517-1527, fol. 261~x0  en 264.

maar wanneer wij de data nagaan, dan is het duidelijk,
dat onze Willem Bosch, indien hij een zoon uit het na
1604 l”) gesloten huwelfikvan  Hillegorld  Bosclaen  Hetldrik
Vonck geweest ware, onmogelijk meerderjari  en getrouwd
kon zijn in 1620, zooals in der waarheid uit de acte van
16 October van dat jaar blijkt. Hij moet dus een vóór-
zoon zgo geweest, en dan dient alleereerst aan Evert
van Weede als vader te worden gedacht. Ware N’illem
Bosch reeds vóór 1497 geboren, dus uit een nog vroeger
huwelijk va.n Hillegond, dan zou het vreemd zijn, dat
daarvan toen niet is gerept bij de regeling van de ver-
erving  van haar tinsgoed, en bovendien zouden wij dan
moeten aannemen, dat Hillegond drie malen is getrouwd,
waarvan niets bli jkt  en hetgeen ook niet  bijzonder
waarschijnlgk  is,  gezien dat zij in 1497 stelllg  n o g
jong  moet zijn geweest en dat uit haar laatste huwe-
iijk met zekerheid nog kinderen zijn geboren.

Het is op deze gronden, dat ik geneigd ben aan te
nemen, dat de Willem Bosch (1520-1526),  van wien
het huidige adellijke geslacht van Weede schijnt af te
stammen en die de vader moet zijn geweest van den gelijk-
namigen transportant in 1668, een zoon is geweest van
Euert  van Il’eede  en Hillegond Bosch, waarvoor voorshands
rechtstreeksche bewijzen ontbreken.

Groote voorzichtigheid en onbevangenheid bij  het
waardeeren van eventueele  nieuwe stukken blijft echter
geboden, al was het alleen omdat tezelfder tijd ver-
schillende personen van denzelfden  naam voorkomen,
en omdat door Booth aan Gerrit Bosch ITillemsz;,  die
door  den  heer  Wijnaendts  van Resa,ndt  niet  tot  het
geslacht van Ecert van Weede, maar tot de familie van
diens vrouw Hillegond Bosch wordt gerekend, (zie kol. 196),
als wapen wordt toegekend zes lelies - evenals de Weede’s
voerden - met een gesnoerden hoorn in het hart l 3).
Het laatste woord in deze zaak is naar mijne meening
dan ook nog volstrekt niet gezegd.

Genealogie van het geslacht van den Honert,
door W. IK C. REM!.

(Vervolg van XLVI, 269).

VI. l+ederik  van den Honert, geb. te Amerongen 14
October 1665, ged. 19 Oct.; luitenant-landdrost van
Amerongen en drossaard van Leersum.

Maandag 25 Febr. 1692 werden door het Ge-
recht van Amerongen de officieren benoemd van
de op te richten compagnie inwoners, die Godard
v. Reede-Ginckel,  graaf van Athlone zou inhul-
d igen  a l s  heer  van  Amerongen  ; zij waren :  de
drost Wilbrenninck, kapitein; de burgemr. [Tam  den
Honert,  luitenant; de secretaris Quint, vendrig.

li: v. d. H. overleed 16 Dec. 1714, doch volg.
Ned. Leeuw XXVIII, 158: overl. 16 Mei 1710.

Hij huwde eerst te Leersum 27 Dec. 1674 met
Anna Kroot, of Crool, geb. te Amerongen?, overl.
in 1677 (in blauw een zilveren wagenrad met zes
spaken).

14) In dit jaar was HiUegond’s  vroegere man, de schout van Soest
Evert van Weede,  nog in leven (zie Rijksar&.  Utr.: Reahterl. arch.
no. 1143, zijnde  ‘,,Scout- ende  soepenenregister” van Soest, 1498-
1541, fol. 111 en 167).

1s) Rijksarohief Utrecht: Collectie Booth, dl. 9, fol. 994.
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Daarna hertrouwde hij te Veenendaal 29 Januari
1678 met  Maria Brinckhuys,  geb.  te Veenendaal
3 Juni 1668, overl. te Amerongen 21 Mei 1746 eu
daar begr.; dochter van Ds. Johannes en van Lydia
Naso. (Wapen B . : in zilver op een grasgrond her.
rechts een wit huisje met rood dak, links een groene
boom.)

Uit het eerste huwel. twee, uit het tweede tien
kinderen :

1. Dirk v. d. Bonert,  volgt VIL
2. Anna v. d. IT., geb. te Ameroogen in 1676, overl.

vóór 1729.
Zij huwde te Amerongen 18 Maart 1706 met

Jan of Johannes Hartman,  geb. te Rotterdam 6
Mei lti78,  president-schepen van Schieland, over].
te Rotterdam 4 Aug. 1765; zoon van A n t h o n y s
en van Elisabeth van Lith. Hij hertr. in 1729
met Adriana Obreen (Ned. Patr. XV, 328, 331.)
(Wapen Ii.: doorsneden, a in zilver een uitko-
mend hert, Ir in blauw drie geknopte gouden
ruiten, 2 en 1.)

3. Josina v. d. N., geb. te Amerongen 17 Nov.
1678, overl. 6 Nov. 1680.

4. Mr. J o h a n  v. d. Bonert,  volgt VIIbis.
6. Qeertruid ,v. d. IZ., geb. te Amerongen 5 Maart

1682, overl. 26 Juni 1746. Zij huwde te Ame-
rongen in I 702 met Hendrik Brinckhays,  zoon
van Hermanus en van Gerritje  Wynouts.  (Wapen
B. hierboven).

6. Lydia v. d. B., geb. te Amerongen 9 Mei 1684,
overl. 17 April 1717. Zij huwde 9 Febr. 1716
H e n d r i k  Verwey,  kinderloos overl., zoon van
Hendrik 011 van Cotharina  Steenxinkel.

7. Josina v. d. R., geb. te Amerongen 11 Mei 1686,

8.

9.

overl. in Aug. 1762.
-

Hasia v. d. H., geb. te Amerongen 14 Januari
1688, overl. 22 Mei 1769.
Cornelia v. d. H., geb. te Amerongen 14 Febr.
1690, overl. te Rotterdam 21 Oct. 1727 (kin-
derloos).

Zij huwde in Mei 1714 met Abraham de Meyer
(Ned. Leeuw VII, 17),  Brouwer in ,,de Parel”,
Regent van het Weeshuis te Rotterdam, overl.
in 1762. (Wapen de Beyer: in goud een groene
boom, waarvoor een stappende koe? of schaap?)

10. Elisabeth v. d. H., geb. te Amerongen 1 Maart
1693, overl. 9 Juli 1722.

ll. Erederik  van den Honert, geb. te Amerongen
1 Juli 1698. (Ned. L. XXVIII, 168 en Ned.
Patr .  X11,  267 geven: ged.  te Amerongen 2
Aug. 1696.) Hij was heer van Darthuizen, dros-
saard van Zuylestein, Leersum, Renswoude,
Ginkel en Emmikhuizen. Overl. te Amerongen
16 Febr. 1760 en begr. te Leersum. (Hij voerde
1 en 4 vnn Il.est?l, 2 en 3 van Tol1  en een
hartschild over alles heen: in zilver 3 roode
wielen met 4 sp.)

Hij huwde te Utrecht, Buurkerk, 18 October
1728 met Hendriha  Jacoba van Romondt, geb. te
Utrecht 9 Juli 1702 (doch volgens boven: gedoopt
Jacobikerk 9 Juni 1702), overl. te Amerongen
19 April 1768 ; dochter van Mr. Cornelis  en van
Elsabé van Dinter.

12. S’iane  v. d. II., geb. te Amerongen 21 Mei 1702,
ongehuwd overl. 19 Dec. 1767.

611.  Dirk van den Horaert, geb. te Amerongen in 1676.
Commies tot het opnemen der comptabele reke-
ningen der Admirali teit  op de Maze; tot  boek-
houder der Stads Wisselbank te Rotterdam aan-
gesteld 13 Febr. 1731; overl. te Rotterdam in 1746.

Hij  huwde te Rotterdam 18 Maart  1706 met
Anthonia Hartman,  dochter van Anthony en van
Elisabeth van Lith,.  (Wapen Hartman  : doorsneden,
0 in zilver een uitkomend rood hert, b in  b lauw
drie geknopte gouden ruiten, 2 en 1.) Hieruit twee
kinderen :
1. Anthony v. d. Honert, geb. te Rotterdam 22 Dec.

1707, ongehuwd aldaar overleden in Januari 1767.
2. Anna v. d. H., geb. te Rotterdam li Febr. 1714,

en er ged. 13 Febr., overleden te R. in 1740
als de bruid van Jacobus van Rossum.

VIIbis  Mr. Johan  van den Horaert,  geb. te Amerongen
6 Juli 1680 o. st. Hij studeerde sedert 24 Mei 1700
te Harderwijk en promoveerde daar tot doctor in
de rechten 4 Febr. 1702. Advocaat voor de beide
Hoven van Justitie te ‘s-Gravenhage. Woonde in
1742 in de Oude Molstraat ,  oostzi jde,  had een
jaarl. inkomen van f 3000, bewoonde een huis van
f 488 huurwaarde en hield twee dienstboden. Hij
overleed aldaar 26 Nov. 1747 en werd 2 Dec. op
het koor in de Gr. K. begraven.

Hij  huwde te ‘s-Gravenhage, Kloosterkerk,  1
Dec. 17 I 6 met Catharina Mol, geb. te ‘s-Gravenhage
1 Dec. 1696, ged. N. K.; overl. te ‘s-Grav. 26 April
1739, begr. koor, Gr. K. 4 Mei; dochter van Hendrik
en van A n n a  Scheltus.  (Wapen van C. Mol: ge-
vierendeeld, 1 en 4 in zilver drie zwarte mollen, de
bovenste toegewend, alles vergezeld van 3 groene
goudgebloemde struiken gepl. 1 boven en 2 onder
de mollen; 2 en 3 het wapen van Sche l tus . )

Uit dit huwelijk zes kinderen:
1. F,rederik v. d. H., geb. te ‘s-Gravenhage 24 Aug.

1718, overl. 22 Nov. d.a.v. Begr. Gr. K.
2. Anna v. d. H., geb. a.v. 16 Maart 1720, ged.

Gr. E. 17 Mrt.; overl. te Rotterdam 20 April
1789.

Zij huwde te ‘s Gravenh. 2 April 1748 met
Mr. Johanraes van den Honert, Jeronimusxoon, die
later volgt.

3. iI!aria v. d. H., geb.  te  ‘s-Gravenhage 6 Juli
1721, ged. N. K. 8 Juli; ongeh. overl. te ‘s-Grav.
27 Febr. 1740, begr. Gr. K. 4 Maart.

4. Mr. Hendrik v. d. Ii., geb. te ‘s-Grav. 22 April
1723, student te Leiden 2 Aug. 1743, promo-
veert tot doctor in de rechten te Leiden 22 Dec.
1744, wordt procureur 7 Aug. 1763; als advo-
caat geadmitteerd 10 Sept. lïb4; ongehuwd te
Batavia overleden 26 Sept. 1764.

6. Frederica Cornelia v. d. H., geb. te ‘s-Gravenh.
3 Aug. 1724, ged. Gr. K. 6 Aug. ; overl. 21 Dec.
d.a.v. en begr. Gr. K., kelder voor ‘t koor.

6. Johannes 13.  d. H., geb. te ‘s-Gravenh.  31 Maart
1731, overleden 2 April d.a.v. en begr. bij uo. 6.

VIbis Jeronimus  ‘van den Honert, geb. te Amerongen
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20 Nei  3 66S,  aldaar gedoopt 23 Mei o. st. Was
contrarolleur der Hoofdelijke Betaling en 10 klerk
ter Admiraliteit op de Naze. Hij overleed te Rot-
terdam 16 Mei 17 10, begr. 21 Mei in de Gr. K.
noordpand, 245.

Hij huwde 10 te Rotterdam 8 Maart  1689 met
E l i sabe th  Bulke?zende  (denkel.  R. Kath., zie Ned.
L. XxX, 197,  198),  geb.  in 1671,  overl .  in de
kraam te Rotterdam 28 Aug. 1693, dochter van
H e n d r i k .

Hij hertrouwde te Rotterdam 31 Oct. 1694 met
Maria Groeninz,  geb. te Rotterdam 29 Juli 1666,
er overl. 3 April 1744, begr. bij haar man 9 April;
dochter van Aegidius en van Cornelia de Raadt
(Raedt). Maria voerde: in zilver drie groene ge-
steelde en gebladerde olijven.

Haar voorouders waren :

&farinw  Groeninx, geb. te
Rotterdam 13 April 1612,  er
overl. 7 Aug. 1681; zoon  van
Gillis &1arynusz.  G. en vau  Aa-
gIetje Vrancken.

Huwt 10 Juli 1630
Maria van Ardenne,  geb. 29

Dec. 1615, orerl. 26 Januari
1685, dochter van Vastert  An-
thonisz. v. A. en van Catharina
de Loherville.

Cornelis de Raadt, geb. 1586,
overl. 17 Januari 1656; zoou
van Jan en van h’eelfje  Wil-
lem&.

Huwt 18 Juli 1621
Geertruyd van Drie&  geb. 17

Blei 1600, dochter van J a n
Doen&. van D. en van Neeltje
Aertsdr. v. Driel.

Aegidius Groeninx, geb. te Rotterdam 27 Mei 1639, Burgemr.
van Rotterdam, overl. te R. 14 Sept. 1689.

Huwt te Rotterd3.m 23 Sept. 1664 met
Cornelia de Raadt, geb. te Rotterdam 8 Maart 1635, er over-

leden 19 E’ebr.  1677.

Maria Groeninx huwt jeroninzzu  v. d. Hogaert.

Uit het eerste huwelijk vier,  uit  het  tweede
zes kinderen:
1. Dirk 11. d. H., geb. te Rotterdam 24 Dec. 1689,

ged. 28 Dec.; overl. 6 Dec. 1690.
2. Dirk v. d. H., geb. te R. 23 Febr. 1691, overl.

in Dec. 1692.
3. Henrica Josina v. d. H., geb. te R. 31 Maart

1692, overl. 27 Juni 1692.
4. Hendrik hliza v. ä!. H., geb. te R. 28 Aug. 1693,

overl. 17 Maart 1700.
5. Cornelia Aegidia v. d. H., geb. te R. 2 Sept.

1695, kinderloos overl. te ‘s-Gravenhage 22 April
1749, begr. Gr. K. 26 April.
Zij huwde te Rotterdam, Gr. K. 12 Aug. 1720 met
Nr. Johan Nol, geb. te ‘s-Gravenhage 27 Febr.
1692, ged. Hoogd. kerk. Hij studeerde eerst theo-
logie, daarna rechten, werd 13 Juli 1726 subst.
griffier van den Hoogen Raad en overleed te
‘s-Gravenhage 2 April 1760; zoon van H e n d r i k
en van Anna Scheltus. (Voerde alleen het wapen
van  &!oZ  - met de mollen en de struiken -
niet gevierendeeld met Scheltus.)  (Zie Alg. Ned.
Fam. blad 1, no 116, aa.)

6. Elisabeth v. 3. H., geb. te Rotterdam 1.7 Juni
1697, er gedoopt 19 Juni; overl. 14 Aug. d. av.

7. Dirk 1’. d. H., geb. te Rotterdam 23 Aug. 1699,
er ged. 27 Aug; overl. 26 Juni 1700.

8. Cornelis v. d. H., geb. te Rotterdam 30 April
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1702, er ged. 2 Mei; vaandrig in het regiment
van den kolonel v. Kretschmar, in garnizoen te
Hulst; ongeh. overl. te Hulst 28 J_anuari 1729.

9. C&lza&zn  u. d. H., geb. te Rotterdam 9 October
1703, ongeh. overl. 16 Dec. 1724.

10. Nr. Jolaanlles  v. d. H., volgt VII.

VII. Mr. Johannes van den Honert, geb. te Rotterdam
29 Oct. 1704, er gedoopt 2 Nov., werd 11 A u g .
1724 te Leiden student in de rechten en promo-
veerde aldaar 19 Apri l  1729. Hij  werd schepen
van Rotterdam 1736, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49;
raad in de Vroedschap 1760-1768;  burgemeester
1765, 663 gecomm. wegens R. in de Rekenkamer
van Holland en W. Friesl. van Nei 1760 tot Mei
1763. Overl. te Rotterdam 2l’Aug. 1768, begr. Gr.
K. 25 Aug. (Zie: N. Ned Biog. Wdb. 1, 1148.)

Hij huwde te ‘s-Gravenhage,  Kloosterkerk, 2 April
1 7 4 8  m e t  Awa  ran dew Honbrt, geb.  te  ‘s-Gra-
venhage 16 Maart 1723, overl. te Rotterdam 20
April 1789; dochter van Nr. Johnn,  hiervóór, en
van Catharina ll!loZ.  Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia v. d. H., geb. te Rotterdam 6 Jan.

1749, en ongehuwd overleden 21 Aug. 1768.
2. A d r i a n a  Cathnri,,a  U. d. H., geb. te Rotterdam

-
4 April 1762, er overleden 14 Juli d. a. v.

3. Aegidia Lambertina Theodora v. d. H., geb. te Rot-
terdam 17 Maart 1763, er kinderloos overleden
23 April 1814.

Zij huwde te Rotterdam in de Gr. K. 20 Juli
1777 met Nr. Petrus Nicol~~z~s  Juynboll, geb: te
‘s-Gravenhage 1 Januari 1743, klerk bij de Reken-
kamer der stad Rotterdam 3 Aug. 1763. Promov.
tot doctor in de rechten te Leiden 13 Aug. 1765;
adjunct-commies 6 Febr. 1766; eerste commies ter
Thesaurie der stad R. 24 Nov. 1777; ontvanger
der verpondingen te R. Overl. te Emmerik 4 Aug.
1803; zoon van Theodorus Marinus en van Alleta
Jerrs. (Wapen Juynboll: in blauw drie spruitende
zilveren juinbollen.)

4. Johan van den Honert, geb. te Rotterdam 11 Aug.
1765. Oud-schepen der stad Schoonhoven; raad
in de Vroedschap der stad Rotterdam 1787-
1795. Kinderloos overl. te Rotterdam 8 Jan. 1802,
begr. Gr. K.

Hij huwde te Rotterdam in de Gr. K. 25 Sept.
1783 Adriana Cornelia Baartmans, geb. te Rot-
terdam 19 Naa,rt  1763, overl. te Rotterdam 19
Juni 1844 ; dochter van Johannes en van M a r i a
Hogerscheidt. (Wapen Baartmans: in blauw een
gouden driemaster, varende met gereefde zeilen
over een natuurl. zee, in het hoofd vergezeld
van een gouden lelie en twee roode cantons, elk
beladen met een zilveren menschenhoofd, de hoof-
den naar elkaar toegewend.)

b. Nr. Cornelis Adriaan r*an den Honert, geb. te
‘s Gravenhage 2 Juni 1760, ged. in de Kloosterk
6 Juni.

Promoveert tot doctor in de beide rechten te
Utrecht 13 Sept. 1780; grootburger te Schiedam
9 Dec. 1780; in 1781 en ‘82 schepen van het
ambacht Beukelsdiik,  Oost- en W. Blommersdijk,
genaamd Cool; 1 Dec. 1784 verkozen tot cLden
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commies ter Thesaurie van de stad Rotterdam;
1’790 rekenmeester van de W. 1. Comp.; in 1791
en ‘92 schepen der stad Rotterdam. Hij overleed
aldaar kinderloos 16 Nov. 1823 en werd in de
Gr. K. begraven.

Hij huwde te Rotterdam 20 Aug. 1786 in de
Gr. K. met Brigitta E’lizaDeth  van Niel, geb. te
Amsterdam 22 April 1766, overleden te Rotter-
dam 3 Mei 1836, na aldaar 21 Oct. 1825 te zijn
her t rouwd met  P(~u/us  v. m’esel,  wedi, ; doch te r
van dale Je’revnins vm Niel en van C a t h a r i n a
(,uan) Beunirlgeu.  (Wapen run Niel : in zilver twee
afgewende vogels met rooden kop, op grasgrond.)

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

KORTE MEDEDEELINGEN. -.--
Het wapen van Egbert Meussen Cortenaer.

Het wapen van Cortenaer, zooals het voorkomt op
zijn lakafdrukken op verscheiden brieven in het ar-
&ief van de Staten-Generaal en in dat van de Admi-
raliteit op de Maze l), is als volgt:

Doorsneden: A. een geplante boom, vergezeld rechts
en links van een tegen den stam klimmenden vos; B.
een voetboog over twee schuin gekruiste pijlen heen-
gaande. Helmteeken : een globe op lagen voet.

Op zijn graftombe,in  de Groote kerk te Rotterdam
prijkte vóór den Franschen t!jd hetzelfde wapen, alleen
met dit verschil, dat het schild gedekt werd door een
scheepskroon.  Een 18de-eeuwsche  a fbee ld ing  van  he t
monument, een kopergravure, aanwezig in het Rotter-
damsche Archief 2), toont ons ook de kleuren van dat
wapen, namelijk : A. het veld goud en de vossen rood,
de boom in natuurlijke kleur; B. het veld rood, boog en
pijlen zilver.

De heer R. T. Muschart, de bekende wapenkundige,
acht het niet onmogetijk,  dat het wapen een herinnering
aan Cortenaer’s Gromngsche  afkomst bewaart, daar eun
boom, te zamen met een of twee klimmende dieren,
meestal herten, een specifiek kenmerk is van Groningsche
familiewapens. Alleen komen dan op het wapen van Corte-
naer, in plaats van de gebruikelijke herten, vossen voor.

Waarom de vice-admiraal aan deze dieren de voor-
‘keur heeft gegeven, is wellicht ook te verklaren. Ik waag
de volgende veronderstelling.

Zoolang nog volkomen onbekend is, waaraan Egbert
Meussen zijn familienaam Codenaer  “) heeft ontleend,
blijft het verband met het gehucht Korter-Aar zich op-
dringen. En als de naam hier vandaan komt, dan is
het wapen, althans de vos daarin, wellicht uit dezelfde
buurt.

Nu heeft  volgens Van der Aa het wapen van ,de
heerlijkheid Voshol,  waarvan Ter Aar(Korter- en Langer-
Aar) een der dorpen uitmaakt, een vos van rood, ter-

‘) De oudste mij bekende zijn gedateerd: 9 Juni 1661 (nr. 453 De
Hullu) en 6 Juli 1661 (Lias 5570).

Merkwaardig is, dat op sommige dezer lakafdrukken het wapen
vergezeld gaat van de letters B. E. of B. E, C. Zou de zegelstempel
voor den zoon Bortholomeus gemaakt zijn?

9) Portretcatalogus 380a.
J) Het is jammer, dat ook de nieuwe torpedojager weer Kortenaer

genoemd is, in afwijking van de konsekwente wijze, waarop Cortemer
zelf zijn naam met een C schreef.

wijl volgens Rietstap  ook het wapen van het geslacht
Voshol hetzelfde dier in dezelfde kleur vertoont 4).

Deze overeenkomst met Cortenaer’s  wapen, dat hij
ongeveer gelijktijdig met zijn familienaam zal hebben
aangenomen, is toch wel merkwaardig.

Weet iemand soms een andere verklaring?
E. W I E R S U M .

Bijzettingen in de Kapel der Heeren en Vrouwen
van de Werve in de Herv. kerk te Rijswijk (Z.-H.)

(1690-1822).
Het Grafboek  van Rijswijk, thans berustend in het

Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage, doet ons onder
het hoofd: ,De Capelle van de heer van der Werven”
de volgende bijzettingen kennen : 1)

31.8,1690 begraven de Heer van Naarden.
17.2.1691 begr. de Vrou van der Werven gevoert  van

Amsterdam.
13.9.1700 begr. de Heer Theodorus de Groot, priester

van  Ri j swi jk .  ’
20.6.1706  begr. de h(eere) Stalpert van der Wielen

,,gewesene  priester van Rijswijk”.
3.7.1714 de Vrouwe van Ankeveen.
28.8.1730 begr .  Vrouwe Johanna  Lamber t ina  van

Overschie,  vrouwe van der Werven.
28.3.1733 begr. Dirk Wuytiers, heere van der Werven.
20.5.1764 begr. Godefridus Franciscus Cromhout, heer

van de Werve en Ankeveen.
[Op dit tijdstip werd de kelder geruimd en de been-

deren in een kist verzameld. Het grafboek  onthoudt
ons de wetenschap niet, dat de kist werd vervaardigd
door Cornelis Heemskerk].

22.8.1770 begr. Vrouwe Elisabeth Maria Cromhout,
douairière Gerard Anthonie baron van Wassenaer van
Alkemade ,  vrijvrouwe  van Alkemade, Ankeveen, de
Werve,  Nieuwerkerk0  Etc.. . . . gekomen van Lisse.

23.12.1800 begr. Jonkheer Jacob Hendrik baron van
Wassenaer, vrijheer van AlkemadB  enz. gekomen van
Amsterdam.

Vervolgens werd de kapel en grafstede door H.H.
de Prinses de Vaudemont, geb. de Montmorency, eenige
nagelaten erfgename van voornoemden Jacob Hendrik
baron van Wassenaer, overgeboekt op Theodoor Jan
baron de Roest van Alkemade.

De laatste bijzettingen in de kapel geschiedden:
3.2.1814 Jonkvro Anna Maria du Cruset.
19.1.1822 Een kind, oud 2 j., Jacques  Theodore Ga-

brie1 Louis Trevey.
29.3.1822 Een kindje Radegonde Sophie Louise Victoire

T r c v e y  d e  C h a r m a i l .
M. G. W.

Gemeentewapen.
Bij Koninklijk besluit van 11 September 1928, N O . 48,

is aan de gemeente Hèterew, provincie Gelderland, ver-
leend het navolgende wapen, zijnde:

in goud een dwarsbalk van azuur, vergezeld van twee
burchten van keel, een boven en een onder den balk,
geopend en verlicht van ‘t schild; het schild gedekt
door een kroon van drie bladeren en twee paarlen.

4) Ook het wapen van de gemeente Ter Aar heeft een rooden
klimmenden vos opgenomen.

1) Met weglating der wijdloopige titulatuur.
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Van Karnebeek.
(XLVI 282)

Van dezen naam trof ik aan: Christina  con Carne-
beek, vrouw van Joan Borgerink, gewezen Voigt v a n
Nottenstein, die 19 Januari 1643 de volle burgerschap
van Deventer verkrijgt (v. Doorninck, Geblachtk.  Aant.
642). Zij treedt als Chrisiina Kernebeeck, douragiere
Borgeringh 16 Juli 1682 te Vollenhove als getuige op
bij den .doop van Anna Christiha,  d. v. den heer Dirck
Jan Borgeringh, ontvanger generaal (van het kwartier
Vollenhove) en joffr. Cteertruidn  Backers.

In denzelfden  tijd treft men aldaar nog eèn naam-
genoot aan, die mogelijk aan haar geparenteerd was:
ondertr. te Vollenhove 28 Febr. 1680 (en aldaar getr.)
Warnnr Karnebeek,  we&. en Luiije  Jacobs, wede.  van
Poulcel  Wichers, beiden woonachtig te Vollenhove. Uit
dit huwelijk werden aldaar gedoopt 29 Juli 1683 een
zoon Anthony en 16 April 1688 een dochter Lysebeth.

A. HA~A.

Van Lennep. In de Directeurskamer van het Geh.
Staatsarchief te Berlijn-Dahlem staat een groote oude
Keulsche kast, versierd met de wapens val1  Lennep e n
rara l&eddig. E e n  photographie  d e z e r  k a s t  i s  b i j  d e
Directie van voornoemd archief verkrijgbaar.

HERY. FRIEDR.  MACCO.

Parijsche Registers van den Burg. Stand v66r 1871.
(XLVI, 277). Onder de opgegeven bronnen verzuimde ik
alsnog te noemen het Bulletin de la Société du Protes-
tantisme français,  waarin sedert 1853 talrijke acts werden
gepubliceerd door de H.H. Taillnndier, de la. Berde en
Read.

M. G. W .

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Barck (de). Bestaat er een genealogie van het ge-

slacht de Barck, waartoe behoorden:
Antony  de B., tr. Johanna van der S~U!JS,  te Rotter-

dam, uit welk huwelijk Dirck de B., ged. 7 Oct. 1736
Rotterdam, begraven 19 Sept. 1776 Brielle, getr: 16
Oct. 1771 Brielle met Aletta  Cornelia Bogendijk,  uit
welk huwelijk o.a. Johannes Damas Cornelis de B., ge-
doopt 13 Febr. 1774 Brielle. ’

Wanneer en waar overleed deze laatste? Was hij ge-
huwd, en zoo ja, waar en wanneer, en welke kinderen
sproten uit dit huwelijk?

Enschede. STRAATMAN..
Bosch (van den). Gaarne houd ik mij aanbevolen

voor eventueele vondsten omtrent geboortedatum envoor-
geslacht van Carolus  van den Bosch, geboren Middel-
burg, gehuwd St. Eustatius 27 Mei 1742  met Elisabeth
Jansen, geboren Saba, vermoedelijk dochter van il’illem
Jarlsen, 1714-‘39  Commandeur van Aruba.

‘s- C3ra oenhnge. M. R. H. CA L M E Y E R.

Broeke (van den)-Clockner. Wie vult het ont-
brekende aan ?

Pieter van den Broeke, geb. . . . . 1773, t . . . . 1823,
tr. . . . . Elisabeth Cornelia Clockner, geb. . . . ., -f . . . ,
Wie waren hare ouders?

2. D. w .

Busken.  W i e  w a r e n  d e  g r o o t o u d e r s  v a n  Jacoba
Adriana Busken,  dr. van Coenraad Rutger en Jacoba
Baert, in 1’789  gehuwd met Ds. Samuel Theodore Huet?

R. w .  PE. v .
Bylandt-Rheydt (von). Rijks-vrijheer  Olto  Heinrich

von Bylattdt-Rheydt, Keurbrandenburgsch Geh. Raad
en Krijgsoverste,  overleed in het laatst van September
1608 te ‘s-Gravenhage. Gevraagd de juiste stertdatum
aan de hand van de Haagsche kerkregisters.

Berlijn-Steglitz. HERM.  FR I E D R. MA C C O.

Dentsche (von)-Exalto. Van het echtpaar Johannes
Christian  von Dentsche en Pieternella  Exalto, die voor
1812 trouwden (waar?) en een dochter Hendrica kregen,
die 2 XII 1836 trouwde met Jacobus Bachiene, zou i k
gaarne de ouders en verdere voorouders kennen.

Qroningen. J. F. VAN B E M M E L E N.

Dijkers. Gaarne houd ik mij aanbevolen voor even-
tueele vondsten omtrent het voorgeslacht van Nichaël
Dijkers, geboren Amsterdam 1736, gestorven St. Eusta-
tius voor 1790, gehuwd aldaar 4 November 1766 met
Anna Catharina Aertsen, geboren St. Eustatius 1 Mei
1740.

‘s-Oracenhage. M. R. H. CA L M E Y E R. 4

Eberstein (von). Wijlen H. IV. van Aylva  baron van
Pallandt von 1Paardenbut.g  en Neerijnen (1804-1881)
sprak van zijne  nicht Oltilie von Eberstein. Hoe is de
verwantschan  te verklaren? Door de van Pallandt’s  is
uitgesloten. ’

aa
._
Tu. U-.

Fleuriot de 1’Angle.  Wie kan het volgende aanvullen:
Jean Narie  Jerôme  Eleuriot Graaf de Z’Angle,  kapitein
in dienst der Staten, ?_ vóór 1867, tr. Johänna Helena
Donart,  geb. te ‘s-Gravenhage 2 Dec. 1764, t Venlo 17
Maart 1847, dochter van Johannes  Donar2  en 1Maria
Catharina  Ernnken.

Zijne kinderen waren :
1. Eleonora,  geb. Luik 3 Febr. 1789, i_ Venlo 31 Jan.

1868.
2. aaria Joseph Maximilius,  geb. Seraing 18, ged. 19

Oct. 1789, zonder ceremoniën, herdoopt te Venlo 24
Mei 1793.

3. Alexander, ged. Venlo 3 Februari 1792.
4. Ludovica Renrica Jacoba, geb. Venlo 24 Juni 1793,

+ Venlo 3 Aug. 1872.
6. Constantinus,  geb. Venlo 7 Mei 1797, i_ Venlo 17

Juni 1868.
6. Awgustina, geb. Venlo 13 Nov. 1799, 1_ Venlo 23 Oct.

1827.
7. Theodoor, geb. Venlo 7 Aug. 1800, i_ Venlo 29 Aug.

1878.
8.,Delphi/,e, geb. Venlo 22 Nov. 1803, t Venlo 12 April

1854.
Hoe was het wapen dezer familie?
PenZo. J A N  VERZIJL.

Grosse- von Groeneveld. Wi,e waren de ouders van
Rans Christopher @rosse (te Jever)  en Alida von Cfroe-
neveld, en waar en wanneer werden de kinderen van
dit echtpaar geboren (zij huwden o a. met von Jaegers-

, feld,  von Bliicher, ran Hoeve11 en Thuessink). Bezit
iemand een genealogie @rosse?

‘s- 6%. v. D. H.
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Hoeclum (van). Gevraagd: de vier grootouders van
Dirk Gerrit van Hoeclum (ook Hoeckelom), geboren 1700,
raad en burgemeester van Elburg, overl. aldaar 16 Aug.
1’774, alsmede geboorte- en overlijdensdatum van die per-
sonen.

Zwolle. J. WARNER.

Klein-Kuysten van Hoesen.  Wie vult het ont-
brekende aan?

flicoluas Marlinus  K l e i n ,  g e b  . . . ., j- . . . ., tr. _C
1 7 8 0  Maria  Cathurina  húysten  vah  Hoesen,  geb .  . . . ,,
i-

2.’ * D. w.

Mor van Dashorst. (XLIV,  348, 382, XLV, 2b). Het
is misschien niot overbodig er op te wijzen, dat reeds in
de 140 eeuw een adel l i jk  geslacht Morae of &orrhe  in
Overijssel voorkwam (zie Bladwijzer op het Tijdrekenk.
register op het oud provinciaal archief’ in Overijssel,
alwaar eenmaal de combinatie Morre von Catenhorst
voorkomt). Een erf Catenhorst ligt in het gericht Ke-
dingen (bij Goor), alwaar ook oudtijds een havezate
Dashorst lag (zie Ov. Almanak 1844, blz. 147). Mogelijk
is hiervan de naam Mor van Dashorst afgeleid.

Zwolle. A. HAOA.

Muntz-Binkes.  In het  bezit  van den Heer D.’  A.
Krayenhoff van de Leur te Haarlem bevindt zich een
schilderij, voorstellende een echtpaar uit de 18e eeuw
met 3 kinderen van & .4, 6 en 8 jaren. De lijst van
het schilderij is versierd met 2 wapens, welke door
Kolonel Steenkamp herkend werden als die der ge-
slachten Muntx en Binkes,  respectievelijk geplaatst her.
rechts en links. Uit de stamreeks Muntx (nN. P.” 1914)
valt op te maken, dat hier waarschijnlijk afgebeeld is
h e t  e c h t p a a r  J o h a n  Vilhelm Muntx (1733-‘81)  X
1762 aaria Binkes  (geb. 1741). Is een onzer medeleden
in het bezit van een genealogie Muntz, waaruit  zou
blijken of dit echtpaar inderdaad 3 kinderen van de op-
gegeven leeftijden gelijktijdig in leven heeft gehad, dan
wel of dit  met een ander echtpaar Muntz X Binkes
in de 180 eeuw het geval was? De huwelijken Binkes
X Muntz uit de 19e eeuw zijn bekend, deze echtparen
komen niet in aanmerking.

‘s- Qrn cenhnge. 111. R. H. CALMEYEB,

Revers .  Alle gegevens omtrent de familie Beuels,
die in de 18” eeuw te Middelburg gevestigd was, zijn
mij welkom. Voerde deze familie ook een wapen, zoo
ja, welk?

Dordrecht. GERARD D. GIPS.

Rietberg. Gevraagd ouders en grootouders van Jo-
hanna Geertruyla  Rietberg, geb. Zwolle 22 Juni 1768
eu aldaar 11 Mei 1778 gehuwd met J a n  E c e r h a r d
Hendrik Thorbecke ?

R. W. Pa. v.

Roelinck-Ripperda. (XLVI. 286j.  Dirck Roelinck ($
1608),  griffier der Staten van Overijssel, z. v. Gijsber t
Roe&&,  eveneens  gr i f f i e r  en  Margarethn Isebrants,
(ooder;trouwt  te Zwolle 16 i2laart  1589 Hendrickje  Eg-
berts,  wede  Herman  Laermau. Hieruit een zoon Her-
man Roelinck, 21 August. 1613 benoemd tot gritfier,
(onder)trouwt  te Zwolle 7 Juli 1616 (Elisabeth) Xech-
telt Ripperda, d.v. wijlen den licentiaat Herman  Rip-
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perda. Hieruit een zoon (Herman)  Gijsbert Roelihck,  ged.
Zwolle 31 Januari 1636, huwt te Windesheim 13 Au-
gustus 1667 Maria Royer, d. v. Willem Royer, burgemr.
van Zwolle. Zij hertr. Nov. 1681 Timan Marienburgh
(zie XLIV, 211). Uit het eerste huwelijk o.a. een dochter
Elisabeth Mechtelt Roelinck, die met den ontvanger van
Twente H. Jordens huwde, waaruit een zoon Gijsbert
liman Jordens, die 22 Augustus 1730 met den Kat-
tenvoorde c.a. werd beleend. (Vgl. over al deze geslachten
v. Doorninck, Gesl., Aant.)

Herman Ripperda  was een natuurlijke zoon van Unico
R i p p e r d a  en (onder)trouwde  te Zwolle 26 Juni 1699
Mechteld Middelberch, d. v. burgem’.  Gerrit Middelberck
(zie Rutgers, genealogie van het geslacht Ripperda i n
de Wapenheraut 1901, blz. 274) .

Zwolle. A. HA G A.

Roelìnck-Ripperda. (XLVI, 286). Gijsbrecht  Roelinck,
griffier van Overijssel, beëedigd in 1563, in 1677 nog
in functie, was gehuwd met juffer Margaretha lsebrants,
-i_ na 20 Aug. 1607.

Uit dit huwelijk:
Derk Roelinck, op 27 Juli 1593 tot griffier der Staten
van Overijssel aangesteld, -l- 9 Maart 1608, huwt Zwolle
16 Maart 1689 He?adrilcje  Egberts, wede. van Hermon
Laarman.

Uit dit huwelijk:
Hurmera  Roelinck, op 17 Aug. 1613 tot griffier der Staten
van Overijssel aangesteld, ged. Zwolle 27 Jan. 1590,
t 20 Sept. 1652, huwt Zwolle 7 Juli 1616 E l i s a b e t h
Mechteld Ripperda, dr. van Harmen Ripperda en van
Nechteld Middelberch.

Uit dit huwelijk:
(Herman) Gijsbert Roelinck, kapitein der infanterie, t
voor 20 Maart 1678, huwt Zwolle 1667 Maria Roijer,
ged. Zwolle 14 Sept. 1645, begr. Lebuiuuskerk te De-
venter 16 Dec. 1711, dr. van den Zwolschen burge-
m e e s t e r  Wilhelm  Roijer, 1 .  U .  D  en  Su:ana Crusen.
Zij hertrouwt Nov. 1681, att. op Wijhe van Deventer
27 Nov. Tijman Ma? ienburgh.

Decenter. H. KRONENBERG.

Ross. (XLV, 169). Johan  Theodoor R., van Bakel,
pred. Ned. Herv., ondertr. Bata. 11 April 1801 Chris-
tina Dider i ca  Dircks, van Amboina, wede. 2en secr.
Hooge Ind. Reg. Stephnnus  Dominicus Oldenzeel;  le
en 20 procl. 12 April 1801, 3” prool. en getr. 19 April
1801.

Hij was zn. van *Jacobus  Henricus R., pred. te Waalre
en Aalst en AntJa Maria Sterk en geb. 2 Dec. 1766.
Op 16 Sept. 1789 stond hij op het punt naar Sum.
W. K. te vertrekken. --  Z1Jn test .  in reg 1824 fol .
129 en 222. - Hij was Oct. 1788 pred. te Bat”. geworden,
was professor hon. en pres. curatoren en scholarchen;
in 1811 had hij één dochter. Zijn vrouw was dr. van
den koopman en 1 en suppoost op het gen. visitekantoor
Ernst  Lodeuijk  I&*cks  en zij woonde in 1837 nog te
Batavia.  Zijn dr. was Anna Maria Christina BO S S,
geb .  Bata. 21 Juni 1802, ged. aldaar 4 Juli 1802, X
1”. Otto George T’eltman Muntinghe;  X 20. Bata. 14 Nov.
1824 Pieter Johannes Godefroy,  geb. Leiden, j.m. Dit
laatste huw. ten huize der bruid. - Zij maakte test.
Bat”. (Reg. 1822 fol. 361).

Anna AIaria  R., geb. Rheden, j.dr. X Bat”. 14 Nov.
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1824 Johannes Didericus Kraseman, geb. A’dam, wedr.
Christina Adriana  Kist.

Mr. Paulus R., j.m. geb. Veldhoven, lid Raad Just.
Bat”. (1790), p ro interim adv. fiscaal, begr. Bata. Buiten
Portug. kerk 6 Juni 1791 in huurkelder no. 78 naast
de West. voordeur, ondertr. Bat”. 6 Maart 1790 Qetina
Cornelia  Schullx,  j .dr.  van Bat”. (2” en 30 gebod  en  X
14 Maart 1790). Zij woonden Bat”. in een tuinhuis op

den  weg  naar  Molenvl ie t ;  als we,de. ondertr. zij Bat”.
17 Aug. 1793 Herman  Adriaan flederburgh,  van,‘s-Gra-
venhage, koopman en wed’. Het test. van Mr. P a u l u s
R. in Reg. 1790/91 fol. 315.

Daniel  Pieter R. was lidmaat Herv. gem. ‘s Gravenhage
- Sept. 1866, toen hij naar Bat”. werd afgeschreven.

Een doopzoontje van den kap. kwartierm’.  F red .
Christiaan Reimerts heette Daniet  Ross en werd 31
Aug. 1810 te Welt. begr.

S. C. Ross  was  1814/16 kap. schip Narchant en 6
Juni 1821 gezagv. bark Mentor in Indië.

John George Clunis Ross  had bij D a p o n g  S o p h i a ,
inl. vrouw, 3 kinderen, op de Cocoseilanden geboren:

1. Alfred Clunis,  geb. Oct. 1861.
2. Alexander Clzcnis,  geb. Juni 1853.
3. Andrew Ferguson 6lunis,  geb. Jan. 1858.
.Deze kinderen werden 19 Maart 1861 te Bata. Prot.

gedoopt.

Het vorenstaande uit  de tot  nu toe vervaardigde
fiches op het Landsarchief te Batavia.

Welt. B. v. T. P.

Schimmelpenninck. Te Vlaardingen werd 3 Juni 1679
b u r g e r  Cl:ijllandt  Schimmelpenn.  van R o t t e r d a m  ; b e -
taalde f 3.-.-.

Van hem en zijn echtgenoote  Maria Broutcers werden
te Vlaardingen gedoopt:

2’L Januari 1679 : Maria ; getuigen : Clasyna van de r
Houve;  Judithie Elias van der Houve; Jacob Bijl.

10 Augustus 1681 : Margnrittr  ; getuigen : Johannes
Caerthuyse ; Ariaentie Dirksse Houtuyn ; Anna Claes
van Eyck.

De D. T. en B. registers noemen verder niemand v a l
dezen naam; ook komt die niet voor in de Notarieele
Archieven van Vlaardingen.

Staat deze Wijnandt  Schimmelpenninck in verbinding
tot een der tot den Ned. Adel behoorende  ges lach ten
van dien naam?

p laardingen. N .  c. k?AL J r .

Viel  van Morhof.  Op den huize Veenesteyn aan
den Veenweg  achter den Leidschendam overl. 6.10.1817
Maximiliaan Abrum  Yiël, oud 90 j , van beroep rente-
nier, geb.plaats en namen der ouders onbekend, echt-
g e n .  v a n  Cuthnrina  \I’itLceger,  d ie  vo lgens  B .  S .  op
Veenesteyn overl. 14.8.1820, oud 76 j , geb. te ‘s-Gra-
venhage, namen der ouders onbekend.

In de overlijdens-advertentie  ged.  6 Oct.  wordt de
eerst overledene genoemd: ,Heer  van Morhof te Coppen-
hagen,  de laatste van zijn heldhaftig geslacht”.

Weet iemand iets over dit geslacht mede te deelen?
Y. M. G. W.

Willigen (van). Mr. Leonard  Ludolph van Duren,
Landschrijver van Ravenstein, Hofraad van den Eeur-

vorst Kar1  Theodor (zie Ned. Patriciaa,t 1918, genealogie
de Bruijn),  geb. 17 Febr. 1724, posthuum, uit het h u -
welijk van Nr. Leonnrd Ludolph van Dueren, doctor
in de beide rechten, advocaat, stadhouder van de leenen  in
het leenhof Ravenstein, raad en refrendaris van den
Keurvorst Curl Philipp, dood 30 Dec. 1723 en J4aria
Elisabeth Coge, had eene zuster Antonetta van Willigen,
van wie hìj erft en die een oom de Deckere  had. Qe-
tuigen bij opening testament Deursen 18 Sept. 1773
zijn de landsrentmeester ‘van Witligen,  de  advocaa t
van Willigen en de heer vah der Lise (Lisse).

Mr. Leonurd Ludotph Senior legt 2 Maart 1722 beslag
op de goederen van den vice-drost Johan van Willigen
en zijne vrouw.

Volgens familie-aantaekeningen  liet Helelia,  w&I. Wil-
lem de Decquere, geb. van Kessel, na:

le. l\‘iZlem  Antoon.
2”. Maria Elisabeth, gehuwd met Coghe.
Het is niet duidelijk of zij nog een tweede dochter

had, die met v. Willigen huwde, of dat een kind van Maria
Elisabeth of mogelijk M. E. zelf, met den fiscaal en vice-
drost v. willigen  huwde. Hieruit:

a. Helena Elisabeth, b. W$heZmina,  c. Antonetta, zuster
van L. van Duren, d. Frans Johan.

Was Mariu Elisabeth Coge eerst gehuwd met den
vice-drost  Johall  van IVilligen  en vervolgens met Mr.
Leoua,rd  van Duren? Hoe hangen deze v. Willigen’s
samen met de andere Ravensteinsche  v. W.? Wie was
de van Willigen waarmede de Hofraad van  Duren i n
1800 voor de derde maal huwde?

Dordrecht. W .  D E  BRUIJN.

Wolff van Westerrode (de)-Klein. Kan iemand mij
de volgende ontbrekende gegevens verstrekken ?

Mr. Frederilc Christoffel Eermnnus  de II’olff can Il‘es-
terrode,  heer van ter Vo i rde ,  geb .  . . . . 1758, ’  “r . . . .,
tr. Harderwijk . . . . Johanna Carolina  Klein, geb. . . . .,
j- . . . . 1853.

2. D. \v.

Wijer  (van de). Gevraagd het wapen van eene fa-
milie van de wrj’er,  begin 17e eeuw te Arnhem?

R. \v. P H .  v.

Onbekend wapen. Welk geslacht voerde het volgende
wapen, voorkomende op een cachet, in mijn bezit: een
vogel (eend?), vermoedelik  staande op een terras (dit
is niet duidelijk te zien) en vergezeld in het hoàfd van
2 naast elkaar geplaatste schildjes. Kleuren zijn niet
aangegeven. De schildvormen zijn Engelsch.

Dordrecht. GERARD  D. GI P S.

INHOUD 1928, No.  10.
Bestuursberichten. - Bijdragen tot de kennis der middeleeuwscho

geslachten van Holland en Zeeland. De hoeren. van Voorne, door Dr.
Henri Obreen. - De afstamming van het tot den Nederhmdschen
Adel behoorend geslacht vsn Weede, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
van Blokland. - Genealogie van het geslacht van den Honert,,  door
W. M. C. Regt. (Vervolg). - Korte mededeelingen: Het wapen van
Egbert Menssen  Cortenaer;  Bqzattingen in de Kapel der Heeren  en
Vrouwen van de Werve  rn de Herv. Kerk te Rijswijk (Z.-H.); Ge-
meentewapen; Van Ksrnebeek; Van Lennep; Parijsche Registers
van den Burg. Stand vó6r 1871. - Vragen en antwoorden: Barck
(de); Bosch (van den); Broeke (van den)-Clorkner; Busken; Bylandt-
Rheydt,  (von); Dentsche (von)-Exalto; Dijkers; Eberstein (von); Fleuriot
de 1’Angle; Groseo.von  Groeneveld; Hoeclum (van); Klein-Kuysten
van Hoesen;  Mor van Dashorst; Muntz-Binkes; Revers; Rietberg;
Roelinck-Ripperda; Ross; Schimmelpenninck; Viël  van Morhof;  Wil-
ligen (van); Wolff van Westerrode (de) Klein; Wijer (van de). -
Onbekend wapen.
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overli,jden  van de heeren Cor n . J . 1) c) 1 s , te Rotterdam, Handbook of Genealogy and Templework. Salt Lake
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en 1920 gewoon lid van het Genootschap.

L uc ae, F. Des Heiligen Römischen Reichs Uralter
Fürstensaai. Frankfort a. M. 1706.

Tot lid zijn benoemd:
J. YAN  HASSELT . . . . , . . Bloemendaal.

Potgieterweg 8.
J. M. VAN KUIJIC  . . . . . . ‘s-Graueuhage.

Oud-Referend. Prov. Griffie  in Drenthe. Gerard Reynststraat  37.
Mr. N. A. T ONCKENS . . . . . . Wassettaai-.

Oud-Burgemeester Sclaouwweg  51.
Mr. J. F. TR VAN V A L K E N B U R G  . . B l o e m e n d a a l

Adv. en Proc. Rx$perweg  3..~ ~._~~~~

(Legaat Mr. C. S. Buys Ballot.)

Adreswijzigingen.
Dr. R. VAN D ELLEN . ‘. . . . . Qr«niqen.

Oranjesingel  16.
E. W .  V A N  ORSOY  D E  FLINES  , . . Oenyaratl  6Jac.a).
F. J. HERMAN  . . . . . . . . . Amersfoort.

Utrechtsche  weg 144.
,Mej. Mr. E. C. M. P R I N S . . . . . ‘s-Gravenhage.

Bachmanstvaat  28.
C .  C .  REMMEHSWAAT,  . . . . . . Dordrecht.

Vlak 2.
D. SCHINDLER  . . . . . . . . Haarlem.

Rippedapark  17.
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Aanwinsten der Bibliotheek.
Driesseo,  F.  De reizen der de la  Courts  in 1641,
1700, 1700. Leiden 1928. (Gesch. 1‘. d. Scha..)

Wij k, P. V. van. Boerderijnamen. Oldenzaal 1927.
(8angekoclrt.)

Lennep, Jhr.  F.  K. van en Jhr.  0.  vanLennep.

Kloos ,  J .  Noordwi jk  in  den  loop  der  eeuwen .
Noordwijk 1928. (Aangekocht.)

W all ,  V. I .  van de.  De Nederlandsche oudheden
in de Molukken. ‘s-Gravenhage 1928. (Aangekocht.)

Fren ken, A. M. Helmond in het verleden dl.  1.
[z. pl.] 1928. (Gesch. Prov.  Gen. voor H. en W. in 11;. B.)

Elderink, C. Het geslacht Blijdenstein.  [Gouda]
1926. (Gesch. v. d. Schrijfster.)

Kits Nieuwenkamp, H. W. M. J.  De geschiede-
nis van een oude Friesche Sate en hare bewoners, ,de
Rijsen” genaamd, thans ,de Riesen” geheeten. (Proeve
eener  genealogie). [z. pl. 2. j.] * (Geach.  v. d. Schr.)

De doop- en trouwboeken van den Brabandschen
Olijfberg binnen Antwerpen [z. pl. z.j.]

(Gesch. Dr. L. II’. A. M. Aasonder.)
F r u i n ,  R .  e n  H .  T .  Colenbrander.  Dépêches

de Thulemeyer 176.3-lï88. Amsterdam 1912.
(Gesch. Jhr. Mr. E. 8. ran Berestep.)

Be m melen, J. F. van. Die Vererbung der Haar-
form beim Menschen. Leipzig 19% (Gesch. v. d. Schr.)

Riem s d 0 k, B. W. T. van. Historische beschrijving
van  he t  k loos te r  St. Aga tha  met  he t  Pr insehof  t e
Delft. ‘s-Gravenhage 1894.

(Gesch. Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn.)
Sc hou ten, H J. De Hollandsche tak van het Scbot-

sche geslacht Crafforf of Crawfort. (Overdruk). [z. pl. z. j.]
(Gesch. F. de Nobele.)
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Panken,  P. N. en Jhr. A. F. 0. van Sasse  v a n
P s s e 1 t. Beschrijving van Bergeik.  ‘s-Hertogenbosch
1900. (@es&.  0. L. en B. te Deventer.)

Le roi mort qui vit. Paris 1884.
(Gesch. 112r.  A. Staring.)

P r i n s ,  P .  C .  B l o y s  v a n  Treslong e n  J .  B e -
l o n g e. Genealogische en heraldische Gedenkwaardig-
heden in en uit de kerken der proviucie  Noord-Holland,
!il: 1, d. Utrecht 1928.
(ffesch.  Dep. van Onderzcijs,  Kltnsten en Il’etenschappe~~)

Crab, A. J. E. van Ourijck van der. Het geslacht
van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-
genealogisch overzicht 1600-1900. ‘s-Gravenhage 1927.

(Gesch. v. d. Schr.)

Het  Bes tuur  be r ich t  met  g roo te  waardeering,  dat
het onlangs overleden medelid de heer Mr. C. S. Boys
Ballot zijn omvangrijke verzameling genealogische
notities aan het Genootschap heeft gelegateerd.

Bijdrage tot de genealogie van Munnich ‘)
vanaf de vestiging in Overijssel,

door Mr A. HAGA  en Jhr. H. H. RÖELL.

Wapen: [in een van blauw en rood (of zilver?) geruit
schild] een staande monnik met een rozekrans in de handen.

1. ,Jncob Hendrik van Munnich, bi zijn tweede huwelijk
,gewesene  commissarius van sijn Maij.  van Sweden”,
overl. vóór 7 Oct. 1661, huwde 10 Arena Barga-
rethu von Rosenthal, dr. van Dr. Helzricus  2’0)~
Ros enthal  en Margaretha Heresbach. 2) Hij huwde 20
te Dalfsen t i  Febr.  1639 (op at t .  van Zwolle):
lb’ilhelmina  can Voorst , wed. van Bernhard ter
B o r c h ,  r i ch te r  t e  Ootmarsum,  d r .  van  Jonker
Derck van Voorst.
Blijkens Res. van Ridderschap en Steden van 27 April

1661 eo 28 April 166’2  verzoekt Wilhelmina van Voorst,
wed. Monn&k  aan de Staten van Overijssel eenige subsidie
om te procedeeren ten eiode  de erfenis van wijlen haar echtgenoot
te kunnen opvorderen van haar zoon Dyderick  Henrick,  die
nalatig bleef om aan zeker accoord te voldoen (zie hiervóór
kol. 211 en 212).

Uit het eerste huwelijk een zoon:
10. Qeo,r*g  Hendrik van Munnich, was 2 Nov. 1638

13 jaren oud, bezitter van tienden te Orsoy, in
1601 ongehuwd overleden.

Uit het tweede huwelijk, behalve een jong ge-
storven kind, ook één zoon:

20. Derk Hendrik, die volgt 11.

11. Derk Hendrik van Mungzich,  ged. te Zwolle 10 Mei
1640, kleinburger van Deventer  24 Mei 1662,
[majoor te paart en opperjagermeester van het her-

‘) De gegevens, aan het familieregister (zie hiervddr,  kol. 133 el
vlg.) ontleend, Z$I tussohen [ ] geplaatst.

*) Zie dezen jaarg.,  kol. 211 en 212, alwaarook medegedeeld word
dat wijlen Jacob Hmdrik mm Mzmnich  (Jacob Miinch)  volgens een1
oorkonde d.d. Spiers 7 Oat.  1651 o.m. eigenaar was van het Geigerscbc
huis te Spiers en van het verwoeete  slot Hildbrandseck te Königs
ba&, waarnsar zijn zoon Derh  Hendrik zich “Freyherr von Hille
braodtseok”  zou hebben genoemd.
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t o g d o m  Meurs],  huwde (0. te  Deventer  3,  naar
Olst geatt. 21 Nov. 1660): Johanna Adriana ter
Spill,  dr. van Johan ter Spill,  luitenant, en Margaretha
uun Latuick.
Res. van Ridderschap en Steden van 11 Juli 1660: ,,Opte

requeste van berrick  ter BOT&: de ontvanger Vriese wordt
gelast aan den suppliant to betaelen de paye van Derrick
Henrick Munnich ter t# toe hu sal voldaen s@ volgents
accort den 6 Octob. 1658 met hem Mtdnnìch  inne gegaen”.

Reu. van Ridderschap en Steden van 26 April 1661: ,, Wil-
lemina van Voorst, wed. Monninck ende haeren soon Derck
Hendrick  Monninck &n geaccordeert brieven van voorschrijven
aen de Heere Churvoi.st  van Brandenbergh, ten einde sij te
beter ende te facylder tot haere betalinge moegen  komen van
‘t geene haer vau de Hoochgemelte Churvorst deuchdelick
competeert”.

Uit dit huwelijk één zoon:

II. Jacob Hendrik van Munnich, ged. te Deventer
8 Jan. 1662, bij zijn huwelijk vaandrig in Lt reg.
van Haersolte, huwde [R.E.) te Duistervoorde 16 Apr.
1686 (0. t e  Twel lo  21  Mr t . ) :  Bea t r ix  Cathaiina
Hacfort,  dr. van Se$no  Hacfort tot Yeenhuijs en
Juliana van Ring&  begr.  te Wijhe 22 Mrt. 1729
(,de olde vrouw Munks . . . ,“).

Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1”. Johan Adriaan, die. volgt IV A.
20. Seijna Theodora,  ged. te Naarden 1’7 April 1688,

overl. nà 23 Febr. 1728, ongehuwd..
Blgkens het accoord van 28 Febr. 1728 (zie het artikel

van TZZZ  hiervóór, kol. 202) was zij toen nog in leven, zno-
dat de mededeeling in het familieregister, dat zij reeds in
1727 was overleden, niet juist is. Zg kon het accoord niet
onderteekenen, daar zU niet kon schrijven; haar beide broeders
onderteekenen met den naam va1c Munnich.

30. Johan heijno,  [geb. op ‘t Holthuijs], ged. te Twello
9 Mrt. 1690, [overl. aldaar 18 Mrt. 16901.

40. AZard Johan,  [geb. op ‘t Veenhu@  in 1691]  (niet
vermeld in het doopboek van Twello), luit. in ‘t
reg. van Rechteren 8 Jan. 1726, [overl. op Hun-
deren], overluid 24, begr. te Twello 29 Febr. 1748,
huwde vóór 23 Jan. 1722:  Anna Catharina l*dn
Renesse, dr. van Wijnand  1qan Renesse tot de Poll
en Holthuijs  en Johanna Maria van Baexen, ged.
te Deventer 4 Dec. 1672, [overl. op Hunderen],
overluid 16, begr. te Twello 21 Oct. i746.

Uit dit huwelijk geen kinderen.
Voor het, schoutengericht van Wghe in dato 23 Jan. 1722

doen Gerrat  van der Vegt en vrouw opdracht van een huis
aan de Langestrate aan den Hoogwelgeh. Heer AZ?ert  Johan
wan Munnik,  vaandrig in het regiment van den brigadier
Baron van Regteren en zUn vrouw Anna Katryna  van Re-
aesse (17 April 1724 werd het huis door hen gerechtelijk
getransporteerd aan den luitenant der artillerie Hendrik
Roek).

Idem 30 Sept. 1726 opdracht aan den hloogwelgeb.  Heer
Alert Jan Munnik  en zijn Hoogwelgeb. gemalinne vrou  Anna
Cafharina  van Renesse van zeeker huis en verder getimmcr
met een hof, boomgaard en aangelegen stuk weideland, ge-
legen aan den Ysseldijk,  geluk het eertijds Jonker Bitter
wan der Marsche  en den Heer Lawabert  Yssels  heeft toebehoord,
,,in conformiteit van de koopcedule van 25 Febr. 1721 binnen
Zwolle opeerigt”.  Dit goed, ,,de Cloese” genaamd, werd 15
Aug. 1735 weder door hen gerechtelijk getransporteerd aan
Jatz Paul Swakenburg,  gemeensman der stad Deventer en
vaandrig der burger@.
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De laatste akte, waarin het echtpaar van Munnich-van
Renesse  voorkomt, is van 31 Oct. 1738, waarbij zij voor boven-
genoemd schoutengericht opdragen aan Gerrit Gerrits  en
Hendrikje Willemsen  Broens, echtelieden, hun katerstede den
Hulk of Binnendeursplaatse,  die aan hen 1  Oct .  1726
was getransporteerd. Ten behoeve vau de verkoopers wordt
tegelqkertud  een hypotheek van 400 car. gl. op voorn. kater-
stede gevestigd, die blijkens marginale aanteekening 4 Nov.
1759 is afgelost aan J(acob)  H(endrik)  van Munnich en zijn
beide zusters.

6O. JuZiana  Jacuba,  [geb. 211,  ged. te Twello 23 Dec.
1692, overl. op ‘t Veenhuijs 17, begr. te Twello
23 Oct. 1766, ongehuwd.
Blijkens het testament van Johanna Chriatina Hacfort van

12 Juni 1752: ,,aan de Freulkun Julia Jacoba van Munnich
vijftig guldens jaarlijks, of so de Heer Munnich mun erffge-
naam haar niet langer wilde verplegen twee hunderd gulden
jaarlijks (Schoutambt Voorst, Testamenten, 1733-1759).

6”. Margaretha Sophia, [geb. op Middelburg], ged. te
Wilp 11 Sept. 1695, overl., denkelijk op Strijtveen
na 1748, ongehuwd. Volgens het familieregister
was zd reeds in 1746 overleden.
Juliana Jacoba en Margaretha Sophiavan Munnich testeeren

4 Nov. 1743 voor het sohoutengericht van Wijhe en stellen
elkaar wederzgds  tot universrele erfgenamen in. Laatstge-
noemde komt als Margrieta Munnich op het Strijtveen nog
voor op de in alle steden en schoutambten van Over@sel  in
1748 opgemaakte lijsten van ingezetenen met hunne inwonende
kinderen, dienstboden, enz. Het Strijtveen was toen door
pachters bewoond.

70. Alexander Qijsbert,  [geb. 121, ged. te Twello 14 Aug.
1698, vaandrig in ‘t reg. Verhoeff 20 Nov. 1727,
luit. 13 April 1742, [overl. in Frankrijk in 17471,
huwde te Hasselt 14 Jan. 1731 (0. 22, te Zwolle
23 Dec. 1730, naar Hasselt geatt. 14 Jan.): Jnnnetta
Conter, ged. te Leeuwarden 2 Febr 1690, begr. te
Hassel t  7 Sept . 1767, dr. van H e n d r i k  Center,
luitenant, die LMaart  1680 te Leeuwarden ondertr.
(attest. naar Hasselt) met Hendrina  van Gaten.

Uit dit huwelijk één dochter:
a. Beatr ix  Hepzdrina,  ged. te Hasselt 6 Jan. 1732,

begr. aldaar 16 Jan. 1800, huwde te Rouveen  26 April
1760 (0. te Sluis 17 April, van Hasselt naar Rouveen
geatt. 20 April): Hendrik  Christoffel  van Guldener,
zn. van Hartzcìg  Hendrik van Guldener en Cornelia
Wouters,  geb. te Namen, bij  zijn huwelijk vaandrig
in ‘t reg. dragonders van Schlippenbach sinds 24
April 1747, begr. te Hasselt 10 Febr. 1802.

80. Diederik Hendrik, die volgt IV B.
90. Joachim Jurrien, die volgt IV C.

100.

IV.

J o h a n n a  Beertruid,  ged. te Twello 29 Juli 1703,
[overl. 30 Aug. 17031.

A.
Johan Adriaan van Munnich, [geb. op ‘t Holthuijs
261, ged. te Twello 27 Febr. 1687, luit. in ‘t reg.
Oranje Gelderland 10 Dec. 1710, later kapitein,
[ o v e r l .  17681,  h u w d e  10 Corneiia  Paringet, b e g r .
te Wijhe 26 Sept. 1716 (,vrou  Noonnicks . , . .“).
Hij huwde 20 te Dinxperlo 11 April 1717 (0. te
Grave 27 Mrt.):  Qeertruid Henriette van Rohr,  dr.
van Qodfried Jacob van Rohr.  heer van Tennink-
huljsen, overl .  op
6 Aug. 1746.

‘t Wîjhendaal,  begr.  te Wijhe
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Voor het schoutengericht van Wijhe in dato 30 Oct. 1719
bekennen de Heer Jan Adriaan Punnik,  luitenant in het
regiment van den Heer brrgadier Weelderen en zun vrouw
Headrietta van Rhoer opgenomen te hebben van den Heer
Willem van Grootveld, 1. LJ. D.- en zijn vrouw Johanna van
Delden  de somma van 1400  car. gl., waarvoor ZU tot een
onderpand stellen hun huis en goed de Weihendal c.a.

Idem 25 Aug. 1736 bekennen de Hoopwelgeb. jofferen
Juliana Jacoba en Margrefa Sophia van Munninck  opgenomen
te hebben van haar Hoogwelgeb. broeder Jan Adriaan vas
Munninck toe We$jendal  en vrouw de somma van 40~  car. gl.,
waarvoor zU tot onderpand stellen een hypoth. obligatie groot
800 car. gl. ten laste van haar broeder Alert Jan Munnìnck
en vrouw, waarvoor laatstgenoemden 20 Dec. 1735 hebben
verbonden hun katerstede den Hulk. Blijkens marginale
aanteekening is deze hypoth. schuld 31 Oct.. 1738 aan Jan
Adriaan van Munnink en zijn vrouw Geertruid Henriefte
van Rohr atgelost.

Idem 7 Aue. 1756: de Hoogwelgeb. Heer Capitain Joan
Adriaan van Munnick neemt 1306  oar. gl. op van den Heer
philippus  van Arnhem en stelt tot onderpand het door hem
bewoonde Weijendal, alsmede de katerstede Dennenhoorns ot
Swarte Janstee, welke laatste hem op heden is gecedeerd.
Blijkens marginale aanteekening is deze hypotheek 31 Juli
1762 atgelost door de kinderen van wijlen den Hoogwelge-
boren Heer Jöan Adriaan van Munnick.

Uit het eerste huwelijk eén zoon:
10. Diederik A(driaan?),  geb. op ‘t Wijhendaal,  ged. te

Wijhe 28 Oct. 1714, begr. te Wijhe 23 Dec. 1716.
Uit het tweede huwelijk 3 kinderen:

20. Borchardina Johanna, geb. op ‘t Wijhendaal, ged.
te Wijhe 28 Aug. 1718, overl. op ‘t Wijhendaal,  begr.
te Wijhe  9 Febr. 1781, ongehuwd (,Jacoba(!)  Munks,
geweezen  fruele van het Weydendal . . . .“).

30. Jacob Hendrik, die volgt V.
40. Beatrix Anna Catharina, geb. op ‘t Wijhendaal,

ged. te Wijhe 28 Sept. 1721, overl. op ‘t Wijhen-
daal, begr. te Wìjhe 30 Jan. 1781, ongehuwd (,Ka-
triena Munks, fruele van het Weydendal . . . . .“).
Op de in alle steden en schoutambten van Overijssel in

1748 opgemaakte lijsten van ingezetenen met hunne inwonende
kinderen, dienstboden, enz., vindt men op die van het. schout-
ambt Wijhe vermeld: ,,de heer Capytein Jan Adryaan  Mun-
nich op Weidendal, 2 dochters Burgerdiena Johanna  en Jo-
hanna Beatrex,  1 zoon Jacob Hendrfik).  uresenti n de armele‘r.
1

V.

dienstbode Everdiena”.
\ ,.. \ II

Jacob Hendrik van Munnich, geb. op ‘t Wijhendaal,
ged. te Wijhe 7 Jan. 1720, sous luit. in ‘t reg.
Oranje Gelderland 1 Jan. 1747, luit. 1 Nov. 1.764,
kapitein 3 Jan. 1772, kleinburger van Deventer 26
Sept. 1790, overl. op ‘t Wijhendaal 16, begr. te
Wijho 1L) Dec. 1796, huwde te Neerbosch 16 Febr.
1 7 6 7  (0. te Nijmegen 30 Jan ): A n n a  Francina
HeGmans,  dr. van H e n d r i k  He6jmans  en H e l e n a
Qeertruida Porster, ged. te Nijmegen 13 Jan. 1737,
begr.  Zwolle 26 Oct. 1807 (Register van contentieuse
zaken, Schoutambt Wijhe).
ZU verzoeken voor het schoutengericht van Wühe 17 Nov.

1784 approbatie van een besloten mutueel testament., dat 20
Sept. 1797 werd geregistreerd. Uit dit testament, in ver-
band met de aangiften in het register van den 50en pen-
ning van 13 Febr. li97, blijkt, dat Jacob Hendrik van Mun-
nich  geen kinderen had nagelaten, dat het goed W ijhertdaal
c.a. benevens de katerstede Dennenboom was vererfd op zijn
neef Jan Aldert  van Munnich, kapitein van een compagnie



Op 21 Out. 1768 behandelen de Staten van Over&sel een
request van Hendrina Johanna Adriana van Broeckhuijserr,
wed. Jochem Jurrien van Munnich, waarin zQ mededeelt, d&
haar schoonbroeder Derk V~U Munnich door haar echtgenoot
en na diens overlijden door haar zelve gealimenteerd is ge-
worden, verzoekende, dat hem een jaarlijksch  onderhoud moge
geaccordeerd worden, daar zij zelve daartoe niet meer in staat
is. Het verzoek werd afgeslagen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1’. Jacob Hendrik, [geb . 231, ged. te Breda 29 Mrt.

1739, [overl. te Breda 12 Jan. 17401.
20. Jtrcob Hendrik, die volgt 11.

Geertruida Adriana. Eed. te Breda 16 Dec. 1743,3”.

V.

overl. 8, begr. te ‘Breda 12 Juli 1809, huwde te
Breda 26 April 1796 (0. 6 April): Adolf Rendrik
B,rousson,  wedr. van Sara Amelia de BOOG, zn. van
Dnniel Broussòn en Johanna Hendrika van den
Bergh,  ged. te Nijmegen 21 Febr. 1748, cornet in
‘t reg. de Famars  1 Sept. 1766, luit. reg. Hessen-
Philipsthal 31 Oct. 1774, bij zijn huwelijk gep.
majoor, overl. na 1811.

Jacob Hendrik Bettenham van Munnich, ged. te
Breda 18 A u g . 1740, onderluit. der artillerie 26
Dec. 1769, overl. 29 Juli, begr. te Breda 1 Aug.
1809, huwde te Breda 3 Juli 1774 (0. 14 Juni):
Adriana .7ohanna  Witte, dr. van Jacob \Vitte  en
Anthonia van Dam, ged. te Zwaluwe 28 Mrt. 1760,
[overl. te Dordrecht lY, begr. te Zwaluwe 23 Sept.
17761.  Hij huwde 20. te Breda 22 Juli 1779 (0. 1
Juli): Cornelia Margaretha Coets, dr. van Ds. Ja-
cobus Coets  en Anthonefta  valz  Doren,  geb. 11, ged.
te Sprundel 13 April 1766, overl. 23, begr. te
Breda 26 Juli 1796.
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infanterie in het tweede bataillon Oranje Gtelderland, terw
aan zün vrouw Anna Francina Heijmans  verviel de half-
scheid van de katerstede ‘t Hoogebeen en van een huisje en
wheere aan den dijk. Het Hoogebeen of Carremans was
blijkens .het, register van den 50’n penning van 7 E’ebr.  1792
door Jacob Hendrik Baron van Munnich voor 875 car. gl.
aangekocht van Hendrik Opberg en vrouw.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

B.
.lV. Diederik Hendrilt  van Munnich [geb. te Twello 11

Febr. 17001  (niet vermeld in het doopboek van
Twello), overluid te Wijhe 1’3,  begr. aldaar 30 Nov.
1770 l), huwde te Breda 17 Nov. 1737 (0. 17 Oct.):
_l.&a  clan  Andel, dr. van Johan Gerard van Andel,
notaris en procureur, en Geertruida Adriana Bet-
tenham,  geb. te Terheijden  24 Nov. 171.3, overl. 6,
begr. te Breda 8 Dec. 1780.

Uit het eerste huwelijk één dochter:
10. Dina Anthonia Willemina,  [geb. 41, ged. te Bourtange

7 April 1776, [overl. te Groningen 19 Juni 17761.
Uit het tweede huwelijk 8 kinderen:

20. een dood kind, [geb. 141,  begr. te Breda 17 April 1780.
30:een  dood kind, [geb. 111, begr. te Breda 16 April 1781.
40. Dina Geertruida Adriana, [geb. 241,  ged. te Breda

26 Aug. 1782, overl. te Rotterdam 28 Dec. 1814,
ongehuwd.

60. Antoon Jacobus Cornelius,  [geb. 31, ged. te Breda

1) Volgens het familieregister zou hij eerst in 1772  overleden sijn

4 Dec. 1783, overl. 28, begr. te ‘Breda 31 Oct.
1 8 0 3 ,  o n g e h u w d .

60.

70.

Derk Gerard Willem, [geb. 261,  ged. te Breda 28
Mrt. 1787, overl. 3, begr. te Breda 6 Sept. 1803.
Cornelia Catharina Johanna, [geb. 61, ged. te Breda
ti April 1789, overl. te Woerden 4 Nov. 1868,
huwde te  Schoonhoven 13 Sept.  1816:  Willem
Frederik Sloové,  zn.  van Jan Hendrik Stoové e n
M a r i a  Wirtk, geb. 14, ged. te Schoonhoven 16
Oct. 1797, bij zLjn  huwelijk goudsmidsknecht, overl.
te Woerden 27 Aug. 1861.

80. een dood kind, [geb. te Breda 16 Juli 17911.
90.  Janne Adriane,  [geb. 201,  ged. te B r e d a  24 Jan.

1793, [overl. 6 Juhi 17961.

C.
IV. Joachim Jurrien van Munnich tot Strijtr:een en

Veenhuijs, [geb. op Bonnenberg], ged. te Twello
22 Jan. 1702, overl. op ‘t Veenhuijs  20, begr. te
Twello 24 Sept. 1766, huwde 1”. (0. te Twello 24,
t e  V e n l o  3 1  A u g .  1 7 2 7 ) :  Annti Josiiza  Hncfort,
dr. van Alard Johan Eacfort tot Veenhuijs en Awla
Gerdelina van Grotenhuis, geb. op ‘t Veenhuijs,  ged.
(R.K.) te Duistervoorde 26 Mei 1703, overl. v6ór
13 April  1729.  Hij huwde 20. o ms treeks  1 7 6 3 :
Hendrina Johanna Adriana van Broeckhuijsen,  dr.
van Johan Otto van Broeckhuzjsen  en Maria Eli-
sabeth Opten Berge,  overl. te Kampen 22, begr. te
Twello 28 Oct. 1777. Zij hertr. 10 te Twello 31 Oct.
1768 (0. ld Oct.): Johan Frederik Ruhle van Lilien-
stern,  en 20. te Terwolde  13 Aug. 1773 (op att.
van Twello, Deventer en ‘fholen) : Isaac Godefridus
Franssen, wedr. van Hermanna Elisabeth Looff.
Krachtens het accoord van 23 Febr. 1728  (zie het artikel

van TilZ  hiervóór, kol. 202) was hg in het bezit gekomen
van het goed Strdtveen,  onder Wijhe gelegen.
Uit deze akte blgkt  tevens de naam zuner eerste vrouw
Anna Josina Hacfort, die echter het volgend jaar reeds was
overleden, blijkens een akte uit het Register van Vrijwillige
Zaken van het schout,ambt Raalte van 13 April 1729, waarbij
de Hoogwelgeb. Heer Jochem Jurrien Mtitinich  fot Stwjfveen
voor zich zelf en in kwrclitat  als vader en wettige voogd
over zun minderjarig kind bQ Anna Josina wan Hakwoort
in echte verwekt, mitsgaders als erfuiter en boedelhouder
van ziju overleden eheliefsten  nalatenschap tot betaling van
doodschulden en andere gemeene boedelschulden de somma

van 8otJ  car. gl. opneemt van juffer Cornelia van Markel,
waarvoor hij tot een speciaal onderpand stelt het goed Reu-
velt onder Raalte gelegen.

Joachim Jurrien van Mumzich  wordt 18 Nov. 1752 beleend
met het goed VeenhuUs,  gelegen onder Twello en leenroerig
aan de provincie OverUssel  l), als testamentaire erfgenaam
van Johanna Chrtititia  Hacfort tot Veenhui@, overluid te
Twello 30 Juni en begr. aldaar 4 Juli 1752.

Rlgkens het Register van Hypothecatiën op de leenen det
provincie Over@sel  in dato 27 April 1770 verklaren de
Hoogwelpeb.  Heer Wilt Hendrik van Broekhuisen en de Wel-
eerwaarde Heer Hem-.  van Wijhe, predikant te Wilp,  in
kwaliteit als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen
van wijlen den Hoogwelgeb. Heer Jochem Jurriem wan Mun-
nich,  heer tot ‘t Veenhuis  en Sbr@veen  bij deszelfs ehevrouw
Hendrina Johanna Adriana van Broekhuizen geprocre&ert.  met
name Hendrik Jan, Jan Aaldert  en Anna Josina van Mun-
nich,  opgenomen te hebben een som van 2000 car. gl., waar-

1) Zie Stichtschr, Gaasbeeksohe  en Over~jsselsché  leenen  gelegen
in Gelderland (uitgegeven door de Vereeqiging ,Gelre”).
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voor zU hebben verbonden het goed Veenhuis, verzoekende
hiervoor approbatie van den leenheer, hetgeen voor den tdd
van zes jaren wordt verleend.

Uit het eerste huwelijk éBn zoon:
10. Henricus  Joannes, ged. (R. K.) te Duistervoorde

31 Aug. 1727, overluid 13, begr. te Twello 19 Mrt.
1761, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk 6 kinderen:
20.. een dood kind, begr. te Twello 18 Sept. 17’63.
30. Hendrik Jan, geb. op ‘t Veenhuijs, ged. te Twello

29 Sept. 1’764, vaandrig in ‘t reg. Oranje Gelder-
land 7 Nov. 1772, luit. 7 Jan. 1777, kapitein 23
Aug. 1781, overl. te Deveuter  20, begr. te Twello
26 Febr. 1790, huwde te Hees 17 Mrt. 1782 (0. te
Nijmegen 3 Mrt.): Elisabeth Johanna Boorrees,  dr.
van Johannes Moorrees  en IVilhelmina  Catharina
Stock, ged. te Nijmegen 22 Mei 1767,  overl. te
Utrecht 1 Dec. 1822. Ztj hertr. te Nijmegen  12
Juli 1801 (0. 28 Juni): Petrus Isaiicus  de Eremery,
wedr.  van Anna Catharina van Thiel.
Hendrik Ja?1  van Munnich wordt, meerderjarig geworden,

10 Mei 1781 met lediger hand met het Veenhuijs beleend,
12 Febr. 1790 opnieuw.

Uit dit huwelijk één zoon:
a. Frederik Joost, ged. te Ngmegen  8 Juni 1783, begr.

aldaar 18 Jan. 1799.
Frederik Joost wan Munnich wordt 17 Mrt. 1791 met het,

Veenhnijs  beleend, ten name van zijn oom Jan Aldert van
Munnich. Het VeenhuUs  wordt 22 Aug. 1792 aan Ernestus
Jodocus Rudolphus  van Grotenhuis  verkocht en de verkoop
24 Febr. 1793 geapprobeerd.

40. Herman Wichmoed, geb. op ‘t Veenhuijs, ged. te
Twello 31 Aug. 1766, overl. op ‘t Veenhuijs 4,
begr.  te Twello 11 Mrt.  1766.

60. Anna Josina, geb op ‘t Veenhuijs, ged. te Twello
26 Mei 1763, wordt vermeld in de onder C 1 mede-
gedeelde approbatie van 27 April 1770.

60. Jan Alert, die volgt V.

V. Jan Alert  (of Aldert)  van Munn.ich, geb. op ‘t
Veenhuijs, ged. te Twello 2 Sept. 1764, kleinburger
van Deventer 8 April 1789, vaandrig in ‘t reg.
Oranje Gelderland 16 Mrt. 1780, kapitein in ‘t reg.
Oranje Gelderland 31 Mei 1783, later in ‘t 38
bataillon Bataafsche  jagers, later in ‘t 2e reg. in-
fanterie van linie, later in ‘t 12EP reg. infanterie,
overl., te Magdeburg 26 Aug. 1813, huwde te
‘s-Hertogenbosch 20 Dec. 1784 (0. 2 Dec.): Agatha
Qeertruida Ackersdz$ck,  dr. van Willem Cornelis
Ackersdzjck  en Anna Francken, geb. 26, ged. te
‘s-Hertogenbosch 28 Aug. 1763, overl. te Lochem
13 Dec. 1818.
N J. A. van Broeckhuijsen  douairière J. J. van Munnich

geeft 6 Sept. 1767 aan den advocaat T. W. van Marie
volmacht om te verzoeken confirmatie van de tugt en het
vruchtgebruik als haar op 20 Sept. 1766 overleden echtgenoot,
bU  huwlUksche  voorwaarden en daarop gevolgde testamentaire
dispositie van 19 Sept. 1766 haar gegeven en gemaakt heeft
van het huis Veenhu@,  leenhoorig aan Over@sel,  de Veen-
huuser tienden, grof en smal, leenhoorig aan het huis Bronck-
horst, alsmede het Gronte Strijtveen in het kerspel Wijhe,
buurschap Hengevelde, leenhoorig aan den Kattenwinkel of
Kattenvoorde, en om tevens te verzoeken als hulder van
Jonker Hendrik Jan van Munnich beleend te mogen worden

0 .
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0.
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0
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met het VeeuhuUs  en de voorschreven tienden en namens
Jonker Jan AeZdert  van Munnich, beide des comparantes
minderjarige zonen, met het Groote Strijtveen. De beleening
met het Veenhuus  volgde daarop 9 Oct. Iï6ï.

Blijkens bovenstaande leenvolmacht wordt Jan Aldert
van Munnich met het Strijtveen beleend. Hu erft het Wij-
hendaal van z@ in 1796  overleden neet Jacob Hendrik van
Munnich, evenals het goed Hedmerik, eveneens onder W&he
gelegen en leenhoorig aan Overijssel, waarmee hij 22 Nov.
1797 wordt beleend.

Voor het schoutengericht van WUhe  in dato den 25en  van
Bloeimaand 1809 verhypothekeeren de Heer Jan Allert wan
Munnich en zun vrouw Agatha Geertruij  Ackwsd~k  voor een
schuld van 1599 car. gl. het halve Rouweleind, gelegen
achter den Weidendal. Deze som is opgenomen van J. J.
Schmauss  en J, Sterke  in kwaliteit als executeuren van het
testament. van wijlen Mevrouw de wed. Macdonald.  De
rkte is door den schout en beide comparanten gezegeld )
?n geteekend.

Voor den vrederechter in het kanton Raalte compareerde
10 Febr. 1815 Agatha Geertruid Ackersd$k,  douarière van
wijlen den kapitein Jan Aldert van Munnich, overleden te
Maagdenburg den 25 Aug. 1813, als moeder en wetrige voog-
desse over hare drie minderjarige kinderen Jochem Jurrien
Pieter, Anna en Anna Josina van Münnich, zeggende tegen
heden te hebben verzocht een familieraad te doen bijeenkomen
tot het benoemen van een toezienden voogd over hare minder-
jarige kinderen, verzoekende tevens kwalificatie tot verwer-
ping van de nalatenschap’ van wijlen haar man op hunne
minderjarige kinderen vervallen, daar deze nalatenschap zeer
met, schulden is bezwaard, welke kwalificatie en authorisatie
wordt verleend en tot, toeziende voogd benoemd de Heer Jan
van de PolZ, lid van Gedep.  Staten. De familieraad bestond
uit Arnold Frans Jacob baron SZoet,  aanqehuwde broeder en
vgf andere comparanten, ,,goede vrinden” van bovengemelde
minderjarigen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:
Henrietta Anna Adriana, ged. te ‘s-Hertogenbosch
26 Dec. 1786, overl. te Lochem 13 Aug. 1828,  huwde
te Deventer 23 Sept. 1810 (0. 8 Sept.): Beorge
Carel  Imach Willem de \I olff,  zn. van Dr. Willem
François de Wolff en Amelia Louisa Alettu Falck,
geb. 10, ged. te Lochem 16 Aug. 1784, 2” luit.
le reg. dragonders 28 Juni 1806, later ritmeester
in ‘t 110 reg. hussaren, overl. op Oolde (gem. Laren)
26 Oct. 1826.
Willem Cornelis, ged. te ‘s-Hertogenbosch 7 Sept.
1787, 20 luit. 29 reg. infanterie van linie 28 Juni
1806, blijkbaar overl. vóór 30 Juni 1816 (zie het
slot), ongehuwd.
Jacoba Hendrika  Anna, geb. 4, ged. te ‘s-Herto-
genbosch 6 Febr. 1790, overl. te Enschede 21 Jan.
1867, huwde te Holten 30 Jan. 1811 (0. 12 Jan.):
Arnold Frans Jacob baron Sloet vau  Lindenhorst,
zn. van Mr. Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst
en Margaretha Rudolphina Johawrc  Weerts,  ged.
te Deventer 21 Oct. 1790, ontvanger der belas-
tingen, overl. te Glanerbrug 19 Aug. 18%.
Jochem Jurrien  Peter, ged. te Deventer 13 Mei 1792,
begr. te Nijmegen 28 Dec. 1796.
Jochem Jurrielz Peter, geb. op Wijhezicht 3, ged.
te Wijhe 10 Juli 1796, is 30 Juni 1816 nog in leven.

1) Het zegel van den echtgenoot is het eenige  zegel z)an  M~nnich,
rt wij zijn tegengekomen. Het vertoont in een (niet geruit,) schild
n staanden monnik met een rozekrans in de handen. Helmt.: een
tkomende monnik, aan weerszijden vergezeld van 3 lansen met
tantjes.  (Kleuren niet aangegeven,)
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Anna, geb. op Wijhendaal 28 Mrt., ged. te Wijhe
6 April 1801, overl. te Lochem 2 Nov. 1834, huwde
te Lochem 7 Nov. 1828: B-iedrich  Ludwig Her-
manni,  z n . v a n  Johann  Hermanrli  e n  Curoline
Roeder, geb.  te  Mill ingen (Pr.)  30 Mei 1802, bij
zijn huwelgk  goudsmid te Lochem, afgeschreven
naar Anholt  (Pr.) Aug.  1852.
Johanna Josina, geb. op Wijhendaal 23, ged. te
Wijhe 27 Mrt. 1803, huwde te Lochem 2ti Sept.
1829:  Engel Dekker, zn. van Adriaan Dekker e n
Francina Wilhelmitla  van der M~jh, geb .  t e  Ro t -
terdam, bij zijn huwelijk apotheker te Zalt-Bommel
en ‘14 jaar oud.
Ter griffie van de rechtbank van eersten aanleg te De-

venter verschijnen 13 Mrt. 1815  Jan van de Poll, als ge-
maGhtiade van vrouwe Agatha Geertruid  Ackersd$k,  wede.
Jan Aldert valE Munnich, zoo voor haar zelve als in kwaliteit
van voogdesse over hare drie minderjarige kinderen en mede
als gevolmachtigde van den heer George  Gare1 Iman Willem
de Wolf, kapitein, en Henriefta Anna Adriana van Munnich,
ehelieden, wonende te Arnhem (beide volmachten in het re-
gititer geanuecteerd), benevens de heer Arnold  Frans Jacob
Sleet.  particulier en deszelfs  huisvrouw Jacoba Johanna van
Nunnich, wonende te Deventer, allen geassisteerd door hun
procureur Mr. W. H. Vijfhuis  en verklaren afstand te doen
van de nalafensuhap van wijlen den heer Jan Aldert van
Munnich, in leven kapitein in Franschen dienst. (Register
van akten van aanvaarding en verwerping van erfenissen,
1812-1838).

Den 1 F> ,Juli  18 15 voor Gerhard  Willem Jacobson G.J.zn., nota-
ris te WUhe,  geeft Hendrilcus  Kattewinkel, bouwman te Wijhe,
hg vonnis van de recdhtbank  te Deventer van 13 (lees 10)
Mei te voren benoemd tot curat,or van de verworpen nala-
tenschap van wdIen den heer Jan Aldert van ïl+%nnich,  een
verklaring af omtrent den staat van dien boedel.

Aan de rechtbank van eersten aanleg te Deventer ver-
zoeken Arnold Frans Jacob Sloet en Karel de Wolf autho-
risatie tot publieken verkoop van het goed Wijhendal, de
katerstede het Hoogeheen en twee huisjes onder é6n dak,
alle in de gemeente WUhe  gelegen, welke zij met hunne
echtgenooten en derzelver minderjarige broeder en zusters
(allen met name genoemd - vergelijk de voorgaande akten)
in gemeenschap bezitten. Op het ongedateerde request is de
beschikking van den president van 311 Juni 1816 en de con-
clusie van den officier van 1 *Juli 1816 aanpeteekend. Bu
vonnis vau 31 Juli 1816  verstond de rechtbank,  dat de ver-
knnpinc door notaris G. W. Jucobson ten overstaan van den
vrederrcht,er in het kanton R;t;tlte zou worden gehouden
(Zie n” 34 van het, register, getiteld: .TuPemens  d’hnmolo-
gation en anderen op request, 1813--1819). De finale ver-
koopinp had 19 Oct. 1816 plaats (zie Overijss.  Courant
8 Oct. 1816)  en de finale toewijzing 2 Nov. 1816 (repertorium
notaris G. W. Jacobson).

Uit laatstgenoemd request i.v.m. de voorgaande akten
blijkt, dat het Wiihendal  c.a. reeds vóór den dood van
Jan Aldert van Munnich  in het bezit van zijne kinderen
was gekomen. Aangezien onder deze kinderen niet de
onder 2” genoemde Willem Cornelis wordt genoemd, is
het meer dan waarschijnlijk, dat hij tevoren reeds was
overleden.

Van den laatsten mannelijken afstammeling, den onder
66 genoemden Joch.em  Jurrien Peter van Munnich, i s
het niet gelukt, nadere gegevens te vinden.
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Nogmaals: eenige historisch-merkwaardige
documenten aangaande de herkomst der familie

Boreel,
door H. V A N  MALSEN.

Eene  kritische beschouwing der door mij onder boven-
staand opschrift medegedeelde documenten heeft den
Redacteur van het Maandblad, hetwelk mij gastvrijheid
verleende, overtuigd, dat op het midden der 178 eeuw
de familie Boreel slachtoffer geworden is van geweten-
looze oorkondenvervalschers.

Tegen deze overtuiging schant niet veel te kunnen
worden ingebracht. Ik zou dan ook geen oogenblik a a r -
zelen, om de argumentatie op het erkend gezag van
mijn bestrijder te aanvaarden, ware het niet, dat de
begeleidende historische gebeurtenissen met de onder-
stelde valschheid mij te zeer in tegenspraak lijken te
zijn. Het merkwaardige feit doet zich immers voor, dat
niet slechts Boreel, doch ook des Konings Kanselier,
ook de Koning zelf, òf slachtoffer, òf bij de verva,lsohing
betrokken is geweest.

Vooraf echter eenige opmerkingen.
In z i jn  be toog  wekt  de  Heer  Valck Lucassen d e n

indruk, alsof de gezant, door ,naast het  staatsbelang
ook dat zijner familie te dienen”, iets laakbaars (al-
thans naar onze tegenwoordige begrippen) heeft gedaan.
Mijn hooggeachte bestrijder zoekt daarvoor verontschul-
diging in de toenmalige opvattingen. Maar is in dit
geval voor verontschuldiging wel reden? Zelfs in onzen
tijd zal men van iemand, die gezant is en zijn geheel0
leven elders doorbrengt, toch niet vergen, dat hij zijn
eigen belangen nu maar aan kant zet, of dat door hem
geen gepast gebruik zal worden gemaakt van de door
hem verworven relaties?

Evenzoo  ware wellicht de opmerking overbodig, dat
,weinigen”  (bedoeld is onder hen die zich voor het
onderwerp interesseeren) bekend zullen zijn met de af-
stamming der familie Boreel uit Barcelona. Volledig-
heidshalve dient aan deze opmerking te worden toege-
voegd: uitgezonderd degenen  die Kok gelezen hebben.
Want in diens algemeen bekend woordenboek (of i s
dit soms ook een ouvrag;e  peu estimé) wordt van die
afstamming, met aanhaling van auteurs en met een
beroep op de revisie van het Hof van Holland, ten jare
1662, m e l d i n g  g e m a a k t .

Ten  slotte  meen ik niet te veel te hebben gezegd
met het uiten der onderstelling,  dat uit deze documenten
iets te leeren  valt. Zijnerz$ds heeft de Heer V. L. eruit
geleerd, wat een ander bestrijden, of anders uitleggen
kan.

Het zal dan als een uitgemaakte zaak moeten worden
beschouwd, dat de door mij medegedeelde stukken fal-
sificaties zijn. Vervalschingen des te opmerkelijker, om-
dat daarbij eene gequalificeerde grootheid betrokken is,
namelijk Muysson, een voornaam personage, ongenaak-
baar, zooals men gelooven mag, want hìj was koninklijk
hooggeplaatst.

Hoe moeten wij ons nu de omstandigheden, waar-
onder een en ander heeft plaats gehad, voorstellen?

Buiten voorkennis des Konings zal Muysson stellig
ten dezen niet gehandeld hebben, althans wanneer hij
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te goeder trouw is geweest. Boreel was net zeventig,
een leeftijd om oud te worden. - Kom, zal de Koning
hebben gedacht, in een gemoedelijk oogenblik: hij be-
geert kasteelen ; laat ons vast voor de fundamenten
zorgen !

Wat Boreel betreft ,  deze had een opwekking wel
nood&, want blijkens de correspondentie met zijn zoon
Jacob was hij te dier tijde er miserabel aan toe. Col-
bert nam jegens hem een even zure houding aan als
voordien Mazarin. De Wicquefort was aan het stoken
zooals Aerssen vroeger. Daar zat hij nu, weduwnaar,
lijdende aan het graveel en onder de tegenwerking van
een man, die hem de koortsen op het lijf joeg. Wanneer
hg zich moest voortbewegen, dan geschiedde dit het
minst pijnlijk te voet; maar in Parijs was het niet de-
cent om te loopen, zoodat hij zich moest onderwerpen
aan de ondragelijkste kwellingen in een schokkende
chais of draagstoel. De toenmalige voertuigen, de toen-
malige bestrating, de toenmalige menschen, het toen-
malige decorum, - alles deed hem even zeer. ,,Wilde
Godt”, zoo schreef z\jn zoon in wanhoop, ,dat U w e
Exc. in een plaetse  was , daer men geen difficulteyt
maeckt, te voeth wttegaen.”

Aangenaam was, het voor hem dus in Parijs aller-
minst. Het laat zich daarom gereedelijk  verklaren, dat
de Koning door ontferming bewogen, zijn vijand heeft
lief gekregen als zichzelf.

Maar toch glimlachte de Koning.
Immers het ging hier om kasteelen in Spanje! En

voor welk bezit laat zich in Frankrijk eenvoudiger de
grondslagen leggen dan voor soortgelijk bezit?

Of moet de Koning ten dezen buiten quaestie worden
gesteld? Moet men, in den gedachtengang van mijn
bestrijder, het zich aldus voorstellen, dat niet door den
Koning den gezant een rad voor de oogen is gedraaid,
maar dat Muysson alleen de schuldige is? Muysson
speelde dan een gevaarlijk spelletje; want de door hem
onderteekende stukken zouden moeten worden overgelegd
aan den Koning, om dezen de rechtmatigheid der aan-
spraken van Boreel op goed van Zijne Majesteit  te
bewijzen.

En nu moet het mij toch van het hart, dat ik dien
goeden Lodewijk XIV een hals vind, dat het hem geen
oogenblik door het hoofd is gegaan om te denken: hoor
eens, die mooie documenten van den gezant der Repu-
bliek lijken mij te mooi (iets waaraan de Heer V. L.
dadelijk heeft gedacht); daarvoor laat ik geen Spaansche
vlieg los. Het is waar: Bareel  heeft in Spanje niets
gekregen. Daarvoor zal Colbert wel hebben gezorgd!
Maar waarom hoort men dan in de gesobiedenis niet
van een proces-Muysson, zooals men het  proces-De
Launay kent? De zaak waar het hier over ging, was
een proces waard. Is het den Koning niet mogen ge-
lukken, de valschheid der documenten aan te toonen,
en daarmede  zijn Kanselier te ontmaskeren? Het ligt
toch zoo voor de hand om te gelooven, dat zijn raad-
gevers zich met het oorspronkelijke dépôt in verbinding
zullen hebben gesteld. Wat daarop gevolgd moet zijn
is duidelijk. Onduidelijk is alleen, dat desalniettemin
het Hof van Holland de brieven en stukken heeft ge-
revideerd.

De Koning zal hebben gedacht misschien: die mooie
perkamenten  zlJn geen schuldbekentenis,  maar zijn
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Spaansche familie mag hij  hebben. Maar dan moet
daarachter toch een zekere toegenegenheid jegens den
gezant hebben gewerkt.

Hiermede echter zijn de feiten in tegenspraak. Want
juist in de maand, toen Muysson de stukken aan den
gezant ter hand stelde, was de Koning verschrikkelgk
boos op Boreel. De maand daarop, den 8sten Februari
1662, deelde Willems zoon, Jacob, zijn vader mede, dat
hem ter oore is gekomen, dat de Koning ten zeerste
gebelgd was op zijn vader, wijl deze niets anders heette
te doen dan kwaadspreken over Zijne Majesteit. Uit
toegenegenheid kan dus de Koning kwalijk hebben ge-
handeld. En ook zou de goede verstandhouding tot de
Republiek door eene teleurstelling van den gezant niet
in het minst gevaar loopen,  zoodat men ook al vanuit
dát standpunt niet verklaren kan, om welke reden de
Koning den gezant in het ootje zou hebben willen nemen.

Hoe men de zaak ook draaie of keere: er blijft iets
duisters in de bewering, dat Boreels papieren valsch
waren. Volgens mijn bestrijder is door des ambassadeurs
vrij jeugdigen zoon wat al te hard van den toren ge-
blazen, toen hij met dezelfde opgewondenheid, waar-
mede men kasteelen in Spanje pleegt te bouwen, zich
illusies maakte omtrent verwantschap der familie Bo-
ree1 met Spaansche hidalgo’s uit overoude tijden. Op
zichzelf kan het geen bevreemding wekken, dat het
uitzicht op een markiezaat een jongen man opgewonden
maakt.  Met allen eerbied voor den Hofmeester van
Willem 111 gesproken, is in de correspondentie met
zijn vader niets zoo beminnelijk als de infantiele drang
naar de grootheid van morgen, als wanneer het ver-
langen  van  vandaag  za l  zijn gesti ld.  Maar dat  zijn
slechts bij tonen, door welke men de aandacht van de
hoofdzaak niet moet laten afdwalen. En nu betreft
deze in mijne  mededeelingen de vraag: of men a priori
alle waarde ontzeggen mag aan eene vanwege den
kanselier des Konings afgegeven verklaring, op geen
anderen grond dan deze: dat de voorgezette spijzen
te smakelijk zijn. De verleidelijkheid, zegt men, ligt er
te dik op. Dat testament van 1397 vooral is zacht als
een kinderhuidje, en verteerbaar als  een oester .  Pa
wordt erin genoemd en Ma; Grootpapa en Grootmama,
benevens het  nakroost ,  - een eeuw van duisternis
wordt opgelicht als een openbaring, waarvan een stra-
lenbundel door onze onkunde heendringt, kleurrijk als
het goud van glanzende appels.

Muysson moet, als hij geen falsaris, doch te goeder
trouw is geweest, hebben gesmuld van dezen mediae-
vistischen schotel.

Nochtans : hij heeft geteekend.
Vrage : waarom ?
Hoe moet men zich den gang van zaken indenken?

Boreel stond niet  zoo in de pas, dat hem van harte
hulp geboden werd bij  zijne  strevingen, om te behooren
tot de rijksten, de rekkelijksten en de aanzienl[j.ksten.
Hij verschilde in zijn inzichten in de buiten- en binnen-
landsche politiek te zeer van den Raadpensionaris, dan
dat men terwille van dezen gedacht heeft, den ambes-
sadeur een genoegen te doen. Als hier sprake is geweest
van oplichterij, dan moet het onaannemelijke worden
aangenomen, d a t  M u y s s o n m e d e  a a n d e e l  h a d  i n
he t  bedrog ,  onaannemel i jk  zeg  ik :  omdat  ik  n i e t
begrijpen kan, dat. hij aan zulk doorzichtig spel, en
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aan de al te groote kansen om te worden ontmaskerd,
@in positie zal hebben gewaagd. De mogelijkheid kan
natuurlijk niet worden ontkend. Maar de onwaarschijn-
lijkheid is grooter,  wijl het hier een actie gold tegen
den Koning. En zoolang de falsificatie onwaarschijn-
lijk moet worden geaoht, zoolang kan men de stukken
onder voorbehoud aanvaarden, doch ze verwerpen, daar-
voor lijkt wel overtuigender bestri jding noodig,  dan
die des heeren  Valck Lucassen.

Dat voorbehoud ligt achter de schermen der historie,
waar zich iets heeft  afgespeeld,  dat door den gang
der geschiedenis moet kunnen worden begrepen. Maar
waar deze laatste zoo falikant ingaat tegen handhaving
van de onderstelling der valschheid, ja met de logiek
der feiten lijkt te spotten, (immers de schuldenaar, de
Koning, laat aan zijn schuldeischer,  den gezant,  ter
hand stellen, wat deze ter verdediging van zijn a a n -
spraken noodig heeft) vraag ik met gepaste besoheiden-
heid : is het wel zeker, dat mijn bestrijder het pleit ten
dezen gewonnen heeft? De dramatis personae hebben
dunkt mij recht op grondiger bewijsvoering, dan de
b l o o t e  mededeeling:  ze  zu l len  wel  enz .

Wij hebben den heer van Malsen  gaarne in de ge-
legenheid gesteld, zijn standpunt ten aanzien van de
,historisch-merkwaardige  d o c u m e n t e n  a a n g a a n d e  d e
herkomst der familie Boreel” hierboven nader uiteen
te zetten. Dat wij ons ook met zijue b e s c h o u w i n g e n
zouden  kunnen  vereenigen,  zal  wel niemand hebben
verwacht, die - beter dan onze geachte opponent zelf
gedaan heeft - van hetgeen wij over deze zaak schreven
heeft kennis genomen.

Allereerst zullen wij met een enkel woord de op-
merkingen beantwoorden, die de heer van Malsen aan
zijn eigenlijk betoog doet voorafgaan.

Zeer terecht heeft onze bestrijder zelf ingezien, dat wij
den persoon van den ambassadeur Boreel, aan wiens
verdiensten wij niet gaarne iets te kort zouden willen
doen, buiten spel lieten, toen wij het dienstbaar maken
zijner hooge en verantwoordelijke positie aan de be-
hartiging  zijner particuliere belangen als een uit een
cultuur-historisch oogpunt interessant - zij het ook
niet goed te keuren - verschijnsel signaleerden. Onze
opponent kan echter in deze vermenging van het.erogene
belangen ook naar de tegenwoordige begrippen niets
vinden, dat recht zou geven tot critiek. Dit nu is een
quaestie van politieke ethiek, waarover niet te twisten
valt. Maar - vragen wì~ - ligt niet reeds in het feit,
dat Boreel - blijkens zijn eigen verklaring *) - ge-
noodzaakt was om, teneinde het succes zijner privé-
aangelegenheden niet te compromitteeren, Mazarin naar
de oogen  te zieo, het gevaar besloten, dat hij hierdoor
tegenover de Fransohe regeering  niet meer over die
onafhankelijkheid beschikte, welke hij bij de behartiging
van het hem toevertrouwde landsbelang zoo zeer van
noode  had? Van een zelfden  gedachtengang is ook onze
Grondwetgever uitgegaan, toen hij het aannemen van
vreemden adeldom door Nederlanders kortweg verbood
eu hiermede een einde ma,akte  aan een vorm van buiten-
laodsch gunstbetoon, waaraan voordien tal van Neder-
landsche geslachten hun adel te danken hadden.

1) Zie de noot in kolöm 251 van dezen jaargang.
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De heer van Malsen  trekt  verder de opportunitei t .
n twijfel van onze opmerking, dat slechts ,,weinigen”
>ekend  geweest zullen zijn met de gepretendeerde af-
stamming der familie Boreel uit de graven van Bar-
:elona.  Hij beroept zich hierbij op het ,,algemeen bekende
woordenboek” van Kok en stelt ons de vraag of dit
soms ook een ,ouvrage  peu estimé”  is. Helaas moeten
wij hierop - althans wat het genealogisch gedeelte
van  d i t  werk  aangaa t - bevestigend antwoorden.
Hoezeer deze schrijver bij het ‘opnemen zijner geslachts-
Igsten van critisohen zin gespeend was, blijkt juist uit
liens  artikel Bareel,  alwaar,  met miskenning van de
meest elementaire kennis van de geschiedenis der oude
Europeesche vorstenhuizen, niet alleen a0 graven van
Barcelona en koningen van Arragon, maar ook de oude
hertogen van Bourgondië en de koningen van Portugal
tot de agnaten van den huize’Boree1  gerekend worden.
Onder deze omstandigheden behoeft het den heer van
Malsen  niet te verwonderen, dat Kok, op wien hij zich
met voorliefde beroept, door ernstige beoefenaars der
geslachtkunde slechts zelden en dan nog onder groot
voorbehoud geraadpleegd wordt.

Onze geachte bestrijder vangt zijn eigenlijk betoog
aan met de conclusie, waartoe eene  aandachtige be-
schouwing der door hem , gepubliceerde documenten
ons had gevoerd, onjuist weer te geven. ,Het zal dan
als een uitgemaakte zaak moeten worden beschouwd -
schrijft bij - dat de door mij medegedeelde stukken
falsificaties zijn.” Dit nu hebben wij - zooals onze
lezers zich zullen herinneren - niet gezegd. Het feit
dat alle origineel0 acten, die op de a fs tamming u i t
Barcelona betrekking zouden hebben gehad, ontbreken
en bijgevolg aan een onderzoek’ door deskundigen ont-
trokken zijn,  gaf ous geen vrijheid hieromtrent een
positief oordeel uit te spreken. Wij gaven slechts uiting
aan onze vrees, dat de familie Boreel het slachtoffer
geworden was van gewetenlooze  oorkondenvervalschers
en dit aan de hand van een reeks onderling samen-
hangende argumenten. Deze laatste waren geenszins in
dien vagen en veronderstellenden vorm gegoten, waar-
van de heer v. M. ons blijkens de slotwoorden van zijn
artikel een verwijt maakt, maar integendeel zeer positief
gesteld, zoodat zij ook eene  categorische bestri jding
d e d e n  v e r w a c h t e n .  I

Nu mag het wel zeer merkwaardig heeten,  dat onze
geachte opponent er blijkbaar uit tactische overwegingen
de voorkeur aan gegeven heeft  al  deze argumenten
uit den weg te gaan, op Qén enkele na, die hij uit zijn
verband rukt om er dan de volle kracht zijner rhe-
torisohe gaven tegen in ,het geweer te brengen. H,ij
resumeert toch de door ons geleverde critiek in de vraag,
,of men a priori l) alle waarde ontzeggen mag aan
eene  va,nwege  den kanselier des Konings afgegeven
v e r k l a r i n g ,  o p  g e e n  a n d e r e n  grondl) dan  deze :
dat de voorgezette spijzen te smakelijk zijn”. Ten eerste
komen wij op tegen de volkomen ongemotiveerde uit-
spraak als zouden wij ons oordeel a priori hebben ge-
vormd,  en  in  a0 tweed0 p laa t s  moe ten  wij e r t e g e n
protesteeren, dat de heer van Malsen,  teneinde zijne
redeneering  gereeder  ingang te doen vinden, onze ar-

1) Spatieering van ons.
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gumentatie op eene  zoo bedenkelijke wijze kortwiekt.
Want indien de zeer zeker ongewone opeenstapeling

van gegevens, die in eeu tweetal acten eene  verbinding
tusschen Vlaanderen en Barcelona via Bourgondië tot
stand brengt, een vermoeden van valschheid bij ons
wakker riep, dan geschiedde zulks in verband met eene
reeks van andere overwegingen, als: ’

1’. dat de aanhechting van de Boreel’s aan het ge-
slacht der graven van Barcelona, waarvan in den hrief
van Johan Boreel aan zijn vader, den gezant, sprake
is, als volstrekt onbewezen en in strijd met de geschied-
kundige waarheid dient te worden verworpen. Wij heb-
ben d’it destijds in den breede  gemotiveerd en nu maakt
het wel een zonderlingen indruk dat de heer van Malsen
dit  punt,  dat  voor de pretenties van Willem Bareel
toch van primair belang geacht mag worden, in zijn
verweer geen woord waardig keurt en slechts zijn volle
aandacht concentreert op de door ~Nuysson geteekende
copie.

20 dat ook het huwelijk met de nerfdochter,’ v a n
Bourgondië, waardoor de vestiging in genoemd her-
togdom zou kunnen worden verklaard, op phantasie
berust.

30 dat in de documenten in quaestie alle Borel’s als
edellieden paraisseeren, wat met den staat der latere
Boree1(s, vóór  de  hun  door  de  Eogelsche kouingen
verleende onderscheidingen, niet overeenkomt.

40 dat geen der in die acten genoemde personen,
behalven  Ruffelaert. de laatste in de reeks, en diens
vrouw, voor zoover  bekend in authentieke bronnen
worden aangetrofien.

60 dat aan verscheidene der in die acten genoemde
personen voornamen worden toegekend, die aan de
authentiek vaststaande Boreel’s  geheel vreemd waren,
maar daarentegen bij  uitstek kenmerkend zijn voor
het geslacht der graven van Barcelona en dat, terwijl
voor een afstamming uit dit huis - zooals wij zagen -
geen schaduw van bewijs aanwezig is.

Al deze argumenten, welke in hun onderlingen sa-
menhang tot het vermoeden der valschheid leidden,
worden door onzen bestrijder genegeerd.

Wij hebben hierboven aangetoond op welke punten
onze geachte opponent gezwegen heeft, terwiji hij had
moeten spreken. Thans zullen wij ,de begeleidende his-
torische gebeurtenissen” eens nagaan, op grond waar-
van hij de echtheid der documenten in quaestie meent
te kunnen bepleiten. Hierbij  nu valt  het  op,  dat  de
heer van Malsen,  die er óns een verwijt  van maakt
ons slechts tot  bloote veronderstell ingen te hebben
bepaald, zelf - en dit nog wel met een beroep op de
geschiedenis - aan zijn verbeeldingskracht den vrijen
teugel laat, zonder er zelfs voor te waken, dat hij met
zichzelf niet in tegenspraak komt.

De heer van Malsen  gaat uit van de onjuiste pre-
misse, dat de onderteekening der bewuste copie door
Muysson als eene  officieele  erkenning van de echtheid
der, origineelen dient te worden opgevat, welke met
voorkennis des Konings moet hebben plaats gehad.
Hij beschouwt dit document zelfs als een bewijsstuk
dat door den schuldenaar, den Koning, aan zijn schuld-
eischer, den gezant, werd ter hand gesteld om te dienen
bij een tegen hemzelf ingestelde actie. De rol, hier

door onzen opponent aan Lodewijk XIV toegedacht, is
zeker sympathiek en doet aan den rechtvaardigheidszin
van dezen Eerstgeboren Zoon der Kerk alle eer aan,
en dit te meer, wanneer men leest hoe Z. M. juist in
dien tijd zeer vertoornd was op Bareel,  dien hij van
kwaadsprekerij verdacht en dien hij zeker niet behoefde
;e sparen uit vrees hiermede anders in Den Haag kwaad
vloed te zetten. Men is dan ook geneigd zich af te vragen,
>t een met zooveel rechtvaardigheidszin bezielde vorst
aan den gezant niet het zoo begeerde grondgebied zou

1lebben afgestaan, wanneer hij diens aanspraken recht-
natig had geacht!

Wij gewaagden hierboven reeds van de onjuiste pre-
1misse, dat in de onderteekening van Muysson eene  er-
kenning van de authenticiteit der oorspronkelijke stukken
diende te worden gezien. Uit de door laatstgenoemde boven
zijn handteekening  geplaatste verklaring bl[jkt toch ten
duidelijkste, dat hij er zich toe bepaald heeft de afschriften
met de origineele stukken, die in het bezit van Bareel
waren en bleven, te collationeeren, zonder zich verder
over de echtheid dier laatste uit te laten. Deze verkla-
ring van Muysson, die geen kanselier des Konings
was - zooals de heer v. M. schijnt te meenen  -, maar
s l e c h t s  e e n  d e r  hoogere  ambtena.ren van de zoogen.
Chance l le r i e  du  Palais,  behoeft in geenen  deele ten
gunste  van de juistheid van den materieelen inhoud
der gecollationeerde stukken te prejudicieerenl).  Hoe
de beoordeeling van dien inhoud door de competente
autoriteiten is uitgevallen, ware misschien uit het stof
der Fransche archieven op te diepen. Het eenige wat
wij ter dier zake met zekerheid weten, is dat de stappen
van den ambassadeur niet met welslagen werden be-
kroond, waarvoor men zonder meer niet  alleen de

Intusschen ontwikkelt de heer van Malsen elders in zijn
1x%oog weer een ander beeld van den Zonnekoning,
waarbij hij slechts medelijden met den door ziekte en
Legenwerking  geplaagden grijsaard als motief voor de
erkenning  van diens rechten aanvoert. Maar ook dit
Deeld, waarbij wij met een gemoedelijken Lodewijk XIV

1rennis maken, die zijn vijand meer lief heeft dan zich-
self, wordt spoedig verdreven om weer plaats te maken
Iroor een ander, dat ons ditmaal een boosaardig glim-

1.achenden  Lodewijk vertoont, die den argeloozen ge-
cant met machiavellistische dubbelhartigheid een rad
loor de oogen  draait en den heer van Malsen  een wel-
Icome gelegenheid biedt tot het plaatsen van een bon
not: de Koning zou bij  zijne welwillende houding
:egenover  Bareel  he imel i jk  gedach t  hebben ,  da t  he t
joch maar ging om ,, kasteelen in Spanje”! Dat intusschen
le aspiraties van den ambassadeur wel degelijk uitgingen
laar een gedeelte van het sedert den Vrede der Pyre-
leeën b$ Frankrijk ingelijfd gebied, zij hier slechts in
let voorbijgaan aangestipt.
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Wij  weten  n ie t  o f  de  heer  van  Malsen  van  he t
<arakter van Lodewijk XIV eene  speciale studie heeft
Temaakt,  maar het wil  ons toch voorkomen, dat hij
7rijne  Aller-Christelijkste Majesteit wel wat al te zeer
ils een marionet hanteert.

1) Dit is evenmin het geval met de revisie van de het geslacht
Boreel betreffende brieten  en documenten, welke volgens Kok door
het Hof van Holland zou hebben plaats gehad, maar waaromtrent
verder niets bekend is.
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tegenwerking van Colbert aansprakelijk mag stellen.
Beschouwt men de verklaring van Muysson in dit

licht, dan vervalt ook de reden om den Koning te dezer
zake een actieve rol toe te dichten. Er is trouwens
meer aanleiding om te veronderstellen dat Lodewijk XIV
zich aan de aanspraken van Boreel niet veel gelegen
zal hebben laten liggen. Het is toch niet zeer waar-
schijnlijk, dat deze monarch een of meer ‘plaatsen in
een gebied, dat hem na een bloedigen krijg bij vredes-
tractaat was afgestaan, aan een vreemdeling zou heb-
ben gecedeerd, alleen omdat deze een afstammeling
pretendeerde te zijn van personen, die tengevolge van
dynas t ieke  twis ten  voor zes honderd jaren uit  de
heerschappij over dit gebied waren ontzet. Hoogstens
zou hier van een gunst  sprake hebben kunnen zijn,
waarbij dan de rechtsquaestie buiten beschouwing zou
zijn gebleven, maar hiervoor was Boreel aan het Fransche
Hof te weinig persona grata.

Ten slotte  willen wij nog wijzen op eene  andere on-
juiste opvatting, die onzen geachten  opponent tot ‘uit-
gangspunt zijner beschouwingen heeft  gediend. Hij
meent n.1. dat indien er aan vervalsching moet worden
gedacht, het onaannemelijke ook dient te worden aan-
vaard, dat Muysson hierbij de hand in het spel gehad
heeft.

Wij weten niet of de door Johan Boreel aan zijnen
vader gegeven raad om door middel van ,porceleynen
ende diergelijcke” het ,die luyden die de expeditien
moeten  doen  ende instellen” mogelijk te maken ,de
sake seer [te] faciliteren” hem deze gedachte heeft ge-
suggereerd. Het feit, dat Muysson, eene gequalificeerde
grootheid” was, ,,een voornaam personage, ongenaak-
baar, zooals men gelooven  mag, want hij was konink-
li jk hooggeplaatst” - zooals de heer van Malsen  het
niet zonder overdrijving uitdrukt - zou eene dergelijke
verondersteliing  niet per se behoeven uit te sluiten, al
wint zij  er  niet  door aan waarsch+&jkheid.  E r  b e -
staat  echter niet  de minste reden om dezen hoogen
kanselarijambtenaar aansprakelijk te stellen voor even-
tueele gebreken, d i e  aan de hem ter collationeering
aangeboden oorspronkelijke acten inhaerent waren (ja
zelfs hem in dit geval van ,oplichterij”  te verdenken),
waarbij dan de ambassadeur Boreel zelf ook allerminst
vrij uit zou zijn gegaan.

Door wien en wanneer de falsificatie kan hebben plaats
gehad, is niet licht uit te maken, maar dat zij in ieder
geval reeds haar beslag gekregen zal hebben vóórdat
de stukken aan de kanselarij ter copieering werden aan-
geboden, ligt voor de hand. En het zal behalve den
heer van Malsen ook wel niemand verwonderen, dat
wij ,dien goeden Lodewijk XIV” nog geen ,hals”  noemen,
omdat hij Muysson niet, als een waardigen tegenhangervan
de gebroeders de Launay, als oorkondenvervalscher aan
de kaak stelde!

Wij meenen  thans van dit onderwerp te kunnen af-
stappen. Zoolang geen nova worden aangevoerd, zullen
wij - ook na kennisneming van ,de begeleidende histo-
rische gebeurtenissen” des  heeren  van Malsen  - o n z e
conclusies onveranderd moeten handhaven. Wij. stel-
len er  echter pri js  op te verklaren,  dat ,  indien de
Boreel’s uit de 17e eeuw, naar het voorbeeld van zoovele
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andere patriciërs uit dien tijd, al de behoefte mochten
hebben gevoeld hun stamboom te doen opklimmen tot
,Spaansche hidalgo’s uit overoude tijden” - zooals
onze geachte opponent niet zonder eenige  vrijmoedig-
heid het machtige Barceloneesche regeeringshuis gelieft
aan te duiden -, de tegenwoordige familie o.i. eene
dergelijke opluistering zeker niet van nóode heeft, aan-
gezien zij met rechtmatigen trots op eene lange reeks
van voorouders kan wijzen, die de hoogste en ge-
wichtigste ambten in den lande met eere  hebben be-
kleed en haar in den Nederlandschen adel een eerste
plaats verzekerd hebben..

V ALCK L U C A S S E N.

Genealogie van het gedacht ~8t1 den Honert,
door W. M. C. RECP.

(Vervolg van XLVI, 313).

Vbis. Joan van den Honert, geb. te Dordrecht in 1636.
Ingenieur en krijgscommissaris van den Vorst van 0.
Friesland; overste Dijk- en Watergraaf van Georg
Wilhelm  hertog van Brunswijk-Lunenburg-Celle.
Hij huwde tweemaal:

10 te Dordrecht 1 October 1660 met Johannetta
van Haarlem, geb. te Dordrecht omstr. 1640, overl.
te Norden (0. Fr.) 20 Aug. 1661, oudste dochter
van Blasius en van Cfeertwid  van den Honert,
vroeger vermeld.

20 te Norden (0.  Fr . )  12 Febr .  1664 met  Ida
Hajenga, geb. te Norden 24 Apri l  1646,  a ldaar
overl .  20 Apri l  1666; dochter van Take  Hajen
en van Modera  Detleffen  (wapen  H a j e n g a :  i n
goud een blauwe lelie, vergezeld in het hoofd
rechts van een 6 p. roode ster, links van een roode
roos en in den voet van een rood hart. Het hart
eenigszins schuinlinks doorstoken van een pijl en
een degen, evenwijdig loopend.  De pijl met blauwe
punt en groen geveerd,  de pUDt he ra ld .  r ech t s ;
de degen van zilver met gouden gevest, de punt
h. links.)

Uit het eerste huwelijk Qen,  uit het tweede twee
kinderen.
1. Joan v. d. H., geb. te Norden 28 Juli 1661. Hij

werd, als Johan won Honart, 6 Sept. 1683 te
Leiden student in de rechten; zijn leeftijd op-
gegeven als:  23 jaar.  Vice-president van het
Edelmogend Hofgericht van 0. Friesland. Over-
leden 25 Januari 1739. Hij wordt vermeld als
ongehuwd overleden. Maar in het Leidsche Al-
bum staat 1 Sept. 1716: ,Johannes  Egbertzhs  v.
d. Honert, Frisius Orientalis, 20 j. - Hon. e.“l
Kan dit mogelijk een zoon zijn?

2. Tjaketta Johanna v. d. H., gehuwd met Mr. i%.
Hunneken, wiens moeder Kestringh heette. (Alg.
Ned. Fam. bl. XVI, 640.)

3. 2aco Hajo v. d. H., volgt VI.

VI. Prof.  T a c o  Rajo t*an den Hofielt,  geb. te Norden,
(0. Fr.) 16 Maart 1666. Hij werd, als Tako  Hayo”
von Honart, oud 20 jaar, 6 Sept. 1683 te Leideafl
student in de philosophie. Als kandt. bev. tot pr&
dikant te H. 1. Ambacht 1689, te Brielle 1694, te
Amsterdam 1698. Prof. theol. te Leiden 1714, id.
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antiq. Judaic. 1721, te Leiden overl. 23 Febr. 1740
en in de St. Pietersk. begraven. Zie over hem: de
Bie en Loosjes, Biogr. Wdb. Ned. Godgel.

Hg huwde tweemaal. l0 te Dordrecht ö Sept.
1689 met Jacomina van Asperen, geb. te Dordrecht
21 Dec. 1666, overl. te Amsterdam 10 Aug. 1706;
dochter van Gijsbert, veertigraad te D., en van
Maria de Wilt (Wapen valk Asperen:  in goud een
dubbele zwarte adelaar, op de borst een hartschild :
in zilver 2 beurtel.  gekanteelde roode dwarsbalken.)

Daarna hertrouwde hij 28 Febr. 1707 (te ‘s Gra-
veland?) met Elisabeth can Midlum, geb. te ‘8 Gra-
veland in 1666, overl. te Leiden 20 Maart 1729,
begr. St. Pieterskerk ; dochter van Ds. Cornelis,
1668-1705  predt. te ‘s Graveland, en van Jo?lanna
l*an  der \Vell,  en zuster van Ds. Oerardus  ,lan Mid-
hm, opvolger zijns  vaders te ‘s Graveland. (Wapen
11. Midlum: gedeeld, 1 in zwart een halve zilv.
lelie, uitg. van de deellijn, 2 in zilver twee roode
rozen, paalswijs  gepl.)

Het tweede huwelijk was kinderloos; uit het eerste
sproten verscheidene kinderen (eén bericht spreekt
van 13!) 0. a.:
1. Ida Maricc  ‘v. d. H., geb. H. 1. Ambacht 19 Sept.

1690, overl. 11 Oct d. a. v.
2. Qijsbert  v. d. H., geb. a. v. 28 Oct. 1691; hij

overleed, student zijnde, ongehuwd 24 Sept. 1710.
3. Ida v. d. H., geb. a. v. 8 Nov. 1692, ongeh.

overl. 31 Jan. 1760.
4. Jonn ‘11. d. H., volgt VIL
6. Maria v. d. H., geb. te Brielle 1 Dec. 1694,

ged. 6 Dec.; overl. te Leiden 1 Juli 1771.
Zij huwde te Leiden 30 Juli 1728 met Xcolaas

Sprajiger, den 26 Mei 1727 te Amerongen ingehul-
digd als drossaard, griffier en watergraaf der hooge
en vrije heer1.h. Amerongen, Ginkel en Elst. Hij
overl. in Febr. 1763 en voerde tot wapen: om-
gekeerd gaffelsgewijs verdeeld in drieën: 1 effen
rood met een gouden schildzoom, 2 effen zilver
met een gouden schildzoom, het zilver beladen
met een klimmenden zwart-gestippelden rooden
panter; 3 in zilver een zwarte lelie.

6. Anthony v. d. H., ged. te Brielle 28 April 1696,
begr. ald. 12 Juni d. a. v.

7. Anthonia 17. d. H., ged. te Brielle 29 Nov. 1697.

VIL Prof. Johannes f*an  den Honert, geb. te H. 1. Am-
bacht  1 Dec. 1693, werd 10 Juli 1716 (hon. e.) te

Leiden student in de theologie. Als kandt ber. tot
predikant te Katwijk binnen 4 Juni 1719, te Enk-
huizen 21 Dec. 1721, te Haarlem 22 Oct. 1724.
Prof. theol. te Utrecht 20 Oct. 1727, te Leiden 9
Aug 1734. Overl. te L. 6 April 1768. Zie over
hem: de Bie en Loosjes, Biogr. Wdb. Ned. Godge-
leerden.

Hij huwde te Enkhuizen 10 Augustua 1728 met
Johanna van Loosen, geb. te Enkhuizen 6 April
1701, overl. te Leiden 16 Juli 1779; dochter van
Jacob en van Margaretha Buyskes. (Wapen v. Loosen:
1 en 4 in zilver een groene eikentak  met vruchten
en bla.den;  2 in groen een springende zilveren
hond; 3 in blauw een met een schuinlinks gepl. en
benedenw. gerichte gouden pijl doorboord rood hart.)
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Uit dit huwelijk drie kinderen, o.a.:
1. Taco Hajo v. d. H., volgt VIII.

VIII. Taco Hajo  can den Honert, geb. te Leiden 2 Octoh.
1739, werd (hon. e.) 23 Maart 1763, oud 14 jaar,
te Leiden student. Als kandt. bev. tot predikant te
Nichtevecht 23 Sept. 1764, overl. hij aldaar 29 Juni
1810 en werd te Leiden begraven.

Boven de voordeur der pastorie te N. vermeldt
een gedenksteen: ,T. H. van den Honert heeft de
eerste steen van dit gebouw gelegt den 2<Lste April
1776”. (Hij had een groot bedrag voor den bouw
beschikbaar gesteld.) Bovendien blijft zQn naam
aldaar in herinnering door een zilveren avond-
maalsbord, met de volgende inscriptie: ,Ter Ge-
dachtenis aan Ds. T. H. v. d. Honert, overleden
den 29” Jun y 1810, Wordt dit door deszelfs  Erfge-
naamen  aan de Diaconie van Nichtevegt Geschonken!’

Hij huwde tweemaal:
Eerst te Leiden 6 Juni 1770 met Catharina

Munnekemolen, geb. te Leiden 24 Jan. 1760, overl.
te Leiden 7 Juli 1771; dochter van Ds. Adrianzcs
en van Johanna van Beeck. (Wapen Munnekemolen :
in blauw een zilveren pelikaan op zijn nest, die
zijn 3 jongen met zijn bloed voedt.)

Hij huwde 20 te Leiden 1 Aug. 1776 met Sara
Catharina I.an der Goes, geb. te Leiden 21 Maart
1743, overleden te Nichtevecht 1 Mei 1786 (v.a.
30 April 1788), begr. te Leiden; dochter van Mr.
Adriaan van der cf. en van Magdalena Esther van Eys.

Uit het eerste huwelijk 1 dochter, uit het tweede
6 kinderen :
1. Johanna Margaretha v. d. H., geb. te Nichte-

vecht 2 April 1771, overl. te Maartensdijk 14
Febr. 1846.

Zij huwde te Nichtevecht 26 Jan. 1797 met
Mr. Derk Jacob Betmer, geb. te Doesburg 4
Januari 1767, over].  te Amsterdam 9 Maart 1830,
begr. N. 2. Kapel; zoon van Rutger en van
Maria Verburgh. (Wapen Betmer: gedeeld, 1 in
goud een bundel vlammen, waaruit naar de vier
hoeken van het veld bliksems schieten, verge-
zeld van boven van twee, onder van één 6 p.
ster, alles rood; 11 in blauw een zilv. pelikaan
die zijn 3 jongen met zijn bloed voedt.) (Vgl.
vooral : wapen Munnekemolen, bij VIII.)

2. .Jacomina  Jacoba Magda1en.a  v. d. H., geb. te
Nichtevecht 24 Juli 1777, overl. aldaar 7 Oc-
tober 1778.

3. Doode  dochter, 17 Nov. 1779.
4. Anna Elisabeth  Jacomina v. d. H., geb. te Nich-

tevecht 24 Sept. 1782, overl. te Amsterdam 2
Mei 1826.

Zij huwde te Nichtevecht 9 Maart 1803 met
Mr. Sebastiaon Hoola van i\iooten, geb. te Schoon-
hoven 16 Januari 1772, Vrederechter te Ab-
coude, overl. te Abcoude 18 October 1826;
zoon van Mr. Dirk H. 1). N., oud-burgemeester
van Schoonhoven, en van Cornelia Maria van
Nooten.  1)

‘) De voornamen Taco Hajo  bleven in deze familie bewaard.
Onder de kinderen van Mr. Sebastiaav  H. v. N. en A. E. J. v. d.

H. komen voor:
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b. Joan v. d. H., geb. te Nichtevecht 24 Oct. 1783,
aldaar overleden 2 Juni 1784.

6. Joan v. d. H., volgt 1X.

Jou?% van den Honert, geb. te Nichtevecht 26 April
1786. Werd 27 Juni 1809 procureur bij den Raad
van Judicature over de middelen te water en te
land; 29 Jan. 1810 idem bij het Hoog-Nationaal
Gerechtshof’, in 1811 idem bij de Rechtb. van Eer-
sten Aanleg te Amsterdam, 16 Sept. 1839 idem bij
den Hoogen  Raad der Nederlanden en bij het Provinc.
Gerechtshof in Z. Holland, 31 Juli 1841 werd hij
commies b$ het Depart. van Justitie en 4 Nov. 1844
hoofdcommies bij hetzelfde Departement. Hij over-
leed te ‘s-Gravenhage 26 Aug. 1860. Een levens-
bericht staat in het Biogr. Wdb. van v. d. Aa.

Hij huwde te Amsterdam 26 Februari 1810 met
Wilhelmina Susanna  Agneta van Helsdingen l), geb.
te Amsterdam 29 Dec. 1781, over].  te Amsterdam
26 April 1837, begr. N. Z. Kapel; dochter van
lsanc Cornelis en van Maria Honingman.

Uit dit huwelijk:
1. Dr. Taco Hajo  v. d. H., geb. te Amsterdam 26

Jan. 1811 (tweeling met den volg.). Student te
Leiden in de theologie 6 Juni 1829 en 21 Febr.
1832 nogmaals als zoodanig ingeschreven. Pro-
mov. te Leiden tot theol. dr. 1838. Als Kandt.
bev. tot predikant te Moerdijk  12 Oct. 1846, te
Almkerk 16 Oct. 1859, te Acquoy 4 April 1876,
te Vierlingsbeek 2 Nov. 1879 en daar ongehuwd
overl. 8 October 1886. (Zie: de Bie en Loosjes,
Biog. Wdb.)

2. Isatic  Cornelis  Marius v. d. H. (tweeling met
den voorg.); volgt X.

3. Dirk Jacob ‘o. d. H., geb. te Amsterdam 16 Maart
1812, aldaar overl. 9 Maart 1816.

4. Carolina ITilhelmina  Fredrica Constantia v. d. H.,
geb. te Amsterdam 1 Nov. 1813, huisgenoote van
haar oudsten broeder; ongeh. overl. te Vierlings-
beek 6 Febr. 1886.

6. Cornelis Adriaan v. d. H., geb. te Amsterdam
27 Dec. 1816, overl. te Amsterdam 10 Nov. 1816.

6. Dirk Jacob v. d H., volgt Xbis.
7. Cornelis Adriaan Elise v. d. H., volgt Xter.
8. Jan v. d. H., geb. te Amsterdam 8 Maart 1823,

zeer jong over].
9. IVillem v. d. H., geb. te Amsterdam J’L Juni 1826,

overl. 3 Juli d.a.v.

Mr. Isaiic Cormelis  Marius l.an den Honert, g e b .
te Amsterdam 26 Januari 1811. Hij werd 10 Juni
1829 te Leiden student in de rechten, nogmaals
21 Febr. 1832 (maar deze laatste inschrijving is

a. Taco Hajo Hoela van Nooten,  geboren 1812, predt.  te Ter Aa en
te Landsmeer. Als emerit. overl. 19 Januari 1895.

b. Comelia Maria H. v. ï?., geb. 18 Aug. 1805, overl. te Amsterdam
20 DW.  1871, gehuwd te Middelharnis 18 Aug. 1836 met Jacob
Baruch  de Beer, geb. te N. Pekela 10 Maart 1799, Chirurgijn-majoor,
overl. te Amsterdam 21 Mei 1850.

Ouders van:
Taco Hajo de .Beer,  geb. te Maarssen 18 Nov. 1838. Bekend letter-

kundige, overl. te ‘s-Gravenhage 12 Sept. 1923. Zijn vrouw, even als
zijn grootmoeder: Anna Elisabeth Jacomina  Hoela  2). N. geheeten,
overleed, na O2-jarig  huwelijk, te Amsterdam 29 Juni 1917.

1) Genealogie o. Helsdingen door R. v. R. v. TL, zie: Nederl. Leeuw
XVII: 113 en volg.
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in het gedrukte album der hoogeschool door het
uitvallen van een regel onvolledig weergegeven).
Hij werd 18 Oct. 1836 burgemeester en secretaris
van Kedichem, 25 Aug. 1840, le luitenant 1” bat.
Rust. Schutterij le district van Z.H., 22 April 1841
auditeur bij den Schuttersraad van hetzelfde batal-
jen; eervol ontsl. 23 Dec. 1845; eervol ontsl. als
burg. en secr. 26 Dec. 1846; 14 Dec. 1845 substit.
officier van Justitie bij de Arr. Rb. te Brielle;
22 Juni 1851 officier van Justitie bij deze Rb.;
5 Nov. 186 t lid van het college v. regenten over
het huis van arrest te Brielle; 17 Oct. 1866 pre-
sident van de Arr. Rb. te Gorinchem; 29 Mei 1868
lid van den Raad van Gorinchem. Aldaar over-
leden 29 April 1874.

Hij huwde te Gorinchem 22 Februari 1843 met
Mngdalena de Stigter,  geb. te Kedichem 9 Juli 1817,
overl. te Gorinchem 28 Maart 1891; dochter van
\\‘illem  en van Neeltje  run Muilwijk.  Uit dit huwelijk
zes kinderen :
1. Wilhelmina Susanna  Agneta v. d. H., geb. te

Gorinchem 2 Dec. 1843, overl. te Delft 30 Oct.
1897.

%. Wilhelmina Cornelia. Jacoba. v. d. H., geb. te
Gorinchem 28 Sept. 1,845, overl. te Haarlem,
Diaconessenhuis, 24 NOV. 1923.

3. Joan v. d. H., geb. te Brielle 18 Januari 1847.
Directeur eener suikerfabriek. Overl. te Oud Gas-
tel bij Oudenbosch 12 Juli 1884, ongehuwd.

4. Taco Hajo v. d. H., volgt X1.
6. Magdalena Cornelia Maria U. d. H., geb. te

Brielle 21 Sept. 1861, overl. te Haarlem 22 Maart
1928. Huwde te Gorinchem 26 Mei 1876 ‘) met
Hendrik Johannes Suerhoff, geb. te Gorinchem
28 Januari 1868. overl. te Gorinchem 21 Mei
1991; zoon van Pieter Adriaan en van Cornelia
Johanna Hooghwinkel. (Wapen Suerhoff: in zil-
ver drie groene denneboomen, rangswijs  op gras-
grond ; vóór den eersten boom een springend
rood hert.)

6 .  A n n a  Hendrika  Leonarda v. d. H., g e b .  t e
Brielle 4 Nov. 1867, er overl. 28 Januari 1866,

X1. Taco Hajo van den Honert, geb. te Brielle 29 April
1848. Directeur der suikerfabriek te Beerendrecht  bij
Antwerpen. Later wonende te Leiden en aldaar
overleden 23 Januari 1927.

Hij huwde te Gorinchem 23 Augustus 1877 met
Emilie Marie Françoise Varangot, geb. te Amster-

1) Uit dit huwelijk sproten:
1. Cornelia Johanna S, geb. te Gorinohem 26 Maart 1877; eerst gehuwd

met Ds. Henri Adriaan Johan van W;jke, geb. te Willemsoord 1877,
pred. te Lobith en te Drachten, overl. 18 Juni 1909. Zij hertr. 1912
Ds. Carel Philip Fredwik.Abbing,  pred. te Euurloo. (Zie Ned. Patr.
X11, 365).

2. Pieter Adriaan S., t leeraar  H. B. S. te Winschoten  30 April 1926,
oud 45 jaar.

3. Joan  S., geb. te Gorinchem 24 Deo.  1883, overl. ald. 18 Nov. 1918.
4. Isaac Cornelis Marius  S,, won. te Haarlem, getr. met J. M. 0.

Ravenswaay.
5. D. Th. S., won. vroeger te Tjepper op Java, thans te ‘s-Gravsn-

hage,  geh. met YK Bakker.
6. Jacoba Henristte S., gehuwd te Gorinchem 20 Dec. 1907 met Ds.

Marie Cornelis van Wijhe,  geh. te Maasdam 5 Febr. 1881, pred.  te
Engelum en te Barchem,  thans te Nieuwveen. Zö overleed te
Amersfoort 3 Jan. 1928, oud 48 jaar, en hij hertrouwde 18 Oct.
1928 te Delft met de bekende sohrijfster  AZie Smeding  uit Enkhuizen.
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dam 8 Nov. ‘1848, overl. te Blaricum 20 Mei 1918 ;
dochter van Auguste Jean en van Henriëtte Elisa-
beth Maria e*an  Lau:ick van Pabst.

Uit dit huwelijk twee dochters:
1. Henriëtte Elisabeth Naria v. d. H., geb. te

Schooten  in België 12 Aug. 1878.
Zij huwde te Geertruidenberg ‘7 Sept. 1908 met

Jhr. Constant@n  Cornelis Röell, geb. te Sliedrecht
31 Dec. 1882; Scheikundige, directeur der Leidsche
Zoutkeet; zoon  van Jhr. Adrianus Cornelis en van
Coenradinn  Johalrno  Antonia  Rijser.  Zie : Nederl .
Adelsb. 1926 : 448.

x . . . . Aartje  r*an Il’ijk. Zij t e s t ee ren  a ldaa r
2i’Aug.  1781.

111  bis. Ingetje  de Bie, ged. te Zevenhoven 26 Mei 1765
X Abraham Kroon, schepen van Zevenhoven.

III ter. ElisaOeth  de Bie, ged. te Zevenhoven 26 Oct.
1766, gest. . . . X . . . . Lodeu;ijk  Pieler Krijger, ged.
te Tholen 30 Aug. 1772, gest. te Leerdam Iö Mei
1847, zoon van Pieter Krijger en Josina (Jansdr.)
van Rosendaal, weduwnaar van hare zuster Curnelia.

2. Magdalena v. d. H., geb. te Schooten in België
6 Maart 1880.

Zij huwde te Geertruidenberg 20 Juni 1905 ‘)
met Corne l i s  *Jacobus  Milo, geb. te Rotterdam
28 Aug. 1880; Scheikundige, directeur der As-
phaltfabriek te Alphen a/d Rijn; zoon van Jacobus
Qerardus en van Cornelia Jacoba van der Kolf.

( S l o t  v o l g t . )

IIIquatsr.  Cornelia de Bie, ged. te Zevenhoven 26 Mei
1771, gest. ald. 15 Dec. 1810 X . . . Lodewijk Pieter
Krijger, bovengen. Deze was voor dien reeds ge-
h u w d  .geweest  met . . . ., waaruit  3 kinderen; uit
dit 2e huwel. eveneens 3 kinderen. Hij tr. 30 hare
bovengenoemde zuster Elisabeth.

De Bie of de Bye,
door Jhr. Dr. T H . V A N  R H E I N E C K  LEYSSIUS.

Te Oudshoorn en te Zevenhoven woonde aan het
eind van de 18~ eeuw een geslacht de Bie, hetwelk het
bekende bijenwapen voerde en even als het Haagache
geslacht de Bye veelal het chirurgijns- of apothekersambt
vervulde Dit  laatste schijnt  op samenhang met den
Haagschen tak te wijzen, al zou de nabijheid van Leiden
ons eerder het  oog doen slaan op het  daar bestaan
hebbende regentengeslacht. Ik geef hier enkele gegevens,
welke misschien door een der leden kunnen worden
aangevuld. Vooral zou ik gaarne de ouders van 1 ver-
nemen.

IIler.  Jan de Bie, geb. . . ., begr. te Oudshoorn 6 Sept.
1776, Mr. chirurgijn en apotheker te Oudshoorn,
tr. 1” . . . Cornelia Weij; 2e te Oudshoorn 2 Oct.
1768 Agatha Ciyselin,  toen wonende te Zoeterwoude,
verm. dr. v. Johannes Gyselin en Engeltje du Ry of
Durie te Oudshoorn. Zij hertr. (voor 1778) Andries
Schouten, begr. ald. 30 Juli 1798. Jan de Bie kocht
11 Juni 1770 een huis in de Sniep te Oudshoorn
en 10 Juli daarop nog land ald.

Uit het le huwel. Jan, ged. te Oudshoorn 7 Dec.
1766, volgt 111; uit het ‘P Johannes, ged. ald. 13 Aug.
176~; ffideoa,  ged. ald. 8 Juli 1770, volgt IIIbis;
Abraham, ged. ald. 19 Jan. 1772; Cornelis Jacobus,
ged.  ald. 29 Aug. 1773, ald. begr.  20 Jan. 1774:
Engeltje, ged. ald. 13 Nov. 1774 en Elisubeth, ged:
ald. 21 Jan. 1776.

III. Jan de Bie, ged. te Oudshoorn 7 Dec. 1766. Verm.
is hij het die in 1799 eene  partij hooiland te Ouds-
hoorn koopt.

1.

11.

Jan de Bie, geb. . . . te . . . , zoon van . . . X.. .
Elisabeth du RZJ  (veelal gespeld Durie of D u r i ) ,
dochter van . . . .

2s werd 8 Febr. 1776 te Oudshoorn begraven,
haar man was reeds eerder (waar?) overleden. Ver-
moedelijk minstens 4 kinderen onder 11- 11 quater.

Jacobus de Bie, van dezen is mij slechts bekend
dat hij 28 Juni 1772 te Zevenhoven a.1 peet optrad
voor Jacobus de Bie jr.

1Ibi.s.  Abraham de Bie, geb. . . ., gest. . . . (na 1793),
Mr. chirurgijn en veenman  (d. w. z. ondernemer van
verveningen) te Zevenhoven, alwaar hij reeds in
1761. voorkomt, schepen aldaar in 17ti3, ‘66, ‘74 en
‘86, X . . . (te Zevenhoven?) Dirkje Groen, dr. v.
Cornelis Groen en verm. Ingetje van Leeuwen. (Deze
laatste hertr. Nov. 1761 Maarten van Eyk, schout
en secretaris van Achttienhoven). Kinderen : 1 Jo-
hannes of .Jan, geb. te Zevenhoven 9 Apr. 1757,
volgt 111;  2 Cfidson  (een du Ry-naam). ged. ald.
24 April 1763; 3 I/;getje, ged. ald. 26 Mei 1766,
volgt IIIbis; 4 Elisabeth, ged. ald. 26 Oct. 1766,
volgt IIIfer; 5 Cornelis, ged. ald. 1 Apr. 1770;
6 Cornelia, ged. ald. 26 Mei 1771, volgt ITIquoter ;
7 Jacobus, ged. ald. 28 Juni 1772 en 8 Neeltje,
ged. ald. 4 Sept. 1774.

III. Jan de Bie, ged. te Zevenhoven 9 Apr. 1767, gest.

IIIbis.  Qideou  de Bie, ged. te Oudshoorn 8 Juli 1770,
begr. ald. 12 Mrt. 1802, mr. chirurgijn  ald., tr. te
Zevenhoven 5 Mei 1799 Catharina  van Eyk,  geb.,
. . . te Noorden en wonende te Zevenhoven, dr. v.
Frank van Eyk ald. Zij verkocht in 1804 den chirur-
gijns- en apothekerswinkel in de Sniep bij de Laan-
brug te Oudshoorn. Di t  was  he t  hu i s  he twelk
Gideon’s vader in 1770 had gekocht. Gideon zelf
kocht 11 April 1800 eveneens een huis te Ouds-
hoorn. Zij l ieten verm. slechts 1 kind na S o p h i a
de Bie, ged. te Oudshoorn 7 Juni 1801, terwijl een
zoon Cfideon 29 Juni 1802 ald. werd begraven.

IIquater.  Cornelia de Bie, geb. . . ., gest. 6 Mei 1793
(te Oudshoorn?) X . . . Jacob Schipper, chirurgijn.
Deze en zijn zwager Abraham de Bie zijn 13 Juni
1793 voogden over de weezen,  uit dit huwelijk.

Voorts was nog een Willem de Bie 12 Maart  1788
eigenaar van landerijen te Zevenhoven en te Noorden.
Op dien datum woonde hij echter te Leiden.

Een  Ds .  A . . . de Bie was van 1764-‘86  predikant
in het nabijgelegen Kalslagen, alwaar hijin  1798overleed.

.



KORTE MEDEDEELINGEN.
Popta.

(XLVI,  180-181) .
Mr. H. F. Wijnman  zegt t .a.p.  dat het aan twijfel

onderhevig is of Dr. H. Popta op 3 Mei 1636 geboren
is, zooals het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor-
denboek vermeldt. De twijfel aangaande de juistheid
van den datum is gegrond op het medegedeelde feit,
dat de vader van Dr. H. Popta in 1634 zich naar Oost-
Indië inscheepte.

Tjebbe Jacobs Popta, de vader van Dr.  H. Popta,
vertrok 13 Oct. 1634 uit vrijen wil naar Amsterdam,
om daar met zijn oom Oijsbert  Tjebbes gelegenheid te
zoeken om naar Oost-Indië te varen. Hij kwam echter
in Leeuwarden terug. Den daarop volgenden 19 No-
vember is hij weder vertrokken, thans vergezeld van
zijn broeders Hendrick  en Jacob en een Take Turffdrager.
D e n  28~~0~  was hij  weder terug in Leeuwarden. Hij
maakte het weder zijn familie lastig en werd nu den
laten December wederom weggezonden met den waoht-
meester en een van zijn assistenten alsmede zijn broeder
Hendpick  om hem naar Haarlem te brengen, waar hg
den 4den  December  ‘s avonds in het tuchthuis gebracht is.

Van vrijen wil was nu geen sprake meer, maar of
hij naar Indië vertrokken is blijkt uit de aanteekenin-
gen van zijn vader Jacob Hendrik5  niet. In ieder geval,
eind November, 1634 was hij nog in Leeuwarden en
daarom behoeft men niet te twijfelen aan den geboorte-
datum van zijn zoon Hendrikus op 3 Mei 1636.

Dr. H. Popta is begraven in de Galileeërkerk te Leeu-
warden; volgens het register van de grafsteenen dezer
kerk staat  op zerk 110 ,,Henricus  w. Popta  LU. Dr.
alleroudste advocaat voor den Hove van Vriesland, geb.
d e n  3en May 1636 en gestorven 1712 in het 780 jaar
zijnes ouderdoms en in het 53% zijner advocature. Vivat
pos t  funera virtus.”

In de mededeeling Popta lees ik: ,,de doopsgezinde
Popta’s hebben dus den geslachtsnaam van hun moeder
Lzctske Tjebbesdr. Popta aangenomen”. Dr. H. Popta
was niet doopsgezind, of zCjn vader !Ljebbe Jacobs h e t
was, weet ik niet ,  maar ik betwijfel  het.  Hij  was
schrijver van een compagnie Zwitsers. Het is echter
mogelijk dat ook doopsgezinden die betrekking waar-
namen, maar bij zijn testament legateert Dr. H. Popta
f 600.-  aan de armen van zijn zaligen bestevaders
Mennonyte gemeente binnen Leeuwarden. Wanneer zijn
vader nog doopsgezind was geweest, waarom was het
dan noodig naar de gemeente van zijn grootvader. te
verwijzen ?

MR. W. B. BIJNA.
Gemeentewapens.

Bij Koninklijk besluit van 12 October 1928, NO 9,
is aan de gemeente Zuidbroek,  provincie Groningen,
het navolgende wapen verleend, zijnde :

in zilver een dwarsbalk van sinopel, vergezeld van
boven van een arend van sabel met zilveren kop en
eene  bloedvlek van keel boven op den kop, de rechter-
vleugel schuin opgeheven en de linkervleugel nederwaarts
gericht; de kop gebogen over een rechtop geplaatsten
kru i sboog  van  azuur  met  pees  Yan sabel, aan eene
schaft van keel; de arend den opgeheven rechterpoot

zettende op de draaikruk van keel van den boog ; boog
en arend ondersteund door een dwars gelegd stuk hout
van sinopel, aan beide einden afgehouwen.

Bij Koninklijk besluit van 22 October 1928, No. 21,
is aan de gemeente Berkenwoude, provincie Zuid-Holland,
het navolgende wapen verleend, zijnde:

in zilver een dubbelstaartige leeuw van sabel, gekroond
van goud, getongd eu genageld van keel, in de schild-
hoeken vergezeld van drie wassende manen van sabel.
Het schild gedekt met eene  gouden kroon van drie
bladeren en twee paarlen.

Bij Koninklijk besluit van 22 October 1928, No. 22,
is aan de gemeente Sdeen,  provincie Drenthe, het na-
volgende wapen verleend, zijnde :

in azuur drie aanziendezilveren ramskoppen; het schild
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en
twee paarlen, en gehouden door twee wilden, omkranst
en omgord  met loof, en in de vrije hand eene  knots
over den schouder houdende, alles van natuurlijke kleur.

V a n  Nispen.  (XLV,  318 ;  XLVI ,  282) .  Cor?reZis
van Nispen. (geb. te Middelburg in 1697) en Mozimi-
liaan van Nispen  waren zoons van Jusper  van _ïYiispell
en Jobina van Polanen.  Hieronder volgt de inteeken-
acte der ouders zooals dezé voorkomt in het Extra-Ord.
Int. Register te Amsterdam (D. T. B. 762 8, fo. 38) :

Opden  XIIIen  Aprilis ( 1 6 9 6 )  sijn o p  d e  a c t e  v a n
Gilles Burs dienaer des Evangelii tot MiddeIborch,  de
geboden ingewilliget van Jasper  can Nispen  van Ant-
werpen ende  Jobine Eustatii van Polrrno  van Vlissingen
wonende tot Middelb(orch).

Wijst dit op een herkomst van het tegenwoordige
geslacht van Nispen uit Antwerpen?

H. F. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Anema. Wapen gezocht van dit Friesche geslacht.
L . H .

Bout.  Kan iemand mij ook mededeelen of er een 9
genealogie bestaat van het geslacht Bout, waartoe be-
hoorde Mr. Adriaan Bout, vrijheer van Lieshout, heer
van Krimpen, gehuwd met An.na Brackman. H u n n e
dochter Sophia (1691 - 1 7 1 4 ) was de echtgenoote  vau
Balthasar Repelaer (1693-1742).

‘s-Grorenhage. N. VAN OOSTERZRE.

Bruin(de).  Doopdatum en voorgeslacht gezocht van
Elisabeth de Bruin, geb. Leer f 1761, tr. Leer 25 Mei
1786 laco  Schonegevel, burgemr  van Dokkum.

L . H.

Douglas. Voor mij ligt het rood waszegel  van Abraham
Douglas,  met een diameter van 36 m.M.,  renaissance
stijl, vertoonende het volgende wapen: Een bl. schild m.
e. schildhoofd v.go. belad. m. 3 sterren (6), het bl. belad.
m. e. zi. (Y) hart, punt omlaag en overtopt  d. e. hertogs-
hoed (kroon). Helm gedekt met de hertogskroon of -hoed
Sohildh.:  R. e. wildeman, houdende m. rechterhand ,h.
schild, m. linkerhand e. knots over den schouder; L. e.
eenhoorn. Wapenspr.: onleesbaar. Randsch.: de naam.

Gevraagd: 10 Aan welke familie D. behoorde dit wapen?
20 Wie was deze AW”,  D.1
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3O Wapenspreuk en kleuren van hart ,  s terren en
schild 2

Het contrazegel vertoont daarentegen een gehéél
a n d e r  w a p e n  (20 mM.) te weten: Ged.: 1, e. linker-
schuinb. belad.  m. 7 sterren (5),  vergez. v. boven door
e. rennend dier (hond, kat, leenw,  haas?), wellicht ont-
hoofd, gepl. in de richting v. d. balk, v. beneden d. 3
liggende blokjes of turven (2-1);  11. e. halve adelaar
uitg. v . d. deelingslijn.  Ht.:  e.  omgew. griffioen.
Helm als bij boven beschr. wap. aanz. Wr. en dekkl.

Qevraagd. 10 Aan welke Engelsche (2) familie behoort
dit wapen?

20 Hoe staat dit  met het wapen D. i n  v e r b a n d ?
Wellicht het wapen v. d. echtgenoote  of moeder v. Abr”?

3O Kleuren ?
Den Briel. N I E C W E N K A M P.

Faber.  Voorgeslacht gezocht van Corllelin I”crber,
geb. Sneek 22 Dec. 1789.

L.  H.

Heemste(d)e(van)-Dames. Gevraagd geneal.  en
herald. gegevens betrefiende  Hendrik ca/l Heemstee  en
Johanna Margaletha  Dames, ouders van cJohanna van
Heemstee,  geb. 17-3, ged. Rotterd. 20-3-1764.

S. D. J. B.

Helderman-Cramer. Gevraagd geneal. en herald. ge-
gegevens betreffende l~illen~ Helderman en J o h a n n a
Cornelia  Cramer, ouders van Clara Willemina ,Johanna
Helderman, geb. Rotterd. 27-2-1833.

S. D. J. B.

Homrigh(van)-Rootjes. Mr. Is@ac van Homtigh, geb.
in de Betuwe(?), overl. tusschen 1827 en 1832, zoon
van Jacob en Sara Maria de Mar-ez(?),  Kerkmeester,
Heemraad, Pres.  Hoofdingeland enz. in de Zijpe en
Hazepolder, Dijkgraaf van het Geestmerambacht, Raad
en Schepen van Medemblik, Vroedschap en Municipale
Raad, Burgemeester en Hoofdofficier te Alkmaar, trouwt
Geesjen Rooyjes,  geb. 24, ged. te Nedemblik 27 Jan.
1767, dochter van Cornelis  en ïT;jntje  Claes.

Gevraagd worden genealogische en heraldische bij-
zonderheden omtrent de Medembliksche regeeringsge-
slachten van Homrigh en Roetjes.

8. 11. F.  w.

Krampen of Crampen.  Weet een onzer medeleden
iets naders over deze, nu uitgestorven tamilie?  Zij zou
afkomstig zijn uit Gelderland of uit Hessen, en komt
eind 178 en gedurende de 18e eeuw te Thienen (Tirle-
mont) voor.

Br. H. 0.

Land(van  der).-Verhoeff. Gevraagd geneal.  en herald.
gegevens betreffende Jacobus van der Land en M a r i a
Thwesia T’erhoeff,  ouders  van  .lacobus  P7zilippus  v a n
der Land, geb. Amsterd. (?) 21-4-1833.

S. D. J. B.

Lulofs-Taaks. Gevraagd genealog. en herald. gege-
vens betreffende Jan Doekes Lulofs  en Dorothea Catha-
rins Hele,,a  Christinu  Toaks, ouders van Clara  Christina
Margaretha Lulofs, geb. Amsterdam 2-11-1846. Was
Jan Doekes  een zoon van Bernard Joost Lulofs,  geb.
27-6-1776?

S. D. J. B.
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Muntingh. Wapen gezocht van dit Groningsche ge-
slacht.

L.  H.

Muntz-Binkes.  (XLVI, 317). Johan Willem D4untz,
geb. Doesburg 27 Maart 1733, begr. i. d. Groote Kerk
te Harlingen in 1781, Luitenant ter zee en Equipage-
meester in dienst der O.I. C. 1764-1781, huwde als
wedr.  van Isabella  Louisa van der Slcijnden  op 1 Aug.
1762 te Leeuwarden met M a r i a  Binkes,  ged. te Woor-
kum 29 Oct. 1741 als dr. van Dr. Pier  Binhes  e n
8iina  Roorda.

Uit dit 2” huwelijk:
1. doode  zoon, geb. 1 Oct. 1763.
2. Theodora Rudolpha, geb. 18 Febr. 1765, t Harlingen

14 Juli 1766.
3. Pier& Muwtz, geb. 13 Juli 1767, Col. tapt. ter

zee ,  t als Cat. v. h. fregat ,de P h e n i x ”  t e  B a t a v i a
16 Juli 1803, huwde als wedr. van J o h a n n a  Iheodora
Jacoba  Borwaler  den 23 Febr .  1794 A n n a  H e l e n a
Mekern. Zijne dochter uit  het 2” huwelijk volgt 11.

4. Rudolphus Muntz,  geb.  Harl ingen 7 Mrt .  1769,
B”” van Bolsward. (Zie N. P.)

5. A n n a  Agnatu,  geb. Harlingen 26 Nov. 1770, tr.
1790 Abraham Matak.

6. Gerardus Muntz 1772-1776.
7. Simon Munt2 1774-1779.
8. Gerardus Muntz  1776- 1779.
9. Maria Theodora \\ ilhelminn  3tu)ltt,  geb. Harlingen

2 April 1778, tr. 1’796  Corl,elis Perniers  VSI?L  der Loeff.

11. Morin W i l h e l m i n a  Iheodora  Muntz,  geb. 3 Juni
1795, trouwde als wed. van Adritran ,Tohnn Marie van
Meerten op 24 Juli 1816 met Pieter Loke, Luit. Kol.,
plaatselijk Cdt. van den Briel.

Uit dit huwelijk 6 kinderen w. 0.:
Anna Helena Pieria Loke, geb. Brielle 3 Aug. 1820,

tr. C. 0. Krayel,hoff  van de Leur.

M. i. stelt het schilderij de ouders en de kinderen
sub 3, 4 en 6 voor.

Een en ander is ontleend aan de N. S genealogie
Nuntz, in het bezit van Mr. S. H. Muntz  te Rotterdam.
‘s-Gracenhage. H. H. V A N  D A M  C.H~N.

Nieuwenkamp-Missingh. Gevraagd het voorgeslacht
v a n  Harmcn  Jansz. Nieuwellkamp,  geb .  t e  Uden  (he t
Uden ifi N.-Br.(?), mogelijk wordt er ook een plaatsje
in Duitschland mee bedoeld). Hij komt 31 Oct. 1687
voor als ,cleermaecker”  in de Langestraat te Amster-
dam, tr. + 1670 te A’dam Helene Missingh.

Den BrTel. NIEU WENKAM P.

Riebeck (van). Gevraagd plaats en datum van ge-
boorte en overlijden van Dina Maria (van) Riebeek,
die huwde te Batavia 6 April 1713 met Ar~~oldus  Abeler:en
(1681-17ó2).  Wie waren hare ouders en grootouders?

‘s-Gracqenhage. N. V A N  OOSTERZEE.

Rietberg. (XLVJ, 317). Johanna  Gee&uidn Riefberg.
ge d o op t 22 Juni 1768 te Zwolle, was eet1  dochter
v a n  Lubbertus  Rietberg  en A n n a  Sophitr  Stewwrs, d i e
vermoedelijk te Zwolle (of Kampen) zijn gehuwd

ZEolIe. A.  H,\(:a.

Roelinck-Ripperda. (XLVI, 317,311). Ter verklaring
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van enkele verschillen tusschen het door Mr. Eronen-
berg en mij medegedeelde diene, dat eerstgenoemde z@
gegevens blijkbaar voor een deel heeft geput uit het
door v. Doorninck over de griffiers gepubliceerde in de
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel VIII,  ‘76,
dat niet geheel juist is. Derk Roelinck werd 27 Juli
1693 tot griffier van Gedeputeerde Staten aangesteld,
.terwijl  hij als griffier van Ridderschap en Steden (de
Staten van Overijssel) reeds eerder werkzaam schijnt
geweest te zijn. Zijn zoon Herman  Roelinck werd 21 Aug.
1613 aangesteld, 17 Aug. was de datum van het ont-
slag van zijn voorganger, terwijl het huwelijk Roelinck -
Royer niet te Zwolle, maar met attest. van Zwolle te
Windesheim 13 Augustus 1667 plaats had.

Zloolle. A. HAQA.

Ruysch. Wie waren de ouders van Edmond  Ruysch,
kapitein in Indischen dienst, die 14 Juni 1673 te Batavia
overleed? Onder de verschillende leden van dit geslacht{
beschreven in de Navorscher 28, 29 en volgende komt
hij niet voor.

‘s-Gravenhage. N. VAN OOSTERZEE .

Schortinghuis. In Levensberichten van Zeeuwen door
F. Nagtglas 1893, staat in de 4e aflevering, blz. 604
in het art ikel  Schortinghuis,  dat  van Ds. Hewricus
Schortinghuis en zijne echtgenoot0  Maria Louise Hölscher
portretten bestaan, die in 1772 geschilderd zijn door
L. van der Warff. Zij waren (1893) in bezit van den
Hoer H. J. Schouten te Utrecht.

Wie kan mij meedeelen, waar zich thans bedoelde
portretten bevinden ?

Nisse (Z.). A. V A N  DEH, PO E S T  C L E M E N T.

Smit. Voorgeslacht gezocht van Elisabeth Helena S’mit,
geb. Franeker 10 Oct. 1729, tr. Nicolaas Irpey.

L .  H.

Stoop-Koelentroever. Qevraagd  geneal.  en herald.
gegevens betreffende Nicolaas Sloop  en Ingenatia Xoelen-
troever, ouders van Aletta Ad~iana  Stoop, ge& Rotterd.
(Rem. kerk) 23 8-1716.

S. D. J. B.

Taams. Wapen gezocht van deze Zaanlandsche familie.
L.  H.

Weede (van). Op de begraafplaats te Pulicat (Zuid
India), vroeger eene bezitting van de Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie, ligt een grafsteen met het
volgende opschrift:

,,Als my de doot in ‘t leven bracht
Ick telde jaren thien en acht.
Hier leyt begraven Neeltje  Pietersen,
dochter van Capit. Pieter Hubrechtsen,
ende hu isvrouw van  Cornelis  l>an  rede,
overleden den eerste October anno 1666.”

Boven dit grafschrift staat een gedeeld wapen, waar-
van de kleuren niet zijn aangegeven en dat ik als volgt
meen te kunnen beschrijven:

1. Gekwartileerd: 1. zes leliën, 3. 2. en 1 (van Weede);
2. een St. Andrieskruis; 3. een kruis, vergezeld in het
1” kwartier van een roos en in het 40 van een volle
maan; 4 drie molenijzers, 2 en 1. Over alles heen als
hartschild: een ruit tusschen drie ringen, 2 en 1.

11. Het naamcijfer N. P. H. tusschen drie ruiten, 2
en 1. Helmteeken: twee naar elkaar toegewende reiger-
koppen (van Weede).

Gaarne zou ik nadere inlichtingen betreffende graf-
schrift  en wapen en meer.  speciaal  aangaande het
hartschild ontvangen.

Henaratgoda. R. Q. AN T R O N I S Z.

Wolff van Westerrode (de) -Klein. (XLVI, 320).
Frederik Christoffel Hermanrtus de Wolff van IFesterrode,
geb. te Harderwijk 6 Sept. 1768 als zoon uit het 20
huwelijk van Reindert Christoffel Willem, Burgemeester
van Harderwijk, en van Johanna Aleida Wolfsen,  Overste
d e r  I n f a n t e r i e ,  overl. op  den  hu ize  ,Terschuijr”  bij
Hoevelaken, trouwt te Harderwijk J o h o n n a  Caroli,ra
Kleijn, geb. 27 Nov. 1768, overl. 13 Jan. 1863, dochter
van ~TVicol~~as  Martinus en van Maria Catharina Kuijs-
ten van Hoesen. Hij werd beleend met ,Ten  Voorde”
10 Febr. 1778 (Geld. Leenregister), welk goed in 1799
afbrandde.

Arnhem. J. A. H O E U F F T.

Leenregister van Montfoort. Is iemand bekend, ’
waar thans berust de door wijlen den Heer de Kruyff,
ambtenaar aan het Utrechtsche rijksarchief, vervaardigde
klappers op het leenregister van Montfoort?

‘s-Qr. v. D. H.

Onbekend alliantie-wapen. Een blijkens de haar-
dracht in de eerste heltt der 18de eeuw gesch i lde rd
mansportret vertoont (voor zooveel zichtbaar) het vol-
gend alliantie-wapen. Mannelijk schild : Gedeeld: a. ? ;
b. in ? een wolfshaak van zilver. - Vrouwelijk schild:
In zwart (‘2) een voetboog van rood. - Gemeenschap-
pelijk helmteeken: een vlucht. - Het portret werd in
de 19de eeuw door de oudere bezitters in de wandeling
steeds aangeduid als voorstellende .?,de drossaard”, zoo-
dat bij gebrek aan verdere aanwijzingen  door de na-
komelingen niet meer is uit te maken wie die voor-
gestelde persoon is.

Het portret  moet afkomstig zijn uit de familie van
Gijsbertus  Westerouen van Meeteren (1741-18061,  zoon
van Mattheus van Meeteren  en Susnnna Wilhelmina
CVesterouen, of uit  die van een zijner beide echtge-
nooten  Maria Dina van Hoven (dr. van R u b e n  e n
J o h a n n a  u%au  den Dungeu)  of El isabeth  Cornelia  ‘van
Doow  (dr. van Willem en Adriarra Petronella Boellaerd).

Weet wellicht iemand de wapens in hunne beschrijving
aan te vullen en zoo noodig te verbeteren?
V. M. G. W.

INHOUD 1928 ,  Mo. ll.
Bestuursbericbten. - Bijdrage tot de genealogie van Munnich vanaf

de vestiging in Overijssel, door Mr. A. Haga,  en Jhr. H. H. Röell.  -
Nogmaals: eenige  historisch - merkwaardige documenten aangaande
de herkomst der familie Boreel, door H. van Malsen,  met een repliek
van Dr. Th. R. Valak  Lucassen. - Genealogie van het geslacht van
den Honert, door W. M. C. Regt. (Vervolg). - De Bie of de Bye,
door Jhr. Dr. Tb. van Rheineck Leyssius. - Korte mededeelingen  : Pop-
ta; Gemeentewapens; Van Nispen.  - Vragen en antwoorden: Ane-
ma; Bout; Bruin (de); Douglas; Faber  ; Heemste(  (van)-Dames;
Helderman-Cramer;  Homrigh (van>Rootjes;  Krampen of Crampen;
.Land (van der)-Verhoeff: Lulofs-Taaks:  Muntingh; Munt.w-Binkes;
Nieuwenkamp-Missingh; Riebeek  (van); Rietberg; Roelinck-Ripperda;
Ruysch; Schortinghuis; Smit; Stoep-Koelentroever;  Taams; Weede
(van); Wolff van Westerrode (de)-Klein. - Leenregister van Mont-
foort; Onbekend alliantie-wapen.
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Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche
geslachten van Holland en Zeeland,

door Dr. HENRI OBREEN.

De heeren  van Voorne.
(Vervolg vnn XLVI, 301 en slot.)

H O O F D S T U K  III.

Goederen en Rechten.
Een kort overzicht van de geographische ligging van

de heerschappij van Voorne is in het begin van het
tweede hoofdstuk dezer verhandeling reeds gegeven,
hier zal nu een nader onderzoek volgen over de be-
zittingen en de rechten, welke de heeren  daar hadden.

De duinstreek van Voorne 110) was oude grond 11 l),
waarbinnen zich opwassen (gorzenj vormden, die, van
lieverlede bedijkt, de oorsprong werden van de uitge-
strekte eilanden, die wij nu nog kennen. De grondheeren
in deze streken beleefden dit zeldzame en eigenaardige
verschijnsel dat hun grondgebied naar hun believen,
d.w.z. door indijkingen, voor uitbreiding vatbaar was;
eeneigenschap, waarvan zoowel de heeren  van Voorne, als
die van Putten en die van Borselen, wij zagen dit reeds 11 s),
een dankbaar en nutt ig gebruik maakten. Zoodoende
kon hun machtsgebied zich buitengewoon vergrooten,
zonder gewelddadige verovering.

Het lijdt geen twijfel of de heeren  van Voorne hadden,
zoodra hun naam in de geschiedenis genoemd wordt, de
streek, waaraan zij hun geslachtsnaam ontleenden, in
bezit. Deze eerste vermelding dagteekent van 1108,
maar reeds drie jaren eerder wordt een parochiepas-
toor van Voorne genoemd l 1 3). Van een verdeeling

110) Deze naam beteekent waarsoh+ijk  .voorlsnd”.
lil) “Bij Ouddorp is een groot aantal Romeinsohe voorwerpen ge-

vonden, tesamen  met inheemsche waar”, zegt Holwerda, Oudheid-
kundige Kaart van Nederland (Den Raag, 1924),  bl. 62.

119) Ned. Leeuw, 1927, kol. 365.
‘1’) Oork. Holl. 1 no.  95.



in Co& en Westvoorne vindt men eerst een eeuw Mm
(1200)  gewag gemaakt 114).  terwijl het heerlijk  huis te
Cos tvoorne sedert lti26 115 ), dat te Westvoorne in 1264
voorkomt 116). H ier, op deze sloten, woonden de heeren
van Voorne; zij hadden er een kapellaan  Ir?), die hun
archief verzorgde 118).  Geestelijk vormde de heerschappij
reeds omstreeks het midden der 13e  eeuw een dekenij,
met kerken te Westvoorne (Somerlant),  Oos tvoorne ,
A bbenbroek,  Rugge  en lMaerlant, l a t e r  Br ie l l e  ge-
heeten  l 19).

Maken wij nu een omwandeling door de bezittingen
der heeren van Voorne, dan vinden wij eerst, naast de
beide Voorne’s, Rockauje, dat in 1330 bedijkt werd en
kort daarna een heerlijke korenmolen had Iso). Aan de
overztjde der Gote de bedijkingen: Zwartewaal,  voor
het eerst in 1332  vermeld rsl), Hellevoet, Cothsouwe 1 ss),
Abbenbroek rzs), Veechoecls4).

Beschermd door de duinen van Westvoorne lagen
verschillende gorzen, die al in het begin der 139 eeuw
bedijkt werden : Somerlant 10 5),  Middellant en Oosthoec,
aan de abdij Ter Does gegeven 1 ss), doch door dit stift
in 1’LYL verkocht 12 7) ; terwijl  de schorren Dirksland
en Gri,jsoord  door Graaf Floris V aan heer Aelbrecht
eerst verpand, daarna verkocht werden 12s). Meer tegen
Schouwen aan lagen Bommenede en Dreischor 1 2g) ;
eerstgenoemd gors door de Voorne’s aan Ter Does
geschonken 130).

Op Noord-Beveland was de heer van Voorne van ouds
leenman der Utrechtsche kerk voor verschillende tien-
den lsl), eveneens van deze kerk schijnt het bezit op
Tholen afkomstig te zijn, in de buurt van Poortvliet en
Scherpenisse 1 s s), waarover boven l 3 3, reeds gesproken
werd.

Meer naar het noorden, in Riederwaard, bezat heer
Aelbrecht, wel door koop of bedijking, een hoeve, die hij
in  1280  aan  een  n ich t  in  l een  gaf  ls4),  terwiJ  d e
vijftig gemeten in Katendrecht, waarmede de vrouw
van Voorne in 1327 Dirc  Symonsz. van Teylingen be-
leende, waarschijnlijk Teylingsch bezit waren l 3 5). Ver-
der oostwaarts bezat Gerard van Voorne, zonder dat
wij weten hoe, het ambacht van Over-Sliedrecht, ge-
legen bij den tol van Niemansvrient, en beleende daar-
mede,  in 1289,  heer Henric, heer van de Lecke 1 36);
het ging in 1327 als Voornsch leen over op Dirck  Sy-
monszoon  van Teylingen 137). Nog meer naar het oosten,
onder Vreeswijk, hield de heer van Voorne, op ‘het
einde der 130  eeuw, de gift van de kerk en de was-

114) Als voren, 1. no. 206, 5 2.
“5) Als voren, n@. 299, 362, 465.
i’sj Als voren, no. 588.
1’7) 1283. Bartholomeus,  pastoor te Rugge  en kapellaan des heeren

van Voorne, maakt ziin testament (de Fremerv.  Suppl. no. 222).
11s)  v. Ri&sdiik.  Tresorie.  bl. 659. vel. bl. 561. --De  heeren  van

Voorne  hadden ien bijzonderen jaarstijï:  Bijdr.  Vad. Ges& 3O reeks,
deel 1X, bl. 105.

11s)  Stuk door mii afgedrukt: Biidr.  Hist. Gen. Utr. 49, bl. 268;
vgl. ‘de Fremery, SippI.-no.  209: ”

issj Reg. Hann. bl. 188, 258, 282. Het wordt 1220 al genoemd:
Oork. Hall.  T. no. 269.

in) v. Mieris,  11. bl. 629.
is*) Beiden genoemd 1220: Oork.  Hall.  1. n0 269.
19s) Vermeld in het verdrag van 1206: Oork. Holl. 1. no. 206, 5 4.
‘$4) Genoemd sedert 1318: Reg. Hann.  bl. ‘76.
196) de Fremery, Suppl. no. 58.
l!s) Oork. Hall.  1. non.  269, 299 cm 316. -‘Uit no’.  194 en 242 (dit

laatste verkeerd gedateerd) blijkt dat Hugo van Voorne in 1203 Jad-
vocaat der abdij was.

197) de Fremery, Suppl. no. 66.

tinsigen, benevens de dienstlieden van het hof aldaar;
Huibert  van Vianen werd daarvan achterleenman 136).

In het land van Arkel  vinden  wij den heer van Voorne
in het bezit va,n rechten onder Akoy en Dalem ge-
legen, waarmede verschillende leenmannen beleend
werden 1s 9).

Benoorden de Maas,  in het Westland, hadden de
Voorne’s een uitgebreid bezit, waaruit hun bloedver-
wanten de heeren  van Naeldwijck en van der Woert
gegoed werden. De hiermede verband houdende vraag-
stukken zullen t. z. t. een nader onderzoek noodig maken.
Het zou ons te ver van den weg afvoeren om hierop
te dezer plaatse dieper in te gaan.

Een leenbezit heel in Westfriesland, onder Schermer,
Mijsen  en Ursem gelegen, was waarschijnlijk terug te
voeren op grafelijke belooning na een der expedities
van Floris V tegen de Friezen 140).

Al deze grondheerlijke bezittingen werden in 1328
nog aanmerkelijk uitgebreid, doordat de heer van Voorne
en zijn zoon Aelbreoht zich verplicht hadden de som
van 600 pond holl., die de graaf hun betaald had als
afkoop der hun toekomende vervallen van Zeeland, in
Holland te zullen beleggen. 141)  Zij verwierven daar-
door land, erfhuren, een molen en andere rechten in
Zandambacht (‘s-Gravenzande), Maasland, Monster, Rijs-
wijk, Warmond, Noordwijk en Zwammerdam. Al deze
renten dienden in 1332 weder gedeeltelijk als. onder-
pand der 1000 pd. hall., die heer Gerard bij testament
voor zijn dochter vastlegde. l 4s)

* 31
b

Het spreekt van zelf dat de heer van Voorne, evenals
de andere leenmannen der graven van Holland, uit
voornoemde bezittingen de gebruikelijke rechten trok,
als daar waren renten, oQnrlen, erfhuren, landwinning,
tienden, hoenders, visscherijen,  enz. Van gansch anderen
aard echter waren een reeks rechten, waaraan wij nu
onze aandacht willen wijden, en die bewijzen dat de
heer van Voorne geheel  als  souverein optrad.  Dit
blijkt in de eerste plaats niet alleen uit zijn verhouding
tot de inwonenden van zijn gebied, maar ook uit die,
waarin zijn leenmannen tot hem stonden. Treft  het
ons reeds dat de heer van Voorne een voor Holland
ongewoon aantal vazallen onder zich heeft, nog meer
treft het ons dat hij, buiten bemoeiing van den lands-

11s) Oork. Holl. 11. 373 en 606; de Fremery, Suppl. no. 177, vgl.
v. Mieris 11, bl. 61’7, waaruit blijkt dat het ,,eigen  goed”, dus geen
leengoed was.

i*Q)  Genoemd 1206; Oork.  Holl. 1. no. 206, 5 2, vgl. 5 17.
1~0) Oork. Holl. 1. non.  269 en 362.
1st) Oork. HOR.  1. no. 221 (vgl. de Frem.  no. 27) en 11 no. 972.
iJsj  Oork. HOR.  1. no’.  186, 198, 206, $5 2 tot 4 en 17.
‘3s) Kol 295.
181) Oork. Holl. 11. no. 388; hij breide hier zijn bezit nog uit: ald.

no. 584.
W Rep. Hann.  bl. 1 6 2 .
issi Öuyk.  Hall.  11. no. 1689 en. de Fremery, Suppl. no. 255.
157) Ren.  Hann.  bl. 162; vgl. Ned. Leeuw, 1926, kol. 207.
rss)  de -Femery,  Suppl. ‘no.-261.
180)  De heer van Voorne had 1305 met de heeren  van Arkel en

Culenborg  strijd ‘over de grenzen der heerlijkheid Akoy : van
Xieris,  11. bl. 51. - Voor beleeningen o.a. Brom, Lijst van Oork.
no. 2890; Reg. Ham].  bl. 65, 252 (vgl. v. Mieris,  111, bl. 445),  270; Reg.
Voorne AB, fol. 102 v”.-103, B, f”. 101 vO.-102  v”.

140) Oork.  Holl. 11. no. 952. Deze inkomsten worden nog 1332 als
Voornsoh bezit gemeld: van Mieris,  11. bl. 529.

141)  v. Mieris,  11. bl. 471-475.
111) Als voren, bl. 529.
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heer  onì, zoo ingrijpende zaken als leentivererving  en 1
krijgsdienst  regelt .  In 1230 vergunt Henrio heer van
Voorne aan zijn verwant Floris van der Woert  dat
zijn leengoed ook op dochters mag versterven i4s) en
in. 124S  krijgt  heer Hugo van Naeldwijck  he tze l fde
voorrecht 144).  Dezelfde heer geeft (1237) Ter Does vrij-
dom van krijgsdienst, behalve in een verdedigings-
oorlog (nisi  pro defensione terre)  l 45) en zijn zoon
Aelbreoht bepaalt 12ti4, wanueer hij de zoons van heer
Dirk van de Maelstede met huns vaders goed beleent,
dat zij hem op bepaalde voorwaarden moeten dienen. 1k6)

Wat de inwoners der heerschappij van Voorne aan-
aangaat, zij dienden in den oorlog niet rechtstreeks
onder den graaf, maar onder de heeren  van Voorne *4’),
hetgeen wel een zeer bijzonder verschijnsel is, aangezien
althans de welgeboren onderdanen onmiddellijk ‘s graven
banier plachten te volgen 14s). Maar rechten van nog ~
meer ingrijpenden aard zullen wij in handen van de
heeren  vinden : d iens t l i eden  (ministeriales),  tot nu toe
alleen toegekend aan de graven en aan de abten van
Egmond 14s), blijken ook onder de onderzaten der heeren
van Voorne te worden gevonden. Een bijzonder geval
wordt misschien behandeld in de oorkonde uit het jaar
1276, waarbij heer Aelbrecht verklaart af te zien van
het recht van keurmede  1 50),  b’,i het overlijden van die
zijner onderzaten, welke cijnsplmhtig  zijn aan de abdij
van St. Bavo te Gent is]), doch de vrijlatingsoorkonde
van 1332 isz), die helaas geen nadere details inhoudt, :
heft allen twijfel  aan de algemeenheid van het ver- /
schijnsel op.

Vervolgens blijkt de heer van Voorne in zijn gebied
dejaarllJkschebelasting(schot),diedengraaftoekwaml”s),
te zijnen bate te heffen en dus ook op dit gebied weder-
om geheel als souverein op te treden. Hij geeft niet :
alleen renten uit het jaarschot, dat verschillende plaatsen
moesten opbrengen 1 Ei),

1
maar hij verleent vrijdom van 1

die belasting 1 5 5, en stelt zelf, b.v. voor Brielle, het
jaarlijksch op te brengen bedrag vast. is6) Ook op het 1
handelsverkeer houdt hij souverein toezicht; hij v*r-  ;
leent vreemdelingen tolvrijheid binnen zijn gebied Is’),  I

14s)  de Fremery, Suppl. no. 65; de tekst Oork. Holl.  1. no. 324 is
minder zuiver.

t”j Oork. Holl.  1. no. 456; vgl. voor den heer van Heenvliet, ald.
no. 588.

“5) A.W . no. 362.
14s)  A.W . 11. no. 111. - Hij regelt ook zelf&sndig  het heergewaad

(een sperwer en een paar hertslederen handschoenen)
147) Voorbeelden: 1213, Oork. HOU. I. no. 241; 1315, v. d. Bergh,  ,

Gedenkstukken 1, no. 68.
14s) Gosses, Welgeborenen en Huislieden, hoofdstuk 111, en ook,

als conclusie, bl. 110.
149) Gosses, a.w. bl. 41, geeft wel toe dat anderen dienstlieden

hebben bezeten, doch gaat op dit zoo  merkwaardige feit niet nader in.
rT D.i. het recht van den heer om bii overliiden het beste klee-

dingstuk of het beste stuk vee uit de naiatenscGap  te kiezen.
151) de Fremery, Suppl. no. 175; v. Lokeren, Histoire de S. Bavon,

11. bl. 40.
rz*)  Register Voorne A.B. fol. 32 ~0. (A. R. A. Den Haag.)
15s) Hierover laatstelijk uitgebreid: Gosses a.w. hoofdst. 11. -

Schot en heervaart zijn ,,de  fundamenteele  rechten der landsheerlijk.
beid”, ald. bl. 17.

1s’)  O.a. uit die van Westvoorne (1.333 en 1338, Reg. Hano.  bl. 215
en 253) en uit die van Oostvoorne en Zwartewaal (1332, v. Mieris
11, bl. 529).

IQ) 1287, de Frem.  no. 248; 1300, Reg. Hann. bl. 2.
168)  1306, Reg. Hann. bl. 17; vgl. v. Mieris  11, bl. 529.
i*r) 1266 voor Hamburg en alle Elbevaarders (Oork. HOU. 11. n’.

141); 1280 voor Brielle (ald. no. 412); 1321 voor Kampen(Reg.  Hann.
bl. 100, vgl. bl. 105).
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it t e  z i jnen  prof i j t e  de  to l rech ten  lss),  v e r p a c h t
eeren  lsg),  geeft verlof om bakens (vierberghen) op
3 stellen l 60) en ontvangt de vervallen van de zeedrift,
it zoo bij uitstek landsheerlijke recht. 161)

Waaraan is nu de oorsprong toe te schrijven van dit
itgebreide gezag? Men zou geneigd kunnen zijn het
f te leiden uit het burggraafschap van Zeeland, waar-
rede de heeren  van Voorne bekleed waren en waarvan
Tij, jammer genoeg, zoo bitter weinig weten, doch hier
3 de oplossing der vraag niet te vinden, want het zal
lij nader onderzoek blijken dat ook andere heeren  een
oortgelijke positie als de Voorne’s  bezeten hebben. Dit
lader  onderzoek, doel mijner opstellen, zal dan ook
.ienen afgewacht te worden, vooraleer wij mogelijker-
vijze een bevredigend antwoord op dit alles zullen
unnen geven.

H O O F D S T U K  I V .

Zegels- en wapenbeschrijving.

Heer Hugo van Yoorne (11. 1.)
Dit is de eerste heer uit het geslacht wiens zegel

,ot ons is gekomen. Het bestaat in drie exemplaren;
Lllen uit het jaar 1203.

a. Groot Seminarie Brugge, inventaris no. 604. Dit
.s het best bewaarde exemplaar en wordt hier gerepro-
ìuceerd, zegelplaat no. 1.

b. Als voren no. 625; Oork. Holl. 11. no. 242.
c. Als voren no. 919; Bijdr. Hist. Gen. Utr. 47, bl.

176, waar ik ten onrechte in de beschrijving van het
zegel den visch voor een hond aanzag. Dit zegel is
geheel afgesleten.

Rond zegel, 60 mm. middellijn. Naar her. links ge-
wend paard, waarop een ridder met helm, schild en
zwaard. Op het schild een g a a n d e  leeuw; onder het
p a a r d  e e n  v i s c h .  R s :  + SIOIL . . . N I. HWON . . . D E.
V O R N E .

Heer Disc van Voorrle  (11.  2.)
De drie exemplaren van het ruiterzegel, welke van

deEen heer over zijn, vergunnen ons niet er een juiste
beschrijving van te geven, daar van allen slechts een
fragment over is; slechts het tegenzegel is ongeschonden
over en wordt hier op de zegelplant als 110. 2 gevonden.

ac. 1260. - Brugge  no. 656; Oork. Holl. 1. no. 2 6 9 .
Tegenzegel op onze plaat no. 2.
b. 1226. - Brugge no. 697;  Oork.  Hall. 1. no. 2 9 9 .
c. 1226. - Brugge no. 1144;  de Fremery no. 68.
Tegenzegel:  rond zegel,  40 mm., vertoonend een

w a p e n s c h i l d  m e t  gaatlden  l eeuw.  Rs :  + C A S.. . L A N I

ZELANDIE.

lieer Henric van Poorne  (111.  1 . )
Deze heeft twee verschillende zegelstempels gebruikt.
A. Een ridderzegel met tegenzegel uit het jaar 1237

(Brugge n”@. 3 2 3 b  e n  6%; Oork.  Holl .  1.  no. 362),
zwaar beschadigd. Er is slechts een klimmende leeuw
als wapenfiguur te herkennen en van het randschrift.. . .
IN1  H E N R I C I  D E  V O R N E .

Het tegenzegel heeft op een wapenschild een k l i m -
menden leeuw, en tot randschrift: + CASTELLANI DE Z.. .

168) Bier- en vischtol te Brielle. visohtol te Goeree (v. Mieris  11:
bl. 529).

169) Reg. Hann. bl. 52; v. Minris  11, bl. 529.
rao) 1280, Oork. Holl. 11. no. 408.
1s’) 1339 krijgt een kanunnik van Brielle bevel deze te bewaren

(Reg. HOM.  bl. 261).



Een ander exemplaar hangt, eveneens zwaar geschon-
den, aan een oorkonde uit het jaar 1246 (oorspr. Duitsohe
Huis, Utrecht; Oork. Holland 1. no. 417).

B. In het  jaar  1268 voert  heer Henric een  ander
zegel, waarvan het oorspronkelijk in het Duitsche Huis
te Utrecht bewaard wordt (Oork. Holl. Nalezing no. 31).

Ridderzegel, rond, middellijn 70 mm; op het sch i ld
en op den sohabrak een aanziende, klimmende leeuw,
Ets: -k SIGI . . . N I  H E N R I.. . . OREN. P l a a t  ~1~. 3.

Tegenzegel. Plaat no. 4.
Heer Aelbrecht van Poorne  (IV. 1.)
Omtrent zijn zegels valt het volgende te zeggen.
1”. 1271.  - Zegel aan een.oorkonde  in het stads-

archief te Keulen (de Fremery, bl. 107, onderaan, ter-
loops vermeld). Hier afgebeeld zegelplaat no. 5.

Rond ridderzegel, midd. 66 mm. Op het schild een
klimmende leeuw ;
+  8’

op den helm een vederbos(?). Rs.
ALBERT1 : DNI : DE : VORNES : MILITIS : CASTELLAN

. . . . ELANDIA.

2”. 1276. - Bisschoppeli jk archief te Gent en be-
schreven, doch op zeer oppervlakkige wijze, bij Kluit,
Historia critica. no. 276, deel 11, bl. 80ö,  die ook het
tegenzegel beschrijft. Waarschijnlijk gelijk aan het vonr-
gaande.

3 ” .  1 2 8 3 .  - Afteekening in  een  handschr i f t  van
Buchelius, zie de Fremery, bl. 169.

Van zijne echtgenoote  Katerina van Durbuy  hebben
y’;i slechts onbeduidende resten van een ovaal zegel,
uit de jaren 1293 en 1296 (beiden Rijksarch. in Den
Haag; Oork. Holl. 11. noa. 861 en 934), dat een vrouwe-
figuur moet voorgesteld hebben.

Van een ander harer zegels, een rond zegel met wapen-
schild, waarop een klimmende leeuw, uit het jaar 1312
(charters Rijnsburg, Rijksarch. Den Haag), is ook enkel
een fragment over.

Heer  Gerard van Voorne (V. 1.)
Van dezen heer zijn drie zegels bekend.
8. 1298. - Rond zegel, 30 mm., Een wapenschild,

waarop een aanziende, klimmende leeuw. Rs: + SEEL:

aERART  : SIRE : DE : V O R N E  (oorspr.  Rijksarch.  Gent,  be-
schreven bij De Baadt, IV, bl. 169). Plaat VU’. 6.

B. 1313. - Tegenzegel, rond, 28 mm. Naar her. links
ridder te  paard.  Rs: SEURETUM  (3DNI  D E  V O R N E  PlUUt

110.  7. (Rtjksarch. Den  Haag ,  char te r  Leeuwenhors t ,
14 Mei 1313.)

6”. 1316. - Ridderzegel, Jinks gewend, op het schild,
den  schabrak  en het helmdekje een leeuw. R s :  T s’.

aERARD1.  DOMINI. DE (VORNE CASTEL)LANI  . ZELANDIE . (Rijks-
arch. Den Haag, charter Zeeland, 9 Maart 1316; aldaar
ook een los exemplaar). Plaat no. 8.

D. I 331. - Rond zegel, 30 mm., wapenschild, met
aanzienden en klimmenden leeuw, helm met vederbos.
Rs: S’SECT : @ER : DNI : DE : VORNE : CASTELL’ SELAD (Rijks-

arch.  Den Haag, charter Leeuwenhorst; vgl. Kluit, Hut.
crit. no. 406, 11, bl. 1072). Plaat no. 9.

Heylwig van Borselen, eohtgenoote van heer Gerard,
voert in 1324: gedeeld, de leeuw van Voorne, de dwars-
balk met de drie sterren.  (Rgksarch. den Haag, ch.
Leeuwenhorst 16 Maart 1324.) Plaat no. 10.

Aelbrecht l)an Voorne (VI. 1.) voert in 1331 een rond
zegeltje, 20 mm.. met een wapenschild, waarop de aan-
ziende leeuw, beladen met een barensteel  van drie
hangers, over den hals van den leeuw heengaande. Rs: t ‘8.
SEORETI . MEI (Rijksarch. den Haag, charter Leeuwenhovt;

860

vgl. Kluit, Hist. crit. no. 406, 11, bl. 1072.) Plaat no. 21.
Vrouw Nachteld  van Voorne (VI.  21.
1339. - Rond zegel, 3 6  mm.,  wApenschild,  d o o r -

sneden: de leeuw van Valkenburg en die van Voorne.
Randschrift beschadigd. (Rijksarchief Den Haag, charter
Putten 13 Jan. 1339). Plaat no. 22.

De wapenherau t  Gelre  beschrijft het wapen aldus:
de gueules au 18opard  lionné d’or, arm8 d’azur et d’ar-
gent, lampassé d’azur. Vol& d’or. Couronne de gueules.
Sans cimier.  (De Raadt, IV, bl. 169).

H O O F D S T U K  V .

Slotbeschouwingen.
Aan hetgeen in de vorige hoofdstukken gezegd is,

valt weinig toe te voegen. Iconographisch materiaal
is er uit den aard der zaak van een zoo vroeg u i t g e -
storven geslacht niet meer te vinden; zelfs zijn ons
de plaatsen, waar de afgestorven leden van de familie
ter aarde werden besteld, te eenenmale  onbekend ge-
bleven.

Anderzijds willen wij hier niet nogmaals terugkomen
op de zeer bijzondere positie, die de Voorne’s innamen;
boven is daarover het noodige verteld en dit zal nog
duidelijker in het licht treden na de behandeling der
heeren  van Putten en Strijen, welke nu aan de orde
zal komen.

Ds. Assuerus van de Poll (Pollio)
en zijn geslacht,

door Jhr.  H. V A N  D E  P O L L.

Als onverwacht vervolg op mijn artikel onder boven-
staanden ti tel  1) volgt hier wat ik nog vond betref-
fende het geslacht van Ds. Pollio.  Onverwacht voor den
lezer, omdat het eerste artikel geen vervolg heeft aan-
gekondigd; onverwacht voor mijzelf, omdat ik bij het
zoeken naar oude familieleden. overal van de Poll’s
aantrof, die ik een plaats heb kunnen geven in de ge-
slachtslijst van den z.g. Meerten’s  tak, den tak, waaruit
Ds. Pollio is  voortgekomen en die,  evenals de z.g.
Utrechtsche tak, ongetwijfeld - doch voorloopig onbe-
wezen - met de tegenwoordige van de Poll’s Bén ge-
zamenlijken stamvader heeft.

Teneinde de aansluiting voor den lezer gemakkelijk
te maken, wordt wederom aangevangen met Meirten
Evertsz. van de Poll, wiens vader vermoedellj’k  Evert
Meertensz. van de Poll is geweest.

1. MeerteIl  Evertsz.  van de ,Poll  l), trouwt Agniet van
Nairden l).

Uit hen:
1. Hmmen Meertensz.  ‘van de Poll, volgt 11.
2. Cornelis  .ïïeertenss. van de Poll, volgt 11 bis.
3. Jan Meertensz.  van de Poll, vermeld 1617-1664,

als leenman 2), als schout van Willescop s), als schepen
en burgemeester van Montfoort  4, ; tr. Eemse  Jan
Evertznsdr., wed. Uornelis  Claeszn., vermeld 1617-
1 6 4 0  6). Hij sterft vó6r 7 Juni 1666 5).

1) Ned. Leeuw, Oct. 1927, k: 281 e. v.
9) Leenregister Montfoort; Rijksarohief Utreoht.
8) Protocollen van transporten enz. Montfoort; No. 614 Riksarchief

Utrecht.
4) Vergadering Vroedsohsp 18 Maart 1740; Gemeente-archief Mont-

foort.
5) Leenregister Montfoort; 5ij wordt pok vermeld als Wilner Eemlohe

Jan Evertsadr.
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Een SLceer  Jansz. van de Poll was in 1032 B u r g e -
meester van Montfoort.

Uit het tweede huwelijk:

4. Eoert Meertensz. r’on de Poll, vermeld 1 bbb 5).

11. Aarmen  Meertensz. van de Poll l), tr. N. van Die-
merbroek 1).

Uit hen:
1. Zweder  Harmensz. c’an de Poll 6).
2. Neeltgen; tr. Frans  Jansz. Collaert. Zij sterf’t v ó ó r

3 November lö77 ‘). Kinderen.
3. Agnies; tr. N. Aertse. Zij sterft vóór 20 Juni lb82 *).

Kinderen.

4. dnna, tr. Balthazar Pauwelsz. van der Heul. Kinderen.
Zij testeert, weduwe zijnde o.a. 6 Aug. lti24 2 l) ;

ook 27 Sept. 1636 ten huize van haar neef Cornelis
Henricksz. van Aelst, secretaris van het Kapittel van
Oude Munster, wonende ,,op de nieuwe gracht ontrent
S t .  Maertensdam”  2 “).

4. Anna; tr. Jan Bouwensz., burger van Oudewater. Hij
sterft vóór 28 Sept. lb77 g);  zi,i vóór d0 Juni lb82  s)
Kinderen.

11 bis. Cornelis Meertensz. van de Poll, vermeld 1629
en 1631, als l eenman 2s); tr. Aelgen Corne l i sznsdr . ,
vermeld 1631 z4). Hij sterft vóór lb Jan. 1640 23),  zij
vóór 4 Februari 1676 25).

Uit hen :

6. Anthonis Harmensz. van de Poll, volgt 111.

111.  Anthonis Aarmensz.  r’an de Poll, vermeld lb43-
16ti0, als landgenoot en schout te Willescop  le), als
landgenoot in Blokland 1 l), als leenman 1 s), als sche-
pen te Montfoort 4), als landgenoot te Heeswijk,  waar
hij als zoodanig zegelt 1s); tr. Agnies Cornelis Adri-
aensznsdr. 14).

Uit hen:
1. it4arrichgen; tr. Mr. Henrick Cornelisz. de Hollander ,

16),  organist in de St. Jacobskerk te Utrecht 1 6).
Vermoedelijk ook :

~

2. Harmen Anthonisz. van de Poll, volgt IV.
I

IV. Harmen Anthonise. van de Poll, vermeld 1676-  ~
1612, burger en brouwer te Utrecht 17). Tr leto Johanna (
Acrijn Hermansznsdr. 1s); hij bekent in 1875  - bij zijn j
tweede  huwel i jk  (?) - schuldig te zijn aan zijn drie /
onmondige dochters en stelt als onderpand een huis te
Utrecht en ,,noch die alinghe huysinge hoffstede ende

/
/

1. Frank Cornelisz. van de Poll, volgt 111 A.
2. Cornelis Cornelisz. van de Poll, volgt 111 8.
3. Meerten  Cornelisz. van de Poll, vermeld 1640 2s).
4. Emere-ntiana,  vermeld als beleend 1631-1667 24),  tr.

Mr. Cornelis Sweersz. van Blocklant 24), vermeld
1631-1667,  als leenman 24)  en als schout van Mont-
foort 27).

6. Johan Cornelisz. van de Poll. vermeld 1640, sterft
vóór 3 Juni 1666 13). ’

6. Ihomas  Cornelisz. van de Poll, volgt 111 C.

A.

111. Frank Cornelisz. van de Poll, vermeld 1640-
1669, als leenman *s), als landgenoot in Cattenbroek,
2s), als burgemeester van Montfoort  4); tr. S o p h i a
Qijsbertsdr., vermeld 1 6 6 2 2’). Hij sterft vóór 16 Jan.
1661 23).

Uit hen:

haeren  toebehoren staende opt hoekgen  van Pausteeg i
aende oostzijde vande  stadsgrafte . . . . . . daer hij‘  com-
parant regtevoert inne weent” 1”).  Tr. 2de Anna Makelum ’
Vuystinxdr., wed. van Bramen. Zij wonen te Utrecht (
,ontrent St. Jacobsbrugge ter westzijde deoude Gracht i
genaempt Craenesteyn”. 17). l/

Uit het Iate huwelijk: ,
1. Qeertruyt  * 9), tr. H enrick van Aelst; beiden sterven (

vóór 4 Sept. 1600 20). Kinderen.
2. Annichgen 1 y), tr. Steven Olofisz.  zo).
3. Qrietgen 1 “) 2o).
.~~

61 Ook voor hem en ziju nakomelingen verwijs ik naar miju  vorig !
artikel onder 111 enz. Als aanvulling moge ik nog vermelden, dat :
Aeitgen  &aedersdr.  uan de Poll (111 6) getrouwd is geweest met
Roelof Cornelisen. van Eyndomme (No. 614 als boven) en dat Cor- 1
ndia Janadr. van de Peil (IV 3) als weduwe Jacob Meeuwszn. van
Weesp op 24 Sept. 1633 hertrouwt met Mr. Pieter de Quesnoy,
wonende te Leiden, wednr. Johanna van der Burch  (Raadhuis In-
teekenregister; Gemeente-archief Leiden).

7) Protooollen van procuratiën enz. Montfoort; No. 621 als boven.
8) Protooollen van procuratiën enz. Montfoort; No. 621 als boven.
Q) Protocol Notaris van Herwaerden; Gemeente-archief Utrecht.
10) No. 614 als boven.
11) No. 614 als boven.
19)  Leenregister Montfoort.

1. Lambertgen, vermeld 1666 1 “).
2. Cornelis Eranksz. van de Poll, volgt IV.
3. Q$sbert  Franksz: van  de Poll, volgt IV bis.
4. Meerten  Franksz.  van de Poll, vermeld 1666 23).

IV. Cornelis Franksz.  vun de Poll, vermeld 1669-  1686,
als leenman OC), als burger 29) en schepen van Mont-
foort, als hoedanig hg zegelt 30); als landgenoot te
Heeswijk  3l), Mastwik  3%)  en Linschoten 33), a l s  t e s -
tateur 34); tr. lste  Marichgen van Blocklant s5), dr. van
Jan Sweersz. 36),  lb84 burgemeester van LMootfoort  37),
en Katharijn Aertsdr. 38j; 2de wed. Claesgen Cornelis
Claesznsdr. Schinkel s “). Hij sterft vóór 16 Mei 1687 *O).

Uit het eerste huwelijk:

‘1) Protocol Notaris van Galen  ; Gemeente-archief Utrecht.
3’) Protocol Notaris Vastert,  als boven.
$8) Leenregister Montfoort.
‘4) Leenregister Montfoort.
ra) No. 614 als boven.
2s) Leenregister Montfoort.
97) Testament Aeff Evert  Jansznsdr.  vaA de PoU;  Gemeente-archief

Utrecht.

18)  Charter Dom-archief 2de afd. No. 1034; Rijksarchief  Utrecht. ~
14) No. 614 als boven. 1
:fi) No. 614 als boven.
1s)  Prot,ocol  Notaris van Herwaerden.
17) Protocol Notaris van Herwaerden.
1s) Acrijn Hermansz.  maakt zich in 1564 schuldig aan het afgraven

van den Meerndijk; No. 160 Rijksarchief Utrecht.
19) Trançportregister Utrecht fol. 226, 12 Nov. 1575; Gemeente- j

archief Utrecht. Ook aangehaald in Varia Genealogica van Booth, i
boek B, fol. 164, dooh  foutief op 16 Nov. 1575.

90)  Vier testamenten voor Notaris van Herwaerden.
1

18) No. 614 als boven.
30) No. 614 als boven.
10)  Charter bij Jhr. H. H. J. M. van de Poll’te Didam.
81) No. 614 als boven.
81)  No. 614 als boven.
8s) Protocollen van transporten enz. Linschoten en Mastwijk; Xo.

974 Rijksarchief Utrecht.
u) No. 621 als boven.
*6) Civiele rol Montfoort; No. 604 als boven.
ss)  Civiele rol Montfoort; No. 604 als boven.
87)  No. 974 als boven.
‘8) No. 974 als boven.
*Q)  No. 614 als boven.
49 No. 621 als boven.
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1. Corrlelis  Cor,lelisz.  van cie Poll, vermeld 1597 en 1610
4*);  hij sterf: vhór 7 Maart 1626 42).
Zijn dochter Marichgen 42).

2. Aelfgen,  testeert 1625 42).
3’. ï@urichgen  4 3), vermeld 1585-1662;  t r .  Dirk Hen-

driksz. Werverloo, wednr. Marrichen Gerritsdr. 44), ver-
meld  1603-1638;  als t immerman 45), als  schepen
van Montfoort 46), als testateur 44). Kinderen.
Uit het tweede huwelijk:

4. Neeltgen  4 2).

IV. bis. G’zjabert  Frankst. catt de Poll, vermeld lb55-
1585, als  leenman en burger van Montfoort  2s); tr.
Maria Albertsdr.  van Ommeren  4’);  hij sterft vó6r 16
M a a r t  1 5 8 7 .

Uit hen:
1. Marichgen 4 R)r vermeld 1583--1611,  tr. Jan Quirijnsz.

van Mauryck 49), vermeld 1597-16 I 1.
2. Fratts Cfijsltertsz.  vun  de Poll; vraagt 12 Maart 1607

ondersteuning aan de Vroedschap van IMontfoort,
als zijnde jongeman zonder middelen 50).

B.
111. Coy?aelis Cornelisz. val>  de Poll, vermeld 1540 als

onmondig en 1657 als leenman 36); tr. N. N. Hij sterft
vóór 25 April 1659 2s). Zijn zoon:

Cornelis Cotwlisz.  ran de Poll, vermeld 1559 als onmon-
dig 26), 1682 als testateur 51).

C.

111. Thomas Cornelist.  vutt  de Poll, vermeld 1650-
1576, als leeuman 24), als schepen 52), schout 5s) en burge-
meester van Monttoort 54);  tr. Aefgen Cornelisdr. van
Meerhout  55). Beiden sterven vóór 26 Sept. 1685 56).

Uit hen:
1. F~adt Thomasr.  ran de Poll, vermeld 1659-1623, als

leenman e4), als burger van Utrecht 56) en eigenaar
van een huis aldaa’r  aan de Geestebrug 5’) ; als mede-
erfgenaam van zit. Heer Willem van Voorst, ,,in sijnen
leeven Canoniek van St.  Oumeer” 57). Tr. ElisabeLh
Cornelis Anthonisznsdr. van Voorst 5’); zij sterft vóór
14 Jun i  16-3 5s). Hun dochter Aefgen 59).

2. Aellgen  5 5), vermeld  1585-1590;  tr. Andries Adri-
aensz. 6 O).

3. Swccentgen,  vermeld 1586 55) en 1592 61).
4. Coole’is  Ttaomasz.  fran de Poll, volgt IV.

41) No. 614 als boven.
49) Protocollen van transporten enz. Montfoort; No. 615 als boven
4s) No. 604 als boven.
41) Protocol Notaris Verduyn; Gem. Archief Utrecht.
dp) No. 615 als boven.
4s) No. 621 als boven.
47)  No. 614 als boven.
‘8) No. 621 als boven.
48)  No. 614 als boven.
50)  Notulen van den Raad; Gemeente-Arohief Montfoort.
5’) No. 614 als boven.
5’) No. 621 als boven.
3s)  No. 614 als boven.
54)  Poortwboekje;  No. 495 Gem. Archief Montfoort.
66) No. 614 als boven.
fis\ No. 614 als boven.
57; Protocol Notaris van Herwaerden.
58)  Protocol Notaris van Reenen;  Gem. Ar&. Utrecht.
rQj  Protocol Notaris van Herwaerden.
60)  No. 621 als boven.
01)  No. 604 als boven.

5. Albert Thomasz.  van de Poll, vermeld 1586 55) als
onmondig en 1699 62).

6. Marijken,  vermeld als onmondig 1680 55); tr. a l s
,,wed. van Claes Gerritsz. Spangaert, wonende te Gouda,
Cornelis Meeszn.  van Eyok, Capitein, van Leiden, wednr.
van Aeghte Claesdr.” (ondertr. 22 Jan. 1606 63)). Zij
wonen te IJselstein,  waar hij burger is en testeeren
2 Juni 1620 64). Zij sterft vóór 26 Febr. 1637; hun
dochter Cornelia 65).

IV. Corne l i s  Thomasz.  ,uan de Poll ,  vermeld  (on-
mondig) 1585 55)-1638  ; hij is burger en kruidenier te
Ut rech t  6s) en woont aldaar ,,op de Singel tusschen
de Weert en de Catharijnepoort” 67).  Hij tr. Cecilia van
Steenbeek, dr. van Wouter Hendriksz.  en Neeltgen
Gerritsdr. “8). Zij sterft vóór 23 Juli 1631 6s).

Uit  hen:
1. l’homas Cornelisa. van de Poll, tr. Judith Fangiaerts

69); zij hertr. 12 Oct. 1631 te Delft Jan Hendriksz.
Vockestaert 69).  Een dochter Calharina t.an de Poll 10).

2. Aefgen, tr. Gerrit Schade, zijdelakenkoopman te Utrecht
71).  Bij de huwelijksche  voorwaarden (11 Oct. 1630)
brengt zij f 1500.-  en hij verschillende vaste goederen
bij Amersfoort in ‘2). Kinderen.

Heeren Van  VOOrlM!  te Bergen op Zoom,
door G. C. A. JIJTEN,  Pastoor te Willemstad.

In het artikel over het Zeeuwsoh-Hollandsche geslacht
v an V o o r n e, door dr. H. Obreen begonnen in het
October-nummer, staan eenige tekorten en vergissingen
over de twee leden van dit geslacht te Bergen op Zoom.
Gaarne wilde ik deze verbeteren en aanvullen, om den
levensdraad van dergelijke fouten zoo vroeg mogelijk
door te snijden.

G e r a r d  v a n  V o o r n e  h a d  bij Heilwijf  v a n
Borselen zeker twee zonen .

1. Willem van Poorne  is de oudste. Zooals uitdruk-
kelijk gezegd wordt in de aanstonds te bespreken” dis-
pensatie-akte.

,Sinte Marien Magdalenen-avonde” of 21 Juli 1313
sloten Gerard van Voorne en zijne echtgenoote  eene
overeenkomst met Arnoud, graaf van Loon, Gerard
van Wesemaal. heer van Merxem, en Joanna  van Loon,
vrouwe van ’ Quaebeke. De eersten beloven, clat hun
,oudsten erfzoene van witagher boirte, als hi te sinen
daghe ghecomen es”, tot echtgenoote  zal nemen ,jonc-
vrouwe Machtilde,  joncvrouwe van Berghen  up den
Zoom nichten ende oudster dochter” van de laatst ge-
noemden. De partij, welke deze verbintenis niet na-
komt, belooft 6.000 zwarte Tournooische ponden te be-
talen. Voor de Voorne’s treden als borgen op Willem,
graaf van Holland, Jan van Henegouwen, heer van

68) No. 621 als boven.
68)  Raadhuis Inteekenregister; Gem. Aroh. Leiden.
6*1  Protocol Notaris van Schadenbroeck: Gem. Arch. Utrecht.
Ga\ Protocol Notaris van Galen: Gem. Ai&. Utrecht.
ssj Protocol Not,aris  van HerwÉerden.
67) Protocol Notaris van Galen.
68)  Protocol Not.aris  van Galcn.
69)  Huwelijksregister; Gem. Arch. Delft.

1 70) Protocol Notaris Brecht; Gem. Archief Utrecht.
71)  Protocol Notaris van Qalen.

7,) Protocol Notaris Breoht.
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Beaumont ,  en  Jan  van  Arkel 1). Zes jaren na deze
overeenkomst, waaftn opmerkelijk genoeg de voornaam
van den bruidegom niet wordt genoemd, sterft deze
op elf-jarigen leeftijd (-& 1319). Vier jaren na diens
dood (_I 1323, in elk geval na April 1322) wordt het
huwelijk gesloten en voltrokken tusschen Mechteld van
Wesemaal eu Willems jongeren broeder:

2. Albrecht  wn Poorne.  Door de plechtige huwelijks-
belofte van 1313  was voor Mechteld ontstaan het iim-
pedimentum publicae honestatis”, het beletsel om met
Willems broeder Albrecht  een huwelijk te sluiten. Waar
in dit beletsel geen dispensatie was gevraagd, was dit
huwelijk ongeldig. Een hevige strijd tusschsn beider
bloedverwanten ontbrandde, waarbij zestig personen
sneuvelden. Door tusschenkomst van den koning van
Frankrijk verleende paus Joannes XXII bij schrijven
van 24 Nov. 1325 alsnog dispensatie.

Deze bijzonderheden zijn ontleend aan de woorden
dezer dispensatieakte, welke is uitgegeven iu 1892 door
Brom, Bullarium Trajectense,  1: 303, no. 606, in 1909
door Arnold Eayen, Lettres de Jewn  XXIl, 11:  9. no. 1664.

[Het geboorte-jaar van den oudsten zoon M’illem zal
zijn 1307 of 1308, dat van den tweeden 1308 of 1309,
het huwelijk der ouders moet dus gesloten zijn niet
in 1297, zooals dr. 0. aangeeft, doch omtrent 10 jaar
later. Een beroep op Melis Stake  V: 1196-1201 maakt
ons niet veel wij.zer en in De rekeningen  uit het Hene-
goumche  huis, uitgegeven door dr.  H. J.  Smit vinden
-wij Heilwijf a a n g e d u i d , niet  in de eerste afdeeling
(1299-1304),  m a a r  i n  d e  r e k e n i n g e n  (1319-1336),
welke in de tweede afdeeling zij.n opgenomen.]

Enkele dagen nadat de huwelgks-dispensatie te Avig-
non was opgesteld, vertoeft Albrecht  aan het grafelijk
hof te Valenciennes, waarschijnlijk om nieuws-tijdingen
te vernemen over de aangevraagde dispensatie.  De
graaf zelve vertrekt  30 November naar Pari js .  Het
huwelijk werd opnieuw gesloten te Valenciennes 2 of
3 Juni 1326. Ik geloof tenminste den grafelijken rent-
mees te r  a ldus  t e  mogen  vers taan :  ,encore  furent à
Valenchiennes  . .

1326)...
le diemence jour de le Trinitei (1 Juni

et se y eut plusieurs gens as noeches le de-
mis ie l l e  de  Berghes  et li cuens  de l  Hos t  (g raaf  van
Looz: dr. Sm.) i fu le lundy et le mardy” 2).

In een zestal oorkonden vinden wij deze jeugdige
echtgenooten te samen vermeld, waarvan de oudste
gedagteekend is 30 April 1326 3, en de laatste 31 Mei
1331.

Albrecht  maakte deel uit van het gevolg der gravin
van Holland, toen deze in September 1331 een bezoek
bracht aan de koningin van Engeland te Londen. In
een steekspel kwam hij  onder het oog zijns vader s
noodlottig om het leven, zooals de kroniekschrijver van

‘Egmond in drie zesvoeters heeft opgeteekend 4).
De Voerne  miles  pulcher juvenisque parente
Ipsius astante ludos hastis pueriles
Tractans conflictu perit, implens omnia luctu.

Volgens  den  k ron iekschr i jve r  Walter van Hemin-
burgh (uitgave Hamilton 1849, 11: 303) werden steek-
spelen gehouden 23 September en twee volgende dagen.

1) v. M&is  11 135; overgenomen door M. H. Wolters, Codex
,Lossensis  (1849) bl. 210.

‘) Dr. E. J. Smit  a.p. bl. 161.
8) R:A. ‘s Hage, C. v. Br. n. 1066.

4) WtiMw Procurator (uitg. Pijnacker) bl. 262.
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Dat de oorkonde, - waarbij Gerard van Voorne in het
Wilhelmieten klooster te Huybergen een jaargetijde
sticht voor zijn overledeu zoon, door den schrijver van
het cartularium, waaru i t  ze  door  mij in lYO4  is uit-
gegeven 5), - verkeerd is gedagteekend, opgesteld moet
zijn in dertien honderd een en dertig, niet in dertieu
honderd . en dertig, volgt niet enkel uit de rekening
van het grafelijk hof, waarin ,,messires  Aubers de Vor-
nes” als gast vermeld wordt in de week na 26 Mei
1331 “), maar ook uit de aangehaalde oorkonde van
31 Mei 1331, waaraan Albrecht  zijn zegel hangt naast
dat zijns vaders, en welke reeds is uitgegeven door Kluit
(11,  2 : 1071).

Mechteld hertrouwt met Reinoud  van Kleef. Ik meen
verband te mogen zien tusschen den datum van dit
huwelijk en eene oorkonde van 17 October 1337. Dien
dag bezorgt haar de graaf van Holland, op verzoek
van haar en hare dochter, een afschrift van de huwe-
lijksovereenkomst van 1313, welke in bewaring was
gegeven aan den abt van Middelburg 7). In 1338 komen
Reynoud en Mechteld voor als gehuwd s).

[Hiermede is in strijd eene aanteekening,  mij eenige
jaren geleden bezorgd door kol. Wagner : 1336,6 Febr.
Reynolt  d e  Cleve, heer van Bergen op Zoom, knaap
zweert oervede aan den bisschop van Munster, de stad
Munster en de stad Borcken: archiv  stad Borcken.]

Reynoud van Kleef sterft  vóór zijne echtgenoote;
de weduwe leeft nog in 1348 g).

Joanna  van Voorne  is het eenige  kind van Albrecht
en Mechteld. Aan haar wordt in October 1340 de heer-
lijkheid Bergen op Zoom overgedragen, eene aanwij-
zing, dat zij meerderjarig is geworden. Haar 14 jarige
leeftijd in October 1340 is in overeenstemming met de
woorden der pauselijke dispensatie aan hare ouders.

Zij wordt opgevoed aan het hof te ‘s-Gravenhage,
waar zij haren toekomstigen gemaal leert kennen.

A l s  echtgenoote  van J a n  l*an Valkenburg  v i n d  i k
haar voor het eerst in eene  akte van 22 Juni 1342. 10)
Zij is nog in leven I 2 April 1348 11).  Haar echtgenoot
sterft na haar en wordt volgens een bericht van De
Dynter 11 Aug. 1352 te Rijkesteine begravenis).  In De
Maasgouw  1921 heb ik een uitvoerig overzicht  ge-
geven van het avontuurlijk leven van dezen ridder.

**

De schrijver geeft aan d& eersten heer van Bergen
op Zoom den titel van heer van Quaetbeke, doch ik
ken geen enkele oorkonde, waarin Gerard van Wese-
maal naar die heerlijkheid wordt genoemd. Zijn zoon,
Arnoud, noemt zich naar deze heerli jkheid,  nn z\jn
huwe1ij.k met Joanna  van Loon. Hij voert dien ti tel
nog niet, als hij 5 December 1310 aan de inwoners
van Zantvliet vrijdom verzekert van hakengeld op de
Scheldei3),  wel in September 131114). Nu was volgens
d e  dispensat,ie-akte  v a n 1326 aan zijne dochter, deze
bij het sluiten der huwelijksovereenkomst 21 Juli 1313

“) Tazandria  X1: 16%
6) Dr. H. J. Smit  bl. 493.
7) v. Xier& 11 136.
8) Mr. W. Beremer,  Oude vechten  van Steenbergen: 37.
9) Berlière,  Suppliques de Ck’ment  VI (1906) bl. 359, no. 1351.
10) Nijhof,  Gedenkw.  1 444.
1’) R. A. ‘s-Hage:  C. v. Br. no. 327 f. 94~0.
1%)  E. de Dynter-de Ram.
?s) C. v. Br. no. 327 f. 87~0.
1) Brabantsche IJesten.
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ongeveer drie jaren oud. - Na het overlijden van Ar-
noud van Wesemael blijft de heerlijkheid Quaetbeke ook
aan zijne weduwe en deze gaat over aan Arnoud, den
zoon uit haar tweede huwelijk met Willen van Oreye.

De vererving der heerlijkheid Bergen op Zoom op
het geslacht Bautersem na den kinderloozen dood van
Joanna  van Voorne lost  de schrijver wat al  te ge-
makkelijk op.

De  heerltjkheid  ging over op Maria van Merxem,
echtgeuoote van Hendrik van Bautersem, maar zij is
niet een kleindochter van den eersten heer, zooals dr.
Obreen aangeeft. In deel XV van de Bjjdragen  tot de
Geschiedenis onder redactie van Goetschalksx en dr.
Fl. Prims heb ik een poging gedaan, om de verwant-
schap van Maria van Merxem met den eersten heer
van Bergen op Zoom aan te wijzen. Of het mij gelukt
is, moet men oordeelen na lezing van dat artikel.

Gerard van Wezemaal
1’ heer van B. o. Z.

I I I
Arnoud Gerard Godevaart

20 h. van B. o. Z. le h. v. Merxem
X Joanna v. Loon X Margaretha

I I
Mechteld Gerard

X 10 Albr. v. Voorne 20 h. v. Merxem
X 20 Reynoudv. Kleef X Maria v. Rasseghem

l I
Josnua v. Voorne Gerard Qerard

X Jan v. Valkenburg overl. voor den vader van Merxem
kinderloos overl. X Maria v. Wilre X 10 N. N.

I
X 20 Goede v. Bergen

I
N. N.

Je heer v. Merxem

I
Maria

X Hendrik
v. Bautersem

Geheel deze aanvulling over de van Voorne’s en de
Bautersems kan men” in korteren vorm terugvinden in
Oud Bergen, opgenomen in jrg. 1924 van de Nederl.
Oudheidk. Bond.

De afkomst van de familie de Flines, ,
door W. W I J N A E N D T S  V A N  R E S A N D T.

In 1913 was ik in de gelegenheid een onderzoek in
te stellen naar bovenvermelde afkomst en in 1914 hebben
de heeren  Dr. E. W. de Flines en J. de Flines de resul-
taten dier onderzoekingen in druk doen vastleggen.

In ons Maandblad, j.g. 191.4, k. 380, wijdde onze
redacteur eene korte bespreking aan deze - niet in
den handel zijnde - uitgave.

Het resultaat mijner nasporingen was, dat in tegen-
stelling met eene  tot toentertijd gemeende afstamming
uit Mikiel  de Flirres  dit Capelle, ecuyer, die in 1390
te Doornik leefde, de stamreeks bewijsbaar kon worden
vastgesteld tot  Philippe de Flines,  die in 1560 te
W at r e 1 o s bij  Lille woonde en die vermoedelijk gehuwd
was met Jenne del Plancke uit Lille.

Toenmaals eindigde ik mijn artikel over die afstam-
ming met deze mededeeling,  daaraan voorzichtigheids-
halve toevoegende ,tenzij later nog iets daaromtrent
te Lille gevonden mocht worden”.

Dat men werkelijk nimmer mag twijfelen aan de
mogelijkheid om altijd later nog meer te vinden dan
men bij  eerdere onderzoekingen vond, doordat dikwijls
vroeger onbekende bronnen later ons bekend worden,
bleek mij voor de zooveelste maal ook weder in deze
kwestie. Onlangs vernam ik te Lille, dat het Kwartier
van W at r el os cijnsplmhtig  was aan de Abdij  van
St. Bavo te Gent. Ieder die een huis, erf of tuin, ge-
legen in dat kwartier, bezat, was verplicht een jaar-
Iijkschen  cijns te betalen aan den rentmeester van ge-
noemde abdij. Van die betalingen en van de opvolgende
eigenaren dier cijnsplichtige  goederen werd uit den aard
der zaak reeds vroeg nauwkeurig boekgehouden.

Het is dus niet te verwonderen, dat men in het ar-
c h i e f  v a n  d e  C a t h e d r a a l  t e  G e n t  ( z i e  Awutrii.e
des Awltices  de Belgique, 1913, p. 101 ev.) onder het
Arch ie f  van  de  Abdi j  van  S t .  Ba  vo  a ldaar ,  a l s
eerste afdeeling van laatstgenoemd archief de registers
v e r m e l d  v i n d t  v a n  h e t  K w a r t i e r  v a n  W a t r e l o s ,
loopende van 1387 tot 1793.

Nadat ik toegang verkregen had tot het archief der
Cathedraal - berustende in een hooggelegen gewelfd
vertrek tusschen de St. Bavo en het daaraan gebouwde
Bisschoppelijke Paleis te Gent - bleek mij, dat van
alle daar berustende oude archieven een uitmuntend
ingerichte manuscript-inventaris in het archiefvertrek
aanwezig was. Daarin bevond ik het archief, op het kwar-
tier van Watrelos betrekking hebbende, te bestaan in
hoofdzaak uit 3 bestanddeelen, n.1. a. Comptes de ve-
cepte (nl. van de jaarlijksche  cijnsbetalingen aan den
rentmeester der abdij), b. Rentes Seigneuriales  de \\‘a-
trelos  en c. Arriériages (nl. lijsten van achterstanden
in de betalingen door de bewoners van genoemd kwartier).

Waar nu blijkens het vroeger door mij ingestelde
onderzoek vaststond, dat de stamvader Phi l ippe  de
Flánes  in 1560 te Watrelos woonde en men veilig kon
aannemen, dat hij in dat kwartier wel een huis of erf
bezeten zou hebben, was een enkele greep in de sub. 0.
genoemde Comptes de recepte du quartier de Watrelos
(A, 2, bundel nr. 7) al voldoende om daarin dezen stam-
vader terug te vinden. In dezen van 1661 tot 1670
loopenden bundel vindt men de jaarlijksche betalingen
geboekt door Philippe deEGnes filius Martin wegens
het bezit van 2 bunders land te Watrelos.

Later staan die betalingen geboekt ten name van
,la verdve  et hoirs de Philippe de Flines” en in 1577
ten name van Quillebert  de Flines !

De vader van Philippe de Flines  heette dus M a r t i n
de Flines en niet Rémi de Flines. Qcuyer te Doornik,
zooals de oude genealogie ons wilde doen gelooven.

Daar deze registers (rekeningen) van het kwartier
van Watrelos ver genoeg terugloopen, is het wellicht
mogelijk daarin ook den thans gevonden M a r t i n  d e
Elines mèt zijn vadersnaam terug te vinden. Mij  ont-
brak bij mijn bezoek aan het archief der Cathedraal te
Gent de tijd onderzoekingen vóór 1660 te doen.

Bij een mijner vele bezoeken gedurende de laatste
jaren aan Lille, vond ik daar nog een belangrijke bron
van onderzoek, welke men mij in 1913 bij mijn eerste
bezoek niet had genoemd; ik bedoel de Burgerboeken
van Lille. Men vindt daarin zoowel de nieuwe poorters,
die voor het eerst door koop het burgerrecht verkregen
(par achut),  als die burgers, die op een of andere ma-



3. Heer Henric  van Voorne, 1258.

ll. Aelbrecht van Voorne, 1331.

12. Vrouw Machtelt :an Voorne, 1339.

5. Heer Aelbrecht van Voorne, 1271

1. Heer Hugo van Voorne, 1203.

4. Tegenzegel van 3.

4% ‘1.
u

8. Heer Gerard, 1316.

10. Heylwig van Borselen, echtgenoote van
Heer Gerard.

Pb%%

9. Heer Gerard, 1331

2. Heer Dirc van Voorne, 1220.

6. Heer Gerard van Voorne,“l298.

7. Heer Gerard, 1313.

Behoort bij Maandblad ,,De Nederlandsche Leeuw”, No. 12, December 1928.
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nier (afwezigheid, vertrek hunner ouders,  enz.)  hun
burgerrecht verloren hadden en het opnieuw inkochten
(pa?”  rachat).

Daarin vond ik, dat op 5 Juli 1555 Simeon de Flines
filt  de feu Martin, natif de Tatreios,  mnrié sans enflans,
par achat  burger wordt van Lille.

Deze inschrijving leert ons dus:
le. dat Martin de Flines te Watrelos, in Juli 1065

reeds was overleden,
20. dat hij, behalve den zoon Philippe,  nog een ge-

huwden zoon birneou  had, die zich te Lille vestigde;
3”. dat  diens voorouders nimmer te Lille burger

waren geweest,  omdat Simeon dan inplaats  van ,,par
achat” , ,,par rachat”. burger zou zijn geworden.

Daardoor staat dan ook vast, dat hij niet a f s t a m t
van de familie de Flines dit Rose, die reeds vóór 1460
te Lille woonde en van welke familie in 1452, 1467,
1476, 1487 en 1492 reeds diverse leden burgers v a n

1.

2.

Lille’ waren geworden.
Wat de thans Nederlandsche familie de Flines betreft,

vast staat thans, dat zu afstamt van Martin de Flines
te W at r e lo s, geb. f 1600, die daar vóór 1666 was
overleden en wiens voorouders niet te Lille gevestigd
waren geweest.

Genealogie van het geslacht van den Hoaert,
door W. M. C. REGT.

(Vervolg van XLVI,  345 en slot.)

Xbis. Derk Jacob ‘can den Honert,  geb.  te  Amster-
dam 30 Aug. 1817. Vice-consul der Nederlanden
te Birmingham 16 Juli 1847  - 10 Juli 1861. Overl.
te Amsterdam 27 Maart 1874. Hij huwde tweemaal:

10 te Amsterdam 23 Januari 1846 met A n n a
Caroliua  Magdalena Lowe, geb. te Amsterdam 24
Aug. 1824, overl. te Birmingham 26 Dec. 1846,
dochter van Beorge  en van Carolina Erauen.

20 te Amsterdam 4 Sept. 1861 met M a g d a l e n a
Christirla  Muller, geb. te Amsterdam 17 Sept. 1829,
overl .  te  Amsterdam 7 Dec.  1872; dochter van
Jacobus en van. Anna Petronella Westerman.

Uit,  het  eerste  huwelijk een dochter;  uit  het
tweede negen kinderen :
1. Carolina Ib’ilhelmina  Beniamina v. d. H., geb .

te Birmingham 11 December 1846; thans (1927)
wonende te Blaricum.

Zij  huwde te Amsterdam 28 October 1869
met, Barend Mariws Smit l), geb. te Amsterdam
4 October 1842. Commissionair; overl. te Am-
sterdam 12 Sept. 1918, zoon van Egbert en van
Geertruida Jacoba Elert.

2. Joan Jacobus v. d. H., geb. te’ Amsterdam 30
Mei 1852, ongehuwd overl. te Bloemendaal 11
October 1885.

3. Hendrik Cornelis 1).  d. H., volgt XL
4. Taco Hajo  v. d. H., geb. te Amsterdam 10 Aug.

1866; wijnhandelaar. Woont ongehuwd te Am-
sterdam.

1) (Noot behoorende bij kolom 345.) Uit dit huweluk  sproten:
Taco Hajo dfib,  geb. te Halsteren ’ 1 Mei 1906. Luitenant-ter.
zee, 20 klasse. (N. O.I.)
Corne&  Jacoba Mao,  geb. te Paeoeroean 16 Febr. 1911.

X1.
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6. A n n a  Susa?znu  v. d. H., geb .  t e  Amste rdam
20 Juli 1867.

Zij huwde te Bloemendaal 28 Dec. 1906 met
Johannes  Eekhof,  geb. te Leeuwarden 28 Oct.
1851. Ingenieur-verif icateur van het  kadaster
te Dordrecht, woont thans te Brummen.

6. M a r i a  &artha U. d. H.. n e b .  t e  A m s t e r d a m
4 A p r i l  1 8 5 9 . ’ D

Zij huwde te Bloemendaal 16 Mei 1895 met Wil-
l e m  Greeve, geb .  t e  Amste rdam 27 Juli 1862,
zoon van cT(ln  en van Anna Charlotte van Rheden.
Magdalena Christina 1:. d. H., geb.  te  Amster-
dam 14 Oct.  1861, in 1927 wonende te Küsnacht.
(Zurich).

7

Zij huwde te Bloemendaal 8 Juni 188’2  met
Jan  Freder ik  Meuring,  geb.  te Amsterdam 7
Aug. 1863. Wijnhandelaar. Overl. te Amsterdam
14 Febr.  1886;  zoon van Wilhelm Cfodfried  en
van Erlandina Carolina de Beus.

8. Derk Jacob v. ct. H., volgt XIbis.
9. Jacoba Petronella U. d. H., geb. te Amsterdam

7 Oct 1865, in 1927 wonende te Hees bg Nijmegen.
Zij huwde te Bloemendaal 7 Aug. 1884 met

Marcel Qérard François Verdonck, geb. te Am-
sterdam 26 April 1861, overl. te Hees bij Nij-
megen 23 Nov. 1923, zoon van Jacques  Josèphe
François en van Dorothea _Mnri&  Eleonora Wes-
terman.

10. Cornelia Adriarza  Eliza v. d. H., geb. te Amster-
dam 12 Febr. 1870, aldaar ongehuwd overleden
3 Maart 1898.

Hendrik Cornelis van den IIollert,  geb. te Amster-
dam 14 Maart 1864. Hij vertrok naar Deli in Nov.
1876 als beambte van de Deli Maatsch.; admini-
strateur van de onderneming Medan  van genoemde
Mg. 1880-1881;  secretar is  van de hoofdadmini-
stratie  van dezelfde Mij. in 1882; hoofdadministra-
teur 1883-1892, naar Nederland 1892; commissaris
der Deli Mij. 1892-98; directeur 1 Mei 1898. In
1899 schonk hij met P. W. Janssen en J. Nienhuys
aan den minister van Koloniën een som van f 170.000
ten behoeve van de opleidingsschool voor doctor’s
djawa te Weltevreden; hij werd bij die gelegen-
heid benoemd tot ridder in de orde van den Ned.
Leeuw. Ook de oprichting van het Koloniaal In-
stituut werd door hem zeer krachtig gesteund. Hij
overleed te Amsterdam (Oosteinde 19) 1 Januari
1916 en was te Medan  12 April 1884 gehuwd met
&laria  Catharina van Nauta Lemke, geb. te Sneek
17 Jan. 1863, dochter van Nr. W i l l e m  en  van

lì Hunne kinderen ziin:
‘%&%&z  Geertmi&  S., g e b . te Amsterdam 25 Oot. 1870, ge.
huwd met Dr. G. P. van Trooyen.
Wilhelntina  Carolina Benjamins  S., geb. te Amst. 12 Febr. 1872.
Sedert 1920, als vertegenw. der S.D.A.P.. lid der Eerste Kamer S.G.
Zij was ook vsn 1919 tot 1924 lid van den gemeenteraad van Am-
sterdam en redigeerde sedert de oprichting in 1905 het weekblad
,De Proletarische Vrouw” (orgaan van den Bond van Soo. Dem.
Vrouwenclubs) dat 43000 abonné’s telt. Gehuwd te Amst. 29 Oct.
1903 met Sam& Pothuis, geb. te Amst. 30 Sept. 1873, lid der Prov.
Staten sedert 1907 en lid v. d. Raad van Amsterdam, zoon van
J. Pothuis en E. Brandon.
Jacoba B, geb. te Amst. 7 Mei 1577. Gehuwd geweest met
Jean Louis Pisuisse.
Adriana S., geb. te Amst. 14 Oct. 1879. Gehuwd met Dr. Daniel
de Lange.
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Johanna Maria la Lau. Zij woont te Baarn, huize
Kesawan. (Wapen v. Nauta Lemke: 1 en 4 in rood
een zilveren lam; 2 en 3 in goud twee 6 p. sterren,
paalswijs gepl., vergezeld herald. recht.s  van een
omgewende wassenaar en beneden van 3 klaver-
bladen (1 en 2), alles groen. (De sterren worden
soms opgegeven van zilver te zijn.)

Uit dit huwelijk sproot één dochter:
1. Magdalena  Christina  ‘1:. d. H., geb. te B a a r n

9 Mei 1899.

XIbis. Derk Jacob ‘~ath  dela  Honert, geb. te Amsterdam
19 Dec 1863. Luit. ter zee 2e kl. 1885, IG kl. Oct.

1895.  Eervol uit den dienst ontslagen 1 Mei 1896
Directeur der Industriëele  Maatschappij te Amster-
dam. Overl. te Amsterdam 13 April 1924.

Hij huwde te Amsterdam 31 October 1895
(scheiding 23 November 1911) met Clara  E’lisabeth
Janssen, geb. te Amsterdam 30 Nov. 1875, dochter
van Peter rilhelm  en van Folmilra  Margaretha
Peters. Z$ hertrouwde te Amsterdam 2 Aug. 1917
met Pieter Leendert van der Harst, geb. te Leiden 16
Jan 1865, eerder arts te Alphen a. d. Rijn, daarna
oprichter en geneesheer-directeur van het Hom.
Ziekenhuis te Almen,  gescheiden echtgenoot van
Adriana Elisabeth I!an der Meer, en zoon van
Abraha.m  v. d. 11. en van Johanna Hoogenraad.

Uit het eerste huwelijk twee kinderen:
1. Henrìëlle  Cornelz’a  van den Honert, geb. te Baarn

2 Aug. 1897, huwt te Amsterdam 21 Maart 1921
Pieter Andries ean der Harst, zo011  van Gerrit
en van Wil?zelmina Cornelia Nicolina  de Ridder.

2. Taco Hajo  van den H., geb. te Baarn 3 Juni
1899. Student te Utrecht.

Xter.  Cornelis Adriaan h3liza van den Hohert,  geb. te Am-
sterdam 4 Maart 1820. Directeur en oprichter van
de Amsterd. Kanaal Mij. tot doorgraving van Hol-
land op zijn Smalst 28 Nov. 1863-31 Mei 1867.
Presid. Commissaris van de Kon. Fabr. van Stoom-
en andere Werktuigen van 7 April 1871 tot Mei
1879. Commissaris van de Amsterd. Kanaal Mij.
31 Mei 1868; vice-presid. 1878; bedankt voor dit
ambt 16 Febr. 1879. Presid.-commissaris van de
Beetwortelsuikerfabriek te Houtrijk  en Polanen
1871-1879. Overl. te Amsterdam 2 Febr. 1901.
Hij huwde tweemaal.

1’. te Amsterdam 14 April 1842 met Engelina
Henriette van den Berg, geb. te Amsterdam 4 Nov.
1822; overl. te Bex in Zwitserland 19 Mei 1882;
dochter van Yzaäk  en van Wilhelmina Frederika
Siepman. (Wapen r. d. Berg: in blauw een vrijstaand
gouden grieksch kruis.)

20. te Amsterdam 8 Oct. 1885 met Joharana  Ja-
coba Claassen,  geb. te Amsterdam 10 Febr. 1835,
overl. te Haarlem 8 Juni 1898; weduwe van Abra-
ham Nendrik Siepman van den Berg en dochter van
Jan ..Jacob  en van Jacoba Petronella Drost.

Uit het eerste huwelijk zeven kinderen:
1. Wilhelmina Frederika v. d. H., geb. te Amster-

dam 9 Juni 1844, overl. te Leiden 14 October
1915. Zij huwde te Amsterdam 7 Maart 1872
Eloris  Adriaan van Braam Houckgeest, geb. te
Amsterdam 12 Nei 1837, 2” luit. bij de mariniers
1857, luit. kol. 1 Sept. 1879, kolonel-commandant

x1.
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1 Nov. 1881, adj i.b.d. van Z.M. Koning Willem III
4 Mei 1886, gepensd. met den rang van generaal-
majoor 1 Mei 1892,  militie-commissaris in het
IV” mil. distr. v. Z -Hall.  1893, R. M. W. O.,
R. 0. N. L., R. 0. Zon v. Perzië, le kl. v. h.
Milit. Kruis van Verdiensten van Wald. Pyrm.,
<Le  kl. Orde Roode Adelaar v. Pruisen, drager
eereteeken Kust v. Guinea 1869/70, id. Atjeh
1873/74 en van de Atjeh medaille 1875. Hij was de
oudste adj. i.b.d. van H.M. de Koningin en overl.
te Bilthoven 18 Januari lYg2; zoon van Andreas
Charles ‘u. B. H., kapitein ter zee, lid v. d. Raad
v. State  en van Anna Jacoba van Hall. (Ned Patr.
VII, 67).

2. Wilhelmina  Susanna  Agneîa  v. d. H., geboren te
Amsterdam Y November 1846, overl. te Delft
15 Februari 1899.

2. Yzaäk v. d. H., geb.. te Amsterdam 2 Aug. 1848,
overl. 12 Nov. d.a.v.

4. Murgaretha v. d. H., geb. te Amst. 30 Sept. 1849.
6. Joan  v. d. H., volgt X1.
6. Engelina Henriëtte I). d. H., geb. te Amst. 24 Maart

1868, huwde te Haarlem 31 Maart 1887 J a n
Jacob Hulshoff,  geb. te Amsterdam 7 Aug. 1842,
overl. te Zeist 11 Juli 1899; zoon van Barend
en van Hillegonda Geertruida Heemskerk.

7. Cornelis  Adriaan Eliea 1). d. H., volgt X1 bis.

Joan van den Honert, geb. te Amsterdam 30 Juli
1852.  Oudste directeur en oprichter der N.V. Van
den Berg & Co.‘s Metaalhandel. Woonde te Naarden,
maar overl. te Amsterdam (N.-H. Diaconessen-lm.
Overtoom 283) 6 Februari 1919.

Hij was 27 Juni 1878 te Amsterdam gehuwd
met Apollolria  Catharina Philips,  geb. te Amsterdam
16 Mei 18D7; dochter van Mr. August en van Madelon
Sophia Elisabeth 1 ermeulen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1 Elise v. d. H., geb. te Amsterdam 4 Nov. 1881.

Zij huwde te Amsterdam 13 Mei 1904 met Mr.
Johannes Pieter Jolles, geb. te Amsterdam 8
Maart 1876, bestuurder.secretaris  der Nationale
Hypotheekbank te Amsterdam; zoon van Nr.
Michael  Wilhelm  en van Catharina Elisabeth
Vibleumier.  (Zie Ned. Patric.  X111,  168.)

2. Engel& Benriette  v. d. H., geb. te Amsterdam

3.

4.
5.

9 October  1883.
Z;j huwde te Amsterdam 18 Mei 1906 met Nr.
Lodewijk Johan van Toulo?a  val2 der Koog, geb.
te Wijk bij Duurstede 30 Juli 1880; zoon va,n
Jan ?incer;t  Maarten en van Christ&e  Henriette
Tydeman. (Zie Ned. Patr. VII, 287.)
Madelon Sophie Elisabeth v. d. H., geb. te Am-
sterdam 10 Juni 1886, aldaar overl. 11 Januari
1886.
August  v. d. H., volgt X11.
Cornelia Adriana v. d. H., geb. te Amsterdam
Ei Aug. 1888.

Zi.j huwde te Amsterdam 10 Dec. 1914 Mr.
Christiaan Marianus Helrny,  geb. te Zutphen 6
Febr. 1885. Directeur Bijk. Geldersche Crediet-
ver. te Deventer. Zoon van Mr. Jan Jacob e n
van Sibylla  Catharina Elisabeth Nijman.

6. Joan u. d. H., volgt XIIbk
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7. Madelon Sophie Elisabeth v. tl. H., geb. te Am-
sterdam 9 Sept. 1890.
Zij. huwde te Ams te rdam 28  Dec .  1915  Mr .
lTrllem  Jan  Bernard  Besier,  geb.  te  Tiel  13
Juni 1889. Bankier. Zoon van Mr. h?llem Jan
Jacob  en van Johanla  Henriette hverts.

8. Leonard v. d. H., volgt XIIler.
9. Adu  Saskiu  P. d. H., geb. te Amsterdam 22 Dec.

1894, aldaar overl. Febr. 1902.

X11.  August van den Honert, geb. te Amsterdam 16
Ootob. 1886. Mijningenieur, tot 1919 in Ned. Indië,
thans in Zuid Afrika.
Hij huwde te Dieren 6 Maart 1913 met Bertruda
Isabella Surie, geb. te Amsterdam 21 Sept. 1888,
dochter van Autonie  en van Gertruda Isabella Bren-
der ù Brandis.
Hieruit :
1. Qertruda Isabella v. d. H., geb. te Sanga Dalem

(Borneo) 28 Dec. 1913.
2.  >o,rb 2’aco Hajo  v. d. H., geb.  te  Perlak  ( S u -

matra) 26 Febr. 1916.
3. August ‘v. d. H., geb. in N.-1. 20 April 1916.
4. Apollonia Catharina v. d. H., geb. te Meester-

Cornelis 4 Juni 1917.
6. Madelon Sophie Elisabeth v. d. H., geb. te Baarn

8 Aug. 1920.
6. Karel Jan v. d. H., geb. te Baarn 8 Maart 1922.
7. Henràca Volrada Julia  Elisabeth 1’. d. H., geb.

te Hilversum ld Juli 1923.

XIIbis. Jonn  c*an den Honert, junior, geb. te Amster-
dam 11 Sept. 1889. Koopman.
Hij huwde te Amsterdam 23 Nov. 1917 met LUagda-
lena Helena Asaert, geb. 18 Juli 1890, dochter van
M i c h e l  Désiré en van Clemente  Beorgine Lo,lcke.
Uit dit huwelijk sproten:
1. Joan Michel v. d. H , geb. te Westkapelle 22

Mei 1919.
2. Elise v. d. H ., geb. te Hilversum 19 Aug. 1921.

XIIter.Leonard  van den Honert, geb. te Amsterdam
29 October 189  1. Electra-technisch ingenieur. Mede-
directeur der N. V. ,Van den Berg & Co’s Metaal-
handel” te Amsterdam. Woonde tot 1927 te Hil-
versum, thans te New York.

Hij huwde te Amsterdam 23 Sept.  1919 met
Bnna Caecilia van Lennep,  geb. te Amsterdam 12
Juni 1896, dochter van Mr. Ernst en van J o h a n n a
Louisa van Eeghen.

Kinderen :
1. Ritsnert  21.  d. H , geb te Naarden 30 Juni 1920.
2. Leonnrd  v. d. H., geb. te Hilversum 29 Nov. 1921.
3. Bobbert  v. d. H., geb. te Hilversum 4 Juni 1923.
4. Blodlcen Ursula  Rose  1:. d. H., geb.  te  Engle-

wood (New York) 26 Oct. 1928.

>:Ibis.  Cornelis Adriaan Eliza van den Honert, geb. te
Amsterdam 24 Sept. 1860.

Hij huwt te Echteld 12 Sept. 1884 met M a r i a
Margrieta Koedam , geb. te Tiel 29 Augustus 1866,
dochter van Willem Otto en van Hendrina  Maria
Cornelia Hol.

Uit dit huwelijk:
1. Engelina Henriëtte v. d. H., geb. 23 Maart 1886.
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2. Cornelis !Filbent  Nnrie  v. d. H., geb. 1 Aug. 1889.
3. Wilhelmina Ottelina v. d. H , geb. 27 Sept. 1891.

iCA
*

l)e volgende naamgenooten, die wij niet konden aan-
sluiten, kwamen ons nog onder de oogen:

Een ingenieur elan den Honurd,  bij Douay gekwetst
in Juni 1710 (Bosscha, Ned. Heldend.  te Land. 11 367,
noot 1).

Mr. Hendrick  van den Honert, gehuwd met Marga-
retha.  Temminck. Zij verkreeg in 1749 de buitenplaats
,,Hoonvliet”  te Voorburg en droeg deze in 1762 met
haar man over aan R. A. Welscher  (,Die Haghe 1903,
bl. 392).

Hendrik van den Bonaert  j.m. huwt in de Klooster-
kerk te ‘s-Gravenhage 6 Mei 1770 Catlaarincl  van Deelen
j.d., beiden geb. en won. te ‘s-Gravenhage. Zij lieten
28 Juli 1771 in de Nieuwe Kerk aldaar een zoon J o -
hannes doopen.

cJohannes van den Honert ondertrouwt te ‘s-Graven-
hage 25 Aug. 1793 met .lacoba  Cornelia 1’an  OJlen.  Zij
trouwden in de Kloosterkerk aldaar 8 Sept. 1793 als
j.m. en j.d., beiden geb. en won. te ‘s-Gravenhage.

Hendrik van den Honart  j.m. huwt te ‘s-Gravenhage,
op het stadhuis, 29 April 1804 met Petronella  Demaree
j.d., beiden geb. en won. te ‘s-Gravenhage.

Ir. van Dam van Hekendorp schrijft mij naar aan-
leiding van het medegedeelde in kol. 313:

,Het wapen van v a n  Niel is in ,,goud”  twee afge-
,wende vogels met gekruiste staarten; deze hebben
,nimmer  (zoover  ik weet) roode koppen gehad.

,Jan Jeremias valk  Niel was gehuwd met Cothariva
,Beuninger  (niet: van Beuningen). Deze ouders waren
,t,e Rotterdam getrouwd 12 Juni 1763. Catharina zelf
,is te Rotterdam gedoopt 7 Januari 1745 uit Coenmod
Beuninger, afkomstig uit Duisburg, en Maria van Biel.”

In kolom 261 leze men bij het wapen l!cLn  Vladeracken:
in zilver drie ,roode”  molenijzers.

Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel,
in afschrift medegedeeld door H. H. VAN D A M.

Dit register vangt aan in 1685, met ééne doopinschrij-
ving; eerst in 1690 wordt wederom een doop vermeld;
idem in 1691, dan eerst weder in 1696. Voor gegevens
betreffende familiën te St. Michielsgestel moet men
steeds ook het  doopregister  van Den Dungen  raad-
plegen (zie De Wapenheraut 1902, bl. 346, 524). Het
gedeelte van 1686 tot 1742 is in duplo aanwezig; enkele
gegevens vullen elkaar aan.

Bij het lexicographisch rangschikken bracht ik de
,,K“ onder de ,,C”.

Het eerste gedeelte van 1684 (geen doopelingen) tot
1726 is gehouden door Ds. Heyndrick Reynhart Soh-
nius; het tweede gedeelte vanaf October 1726 is ge-
houden door zijn zoon Ds. ,Matthias Wilhelmus Sohnius.

Ds. P. Bruyst werd te St. Michielsgestel en Gemonde
beroepen 12 Juni 17ti3.

Als curiosum geef ik nog de volgende doopinschrijving:
1742, den is alhier in de Kerk gedoopt een

kint, waer van de vaeder Rooms is.
naem . . . .



1774, 11 sept.
door pred.
Buyst te Dun-
gen ged.

1810, 21 Oct.

1792, 12 Feb.

1794, 22 Juni.

1796, 29 Apr.
10 Mei ged. door
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K.
Wilhelminc~  Chris-

tina Clementia.
geb. 29 Augustus,
extract gegeven 9
Mei 1800 ter requi-
sitie van Vrouwe
A. M. Bouwens,
douar. du Tour.

Johanna Qerrardina.

V. M.
Mr. Cristiaan v. Bee- Baronesse Wilhel-

restey%. mina Cristina Cle-
Raad Vroedschap mentia du Tour.

Delft. Overl. July
1800, zijnde na do-
de van zijn eerste vrou getrout geweest
met Freule Kutler en Ontvanger Generaal
bij het tegenwoordig Bestuur.

Johannes Rudolf van Johanna Cristina
den Berg. Umbgrove.

insgelijks kort daarna overleden.

Anna Walradina. Sigismund David van
Bonstett.

Albrecht  Qustav
Augus t

geb. 16 Juni.

Sigusmund David
uan Bonstetten.

Charlotte Maria Jut- Sigismund David van
queline. Bonstetten.

P. dë Cassa
major pred. te Heumen.

Johanlza  Francisca. Johnn Francis  Bosbek.1799, 8 Dec.

1766, 27 Oct.

1767, 1 Mei ged.
3 Mei Den
Dungen.

1768, 30 Oct.
Den Dungen

1770, 26 Aug.

1770, 13 Dec.
1786, 6 Jan.

1787, 7 Mei.

1790, 28 Nov.
te Gemonde.

Elisabeth Luberta Predikant Bruyst.
Lubertus Elisa
(eerste twee kin-
deren vandenpre-
dikant).

Willem Hendrik
derde kind.

Pred. B. Bruyst.

Maria Hester Pred. Bruyst.
ob. ca. 7 Mei ‘72.

Jacobus Bartelt Pred. Bruyst. ’
6e kind.

Erter (Arthur). Erter Cock  Engdrag.
Anna Hendrika. Dirk Roesen.

Maria Jacoba. Dirk Koese+z.

Toonyn van Clok-  vader onbekend.
berg geb. 1789.

Genevieve Maria
van Welderen.

Genoveva Maria
geb. gravin van
Welderen.
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Get.
Catharina  Wilhelmina Brull,

Douar. van Beeresteyn.
Baron Onno Tamminga du Tour.

Walrad l’tlmoral Batavus grave
v. Welderen, luit. gen.

Anna Barbara van Bonstetten.
Abbrecht Gustaf van Bonstetten

lid v/d Grooten  Raad der Stad
& republiek Bern en dezelfs
vrouw Gerhardina van der

Dussen. Elisabeth Jacoba Senarclens de Grancy,
geb. Bsse.  du Tour.

Genevieve Maria Jan Jacob- van der Meulen en
gravin van Wel- zijn vrouw geb. Baronesse
deren. Tengnagel.

Theresia Johanna
Ross.

M. C. Muller E. L. Lubertus Bruyst commies ter
recherche in ‘t Bosch en Eli-
sabeth Scheveling,grootvader
en -moeder. Jacobus Bruyst,
praeceptor der teriorale scho-
len, hun Oom.

M. C. Muller. Maria Hester v. der Meulen
weduwe Willem Hendrik Mul-
ler, dokter v. d. stad en het
groote gasthuis. Grootmoeder

v. moederszijde.
Petrus Johannes Muller, gep. luit. Kintsoom.
Elisabeth Schevenling Grootmoeder van Vader.
J. Bruyst praeceptor- v/d teriorale scholen.
Anna Margaretha Bruyst. Oom en moei.

M. C. Muller E. L. getuigen als voren.

M. C. Muller.

Maria Coeck.

getuigen als voren.

Elisabeth Mulder. Anna Geertruid Hachen
inpl. vau Hendrik Mulder:
Hendrika Mulder.

Elisabeth Mulder. Petronella  Marelette de Buy,
camenier v/d. Qouar. du Tour,
geb. Bouwens, in plaats van
absente get. Jacob Mulder

Maria Jacoba Mulder, meter.
Cornelia .Elisabeth de Senarclens de Grancy, ge-
heven door mej. Maria Anna Joly.
Regina, zijnde Ma- Geertruid Turger.

homedaansch en
van Ceylon.



1760, 14 Juni.

1762, 21 Feb.

1788, 6 Apr.

1791, 16 Mei.

1782, 24 Feb.

1728, 6 Juli.

1763, 14 Aug.

1738, 16 Feb.

1769, 22 July.

1763, 10 Juli.

3?4

K.
Johan Machiel

overleden.

V. M.
Sergeant Michel lblf,  Johanna Severing.

koe t s ie r  van  den
Heer Capiteyn
Hoying van Papen-
drecht in het Regiment Dragonders van Generael  Trips.

Henclrina  AIaria. idem.

Cornelia  Elisabeth. Albert Kulsdom.

Willemina Elisabeth.
*7ohanna.

Martinus Matlhys.

iVartinus Batthys.

Jan Maarten Gideon

Albert Kulsdom.
Willem Dekkers

te Crevecoeur.

Hendrick  Peters
Denyssen.

Martinus Matthys
Den yssen.

de Heer Deutz.

SR3

Get.

idem. Maria van Schayk.

Gteertruida  van der
Meer.

Qeertruy Vermeer.

H e n d r i n a  Ja,n de  Johanna  Wed de  Bresser:
Bressen.

Margriet Laurens. De Vader is R.K.

Ariaantie Luites
E .L.

Christina Snouc-
kaart

Elisabeth Denyssen.

peters waren :
Willem Gideon Deutz.

synde  het kint extraordinair swak en teder. Mevr.  de Douariàre d’Escury.

Maria ffeertruit. Daniel Francois  ua)t.  C o r n e l i a  AnnaKuene.
Dompselaer, Secre-
taris.

Wilhelmina Daniel Francois  van  Corne l ia  Anna Johanna Myer huisvrouw
gestorven 1786. Dompselaer Secre- Kuenen. Godefridus Kuenen, loco Wil-

t a r i s  deze r  Heer- helmus Kuenen.
lijkheid.

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

KORTE MEDEDEELINGEN.~~
Smaltius.

De vrij uitvoerige genealogie der familie Smalt in
Ned.  Patr .  no. 16 (jaarg. 1926) maakt geen melding
van een Coenraad S. alias Smaltius, die toch èn om
aijn voornaam Qn om zijn Qroningsche afkomst kan
geacht worden .er toe te hebben behoord. Voor het
eerst treft men hem aan in het Album studiosorum van
Harderwgk,  22 Febr.  1684,  als  Conradus Smalt ius
Groninganus. Te Groningen was echter zijn doop
onvindbaar, hoewel hij de zoon zou kunnen zijn van
den aldaar voorkomenden Jan Smals, blikens  het gilde-
boek 1673 overleden, en volgens het poorterboek 1646:
,cremer”. Onzeker acht ik het of hij dezelfde is, die
als Coenraad Schmalsch te Kampen komt in 1699,
met attestatie van Hasselt; doch wel neem ik aan, dat
op hem slaat de inschrijving in het grootburgerboek
van Kampen 26 Jan. 1694:

,Conradus Smaltius, geboren tot Groningen sal der
stadsmeenten mede mogen beslaen. Gratis. Gesina Smal-
tius sijn dochter.”

Dit ,,gratis”  slaat vermoedelijk op het feit, dat hij
ambtshalve grootburgerrechten kreeg. Dit was o. a. het
gebruik voor Ned. Herv. en Waalsche predikanten,
den rector van de Latijnsche school en enkele andere
ambten.

Hoewel Coenraad S. inderdaad in aanteekeningen
der familie Thuessink ,,rector” wordt genoemd, betwijfel
ik toch, of hij dit ambt bekleedde: in de rekeningen
der geestelijke goederen wordt hij bij de uitbetaling

van zijn wedde steeds voorafgegaan door den rector
en den conrector, terwijl hij het salaris eens school-
meesters ontvangt. Voor het eerst komt hij voor in
1689, voor het laatst in 1740 als wanneer hij slechts
een half jaar uitbetaald krijgt.

De laatste jaren van zijn  ambt komt hij als volgt
voor: D(o)m(inu)s Smalt,ius,  emeritus, f 300.-  o. a. in
1720 als ,,D”” C. S.

In de Apostillen, dd. 18 Juni 1692 heet het: het
tractement  van den tweeden meester C. Smaltius van
f 200-f  300 verhoogd.

Hoewel hij herhaaldelijk Ds. genoemd wordt, schijnt
hij nooit beroepen predikant te zijn geweest.

Omtrent zijn huwelijken en kinderen is het volgende
bekend: zijn eerste vrouw was Petronella Broeckman,
welk huwelijk echter niet te Kampen werd voltrokken.
In een acte van momberstelling van 14 Maart 1677
komt ,,Petertien” voor onder de vier minderjarige kin-
deren  van  Jan  Broeckman en  Gesien  Veene.  Uit dit
eerste huwelgk  werden te Kampen gedoopt: Johanna
(jong overleden) en Gesina 31 Maart 1693; Maria 28 Oct,.
1694 en Valentijn 26 Juli 1696. Vervolgens trouwde
hij als weduwnaar voor de tweede maal en wel met
Anna Aleida Thomassen à Thuessink, de op 1 Aug.
1666 te Kampen gedoopte dochter van Thomas Tho-
massen de Olde uit diens derde huwelijk met Johanna
Duircoop. Ook uit dezen echt had Coenraad Smaltius
kinderen : Hendr ik  Jan  ged . Kampen 26 Mei 1702 ;
nog een Hendrik Jan 12 Aug. 1703; Conradin:l  30 Mei
1706; Hugo (vermoedelijk genoemd naar zijn vruuws  stief-
vader, den Kampenschen burgemeester Hugo Terhorgh)
22 Sept. 1709 en Sara Johanna 13 Sept. 1711. Op
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7 Dec. 1714 en 6 Nov. 1719 worden voorts kinderen Zij verklaart, dat zij van meninge  was naar school te
van Ds. Smaltius als overleden vermeld.  Ten slotte  gaan , toen zij  bedacht dat de onzekerheid van het
wordt zijn weduwe Anna Aleida Thuessink nog ver- leven zoowel voor ouden als jongen geldt en daarom
meld in 1748. Zij woonde toen met haar dochter te besloot haar testament te maken. Zij was 17-12-1636
Kampen in de Olde straat, ten zuiden van den nieuwen 12 jaar oud geworden en laat alles na aan haar moeder
toren, dus juist tegenover het stadhuis, waar ook haar joffr.
vader Thomas Thomassen tijdens zijn derde huwelijk

M a r i a  Brassers (die X 20 Jr. Cort,elis de Boot
te Sluis). Nadat het testament haar ,perfectelijk  is voor-

gevestigd was geweest. gelezen en wel beduyt” teekent  zij met keurig hand-
Men zou mij zeer verplichten met nadere gegevens schrift.

omtrent de afkomst van dezen Ds. Smaltius. P. M. V A N  W A L C H R E N.

v. D. H.

Christina Leonora de Neufville. VRAGEN EN ANTl&OORDEN.

M e n  m&de l) en meent nog 2) dat  de dichteresse
en schryfster  Christina Leonora de Neufville ook schreef

Doorn (van)-Lusses. Hendrik vum Doorn, geb. Esse-

onder  he t  pseudoniem  ,,Vrouwe  C. P.”
quebo 3 Augustus 1732, zoon van Abraham  en Josina

Daar mij gebleken is dat deze meening onjuist is,
van Zweert, tr. . . . ? Jacomijna Cornelia  Lusses,  g e b .

acht ik het van eenig belang, zij het slechts ter wille
. . . ? gest.  . . . ? dochter v8n . . . ? en . . . ?

van de waarheid, zulks hieronder in het kort aan te
‘s-Gr. S.

toonen.
In  he t  werk

Dort (van). In mijn bezit bevindt zich een portret,
jlBespiegelingen  Over’ Oods Kerk 0n w a a r o p  s t a a t  aangeteekend:  ,,Emmercntius  v a n  D o r t

Waereldbestier etc. etc. door Vrouwe C. P. te Amster-
7

dam 1761” leest men in het ,Voorbericht  des Uitgevers”
Cannunik van ‘2 Capittel vun St. Jac. 1654.”

onder meer het volgende: ,,Mogelijk  zal het den lief-
Kan iemand mij nadere gegevens omtrent bovenbe-

doelde verstrekken en mij mededeelen tot welk geslacht
,hebberen vreemd voorkomen den  naam onzer  d ich te -  hg behoort?

,resse  niet op den Tytol uitgedrukt te vinden. . . . Al
,,wat wij daaromtrent zeggen mogen is vervat in het

‘S-QY. C.

,Beri‘cht dat zij goedgevonden heeft  te stellen onder
,het Gedicht waarmede zij het eeuwgetijde der Neder-

Effen (van). Kent een der leden het wapen en de

,landsche Vrijheid in den jare  1748 vierde en dat in
genealogie der familie t*an Effen, waar toe  behoorde

,deze regels bestaat:
Theodorus van Effen, gehuwd met Ellgeltje  Valentijn,

(volgt een vers van 18 regels)
wier dochter Johanna Theodora (geb. 1787, + 1829) in

,Blijkende  hieruit dat onze dichteresse reeds twee
1808 huwde met Adriann de Mol van Otterloo (geb.

,en zestig jaren bereikt heeft. . . . etc.”
1783. t 1827)?  Hoe is de verwantschap tusschen deze

In 1761 twee en zestig jaar oud zijnde, is Vrouwe
van Effen’s en Justus oan Effen, den schrijver van den

C. P. dus geboren in 1689.
Hollandschen Spectator?

Mej. C. L. de Neufville nu is geboren 4-1-1714; zie Wassenaar. A. STARINO.

o.a. het opschrift van haar grafzerk in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, te vinden in Vau Arkel  en  Weissman Geertsema. Gevraagd genealogische gegevens be-

,,Oudheden  van Noord-Holland”. treffende Statius Qeorg Geertsema, getrouwd met Sybilla

Uit het verschil in de geboortedata blijkt dus vol- Plantina Cfeertsema  en van hunne ouders @Johan  Berh«rd

doende dat het hier twee verschillende personen betreft. Geertsemtr  l-a<yl  Tjallema, gecommitteerde raad van de

Mr. D. M. v. G. D E  NEUFVILLE.
Ommelanden, geb. 1717, overl. 6 Sept. 1802, getr. met
Aafje  Boerboom  en van de ouders en grootouders van

Kindertestamenten.
Jan Oesebrand Qeertsema,  getr. met N.N. Wendel.

Enschedé. J. P. J. G E W I N.

In den vorigen jaargang, blz. 318, vermeldde ik het
t e s t a m e n t  v a n  d e n  14-jarigen Cor?aeiis  va.n Nispen.
Dergelijke kindertestamenten zijn niet zoo zeldzaam,
al komen ze uiteraard slechts voor bij kinderen uit
gegoede families, die reeds over erfenissen hebben te
beschikken. In het pr.otocol  van not. A. C. MolsuxIjck
te  Schiedam (1612-1639) vond ik er  3 of 4. In een
daarvan  werd  uitdrukkelij!  verklaard,  dat  geenerlei
pressie op den testator was uitgeoefend. Dat van Johanna
Casembroot van 21-8-1637 is grappig om de bewoording.

1) Zie Mr. J. J. van Doorninck, Vermomde en Naamlooze schrijvers
opgespoord op het gebied van Nederlandsahe  en Vlaamsche letteren,
waar we lezen: Vrouwe C. P. (Catharina de Wilde, gehuwd met
Abraham Josua  Brakonier of Mej. C. L. de Neufville).

2) Catalogus 157 van A. J. van Huffel’s Antiquariaat Ootober 1928,
waarin op p. 33 onder no. 645 een werkje, uitgegeven onder het,
pseudoiiem  Vrouwe C. P., wordt toegeschreven aan Mej. C. L. de
Neufville.

Glarges (de). A anvullingen en onderlinge verwant-
schap gezocht van de volgende personen, alsmede het
wapen der familie de Glarges.

Qillis  de Glarges,  Heer van Hellesmes (Henegauen),
geh. Marie Ghoret,  Vrouwe van Morchipont.

Hun dochter:
Barbe de Qlarges,  huwt omstr. 1600 ,7ean Malapert.

Claude  de Qlarges  geh. Hester Stael van Uiiw$ck.
Zoon :
(Gllis  de Qlarges,  Heer van Ellemes 1669-1641.
Pensionaris van Haarlem.
Huwt 1 Cornelin  Dasseldonck.
11.  JTilhelmina  Coper.

Philips de Qlarges,  st. 22 Oct. 1609, Secretaris van
het Hof van Holland.
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Huwt 1 Juni 1600 Corneiia Michaelis  (d. Nr. Gerard,
secretaris van Dordt en van Geertruid de Hond).

Hun dochter:
Cornelia de Glarges, geb. 1 Apr. 1606; st. 2 Nov.

166 1; huwt Dom Utrecht 12 Feb. 1626 Balthasar  de
Leeuw,  geb. 29 Oct. 1698;  s t .  14 NOV.  1642 (z.  van
Egbertus en van Elisabeth Schade).

Ondertr. Amersfoort Mei 1646 Antoinette de Glarges
wed. Pieter Both van der Eem won. te Utrecht en Mr.
Hendrik van Oatterf, advocaat voor het Hof van Utrecht,
wedr.  van Gerwda de Goye.

Pierre de Glarges, burger te Ath in 1664.

U.S.A. WILLIAM  J.  HOFFMAN

Graaff (van de). Wie waren de ouders van Heribert
Cornelis van de Graaff,  in de tweede helft der acht-
tiende eeuw burgemeester van Harderwijk, en van zijn
echtgenoote  &ronella  vun  Castricum ?

‘s- Gr. v. D. H.

Grosse-von Groeneveld. (XLVI, 316). De ouders van
Maria Aleida Groeneueld  (niet von Groeneveld), de echt-
genoote van Hans Christoff  Grosse, z[ju de ook in kolom
286 genoemde Hiurich  Groeqeveld,  ,Koninklgk  Pruisisch
Administrator des Vorstendoms Oost-Friesland” en Ocke
Gryse. De eenige  I’olL  Groeneveld was de door mij ver-
melde broeder Engelbertus Hermanus, gehuwd met Rixta
Johanna Wenckebach.

Daar Grosse Assessor en Secretaris van Jever  was,
zullen de kinderen wel aldaar geboren zijn. Zij waren
8 in getal .

Gerhardina Hermina, geb. 23 Mei 1777, huwde graaf
Frans Bernard Joachim Blücher,  eenigen  zoon van den
veldmaarschalk Prins Blticher von Wahlstadt; generaal-
majoor ;

A n n a  .$laria, huwde R u d o l f  baron van Höcell  tot
ìVijenhrcis.  officier  der cavalerie,  later  Rijksontvanger
en Burgemeester van Deventer ;

Octavia Bellina, huwde C. 1;1 pon JZgersfeldt;
.7ohanna  M. E., h u w d e  M r .  0. I .  T h o m a s s e n  ù

Thuessink.
Meerdere bijzonderheden zijn mij niet bekend.

‘~Gravenhage. Mr. H. W. VAN S A N D I C K.

Heetnstee (van)-Dames. (XLVI, 349). Hendrik  lI.il-
lemsz  van Heemstee( geb. Dordrecht, huwde Dordrecht
8 Mei 1693, wonende Delfshaven, Ariaentje Jans yan
Banl, geb. Oosterhout, wonende Dordrecht.

Uit dit huwelijk;
.Johannes, ged. Delfshaven 30 Aug. 1705, koopman,

wonende Baan Rotterdam, overl. Rotterdam, begr. 23
Febr.  1776,  nalatende 4 meerderj.  k inderen ,  huwde
10. Delfshaven 17 Maart 1726 Martina Blom,  geb. Delfs-
hayen.  Hij huwde 20. Delfshaven 30 Oct. 1736 Johajlna
de Wit, geb. Delfshaven.

Uit het tweede huwelijk:
Hendrik,  ged. Delfshaven 2 Dec. 1736, brander in

de Baan te Rotterdam. huwde Rotterdam 15 Jan. 1761
Johanna Maqaretha  Dames, geb. Middelburg, overl.
23 Nov. 1793, oud 66 jaar, begr. 28 Nov. d. a. v.,

wonende in de Baan, nalatende 1 minderj. en 1 meerderj.
kind. 1)

Uit dit huwelijk:
,7ohanna,  ged. Rotterdam 20 Maart 1764.
Antonetta, ged. Rotterdam 26 Febr. 1767.
Johannes, ged. Rotterdam 11 NOV.  1770.

Rotterdam. W. J. L. P O E L M A N S.

Helderman-Cramer. (XLVI, 349). 1. Jan Willem
Helderman, geb. Holten (O.), mr. koperslager, wonende
op den Schiedamschedijk te Rotterdams), overl. Rot-
terdam 30 Juni 1802, begr. 3 Juli d.a.v. Oosterkerk,
oud 73 jaar,  huwde Rotterdam ‘14 Maart 1764 ( a l s
poorter  aldaar beëedigd 4 April  1764)  Gerritje  Ham-
minks,  weduwe van Hendrik Jansen, geb. Rotterdam,
begr. 15 April 1790 Oosterkerk Rotterdam, oud 71 jaar.

Uit dit huwelijk o.a.:
Dirck Jan, volgt 11.
11.  Dirck Jan Helderman, ged. Rotterdam 14 Juli 1761,

mp.  koperslager, wonende Soetensteeg Rotterdam “), begr.
13 April 1796, Oosterkerk Rotterdam, nalatende % min-
derjarige kinderen, huwde Rotterdam 16 Mei 1784 Naria
van der Dup, geb. Rotterdam.

Uit dit huwelijk o.a.:
heeltje,  ged. Rotterdam 19 Maart 1786, huwde Rot-

terdam 7 Sept. 1806 Jan va>a Binsbergelz,  geb. Rotterdam.
Willem, volgt 111.
111. Il’illem  Helderman,  geb. Rotterdam 3 Sept. 1792,

ged. 9 Sept. d.a.v., apotheker, wonende aan de Raam-
brug te Rotterdam 4), huwde Johanna Cornelia Cramer,
geb. Rotterdam.

Uit dit huwelijk:
Naria.
Clara, geb. Rotterdam 27 Febr. 1833.

J o h a n n a .
Willem.

Rotterdam. ’ W. J. L. PO E L M A N S.

Hoeclum (van). (XLVI, 317). Dirk Gerrit van Hoec-
lum werd (waarschijnlijk na doode  zijn, vaders Vynand
Zeno van Hoecluvn)  den 17en Januari 1731 beleend met
het goed Clarenbeeck, gelegen in het ambt Doornspijk,
buurschap Werfhorst, leenroerig aan het huis Putten
bij Elburg. - Oorspr. leenacte  in de coll.-Van Hoec-
lum. Rijksarchief Arnhem.

Wjynand  Zeno ‘t’an Hoeclum  kocht dit  goed in 1694
van Philips van Zuylen van Nivelt (acte van overdracht
in bovengenoemde collectie), waarna hij den 10en Au-
gustus 1695 er mede werd beleend. - Leenregister
P u t t e n ,  i n v .  No. 5 f”. 101. Rijksarchief Arnhem (zie
dezen inventaris in Versl. omtrent ‘s Rijks oude ar-
chieven, 1926, 11, blz. 212).

!l’jJn«nd  Zeno  r.apa  Roeclum vestigde zich te Elburg
en legde daar den 14en September 1726  den burgereed

*) Mutueel testament í7 Dec. 1’761 voor notaris Justus van der
Mey Jr. Rotterdam.

t) Testament 17 Mei 1802 voor notaris Isaac Vsleton, Rotterdam,
waarin genoemd worden eiin broeder Jam,  diens zoon Jan WiUem,
eiin broeder Dirk en waarbij  hii tot erfzenamen benoemt Willem e n
&eltje,  kinderen van zijn oGe&den  zoon  Dirk Jan. Exec. test.: zijn
broeders Abraham Helderman,  m’. smid (overl. 10 Sept. 1807) cn Rei-
nier iIIoens,  mr. metselaar.

8) Testament 5 Nov. 1784 voor notaris P. C. van Rijp, Rotterdam.
4) Zie Rotterdamsch Jaarboekje 1921, blz. 124.
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af (Burgerboek). De plaats, vanwaar hij kwam, is hierbg
niet aangeteekend.

Dirk Gerrit ‘van Hoeclum was bij zijn huwelik  (1726
November 8) te Elburg woonachtig. Zijn geboorteplaats
is niet aangeteekend. Gedoopt is hij te Elburg niet.
(Het doopboek van Doornspijk begint 1732, dat van
Oosterwolde 1702).

‘In de collectie-Van Hoeclum bevindt zich nog een
acte d.d. 1649 December 22, waarbij Titus van Galama
C.S. het allodiale goed Clarenbeeck (dit werd eerst in
1685 door den toenmaligen eigenaar leenroerig gemaakt)
overdraagt aan Arendt van Hueklom, scholtis van Doorn-
spQk,  en Anna Riddermans, echtelieden. Na hen is het
goed in vreemde handen gekomen, alvorens Wynand
Zeno  het in 1694 kocht. Wellicht levert een systema-
tisch onderzoek in het rechterlijk archief van Doorn-
spijk nog iets op. In de klappers is de naam van Wy-
nand Zen0 niet aangetroffen.

Arnhem. A. J. VAN DE V E N.

Later (de). Gegevens gevraagd tot samenstelling der
genealogie van de Zeeuwsche familie de Later of de
Laater.  Meerdere predikanten komen in deze familie
voor. Bestaat er wellicht reeds een meer of minder
volledige genealogie van dit geslacht, of is misschien
een mijner medeleden in het bezit van aanteekeningen?
Het kleinste gegeven is welkom ! Is een wapen de La(a)
bekend ?

Br. N.

Plas (van der). Catharina Wilhelmina van der Plas,
echtgenoote van den Hoofdingenieur van den Waterstaat
Abraham Caland (geh. Middelburg 20 Mei 1816) werd
geboren te Middelburg 12 Februari (ged. 6 Maart)
1792 als dochter van Johannes van der Plas en Wil-
helmina Zeeman. Waar trouwden de ouders (in Mid-
delburg volg. meded. gemeentearchivaris niet te vinden)?
Wie kan mij de ascendentie van dezen Johan?aes  van
der Plas mededeelen 2

Pamekasan N. I. L. s. A. M. VON ROMER.

Rhenen (van). Eent een der leden het wapen en de
genealogie der familie van Rhenen, waartoe behoorde
Adrianrc van Rhenen (geb. 1751, -i_ 1820),  in 1773 ge-
huwd met Adrianus de Mol lT(ln  Otterloo  (geb. 1741, -I_
1803)?

Wassenaar. A. STARINQ.

Schimmelpenninck. (XLVI, 319). Wynant Schimmel-
penningh, i.m. chirurgtin  aan de Zusterlaan te Delft,
huwde te Schiplui  6 Febr. 1678 uaria  Brouwer, j.d.
aan’  de Molslaan te Delft. Mogelijk behoorde h.ij tot
een der geslachten Schimmelpenningh, behandeld In dit
Maandblad jg. 1907. (XXV, 226, 267, 287).

Zwolle. A. HAQA.

Sprenger-de Kokelaer. Ds. Jean Daniel Sprenger,
ged. Maastricht 20 Juli IciSd, begr. Veere 7 April 1762,
tr. Middelburg 31 October 1730 Jacoba  de Kokelaer
begr. Veere 7 April 1762, geb. . . .? dochter van . . .?
en . . .? (Nederl. Patriciaat 1916 p. 363).

'S-Ch. S.
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Taets van Amerongen. Mansportret, buste levens-
-root. geheel’ in zwart. nekleed met zwarte hoofdbe-
dekking  en klein wit kiaagje. din linker bovenhoek
wapen Taets van Amerongen (alleen het schild).

Aan de achterzijde staat vermeld, dat het portret
is geschilderd in 1649, en dat de geportretteerde toen
52 jaren oud was. Het is niet gesigneerd, maar wordt
door Dr. Hofstede de Groot toegeschreven aan Hendrik
Berckmans.

Kan dit zijn Jacob  Taets van Amerongeja, zoon van
Adriaan en gehuwd in 1648 met Anna van Rijsenborch?
Hg hertrouwde in 1661 met I;ucia Ruysch tot den Eng.
Hij overleed. te Utrecht 12 Juni 1686 en is begraven
in den Dom.
L . H. v. D. B.

Valentijn. Kent een der leden het wapen en de ge-
nealogie der familie Palenlijn, waartoe behoorde Engeltje
Valentijn, in de 2de helft der 18de eeuw gehuwd met
Theodorus aan Effen? Bestaat verwantschap tusschen
deze familie Valentijn en den predikant François Ya-
lerztijn,  schrijver van ,Oud- en Nieuw Oost-Indië”?

/Yassenaar. A . STARIN@.

Wapens gevraagd. Bij het uitwerken van kwar-
tieren ontbreken mij nog de volgende familiewapens:
Kna(a)pe (Overijssel), Klein Woolthuis (O.), 1:an Westrink
(O.), Heethaar of Hiethaar (0. en Geld.), Noot, tevens
voorkomende als Noes of Noest (0. en Dr.). van der
Kogel (0. en Geld.), Brinkel  (A’dam), van Yzendoorn
(grootlandbouwers te Yzendoorn in Geld.), Speyer (Geld.,
Betuwe), h;ug(g)elma9as  (N.-Br. en België, Namen), Frans-
man (Israëlietische familie o. a. te A’dam), van /7ac.ere?a
(Z.- en N.-H., Hillegom e. 0.). Wie kan mij aan een
of meerdere der gevraagde wapens helpen, waarvoor
bij voorbaat mijn dank.

Br. N,

INHOUD 1928,  No. 12.

Bestuursberichten. - Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche
geslachten van Holland en Zeeland. De’ heeren  van Voorne, door
Dr. Henri Obreen. (Vervolg en slot). - Ds. Assuerus van de Poll
(Pollioj.  en zijn  geslacht., door Jhr. H. van de Poll. - Heeren
van Voorne te Bergen op Zoom, door G. C. A. Juten,  Pastoor
te Willemstad. - De afkomst van de familie de Flines,  door W.
Wijnaendts van Resandt. - Genealogie van het geslacht van den
Honert, door W. M. C. Regt. (Vervolg en slot). - Hervormd Doop-
boek van St. Miahielsgestel, in afsohrift medegedeeld door H. H. van
Dam. - Korte mededeelingen: Smaltius; Chistina Leonora deNeuf-
ville; Kindertestamenten. - Vragen en antwoorden: Doorn (van).
Lusses; Dort (van); Effen (van); Geertsema; Glarges (de); Graaff
(van de); Grosse-von Groeneveld; Heematee (van)-Dames; Helderman-
Kramer;  Hoeolum (van); Later (de);  Plas (van der); Rhenen (van);
Sahimmelpenninok; Sprenger-de Kokelaer ; Taets van Amerongen;
Valentijn. - Wapens gevraagd.

.-___
De Ned. Boek- en Steendrukkerij > voorh. H. L. SXITP.



LEXICOGRAPHISCH NAAMREGISTER.

A.

Aa (van der) 7, 8, 50-53, 7 8 -
83, 11.5-117, 233, 234.

Aaltss 85.
Aartbeek 224.
Abbinrr  344.
Abbinga  27, 28.
Abeleven  350.
Abke 233.
Ablaing (d’)  184.
Abrahams 92.
Absouw 266, 267.
Ackersdijck 329-331.
Acquoy (van) 206.
Acrijn 361.
Admiraal 137.
Admiraal (van Poppendamme

gen.) 133.
Aefferden (van) 152.
Aelst (van) 361, 362.
Aelts 55.
Aeltss 242.
Aersen 74,
Aertsen 316.
Agisto 28.
Ahlden (von) 226.
Aken (van) í87,  222.
Akerma  183.
Albarda 183.
Albers  42, 45.
Alderwereld (van) 266.
Alebos 185.
Alemans 26. l
Alen (van) 96.
Aller 242.
Almonde (van) 220.
Alting 240; 248, 288.
Althauser (van) 141.
Ampsen (van) 70.

Baal (van) 381.
Baartmans 312.
Baas 247.
Bachiene 316.
Bachus 176, 177.
Back (de) 157.
Bac kers 315.
Baen  136.
Baert 127, 316.
Baexen (van) 324.
Bagelaer 28.
Bake (van den Wal])  152.
Baker 63, 186, 210, 211,  344
Balderich (van) 206.
Balen 108.
Balkenende 311.
Barck (de) 315.
Barkey 283, 284.
Barckley 158.
Barneveld (van) 63.
Bary (de) ‘184,’ 220.
Bas 208.
Bas (de) 235.
Basschen 183.
Basse 273. 274.
Bassee 275.
Basseria (de) 252.
Bassewitz (von) 284.
Bautersem (van) 367.
Bay 247. I

Baijens 46. l
~ Beaumont (van) 261, 263, 299.

Andel  (van) 142, 143, 145, 327. ’ Beeck  180.
Andrae 183. Beeck  (van) 342.
Anema 348. Beeckman 111, 241, 243.
Aooelman 134. Beek 220.

Jaargang 1928.

Assenburg 95, 128.
Assowen (van) 69.
Avercamp 37.
Avesnes (van) 298, 299,
Axelle (d’) 255.

Benen 188.
Bentem (van) 127.
Bentheim (van) 102.
Benthem 101.  ’
Benthem (van) 183.
Bentinck IO9,  ‘111, 113, 214,

B, 216.
Berch (ter) 139.
Berchorst  (ter) 30.
Berckel (van) 78, 79, 82, 83.
Berckhout 122.
Berdenis 37.
Beresteyn (van) 133, 375.
Berrr  (van den) 234. 371. 375.
Berg (Siepman  van’den)  371.
Berganje (de) 268.
Berge (van den) 71, 153, 328.
Bergen (van) 367.
Bergh (van den) 4, 6, 8, 107,

327.

Appels 104, 105. 1 Beek (van der) 77.
Ardenne (van) 311. 1Beekman 122.
Arends 160. ~Beeldsnyder 159. 191.
Arentsen 37, 38, 40. Beer (de) 343.
Arkel  (van) 98-102, 156, 298, Beerenborg 283.

365. Beerents 268.
Arkenbout 81, 134. Beets 156.
Arnhem (van) 120, 326. Begberger (den) 111.

Beringen (van) 204-206.
Berkel  (van) 115-117,  234.
Berkhout  185.
Berkhout  (van) 221.
Berkhout  (Teding van) 184,

185, 220, 221.
Berlage 44.
Bernthoff 170.
Besemer 83, 260.
Besier  373.
Bessem 154.
Best 247.
Betmer 342.
Bets 138.
Bettenham 144, 327.
Beuninger 374.
Beus (de) 370.
Bever ‘(de) 233.
Bevern (von) 147, 148.
Beverwijck 137, 138. 221.
Bezoet 31.
Bicker  265.
Bidecap 155.
Bie (de) 345-347.
Bie (Bezoet de) 31.
Biedekapp 104, 105.
Bierbisys (de) 255.
Bies (van der) 262, 268.
Biezeman 30, 188.
Bilderbeeck (van) 123.
Birtt; 156, 157, 183, 185, 317,

Asaert 373. ~Beits 89.
Asbeck

Binsbergen (van) 382.
285. ~Beke (van der) 57. 87. Bisschoo 52. 78-82. 115. 117.

’ ’Aspach (van) 104, 105, 156. Bel 28: Bitter 28, 2íO.
Asperen (van) 341. Bemmel (van) 195, 198. Blaauhulck 124.

Blaauw 208, 209.
Blaeu 2.
Blanckers 115.
Blanckert  287.
Blantyre 158.
Bleau  124.
Bliek 31.
Black  8, 9, 124.
Blockbergen 92.
Blocklant (van) 362.
Blok 183.
Blom 135, 185-187, 221, 284,

381.
Blommerts 187.
BIücher  3 8 1 .
BIücher  (von) 316.
Blij (de) ‘48. ’
Blijdenstein 322.
Blijdorp  122.
Blijenburgh (van) 122.
Blijvenburgh (van) 60.
Bocholt (van) 48.
Bocholtz 225.
Uoelen  38.
Boelens 131, 132, 137.
Boelhouwer 220.
Boellaerd 352.
Boer (de) 44.
Boer (van den) 234.
Boeren 234.
Boerink 188.
Boerrigter 30, 188.
Boetzelaer (van den) 28, 29.
Bogaart 31, 123, 234, 262.
Bogaerts 234.
Bohm 245, 247.
Bolding 159.
Bollaert 268.
Bolten  29.
Bom 187, 222.
Boncamp 203.
Bonsel (van) 235.
Bonstetten (van) 375, 376.
Bont 78.
Bontius 18.
Boom (van den) 235.
Booms 37.
Boon 123, 156.
Boone 29, 30.
Boonzaayer 46.
Boot (de) 380.
Booth (van) 361.
Booij (de) 327.
Borch (ter) 323, 324.
Borckerink 159.
Bordels  267.
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Boreef 250-260, 332-340.
Borgerink 315.
Borsbeek 266.
Borski 160, 192.
Borsefen (van) 11-13, 58, 79,

293, 298, 299, 359, 364.
Borwater 350.
Bos 236-238.
Bosanquet 158, 189.
Bosch 28, 172, 194-202.
Bosch (van den) 315.
Boshek  ‘375.
Bosmans 234.
Bosson  (de) 123, 156.
Boter 159.
Both van der Eem 381.
Botter 195.
Boumeester 284.
Boursse 30.
Bout 120, 348.
Boutersem (van) 300.
Boutius 60.
Bouwens 375, 376.
Box 288.
Braakman  42.
Braam (van) 157, 185, 283.
Brackman 348.
Braet 157.
Brakonier 379.
Brandon  370.
Brant 109 303.
Brants 216. 242.
Brantsen <9.
Bras 63.
Braser 133.
Bras(k 134.
Brassers 380.
Brederode (van) 292, 298.
Bree (van) 93, 127.
Breekpot 186.
Brender à Brandis 373.
Bressen (de) 378.
Bresser (de) 235.
Brest van Kempen 91.
Brinckhuys 309.
Brink (ten) 3C37.  74-77.
Brinkei 384.
Brix 30.
Brocx 44.
Broeck  (van den) 49, 264.
Broeckhuyzen (van) 123, 124,

143, 187, 327-329.
Broeckman 135, 378.
Broek (van den) 234, 236.
Broeke (van den) 315.
Broens 325.
Bronkhorst 44.
Bronkhorst (van) 127.
Bronser 134.
Brouck (van den) 89, 284.
Brousso:; 327.
Brouwer 261. 383.
Brouwers 319.
Brute  158.
Brughmondt 207.
Bruin (de) 348.
Brul1 376.
Brusse 284, 285.
Brusse (Asbeck) 285.
Bruxef (van) 220.
Bruynst 374.
Eruyn 60, 89.
Bruyn (de) 28, 234.

f3ruyns  75.
Bruyst 375.
Buchfi 31.
Budde 41, 42.
Buddinck 242.
Bueren (van) 81, 116, 117.
Buerse (van) 68, 69.
Buiter  92.
Bufferdiecks 160.
Bufsfeben (van) 141.
Bungener 151.
Burch (van der) 22-24, 361
Burchgraeff (de) 187.
Buren 101.
Burg (van der) 160, 183.
Burgemeester 89, 124.
Burg11  (van der) 286.
Busken 316.
Buttinghausen 105.
Buy (de) 376.
Buyes 136.
Buyskes 341.
Bye (de) 134, 187, 222, 223 ,

345-347.
Bye (Thierry de) 222.
Bijl 319.
Byfandt 316.
Bymmen (van) 120.

C.
Chais 224.
Chastefein 157.
Chatin 30.
Cherff (de) 187.
Chijs (van der) 286.
Cysoing (van) 291, 297.

D.
Daef 207.
Daef (van) 243.
Daefwyck (van) 183.
Daendefs 30, 77.
Daers 205.
Dalen (van) 176, 218, 219.
Dam (ten) 285.
Dam (van) 22, 219, 220, 270

272, 273, 327.
Damen 234.
Dames 349, 381.
Danen 160.
Dans (van) 38.
Dapper 75, 77.
Dassefdonck 380.
Dassefer (van) 244.
Decker 284. 286.
Decker  (vin Harencarspef)

286.
Decker  van Urshem, 286.
Deckere (de) 320.
Dedem (van) 147.
Dedingsweerde (van) 72.
Deefen (van) 374.
Deest (van) 120.
Dekker 331.
Dekker (van der Miiff) 283.
Dekkers ‘377. ”
Gelden (van) 146-148, 326.
Delen (van) 214-216,  283.
Demaree 374.
Dentsche (von) 316.
Denyssen a77;  ‘378.

Detfeffen 340.
Detmers 248.
Deufferwief 151, 152.
Deutz 377, 378.
Deuverden (van) 160.
Deyman 322.
Deynsen (van) 269.
Dias 30.
Dibbetz 268.
Diemen (van) 267.
Diemerbioek  ‘(van) 361.
Diepenbroeck (van) 69-71,

104, 105.
Dieuhuis  154.
Dieiman (van) 241.
Diermen  (van) 180.
Diest (van) 39, 106, 195.
Dingemans 144.
Dinter  (van) 60. 309.
Dircks 318.
Distefberge (van) 90.
Ditemever 50.
Dobbel (van) 18, 57, 87.
Dobbius 87.
Does (van der) 263, 266, 300.
Domburg  288.
Domsefaer (van) 284.
Dompsefaer  (van) 377.
Donart 316.
Dongen (van den) 235.
Donk (van der) 234.
Doorn (van) 352, 380.
Doren (van) 327.
Dorsten 108.
Dort (van) 380.
Dorth (van) 67.
Douglas 47; 348.
Douwer  23.
Dreek 283.
Drent(h) 124, 223.
Drie1 (van) 311.
Droffefen (van) 271.
Drossaert 60.
Drossefen (van) 270.

E.
Ebeff 287, 288.
Eberstein (von) 316.
Echten  (van)  i9.
Eek (van) 37, 265.
Edens 18.
Eé (van) 44, 45.
Eeckhout (van den) 274, 275.
Eede (van) 46.
Eeghen (van) 373.

D r o s t  3 7 1 .
Duikink 45.
Duircoop 378.
Dufbaras van Defmerhorst 157.
Dufcken (van) 27.
Duffaart 21.
Dungefhoeff 125.
Dungen  (van den) 352.
Durbuy  (de) 291, 297, 298, 359.
Duren (van) 319, 320.
Dussen  (van de) 133, 234, 376.
Duvenvoorde (van) 135.
Duycker 204, 205.
Duym 122.
Duyn (van der) 382.
Dijkers 316.
Dystefberch (van den) 90.

Eekhof  370.
Eekhout  76, 94.
Eekhout (Wasbeek) 287.
Eerfigh 90.
Effen (van) 380, 384.
Egern 283.
Egmond van der Nijenburgh

(van) 134.
Egkont  (van) 181.
Eifbracht 93.
Ekenhofm 283.
Efberti 39.
Efert 369.
Efias 90.
Efsenbeck (van) 140.
Efsinck 75.
Efss (von) 104.
Efter 212.
Emden (van) 71, 72.
Empef (van) 235.
Engdrag 375.
Engel (van den) 266.
Engelen (van) 61, 90, 91, 174,

269.
Engelen van Strijen (van) 91.
Engelhard 283.
Eppenhoff 61, 91, 92, 191.
Ercom (van) 123.
Ernst 105.
Erp (van) 186.
Esch (van) 267.
Escury (d’) 378.
Essen (van) 218.
Eversdijck (van) 266.
Everts 373.
Eweke 288.
Exafto 207, 316.
Exafto d’Afmaras  91.
Eyberse 188.
Eyck (van) 319, 364.
Eyk (van) 345, 346.
Eykemans 234.
Eymers 234.
Eyndomme (van) 361.
Eys (van) 342.

F.

Faber 152, 349.
Fabius 159. 191, 224.
F a b r i t i u s  6 2 .
Faesch 154.
Fafck 330.
Fangiaerts 364.
Fecken 248, 286.
Fehr 126.
Feith 86, 94, 122.
Fefdmann 151.
Fisius 6.
Ffeuriot de 1’Angfe  316.
Flinck 115.
;t;;s 2fe) 367-369.

Fonseca (de) 30.
Forst (von) 212.
Fosse (de fa) 271.
Francken 329.
Franken 30, 91, 316.
Fransen 30, 328.
Fransman 384.
Frauen 369.
Fremery (de) 329.
Fremijn 268.



Fronten 174.
Frijkenius 31.

G.
Gael 79.
Gael (van) 133.
Galama (van) 383.
Galen (van) 325.
Ganswyk 30.
Ganswyk (ten Zeldam) 30,

188.
Gardijn (du) 134.
Gautier 46.
Geel (van) 51, 120.
Geelhuys 210.
Geer (van der) 31.
Geertsema 380.
Gelderman 85, 94.
Gele (van) 266.
Gelinck  74.
Gellicum (van) 89.
Gelre  (van) 299.
Gent (van) 71, 124.
Germans 10.
Gerrevink 210.
Gevers 26.
Gevers (van Heteren) 26.
Gewin 30.
Gheel (van) 58, 8&88.
Gheel van Spanbroek 86, 87.
Gisp (van) 131.
Glarges (de) 380, 381,.
Gilthausen (von) 184.
Godefroy 318.
Godschalk 144.
Goerdt 187.
Goes (van der) 342.
Gogh (van) 183.
Gohret 380.
Gon (van der) 18.
Goossens 234.
Gorp (van) 153.
Gorter (de) 156, 185.
Gosense 62.
Goye (de) 381.
Goyer 134.
Graaff (van de) 381.
Gracht (van der) 136.
Graeff (de) 89.
Graef (van der) 81, 82.
Graft (van de) 269, 270.
Gratama  183.
Graven 107.
Grebber (die) 132.
Greeve 370.
Greydanus 182, 183.
Grim 42.
Grimmelius 188.
Grinsven (van) 235.
Grintsven (van) 234.
Groen 345.
Groenenberg (van) 154.
Groenendaal 234.
Groenendijck (van) 276.
G r o e n e n d v k  , 1 2 2 .
Groenestëyn (van) 223.
Groeneveld 124, 247, 286.
Groenevelt (van) 286, 316, 381.
Groenhuizen 92.
Groeninx 311.
Grol1 283.
Grommee  263.
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Groningen (van) 109, 217.
Gronovius 157.
Gronsfeld-Rees-Diepenbroek-

Impei 105.
Groot (de) 116, 124, 131, 135,

137, 221, 222, 284, 314.
Groothuys 92.
Grootveld (van) 266, 326.
Grosett (de) 158, 188, 189.
Grosse 316, 381.
Grotenhuis ‘(van) 328, 329.
Grijse 124, 247, 286, 381.
Guldenaar 142.
Guldener  (van) 124, 190, 191,

325.
Gijselaer (de) P9, 218, 219.
Gyselin  346.

H.
Haakstein 93.
Haar (van de) 46.
Haarlem (van) 267, 268, 340.
Haasbrock 276.
Hachen 376.
Hack 104, 105.
Hackfort 141-143, 202, 203,

324. 328.
Hacksteen 93.
Haeften (van) 73.
Haerwasser 234.
Haes (de) 27, 133.
Haften (van) 237.
HagedoÒrn 42, 44.
Hagen 238.
Hajenga 340.
Halbritter (de) 95.
Halewegh 35, 36.
Hall 283.
Hall (van) 31, 372.
Halline 52-54. 262.
Hallin& 79, 8Ó.
Ham (ten) 91, 125.
Ham (van Heycop ten) 91, 125.
Hamel (van) 116.
Hamminks 382.
Hanne (van) 234.
Hanneken 340.
Hannel  255.
Hardewill 223.
Haringcaspel (van) 48.
Harst (van der) 371.
Hartichvelt 81, ‘135.
Hartkamo 61. 91.
Hartman’  123;  159, 183, 309,

310.
Hartogh 37.
Hartsmgh  (de) 153.
Hasselaer 125. 221.
Hasselt (van)’ 40.
Hattem (van) 113.
Hauss 125.
Hauss (von) 125.
Have (ten) 92.
Havermans 234.
Hebbe 158.
Heden (van) 223.
Heeckeren (van) 70.
Heel (van) 31.
Heemskerk 223, 314, 372.
Heemstede (van) 349.
Heemsteegh (van) 381.
Heenvliet (van) 297.

Heeren 28.
Heerencaspel (van ‘s-) 48.
Hees (van) 234, 236.
Hcethaar 384.
Heil (van) 35.
Heim (van der) 18.
Hekker 43.
Helbers 92.
Helderman 349, 382.
Heldewier 189.
Heldring  14&153.
Hele (van) 177.
Hel1 (van) 243.
Hellendijk 285.
Helsdingen (van) 343.
Hendrix 238.
Hennekeler 59.
Hennekeler (van) 178.
Henneklaar (van) 241.
Henneveld (van) 61, 92.
Henningh 157.
Henny 372.
Heresbach 211, 323.
Hermanni 331.
Hertsbeke (van) 87.
H e r t z b a c h  2 1 1 .
Hessen (van) 291, 299.
Heukevlugt 288.
Heul (van der) 362.
Heussen 134.
Heuvel 235.
Heuvel (van den) 89, 235, 286.
Heuvelmans 265.
Heycop (van) 125.
Heyden (van der) 234, 235,

271.
Heymans 143, 261, 326, 327.
Heyms 137.
Heynen 209.
Heyninge (van der) 271.
Heynsberg (van) 300.
Hiethaar 384.
Hillebrandtseck (van) 211.
Hilsdonk (van) 234. ’
Hioolen 61.
Hoeck (van der) 185.
Hoeclum (van) 317, 382, 383.
Hoeff (ten) 55, 56, 214-216,

242.
Hoern 69.
Hoesen (Kuysten van) 317.
Hoeve (van der) 71.
Hoevell  (van) 316.
Hoey (van) 32, 63, 71.
Hogeboom  209.
Hogendijk 284, 315.
Hogerbeets 31.
Hogerscheidt 312.
Hohenlohe 226.
Hol 373.
Holesloot (van) 196.
Holevoert 241. ’
Holland 101.
Hollander (de) 361.
Hollard 18.
tiollicken 113.
Hölscher 351.
Holstein  92.
Holtius 64.
Homrigh (van) 349.
Homsfelt 286.
Hond (de) 381.
Hondekoeter 276.

Honert (van den) 260-269,
308-313, 34@-345,  369.

Hongarie (van) 220.
Honingman 343.
Honselaarsdyk 64.
Honthorst (van) 123.
Hooch (de) 248.
Hooft 31.
Hoogendijk 126, 157.
Hoogenraad 371.
Hoogerwerf 157.
Hooghvelt (van) 49.
Hooghwinkel 344.
Hoogstraten (van) 105-110.
Hoola van Nooten  342, 343.
Hoolwerff (van) 124.
Hoop (van der) 21, 89.
Hooren (van) 275.
Hoornstra 183.
Hopinghen (van) 68.
Hopman 248.
Hopp 105.
Houckgeest (van Braam) 371.
Houstoun 189.
Houten (van) 137, 185.
Houtquèrch (de) 255.
Houttingh 1X, 138.
Houtuyn 319.
I-foutwyck 238.
Houve (van der) 319.
Houwerda 28.
Hövell tot Nijenhuis (van) 381.
Hoven (van) 352.
Hoynck 261.
Hoijsum (van) 241.
Huart 189.
Huet 316.
Huisteden (van) 113.
Huisteen  (van) 109.
Huisteyn (van) 242.
Hülchrath (van) 292, 301.
Hullingh 263.
Hulsebos 85.
Hulshoff 372.
Hulten (van) 189.
Hulter  (de)  273-277.
Huybert (de) 132.
Huybrechts 137.
H u y b r e c h t s  v a n  Duyvendrecht  -

132.
Huykes 286.
Huijsteen (van) 217.
Hymmen (van) 106.

1.
Immens 187.
Ingen (van) 142.
Ingenhaeff (van) 283.
Ittersum (van) 72.
Ives 155, 190.

J.
Jaarda 157, 189.
lacobs 288.
Jacobson 34-47, 74-77, 331.
Jaegersfeld (von) 316.
Jägersfeldt  (von) 381.
Janssen 150. 151, 159, 371.
jelgersma 183.
lens 312.
Jeson 25, 121, 122.
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]heeuw 155.
Jhevy 155.
Jolles  372.
Joly 376.
Jonas 210.
Jonckheim 134, 186.
Jong (de) 122, 210.
Jonge (de) 134, 186, 260-263.
Jongeneel 126.
Jongh (de) 121.
Jordens 40, 41, 43, 76, 77, 189,

204. 318.
Joritzaar  i51.
Jourdiaens 6.
Justitia 208.
Juynboll 312.
Juyst 14, 16, 18.

K.
Caerthuyse 319.
Caland 383.
Calckhoven (van) 48.
Calmeyer 31.
Camphuisen 283.
Kant (van der) 234.
Kantzow (von) 158, 189.
Karnebeek (van) 315.
Carpentier (de) 267.
Carsen 216.
Carsgen 218.
Casembroot 379.
Casins 242.
Kasteel (van) 270.
Casteleyn 234, 235.
Casteren (van) 234.
Castricum (van) 381.
Kat 208.
Cate (ten) 187.
Cattenburgh (van) 18.
Kattewinkel 331.
Cauwenberch (van) 157.
Kegeljngen (van) 261.
Keiser 183.
Kelders 128.
Kellen  218.
Kemp 25. 101. 207.
Keppel  (van) ‘65-74, 120.
Kerkhoff 184.
Kerkhoff (van de) 62.
Kerkringh 25.
Kersseboom 82.
Kessel (van) 301, 320.
Kesteren (van) 48.
Kestringh 340.
Ketjes 40.
Keulen (van) 44. 131. 138.
Keur 108. ’ ’
Kevser (de) 48.
Keysers 7c80.
Kien 262, 263.
Killen 109, 111, 217, 242.
Kinderen (de) 92, 235.
Kist 319.
Kistemakers 207.
Claassen 371.
Klad 239.
Klaver 127, 209.
Klaveren (van) 44.
Clee  (de) 64.

Capes 40.
Copgess 243.
Copijn 127.
Corler (van) 214-216.
Cornhorst (van den) 69.
Correler (van) 56.
Cort (de) 234.
Cortenaer 313.
Costers 35, 37.
Coten (van) 109. 217.
Couenhoven  (van) 78.
Couerden (van) 245.
Courts (de la) 321.
Koutten (van) 154, 156.
Crab (van der) 323.
Krabbe 222, 223.

Kleef (van) 285, 291, 297-300, Crabbemorsch 135.
366, 367. Gracht 187, 188.

Klein 317, 320, 352. Craeyvanger 264.

Klein Woolthuis 384.
zly 62an) 100.

Cleyn 96.
Chncenberch (van) 243.
Clock  185.
Kloek  (Harx) 138.
Kloeke  (ter) 69.
Clockner‘ 315.
Clokberg 375.
Clomo  234.
Clooster  (van den) 28.
Cloots  91.
Cluytmans 234.
Knaape 384.
Knoppert (Duyst gen.) 133.
Cock  85. 136.
Cock (de) 255.
Koek  (Le) 95.
Codde 119.
Coeck 376.
Koedam 373.
Koelentroever  351.
Koesen 375.
Coet (van) 55.
Coeten 154.
Coeth (van) 178.
Coets 138, 143, 145, 327.
Coetsvelt (van) 159.
Coge 320.
Kogel (van der) 384.
Coipz 109, 243.
Kok 209.
Kokelaer 383.
Kol 32.
Kolbe  (van) 103.
Kolbe von Wartenberg 105.
Kolf 377.
Kolf (van der) 345.
Collaert 361.
Commen (van) 234.
Comueer 234.
Koninck 132.
Koning (de) 107, 108.
Konter 190, 325.
Koog (van Toulon van der)

372.
Co01  124.
Coolman 134.
Cools 24, 25.
Coomans 124, 157.
Coops 216, 217.
Coopsen 39.
Coper 380.

Craffort 322.
Krajenkamp 159.
Kralingen (van) 183.
Cramer 158, 287, 349, 382.
Cramerus 152.
Krampen 349.
Cransem 30.
Crawfort 322.
Krayenbrinks 285.
Krayenhoff 61, 62.
Krayenhoff van de Leur, 350.
Krayvanger 136.
Kre(e)ke (van der) 91.
Krekelmans 205.
Cremer 91-95, 191.
Cremers 183.
Kreynck 71.
Krieger 190.
Croe’i  283.
Kroes 207.
Cromhout 314.
Kroon 189, 346.
Kroon (de) 234.
Crooswijk  ‘262.
Kroot 308.
Krouse (de) 92.
Crousen 30.
Kruger 248.
Crusen 318.
Cruset  (du) 314.
Kruseman 319.
Kruyff 31.
Kruyff (de) 91.
Krijger 346, 347.
Kuene 378.
Cuignet 240.
Culenborch (van) 298.
Kulsdom 377.
Curtius 90, 188.
Küsel  158.
Kuthler 375.
Cuyck (van) 48, 292, 296, 307.
Cuypers 236.
Kuysten van Hoesen 352.

L.
Laan (van der) 64.
Laar (te) 285.
Laarder  285.
Laat (de) 274.
Laen 134.
Laer (van) 217.
Laer (ter) 122.
Laerman 317.
Lage (van der) 126.
Lagercrantz 158.
Lagojaart 183.
Lamberts 191.
Lamswaart 274.
Land (van der) 349.
Landsberg (van) 157.
Lange (de) 50-54, 78-82.

115-120, 248, 370.
Langebergh (van de) 234, 235.
Langeveld 237, 238.
Lannoy Clervaux (van) 3.
Lansbergen (van) 81, 116.
Lanscroon (van) 23.
Larino 287. ’ ’
Laroche 121.
Later (de) 383.
Lau (la) 371.

Laurens 378.
Lavasseur de Cognee 236.
Lawick (van) 324.
Lawick van Pabst (van) 345.
Layde (de la) 125.
Lecke (van de) 355.
Lecq (van de) 124.
Lee (van der) 57, 88.
Leen 31.
Leeuw (de) 26, 381.
Leeuwarden (van) 49.
Leeuwe (van) 115, 116.
Leeuwen (van) 57, 96, 154,

202. 203. 235.
Leitsqui 141.
Lelv (von) 106.
Lemke (van Nauta) 370.
Le ker 30, 77.

‘1,Len ep (van) 3, 75, 315, 373.
Levysohn 287.
Leijendekker 155.
Lidth de Jeude (van) 60.
Liemt (van) 235.
Lier 94.
Liere (van) 220.
Lieshout (van) 235.
Lisse (van der) 320.
Lith (van) 309, 310.
Lobé 48, -49.
Loechsz. 111, 113.
Loef 292. 301.
Loeff (Verniers van der) 350.
Loegen 179.
Loen 132.
Loeverdink 285.
Loherville (de) 311.
Loman 62.
Loo 187.
Loo (van der) 267.
Looff 328.
Loon 101.
Loon (van) 60, 183, 268, 291,

297. 300, 364, 366, 367.
Loosén (ván) 341.
Looten 41.
Loucke 373.
Love 57, 88.
Lowe 369.
Lowijssen 235.
Lucassen 284.
Luites 378.
Lulofs 349.
Lunsingh 239, 240, 241.
Lusses 380.
Lutzenburch (van) 48.
Luxemburg 101.
Luxemburg (van) 297.
Luyten 268.
Lyesboren 244.
Lynden (van) 155.

M.
Maas 35.
Macdonald 330.
Maelstede (van) 357.
Maes 242, 244.
Malapert 380.
Malaval (van) 228.
Mandele (van der) 175-177.
Mans 235.
Mansfelt (van) 140.
Mansvelt (van) 287.
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Marchand 49.
Marchant (‘d) 127.
Marck  (van her) 1 7 1 - 1 7 4 .
Marcus 273-277.
Maréschal 135.
Marez (de) 349.
Marienburgh 40. 318.
M a r k  (val) 191:
Marke1 (van) 328.
.Marken  (van) 208.
Marie (van) 106. 329.
Marschàlk í40. ’
Marsche (van der) 69-72,

324.
Mauregnault (Boreel de) 187.
Maurvck (van) 363.
Meckéma ‘286.’
Meeckeren (van) 126.
Meer (van der) 6, 57, 286, 371,

378.
Meere (van der) 48.
Meerhout  (van) 363.
Meerten  (Gan) ’ 350.
Meertens 64.
Meeteren  (van) 352.
Meeteren  (Westerouen van)

352.
Mekern 350.
Melis 216.
Melort 24.
Melort van Middelharnis 24.
Mensen 203.
Menssenburnh 96.
Merendonk Tvan de) 235.
Merens 124, 131, 137.
Merrienburg 188.
Mersche (van der) 67.
Merxem (van) 300, 367.
Metelerkamu 286.
Metz 285. ’
Meulen (van der) 183, 207.
Meuring 370.
Mevendonk (van de) 234.
Mevendonk (van der) 235.
Mey (van der) 268.
Meyer 125, 151.
Meyer (de) 309.
Meyntjes 181.
Meys 154.
Michaelis 381.
Middelberch 3 18.
Midlum (van) 341.
Milar 31.
Milo 345, 369.
Missingh 350.
Moeitz 205.
Moerselaar (van) 217.
Moerselar (van) 243.
Moilives 207-211.
Moilives van der Noot 208-

211.
Mol 310-312.
Mol van Otterloo (de) 380,

383.
Molemakers 234.
Molen 261.
Mol1  261, 263, 266.
Mollema 183.
Molt 64.
Momber 95.
Mombre 95.
Monsjauw (van) 48.
Montjoie (van) 291, 300.

Montmorencv (de) 314.
Uonus 50. _ ’
woor (de) 190.
Uoorrees 329.
Mor van Dashorst 317.
Uorius  50.
Uorre  van Catenhorst 317.
tiorsing 158.
Uosselmans 206. 207.
Woucheron 28.
wounier  283.
tiuilwyk (van) 344.
liluirhead  158.
nulder 376.
Mulexius 44.
‘Muller 369.
Munnekemolen 342.
Zlunninch  (van) 138-146, 190,

202-204, 211, 212, 288, 323
- 3 3 1 .

Munster (van) 141, 226.
Uuntingh  350.
Muntinghe (Veltman) 318.
Muntz  317, 350.
Muyl (van der) 14, 16,  18.
Mij (van der) 123.
Myer 378.
Mijl1 (van der) 331.

~ Oosterom (van) 269, 270, 272,
273.N.

Nulck 57.
Nulde (van) 179, 242-244.
Nuyssenburg (van) 268.
Nyenkerck (van der) 304.
Nijenrode (van) 246.
Nijman 372.
Nyvelt (van) 109.

0.
Ochten  (van) 99.
Odekercken (van) 50.
Oem 262, 263.
Oem  van Wijngaarden, 219,

220.
Oetelaer (van den) 235.
Oevern (von) 248.
Offel  (van) ‘205.
Oldenbarneveldt  (van) 22-24,

211, 243.
Oldenzeel  318.
Olinga  226.
Oliviers 27.
Ollema  25, 26.
Ommeren  (van)  179. 363.
Onderberg  ‘248:  ’
Oort (van) 239, 287.
Oosten (van) 268.

Naarden (van) 314, 360.
Naeldwyck (van) 296, 356,

357.
Naetelas  192. 236-239.
NaÌ@s 284.
Naldus 152.
Nannen 286.
Nannings 219.
Naso 309.
Nassau la Lecq 59.
Neck (van) 131, 136, 137, 220,

221.
Nederburgh 3 19.
Nes (van) 43, 134.
Nes van Meerkerk  (van) 43.
Nest (van) 93.
Nettelhorst (van) 72.
Neufville (de) 379.
Neuhoff tot Rhade (von) 126.
Neurenberg (van) 268.
Neut (van der) 57.
Nibberich 148.
Nicasius 186.
Niel (van) 313, 374.
Nieuwenhoven 81.
Nieuwenhuis 43.
Nieuwenhuizen 127.
Nieuwenkamp 350.
Nievelt (van) 187.
Nisoen (van) 348. 379.
Nisielroy (van)  236.
Nobelaer 263.
Noordhoorn 127, 190.
Noorle (van) 31, 62, 93, 191.
Noorloos (van) 91.
Noortsij 122.
Noot 384.
Noot (van der) 208.
Nooten (van) 342.
Norden (van) 276.
Nuggelmans 384.
Nuhout  237.

Oosterwvck (van) 205.
Opperdoës 3 1:
Oreve (van) 367.
Os(S) ì92. ’
Oss (van der  Steghen gez.

van) 192.
Ot 56.
Otten 109.
Ottenbein 3.
Otter (den) 234, 235.
Oudendorp (van) 57, 88.
Outterf (van) 381.
Ouwen (van) 247.
Overbeek (van) 234. 235.
Overschie (van) 314.
Oversteeg (van) 93.
Overveldt (van) 63.
Oije (van) 71.
Oyen (van) 374.

P.
Paardeman 183.
Paets  54.
Pallaes (van) 29.
Palm 283.
Palthe 146-148.
Paltrok 31.
Pannekoeck 54. 177.
P a n s e r  3 1 .
Pant (van der) 159.
Pariniet 3 2 5 .
Paris 96.
Pas (van der) 234.
Pasques de Chavonnes 263.
Pater 247.
Peel (van der) 84.
Peelen  177, 179, 180.
Pel 209.
Pelen 242.
Pennings 235.
Pennington 63.
Persoon 76.

j I

Persijn (van) 264.
Pesma 183.
Pesser(s) 7&82,  115, 116.
Peters 127.
Pettinga 183.
Philips 159, 372.
Picar 64.
Pielat 125.
Pierraert 62.
Piesart 211.
Pikkaard 154.
Pilorius 205.
Pinninck tot Beverfoirderen

203.
Pisuisse 370.
Plancke (del) 367.
Planten 93, 191.
Plas (van der) 235, 383.
Plettenberg (van) 35, 47, 240.
Ploos 247.
Ploos van Amstel 223, 247.
Poel (van der) 275.
Poelwiick 303.
Polanen  (van) 89, 348.
Polen 218.
Poll (van de) 330, 331, 360.
Pool 209.
Poolsum (van) 192.
Poot 37.
Popta 79, 180, 181, 347.
Possis (von) 240.
Post 213. ’
Pot 38.
Pot (van der) 51, 83, 84, 123.
Pothuis 370.
Pous 115.
Pretorius 181.
Prins 78, 79, 81, 115-117.
Pruisz  63.
Prys 39.
Pusch  86, 87.
Putte (van den) 107.

0.
Quack 133.
Quadt tot Voorst (von) 125.
Quadijck (van) 134, 186.
Quesnoy (de) 361.
Quevellerius 220.
Queijsen 36.
Quint 308.
Quintus 26, 288.

R.

Raab 105, 106, 156.
Raab van Canstein 104, 106.
Raadt (de) 311.
Raedt 135.
Raens 49.
Raket 287.
Rams 49.
Rappard (van) 191, 223.
Rasdonk (van de) 235.
Rasseghem (van) 367.
Raven 208.
Ravesteyn 237, 238.
Re;;;  tot Heyde (von der)

Reede’ van Ginckel (van) 308.
Reimann (von) 105.
Reinke 158.



Renckhouder 191.
Renesse 1, 142, 292, 293, 298,

324-331.
Renselaer (van) 243.
Renseler (van) 178, 180.
Repelaer 108, 348.
Revers 317.
Reydt (von) 316.
Reynst 287.
Rheden (van) 370.
Rhee (van) 284.
Rhenen (van) 383.
Rhyne (ten) 40.
Rickers 102-106, 155.
Rickers (von) 104.
Ricket  113.
Ridder (de) 46, 305, 371.
Riddermans 383.
Riebeeck (van) 4, 6, 8, 350.
Riemer (de) 54.
Riemsdijk (van) 167-171.
Rienstra 159, 183.
Rietberg 159, 191, 317, 350.
Rietveld 96.
Ringia  (van) 324.
Ripperda 28, 29, 57, 203, 286,

317, 318. 350.
Rode ‘van Heeckeren (de) 72.
Rodestein (van) 37.
Roeder  331: ’
Roek 324.
Roelinck 76, 203, 204, 286, 317,

318, 350, 351.
Röell 345.
Roelofs 92.
Roessing 233.
Roest van Alkemade (de) 314.
Rogiers 118.
Rohr (van) 325, 326.
Rol 31.
Römelingh 248.
Romondt (van) 309.
Roorda 350.
Roos 18-22,  89.
Roos (Steenlack) 89.
Roosendael (van) 141, 211.
Rootjes 349.
Roovere (de) 124.
Roov (van) 235.
Rosé 284. ’
Rose (de Flines dit) 369.
Rosendaal (van) 346.
Rosenthal (von>  104, 211, 212,

323.
Ross 318, 319, 376.
Rossum (van) 310.
Rothe 223.
Rotteveel 239.
Rouse 37, 171-174.
Royer 43, 204, 237, 318, 351.
Rühle van Lilienstern 328.
Rutberg 283.
Ruysch 222, 351.
Ruysch tot den Eng, 384.
Ruyter (de) 83. 84.
Rv (du) 345, 346.
Rijcke van Dompselaar 157.
Rijes (van) 245.
Rijn (van) 127.
Rvnink 237, 238.
Rijsenborch (van) 384.
Riiser  131, 132. 345.
Rijth (van de) 220.

3

S.
Sael 135.
Sains (de) 30.
Salm-Reifferscheid (zu) 226.
Salwerda 183.
Sandbrink 46.
Sande (van de) 234, 235, 287.
Sandra (de) 43.
Sanen (van) 31, 132.
Santen (van) 49.
Sax de Monsax 206.
Sayn (van) 293.
Scaden 67.
Schaaf 183.
Schadd(en)  62, 93.
Schade 364, 381.
Schagen 137.
Schagen (van) 222, 223.
Schagen (Jewel  gen.) 137.
Schaik (van) 304, 306.
Scharlaken (van) 262, 263,

268.
Schayck (van) 195-197, 378.
Scheepers 82.
Schellekens 234, 235.
Schelling (van der) 51, 118.
Schelms 310, 311.
Schemen 24.
Schennekenstain 140.
Scherpenseell (van) 214, 215.
Scheveling  376.
Schilthouwer (van Hoey) 123,

142, 187, 283, 319.
Schimmelpenninck 383.
Schimmelpenninck van der Oye

158.
Schinkel 362.
Schiphorst 159.
Schipper 346.
Schlieben (van) 105.
Schmauss 77, 330.
Sohnius 374.
Scholten  54, 55.
Scholwick 9.
Schonegevel 348.
Schoonhoven (van) 49.
Schortinghuis 351.
Schout 181.
Schoute  3.
Schouten 93, 125, 127, 185,

346.
Schrasser 55, 242, 243.
Schrassert 59. 177. 178.

1, 113,

Schreuder  125.  ’
Schrik 183.
Schucking 86.
Schuer  (van der) 109, 11

217.
Schukking  94, 159.
Schultz  319.
Schumer  190.
Schumer  (Krieger) 126,
Schuur 59.
Schuurmans 235.

190.

Schuylenburch (van) 128.
Schuvrmans 36.
Schuvt  135.
Schwanckert 9.
Schijndel (van) 235.
Sits;, (van) 223.

Seiu6clens de Grancy (de)

Senechal  (de) 259.

3

Serringiers 186.
Serruniers 186.
Servaas 32.
Sethman 104, 106.
Setten (van) 40.
SeSe;inf8g378.

Sichem (van) 160.
Sichterman 240, 241.
Siepman 371.
Sieverda 26.
Sixty 262.
Slegt 18, 21.
Slieben (von) 156.
Slingeland (van) 260.
Slinger 210.
Sloet 330, 331.
Sloos 118, 119, 132.
Sloot 132.
Slothouwer 158, 159, 191, 192,

223.
Sluiter 248, 286.
Sluiter (Meckema) 247.
Sluys 1 3 4 .
Sluys (van der) 315.
Sluyter 64.
Smált 377.
Smaltius 377-379.
Smeding 344.
S;it; 33s93’,  127, 211, 248,

Smith’ 63.
Smits 36, 37.
Smoors 235.
Smout 222, 223.
Smulders 235.
Snapper 242, 243.
Snoeck 187.
Snoek 262.
Snouckaert 378.
Snyders 40.
Sobbe 28, 39, 41.
Soelen (van) 82.
Soestdyk 192.
Soetens 235.
Solms Rödelsheim 105.
Sombeek  159.
Someren  (van) 94. 95. 127.

128, 137. ’ ’ ’ ’
Soudenbalch 109, 217.
Souten (van) 38.
SOLIW (van der) 42.
Spaar 63, 84-66,  93, 94, 159.
Spangaart 364.
Spannenburg 183.
Spengler Murdels 128.
Spiering 52, 78-82, 115, 234.
Soierings 235.
Spil (ter) 139, 324.
Spoor (van der) 127.
Spoors 64.
Sprang (van) 32, 287.
Spranger 341.
Sprankhuysen (van) 220.
Sprenger 154, 155, 383.
Sprongh 82.
Spruyt 108, 122, 195.
Spruytenburg 58.
Spijker 62.
Stael  van Uitwyck 380.
Stalpert van der Wielen 314.
Stam 209.
Stander 20.
Staper 183.
Stappen (van der) 235.

Star Numan 152.
Staverman 30.
Steen (van der) 235.
Steenbe 240.
Steenbeek (van) 364.
Steenhoek 122.
Steenhouwer 159.
Steenlack 19-21.
Steenlar (van) 243.
Steenmeyer 160.
Steensma  183.
Steenwinkel 309.
Steffens 157.
Stegen (van der) 192.
Stellingwerff 49.
Stelt 171.
Stenvers 350.
Sterk 318.
Sterke 330.
Sterlinckx 169.
Stevens 268.
Stewart 189.
Stiffert 64.
Stigter (de) 344.
St;;kc27(3van  Akendam  v a n )

Stoel (van ‘der) 58, 88.
Stoeldraaier 224.
Stoeldreyer 224.
Stoerhaan 285.
Stokkers 85.
Stoltenborg 152.
Stol tenkamo 148.
Stoop 62, 351.
Stoove 145, 146, 328.
Straatman 126, 157, 160.
Strachy 9.
Stralen (van) 55, 245.
Stralendorff (van) 283.
Strauwitz (von) 43, 45, 46.
Strick 44.
Strikken 268.
Strikken van Scharlaken 267.
Ströck 236.
Stroen (van) 245.
Struuck 186, 239, 240.
S t r i j d  2 0 9 .
Stuart 189.
Stuntz  62.
Stutterheim 126.
styp 113.
Suchtelen (van) 75, 221.
Suerhoff 344.
Suermondt 40.
Surie 373.
Suijpen 217.
Swaefken tot Rande 142.
Swaer 55.
Swaeroog 124.
Swakenburg 324.
Swanevelt 21.
Swanke 262.
Sweert (van) 380.
Sweerts 137.
Sweerts de Landas 63.
Swiep (van) 80.
Swieten (van) 224.
Switterius 111.
Swijnden (van der) 350.
Syberg (von) 184.
Sylvanus 30.
Symons 157.
Syms 28, 220.
Synia 183.
Synjoor 118,



Sypesteyn (van) 245-247, 263. I Underhill  248.
Uylenbroek 148, 149.

T
d,

Taaks 349.
Taams 351.
Taemses 137.
Taets van Amerongen 384.
Tallik 283.
Talma 152.
Tasman 135.
Teding van Berkhout 130-138.
Teding van Cranenburgh  132 ,

1841186
Telders 25.
Tellinckhuysen 94.
Temminck 184, 374.
Tengnagel 36, 376.
Tengnagel (Gansneb gen.)

132.
Tennings 105.
Terspill (van) 139, 141.
Tesschemaker 37.
Tetrode 183.
Teylingen (van) 355.
Thiel (van) 329.
Thierens 149, 287, 288.
Thierry 222.
Thoden von Velzen 63.
Thomassen 172.
Ty8yassen  a Thuessink 378,

Thooft 104.
Thorbecke 317.
Thouars (del 236
Thuessink‘ 3í6, 377, 379.
Thuessink (Thomassen SI) 378,

381.
Thybaute 100.
Tichler 45, 46.
Tiebos 236.
Tiedeman 90, 23&-239.
Til1 (van) 191, 202-204.
Timmermans 234, 236.
Timmers 188.
Tjarck 93.
Tol 223.
Toll (van) 260, 309.
Tonckens 239.
Tour (du) 236, 375, 376.
Toussaint 25, 121, 122.
Trebijn 135.
Trevey 314.
Trevey de Charmail 314.
Tright (van) 63, 127.
Tromp 133.
Tromp (van de Wel1  bygen.)

133.
Trompetter 127.
Trooyen (van) 370.
Tubalkijn 96.
Tuernhout 39.
Tulkes 173.
Turffdrager 347.
Turger 376.
Tussen 113.
Tydeman 192, 372.
Tijmants 111.

IJ.
Udem (van) 275.
Uden 63, 94.
Uelsen (van) 148.
Umbgrove 376.

v.
‘aarbcrg  32.
‘aecq 49.
‘aerst (van) 211.
‘alentijn 380, 384.
‘alkenburg (van) 210, 292,

297, 300, 366, 367.
‘anevelt  (van) 23. 24. 54. 179,

2 4 3 ,  302, 366.  ’
‘arangot  344.
‘arick  (van) 169.
‘arkevisser 126.
‘aster Vas Visser 127.
rattelet 31.
raudemont  (de) 314.
leen 221.
leen (van) 58, 131, 133.
leen (van der) 183.
Teene  378.
leenebrugge  188.
reenhuvssen  (van) 111.

391

leeren -28. . ’
[egt (van der) 204, 324.
lelaer 138.
lelde (van de) 217.
lelhorst (te) 285.
lelick 10.
len (van de) 234, 236.
ienenburg  39.
ienrooy  235.
ienrooy  (van) 236.
ierbeecq 119.
lerbeek  157, 224.
ierbies 262, 263.
Jerboom  267.
Jerburg  76, 77, 116.
Jerburgh 22, 342.
Jerdelhan 125.
Jerdonck 370.
Jerduyn 31.
Jergelius 127.
Jerhagen 236.
ierhaick 60.
Jerhoeff 307, 349.
Jerhoeven 122.
Ger Huell S-11.
Verkuyk 235.
Verkuylen 234, 236.
Verlaan 60.
Verlee 210.
Vermaat 122.
Vermander 127.
Vermeer 378.
Vermeulen 372.
Vernaeth 23.
Vernenburg 88.
Verschoor 153, 154.
Verschuer (van) 59.
Versteeg (Nagtglas) 2 3 9 .
Versteegh 160, 192.
Verstege 75.
Verstegen 234.
Verster de Balbian 187.
Verwey 309.
Verwout 54, 78.
Vessem (van) 236.
Vetcoeper 111.
Vettevogel 183.
Vianen (van) 356.
Videlius  183.
Viël van Morhof  319.

Vies 94, 160.
Villotte 3.
Vincent 4.
Vinck 20, 21, 183.
Virneburg (van) 101, 300.
Viruly 51.
Vi;;; ::Y54, 7 8 - 8 2 ,  115-

Visse; 1271 237, 238.
Visser (de) 18.
Vlaanderen 101.
Vladeracken (van) 261, 374.
Voegen 91.
Voerman 191.
Voet 220.
Vogel (de) 180.
Voigt van Elspe 126.
Vollenhoven (van) 14, 16, 18.
Vonck 195, 199, 307.
Voocht  (de) 28.
Voogel (de) 188.
Voorne (van) 100-102,  28%-

301, 35-60, 364.
Voorst (van) 91, 125, 139,

141,  323, 324, 363.
Voortmans 207.
Vörde 184.
Vorst (van der) 133.
Vorstenburch (van) 214-216
Vorster  326.
Vos 35, 132, 183.
Vos (de) 108, 109, 237.
Vredenburg(h) (van) 80, 81,

266, 288.
Vriit&s7.  (de) 27, 178, 185, 266,

Vriese 37, 74, 324.
Vriese(n)  35.
Vroe (de) 21, 22.
Vroesse 115.
Vroesen 82.
Vroom (de) 25.
Vroombrouck 118, 119.
Vucht 83.
Vuvstinx 361.
Vijfhuis  331.
Vijgh 15, 17.
Vijver (de) 212-214.

W.
Wachmans 127.
Wachtels 47-50 .
Wael (de) 132, 136.
Wahlberg(af) 158.

~
Walcheren (van) 8.
Walenburg 52, 78.
Walewyn 20.
Wal1 (von de) 104, 106.
Walles 50, 275.
Warmond (van) 134.
Warners 38.
Wartenberg (van) 102-106,

155, 156.
Wassenaar 183, 220, 314.
Waveren (van) 195, 384.
Waveren (Bors van) 208.
Wedaeus 36.
Weddig (von) 315.
Weede (van)  22-24.  301-

308, 3;51. ’
Weede (Bosch van) 193-20:
Weeninck 94.
Weerde (van de) 235.

2.

Jeert (de) 235.
Veerts  77, 330.
Jeesp  115, 116.
Jeide (van der) 36.
Jelderen  (van) 376.
Jelhouck  52, 80.
Jell (van der) 341.
Jellinga 29.
v’enckebach  381.
Jencum  (van) 179, 242.
Jende1  380.
gendelaar 88.
derke  (van de) 118.
verven (van der) 314.
Ververloo 363.
vesel  (van) 261, 262, 267,
309.

Vesemael (van) 300, 36P
367.

Vesep 52, 53.
Vestenberg 41.
Vesterbeeck (van) 240.
Vesterburgh 176.
Vesterman 369, 370.
Vesterouen 352.
Vestrink (van) 384.
Vevert 283.
Veij 346.
Yiarda 183, 288.
Yichers 288.
Vichers (van Buttingha) 288.
Vickevoort (van) 205.
Viel 283.
Yiele (van der) 268.
Vielen (van der) 94, 95, 127.
Vierden (van der) 236.
Gersma  63.
Viese 283.
Yiilbrenninck 38, 308.
Vilde (de) 117, 379.
Vildeman 109, 217.
Yildervanck 288.
Nillems 125.
Villeumier  372.
Villich  (van) 28.
Villigen (van) 319, 320.
Viltenaer  32, 288.
Ninckelhausen (von) 125.
#ink 328.
Winkel 183.
Winter (de) 183.
Winters 6, 7, 241.
Wit (de) 381.
Witkop  248, 288.
Witt (de) 47, 261, 264, 266,

341.
Witte 143, 145, 32;1.
Wittenhorst (van) 29
Wittert 53, 79, 80, 82,
Witweger 319.
Wodhuvs 113.
Woerinien  (van) 89.
Woert (van der) 296,
Wolf li0.
Wolf (de) 237.
Wolff 152.
Wolff (de) 239, 330, 331.
W;olf;  v3at2 Westerrode (de)

Wolffk ten’voorde  (de) 95.
Wolfgang 276, 277.
Wolfsen  352.
Wouters 262, 325.

‘116, 117.

356, 357.



Wuytiers 314.
Wykersloot (van) 51, 118, 119.
Wijdenburg (van)  63,  95,

128.
Wyenhorst 283.
Wijer (van de) 320.
Wiihe (van) 328. 344.
Wijk (van)‘346.  ’
Wvlick (van) 155.
Wrjlshuis‘s  (van) 242.
Wyma 183.
Wijneken 55.

Wijnen  38, 47, 191, 205.
Wvnoldv 95.
Wijnschade 47.
Wijnschrager 47.
Wijntges 137, 185.
Wijntjes 64.
Wijs 183.
Wijse (de) 179.

Y.
Ylenburg  (van) 133.

393

Ypey 351.
Ypre (van) 5, 6, 8.
IJsel 75, 76, 324.
Yser 266.
Yssel  (van) 106.
Yzendoorn (van) 384.

Z.
Zeelant (van) 235, 236.
Zeeman 383.
Zeldam (ten) 30.

Zelm (van) 224, 288.
Zevender (van) 160.
Zoele (van) 116, 117.
Zuitterius 56.
Zutphen (van) 58.
Zuylen (van) 126.
Zuijlen  van Nijvelt (van) 217,

218.
Zwager 152.
Zylstra 183.
Zijms 131.
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B E ST U U R:
Jaar van

benoeming. aftreding.
Jhr. dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Voorzitter . . . . . . . . . . . 1927
Dr. E. J. THOMASSEN à THLJESSINK VAN DER HOOP, Secretaris-Bibliothecaris 1918
Jhr. H. TRIP, Penningmeester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Dr. ‘Th. It. V A L C K  L U C A S S E N ,  R e d a c t e u r  v a n  h e t  M a a n d b l a d  . . . . . 1913
A. P. M. A. STORM DE GRAVE , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1924
Jhr. dr. H. J. L. Th. VAN RHEINECK LEYSSIUS . . . . . . . . . . . . . 1913
W. J. J. C. BIJLEVELD . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 1922

Amanuensis: B. J. van Tilburg; Concierge:  A. Reinhardt.

1929
I 928
1928
1929
1929
1929
1928

MAANDBLAD.
De redactie en administratie van het maandblad zijn gevestigd huize Sparrenheide, Driebergen, aan welk adres alle inzendingen

en verdere stukken, het maandblad betreffende, behooren  te worden gericht.

BIBLIOTtiEEK.
De bibliotheek van het genootschap, gevestigd Bleyenburg 5, ‘s-Gravenhage, is voor de leden geopend iederen Maandag van

%-5 uur. Assistente: mej. Th. J. van Alff.

F A M I L I E - A R C H I E V E N .
De afdeeling familie-archieven en handschriften is gevestigd Bleyenburg 5, ‘s-Gravenhage. Inlichtingen verstrekt de Archivaris:

jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn. Assistente: mej. E. AI. van Gelder.

D O C U M E N T A T I E B U R E A U .
Sectie I (g en e a 1 o g i e); onder leiding van A. P. M. A. Storm de Grave, gevestigd Bleyenburg 5, ‘s-Gravenhage.
Sectie 11 (h e ra 1 d i e k) ; vragen om inlichtingen voor deze sectie kunnen voorloopi,CT alleen door middel van het maandblad

worden gesteld.
Sectie 111 (po r t r e t t e n) ; onder leiding van jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, gevestigd Van Stolkweg 31, Scheveningen.

Assistente: mej. mr. H. Gijse Weenink. Voor deze sectie is ingesteld eene iconografische commissie, bestaande uit de volgende leden:
dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter; mr. A. Staring,  Secretaris; jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn; dr. E. J. Th. à Th. van der Hoop;
prof. dr. W. Vogelsang.

NAAMLIJST DER LEDEN.
(Toestand op 1 Januari 1928).

Het genootschap telt 11 eereleden, 10 correspondeerende leden en 548 gewone leden.
(Het jaartal bij ieders naam geeft het jaar van benoeming aan. L = gewoon lid; C = correspondeerend lid; E = eerelid.)

Eereleden:
P. A. graaf DU CHASTEL  DE LA HOWARDERIE-NEUVIREUIL (C. 1884; E. 1890).
H. F. MACCO (E. 1906) ......................
Jhr. mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND (L. 1899; E. 1909) ........
J. D. WAGNER (L. 1883; E. 1910) ..................
Jhr. C. H. C. A. VAN SYPESTEYN (L. 1907; E. 1917) ...........
W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (L. 1894; E. 1922) ........
GUSTAV A. SEYLER (C. 1889; E. 1923) .. .. .. .
Jhr. dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND (L. 1905; C. 1917; El 1923)  : : 1 :
Dr. STEPHAN KEKULE VON STRADONITZ (E. 1923). ..........
Prof. mr. R. FRUIN  (L. 1913; E. 1925) .................
Jhr. mr. dr. E. A. VAN BERESTEYN (L. 1913; E. 1925) . . . . . . . . . .

Neuvireuil  (Pas de Calais).
Berlijn-Steglitz, Humboldtstrasse 2.
‘s-Gravenhage, Bazarstraat 13.
‘s-Gravenhage, Nieuwe Schoolstraat 2.
Nieuw-Loosdrecht, huize Sypesteyn.
‘s-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 96.
Berlijn (W. 3O),  Nollendorfstrasse 10.
‘s-Gravenhage, Wassenaarscheweg 18.
Berlijn-Lichterfelde, Marienstrasse 16.
‘s-Gravenhage, Willem de Zwijgerlaat  25.
Scheveningen, Van Stolkweg 31.



Correspondeerende  Leden:
Jhr. J. M. A. DE BEHAULT DE DORNON  (C. 1888) . . . . . .L .
A. F. VAN BEURDEN (‘2. 1896) . . . . . . . . . . . . . . .
W. WIJNAENDTS VAN RESANDT (L. 1901; C. 1908) . . . . . .
Mr. P. C. BLOK‘3  VAN TRESLONG  PRINS (L. 1900;  C. 1910) . . .
W. J. F. JUTEN  (C. 1910) . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. T. MUSCHART (L. 1912; C. 1921) . . . . . . . . . . . . .
C. GRAHAM BOTHA (C. 1921) . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. E. VON OIDTMAN (C. 1923) ..............
Dr. H. G. A. OBREEN (C. 1926) ..............
P. B. GRANDJEAN (C. 1926) ................

. . . . .

. . .

. . . .

. . . .

. . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Gewone Leden:

Brussel, Rue des Drapiers 10. _
Amersfoort, Arnhemschestraat 26bis.
Velp (Gld.), Beekhuizerlaan 3a.
Weltevreden, Laan Canne  44.
Bergen-op-Zoom.
Rotterdam, Henegouwerlaan 37a.
Kaapstad (Zuid-Afrika).
Wiesbaden, Humboldtstrasse 9.
Brussel, Schoonzichtstraat 15.
Kopenhagen.

1926
1921
1924

Abbing, C. A., R. J. Schimmelpennincklaan 26, ‘s-Gravenhage.
Acauov. mr. 1.. Keizerstraat 22. Deventer.
Ald’erv%elt,  j.’ K. H. de Roo ‘van, huize Het Blauwe Dak,

Arnhemschestraatweg, Ede.
1910 Anthonisz. R. G.. Toniston. Heneratgoda  (Cevlon).
1905 Arntzenius,  W. ti., Louise de Colignystraat  2f, ‘&Gravenhage.
1916 Aumerie. F. L. G. d’. Prins Willemstraat 19. Scheveninpen.
1924 B a a r t  di la Faille, ir. J., Saxenburgerlaan’2,  Bloemenodaal.
1883 Baert de Waarde, mr. W. C., Château de Burier, La Tour de

1
1

i
1
1
1
1

1
1
1

,919 Boonacker,_A.  A., Heeresingel 28, Groningen.
,925 Bosch, K. I-. L., Wassenaarscheweg 22, ‘s-Gravenhage.
1927 Bosch, jhr. H. van den, Leersum.
,925 Bosch, jhr. H. J. van den, Statenlaan 128, ‘s-Gravenhage.
1918 Brauw, jhr. H. de, Van Boetzelaerlaan 86, ‘s-Gravenhage.
,900 Bredius, C. J. A., Aerdenhoutsche Duinweg  5, Bloemendaal.
1920 Broeders. H.. Nassaukade 378. Amsterdam.
1922 Broek d’Óbr&an,  A. P. C. van den, Bezuidenhout 62, ‘s-Gra-

venhage.

1887
1924
1924
1924
1912

Peilz, Canton de Vaud, Suisse.
Ballot, mr. C. S. Buys, Zwarteweg 16a, ‘s-Gravenhage.
Baud, J. A., Steenweg, Roermond.
Baukema, S., Pels Rijckenstraat 26, Arnhem.
Beelaerts van Blokland, jhr. F. C., Banstraat 12, ‘s-Gravenhage.
Beelaerts van Blokland, jhr. J., huize De Hemelsche Berg,

1928
1923
1925

Bruyn, J. H., Halsterscheweg 77, Bergen-op-Zoom.
Bruyn, W. K. M. de, Wolwevershaven 8, Dordrecht.
Bruvn van Melis- en Mariekerke. 1. W. de. luliana van Stolberg-

1927
íaan 105, ‘s-Gravenhage. ’ ” ’ _

.~

Bruyn van Melis- en Mariekerke, mr. M. J. H. de, Kon. Sophie-
straat 4, ‘s-Gravenhage.

Oosterbeek.
1911
1922

Beets. Ch.. Buitenzorg (N. 0. 1.).
Bemmelen:  prof. dr. 1 F. van, Verlengde Heereweg 151, Gro-

ningen.
1,924 Benier,  J. H., Utrechtschestraat 73, Oosterbeek.
1911 Benteyn, J. M., Oude Scheveningscheweg 15, ‘s-Gravenhage.
1908 Bentinck, G. J. G. C. graaf van Aldenburg, huize Amerongen,

1925
1919
1927
1924
1921

Bruins, prof. mr. dr. G. W. J., Konijnenlaan, Wassenaar.
Bülow, D. C. von, Burggrafenstrasse 5l, Berlin W. 62.
Buma, S. M. van Haersma, Minrebroederstraat llbis, Utrecht.
Burg, N. M. H. van der, Muurhuizen 89a, Amersfoort.
Bussy, mr. A. le Cosquino de, ‘s-Gravelandscheweg 132, Hil-

versum.

Amerongen.
1911 Bentinck tot Buckhorst, M. R. baron, huize Beerse, Ommen.
1895 Btre. Ph. F. L. C. Lach de, Sweelinckstraat 155. ‘s-Gravenhage.
1920 Ber&teyn,  jhr. ir. M. H. vin, Nieuwe Laan 17 (kramat), WeGe-

vreden (Java).

1920
1926
1899
1927
1927
1911

Bybau, mr. J. H., Molenwater N. 41, Middelburg.
Byleveld, J. C., p/a Nederlandsche Handel Mij., ‘s-Gravenhage.
Byleveld, W. J. J. C., Oegstgeesterlaan 4, Leiden.
Calkoen,  jhr. A., Mauritskade 6, ‘s-Gravenhage.
Calkoen,  E. C. U. baron, Eefde.
Callenfels, P. J. von Stein, le van den Boschstraat 29, ‘s-Gra-

1928 Berkhout, jhr. mr. E. H. E. Teding van, huize ‘t Heuveltje, venhage.
Bloemendaal.

1927 Berkhout  Jr., jhr. F. Teding van, Baan 19, Haarlem.
1912 Bervoets, B. J., Molenweg  1, Zeist.
1923 Beusekom, mr. E. van, huize Quatre -Bras,  Stationsweg 2,

1919
1905

Calmeyer, M. R. H., Thomsonlaan 177, ‘s-Gravenhage.
Capellen,  R. H. 0. baron yan der, Laan Copes van Cattenburch

15, ‘s-Gravenhage.

Oosterbeek.
1925
1919
1921
1920
1912

Bicker,  jhr. P. H., huize Reehorst, Driebergen.
Bicker Caarten, A. J., huize Nimmerdor, Baarn.
Bicker  Caarten, dr. H. A., Giethoorn (Ov.).
Bie, dr. J. P. de, Daendelsstraat 48, ‘s-Gravenhage.
Bilt, prof. ir. C. L. van der, Flatgebouw Arentsburg, Was-

1918
1919
1926

Carp, mr. J. H., van Blankenburgstraat 73, ‘s-Gravenhage.
Carsten, mr. dr. L., p/a Plein 23, ‘s-Gravenhage.
Cate, mr. 7‘. J. Naudin  ten, Gysbrecht van Aemstelstraat  7,

Amsterdam.

1908
senaarscheweg 126, ‘s-Gravenhage.

Binkhorst van Oudkarspel, ir. P., Engelbert van NassaupleinI

161, Breda.
1927
1911
1924
1923
1910
1919
1922
1927
1925
1917
1921

Blokhuis, E. A. F., Emantsstraat 11, ‘s-Gravenhage.
Blom, mr. J.. Tiel.
Blom. G. 1. Steegstraat 6. Roermond.
Blom; P. c. L., Eoninginielaan  14, Amersfoort.
Blijenburgh, C. J. M. van, Willemstraat 12, ‘s-Gravenhage.
Boecop, J. M. baron van, huize Groenoord, Brummen.
Boekenooeen. dr. G. 1.. Nieuwe Riin 85a. Leiden.
Boekeren,“H.’  E. Koopmans  van, PÖortsträat  20, Utrecht.
Boetzelaer, G. W. L. baron van, Röellstraat  14, Arnhem.
Boetzelaer, R. W. baron van, huize Eyckenstein, Maartensdijk
Bogaerde van Terbrugge van Heeswijk, G. C. 0. A. M. H. J

1912
1918
1926
1927
1915
1920
1913
1921
1927
1921

Cats, mr. H. Manger, Sophiastraat 34, Breda.
Cazaux  van Staphorst, C. N., Borneostraat 29, ‘s-Gravenhage.
Clement, A. van der Poest, Nisse.
Clement, F. v.an der Poest, Poortugaal.
Clercq, mr. J. F. van der Lek de, Nassauplein 27, ‘s-Gravenhage.
Cochius, G. L., Prinsevinkenpark 37, ‘s-Gravenhage.
Colenbrander,  F. C. huize Reuvensweerd, Brummen.
Collot d’Escury,  H. M. baron, Daendelsstraat 31, ‘s-Gravenhage.
Cool, S., Oranjepark 1, Ede.
Cremers, H. A. G. M., Delden.

1900 Creutz, mr. J. C. baron, Eusebius Buitensingel 53, Arnhem.
Creutz. mr. S. baron. Eusebius Buitensinpel 53. Arnhem.1915

1914 Cromielin  van Berkénrode, H. van Wickevoot?,  Sharia Ismail
Pacha 9, Garden City, Caïro,

Croockewit W. Azn., W., Amersfoort.
Dam, C. W. van, Druten.

1M. G. baron van den, Avenida Atlantica 682, Rio de Janeirc
(Brazilië).

1916
1922
1908
1917
1924

1916
1919
1898

Boissevain, B.’ H., Bezuidenhout 165, ‘s-Gravenhage.
Boissevain, W., Keizersgracht 321, Amsterdam.
Boogaert,  B., Frans Halsstraat 57, Utrecht.

Dam, H. H. van, Oude Binnenweg 129, Rotterdam.
Dam van Hekendorp, ir. D. W. van, Zijlweg 136, Haarlem.
Dam van Isselt, W. E. van, Van Btankenburgstraat  12,  ‘s-Gra-

venhage.
1926
1926

Damstra, M. N., Kapelstraat 46, Utrecht.
Daniëls, F., Minrebroederstraat 4, Utrecht.

\



1918
1922
1921
1927
1924
1913
1912
1927
1913
1921
1922
1913
1910
1926

Ianiels, mr. H., Bezuidenhout 95, ‘s-Gravenhage.
>elden, F. G. van, Sweelinckplein 37, ‘s-Gravenhage.
lellen. dr. R. van. Ulrutn  (Gr.).
Iittlinger,  jhr. R. E., J. Pzi. Cóenstraat  33, ‘s-Gravenhage.
Ioes, jhr. mr. G. W. van der, Nassaulaan 2, ‘s-Gravenhage.
)o!leman,  Maurits, Parkweg  34, Amsterdam.
Dolleman, A. E. Thierry de Bye, huize De Ruit, Aerdenhout.
)ommer,  mej. L., Molenaarsgas U. 6, Ubbergen.
3onker Curtius, mr. W. B. A., Javastraat 18, ‘s-Gravenhage.
Iorth van Medler,  Z. Th. J. baron van, Duiven (Gld.).
Iozy, W., !>/a Dr. F. Dozy, Zwijndrecht.
Driessen, R. H., huize Den Hoek, Maarssen.
Dusseldorp, C. J. van, Nieuwe Parklaan 2, ‘s-Gravenhage.
Dusseldorp,  C. Drossaert van, Rue Théophile-Gautier 62, Parijs

(XVI).
1925
1921
1925
1922
1920

Dutry van Hacften,  C. B., Van Swietenstraat 81, ‘s-Gravenhage.
Dijckmeester,  mr. dr. W., Heerengracht 471, Amsterdam.
Dijkgraaf, A. F. J., Heemraadsingel 195, Rotterdam.
Eek, B. J. van, Sophialaan 2, ‘s-Gravenhage.
Eek, mr. Th. G. van, Nassau Zuylensteinstraat 10, ‘s-Graven-

1921
1915
1905

1
hage.

Eekhout, jhr. B., Nassaulaan 8, ‘s-Gravenhage.
Egidius, dr. Th. F., huize Deelerheide, Hoender10 (Gld.).
Elias,  jhr. H. P. Witsen, Koningin Emmakade  199, ‘s-Graven-

hage.
1919 Endtz, mr. J. Th., Plompetorengracht  13, Utrecht.
1909 Engelen van Pijlsweert, jhr. W., Nassau-Dillenburgstraat 26,

Is-Gravenhage.
1923
1924
1909
1919
1918
1919
1923
1911
1913
1924
1917
1903
1924
1924
1913
1923
1926

Enklaar, J. P., neemskerckstraat  2, Utrecht.
Enthoven. H. E.. Kromme Nieuwe Gracht 27. Utrecht.
Epen, D. G. van: 3e L. de Colignystraat 152, ;s-Gravenhage.
Erpecum, mr. K. J. van, Paramaribo (Suriname).
Eskens, mr. Jos. M. F., Magelang (Java).
Everdingen, Th. J. G. van, Van Aerssenstraat 248, Scheveningen
Everts. A. G.. ‘s-Gravelandschewer 45. Hilversum.
Eyma,‘P.  J., Ruize Berg en Vaart,-Ankeveen.
Fabius, A. N., Willemsparkweg  125, Amsterdam.
Fabius, mr. F. W., Baronielaan 7, Breda.
Fabius, H. A. C., Remontedepôt Nieuw Milligen,  Apeldoorn.
Falck,  jhr. E. K. G., Koningin Mariestraat 12, ‘s-Gravenhage.
Feith, jhr. mr. Rh., Laan van Meerdervoort 98, ‘s-Gravenhage
Feith. ihr. Rh.. Roemer Visscherstraat 34. Amsterdam.
Fenema, C. H.’  van, Weverstraat 132, OoSterbeek.
Flines, E. W. van Orsoy de, Paal 12, Oengaran (Java).
Flugi van Aspermont, Jhr. mr. C. H. C., Riouwstraat 148

‘s-Gravenhage.
1921
1915
1895
1926
1919
1884
1909
1927
1912
1924
1925
1926
1922

Fontein, mej. H., Noorderhaven 104, Harlingen.
Fontein, S., Willemstraat 44, ‘s-Gravenhage.
Frieswijk, J. H. van Lexau, Doesburg.
Geer van Jutphaas, mr. B. J. L. baron de, Emmalaan 1, Utrecht
Gelder, J. H. de Vree van, huize Casa de! Borgo, Maurik.
Gelees. R. 1. M. M. A. graaf de, huize Eysden. Eysden.
G e m e r t ,  N.“G. v a n ,  Assen. _
Gerlings, Freerk, Frederiksplein 20, Amsterdam.
Gérlings, P. E., G.
Gerritsen, J., Semarang (Java).
Gils.  dr. P. 1. M. van, Zwartbroekstraat 26, Roermond.
Gips,  G. D.,-Wijnstraát 91, Dordrecht.
Goes. ihr. mr. H. van der. ‘t Huis te Schengen,  Berg en D:

bij Nijmegen.
-- -

Goes van Naters, jhr. mr. A. van der, Emmalaan 10, Baarr
Gonggrijp, G. F. E., Residentiehuis, Padang (N. 0. 1.).
Gonsalves, mr. Th. C., Jul. van Stolberglaan 7, ‘s-Gravenhage
Graafland, mr. J. Hooft, Kromme Nieuwe Gracht 68, Utrech’
Graeff, jhr. mr. C. de, Rue Thiers 4, Parijs (XVI).
Graswinckel, jhr. A. F. K., Wilhelminastraat 41, Breda.

Graswinckel, jhr. mr. D. P. M., Rijksarchief, Arnhem.
1920 Greidanus, ir. M. R. Idema,  Jul. van Stolbergplein 17, ‘s-Gra

venhage.

1924
1911
1924
1887
1917
1908
1920

1909 Greven:  jhr. C. J., p/a mr. W. Tromp Meesters, Deventerwe&
Zutfen.

1907 Groot, J. de, Borneostraat 22, ‘s-Gravenhage.
1917 Groot, dr. C. Hofstede de, Lange Voorhout  94, ‘s-Gravenhage
1897 Grijseels, B. H., Oranjekade 3, Haarlem.
1906  Gijsberti Hodenpijl,  G. H. J., van Aerssenstraat 33, Scheveninger
1917 Haan, dr. J. A. Bierens de, Minervalaan 26, Amsterdam.
1883 Haas, W. de, Yzendoorn.
1910 Haeften, mr. G. A. van, Javastraat la, ‘s-Gravenhage.

1920_
125
317
924
325
114
123

Haersolte, mr. J. F. baron  van, Badhuiswal 8, Zwolle.
Haga, mr. A. Kamperstraat  2, ‘Zwolle.
Halbertsma, mr. S. N. B., Westersinge! 15, Rotterdam.
Halbertsma, dr. T., Van Eedenstraat 11, Haarlem.

Halen, D. Q. C. F. de Jonge van der, Bandoeng.
Hanegraaff, B. C. D., Westersinge! 39, Rotterdam.
Harinxma thoe Slooten,  mr. B. Ph. baron van, Noordersinge! 80,

Leeuwarden.
l!317 Hartman,  W. F., p/a Ned. Indische Escompto Mij., Batavia.
l!317 Hartong, F. L., Mathenesserlaan 217, Rotterdam.
l!321 Hasselt, mr. N. van, Frankenslag 154, ‘s-Gravenhage.
l!312 Hasselt, L. 1‘. Wilhelmy  van, Corn. Jolstraat 87, Scheveningen.
1 ’914Havelaar. mr. 1.. Westersinrel 102. Rotterdam.
1922 Heeckeren  van*kassenaer,  Udr.  R. p. baron van, huize Twickel,

Delden.
1924 Heek, J. H. van, Lonneker.
1918 Heemskerk, mr. C. J., !<oepoortstraat E. 63, Middelburg.
1926 Heemstra, C. S. Sixma baron van, Koningskade 19, ‘s-Gravcn-

hage.
1923 Heerdt, A. C. baron van, Nassau Zuylensteinstraat 11,  ‘s-Gra-

venhage.
1925 Heerdt tot Eversberg, E. baron van, Koeduinweg, Aerdenhout.

1912 Heerdt tot Eversberg,  ir. 1. A. H. W. graaf van, ‘t Hoenstraat 7,

1927 Heereman von Zuvdtwiik. Max Freiherr. huize Surenburg Post
‘ s - G r a v e n h a g e .  -’ -

Riesenbeck (westfa”!en).
1917  Heeres,  prof. mr. J. E., Verlengde Tolweg 6, ‘s-Gravenhage.

1926 Helbers,  G. C., Oude Singel 98, Leiden.
1926 Heldring, E., Heerengracht 478, Amsterdam.
1911 Hemert, J. G. von, Keizersgracht 757, Amsterdam.
1925 Herdtmann. 1..  Daendelsstraat 19, ‘s-Gravenhage.
1928  Herman,  F.’ j.,’ Segbroeklaan 8, ‘s-Gravenhage.
1 Heuvell. 1. H. van Linden van den, Nieuwe Kerkstraat 28,910

1
1
1

t
. 1

1
1
1

;, 1

t
1

:. 1

V!aárd&en.
925
925
920
926
922
925
912
924
927
924

Heuven, mr. J. Th. van Munster van, Leuvehaven 89a, Rotterdam.
Heyligers, dr. J., Amstel 254, Amsterdam.
Heyman, mr. H. J. F., Voorschoterlaan 27, Rotterdam.
Heyningen, Joh. M. van, Zijlweg 37, Haarlem.
Heyse, Mr. J. A., Molenwater, Middelburg.
Heyst, A. F. C. A. van, Wijk bij Duurstede.
Heyst, G. van Buuren van, Mesdagstraat 63, ‘s-Gravenhage.
Hiebendaal, C. A., Horssen.
Hochepied, Ed. graaf de, Consulaat der Nederlanden. Smyrna.
Hoeufft, jhr. mr. D. J. P., Willem de Zwijgerlaan 117, ‘s-Gra-

venhage.
902 Hoeufft, jhr. J. A., Velperweg 85. Arnhem.
926 Hoeth, A. W. Wichers, 2e Const. Huygensstraat 71. Amsterdam.
910 Hoeven, mr. A. van der, Gedempte Bierhaven 8, Rotterdam.

1904 Hoffman 1. Izn., ir. W. l., Pine Crest Road 4, Newton Centre

1917
1920
1927
IS84
1920
1914
1927

Mass. “Ll.- S. A. _
Hogerlinden, J. G. A. van, Nieuwstraat 47, Arnhem.

Holsteyn, mr. J. G., Schiekade 172, Rotterdam.
Homans,  dr. J. J., Tjandi Tanah Poetih 25, Semarang (Java).
Honig. G. 1.. Kooomanshuis D. Mo!, ‘Zaandiik.
Hoof;,’  H .  Ä:, Mahurastraat  1, ‘s-Giavenhaie.
Hooft, jhr. M. J., Stadhoudersplein 67, ‘s-Gravenhage.
Hooft van Woudenberg  van Geerestein, ihr. G. W. J., Oud-

kerkhof !1/13, Utrecht.
1922 Hoogewerff, dr. G. J., Via Savoia 31, Villino Paula, Rome, 34.
1883 Hoogstraten, J. S. F. van, huize Hoogstede, Arnhem.
1917 Hoop, A. N. J. Thomassen a Thuessink van der, Bronckhorst-

straat 28, Amsterdam.
1916 Hoop, dr. E. J. Thomassen à Thuessink van der, Sweelinck-

straat 50. ‘s-Gravenhage.
1917 Hoop van Slochteren, mr. E. J. Thomassen à Thuessink van

der, huize Fraeylemaborg, Slochteren.
1926 Horst, G. H. ter, Geeuwkade, Sneek.
1907 Hoynck van Papendrecht, A., Mathenesserlaan  225, Rotterdam.
1921 Hoynck van Papendrecht, J., 2e van den Boschstraat 28, ‘s-Gra-

venhage.
1927 Huber, dr. Max, Verlengde Tolweg 2, ‘s-Gravenhage.
1913 Ittersum, J. H. baron van, halte Barat,  S. S. O./L. (Java).
1919 Jongh, H. C. de, Ammerzoden.
1911 Jordaan, J. D., Statenlaan 133, ‘s-Gravenhage.
1928 Jordens, mr. C. G., Van der Woertstraat 32, ‘s-Gravenhage.
1923 Jurgens Jr., mr. Fr., p/a. Jurgens Ltd. Finsbury Court, Finsbury

Pavement, Londen, E. C. 2.



1912 Just de la Paisieres,  jhr. G. A. A., Beukplein 7, ‘s-Gravenhage.
1924 Juten,  ir. A. J. L., Noordsingel, Bergen op Zoom.
1921 Kalff, Aug., Keizersgracht 395, Amsterdam.
1926 Kalff l.Azn.. 1.. Prinses lulianalaan 9Oa. Rotterdam.
1925 Kam, 6. M.,’ Anthony  Duyckstraat  101, ‘s-Gravenhage.
1923 Kam, ir. J. G., le Hoogstraat 82, Helmond.
1911 Kanter, A. C. de, Rijnstraat 28, ‘s-Gravenhage.
1928 Karnebeek, jhr. mr. dr. H. A. van, Van Stolkweg 21, ‘s-Gra-

venhage..
1909 Kasteele, mr. J. van de, Javastraat 22, ‘s-Gravenhage.
1924 Kempenaer, J. U. de, Hofzichtlaan 6, ‘s-Gravenhage.
1913 Keppel, J. R. baron van, Dodonnealaan 119, Ukkel bij Brussel.
1913 Kerkwijk, A. 0. van, Nassaulaan 22, ‘s-Gravenhage.
1925 Kinschot. ihr. mr. F. H. van. Korte Delft G. 18, Middelburg.
1909 Kist, J. 6.: Van Speykstraat 24, ‘s-Gravenha&.
1922 Kleyn, R. G. A. C., Laan Copes van Cattenburch 54, ‘s-Gra-

venhage.
1926 Kluppel& W. Cì., Laan van Oostenburg 36, Voorburg.
1910 Köffler, Carl, Obrechtstraat 454, ‘s-Gravenhage.
1927 Kolff, H., Eendrachtsweg 2, Rotterdam.
1911 Kolkman  van Gouderak. W.. Dordrecht.
1925 Kooiman, N. J., Priimeláan i3, Arnhem.
1883 Koopmans, W. L., De la Reystraat 5, Arnhem.
1917 Kops, dr. C. J. de Bruyn,  Ant. Duyckstraat 95, ‘s-Gravenhage.
1915 Kronenberg, .mr. H., Polstraat 3, Deventer.
1917 Kroon, dr. J. E., Stationsweg 25, Leiden.
1919 Kruimel, Joan H. A., Hooge Duin en Daalscheweg 20, Bloemen-

daal.
1921 Krul& dr. H. P., huize Westerheide, Schaarsbergen.
1923 Kriisemann,  Gerard J., P. C. Hooftstraat 11, Amsterdam.
1914 Kruvff. 1. G. M. de. huize Panhuis, Venlo.
1925 Kruis,‘&,  Schenkweg  98, ‘s-Gravénhage.
1910 Kuffeler, F. C. van der Meer van, Laan van Meerdervoort 133,

‘s-Gravenhage. 1926.Naerssen,  jhr. J. K. van, Jan van Nassaustraat 65, ‘s-Graven-
1918 Kuhn, mr. L. H. C., Oosteinde 15, Amsterdam.
1913 Kun. mr. 1. H. C. M. van der, Deventerweg  113, Zutfen.
1918 Kuntze, Ti. H. L. C., Bezuidénhout 23, ‘s-Gravenhage.
1918 Kuyck, L. C. van, huize Thelma, Bilthoven.
1922 Kuyck, L. J., huize Leinwijk, Ede.
1926 Kymmell, mej. C. S., huize Mensinge, Roden (Dr.).
1926 Laan, mr. W. F. J., huize Singraven, Denekamp.
1905 Labrijn, P. C., Wittesingel 83, Leiden.
1927 Laners. W. Th.. Fred. Hendriklaan 12. ‘s-Gravenhage.
1912 La&&lt, H., killemsplein  5, Arnhem.’
19’28 Lange, F. E. Everwijn, huize Zonne-Kanje, Maarn.
1919 Langenmayr, H. H. K., Sindoe-Agoeng (bij Soekaboemi, Java).
1924 Lasonder, dr. L. W. A. M., Laan van Meerdervoort 93, ‘s-Gra-

venhacre.
1922 Lechner, udr. C. S., Nieuwe Rijn 17, Leiden.
1912 Ledeboer. G. M.. c/o. Messrs Russell  Cooke 6: Co., Old Square

11 Lincoln’s’ Inn, Londen.
1919
1918
1922

Leendertz, Paul, huize Geldershof, Oosterbeek.
Leeuwen, J. van, huize Santhorst, Kroostweg, Zeist.
Leeuwen van Duyvenbode, H. C. J. van, Koepoortstraat,

Doesburg.
1914 Lels, Corns. J., Eendrachtsweg 70, Rotterdam.
1925 Lennep, Jhr. F. J. E. van, Vondelstraat 106, Amsterdam..
1904 Lennep, jhr. mr. F. K. van, huize Enzerinck, Vorden.
1927 Lesturgeon, H. A., Bazarstraat 3, ‘s-Gravenhage.
1899 Leyssius, jhr. dr. H. J. L. Th. van Rheineck, Roodelaan 18,

Voorburg.
1926
1923
1927

Lidth de Jeude, mr. L. J. van, Javastraat 2d, ‘s-Gravenhage.
Lidth de Jeude, ir. 0. C. A. van, Baarn.
Limburg Stirum, E. L. graaf van, 2e van den Boschstraat 32,

‘s-Gravenhage.
1926
1922
1922
1928
1912
1913
1913

Lion Cachet, C., Bangoen Poerba,  Sum. Oostkust.
Lip, mr. F. A. W. van der, Morschsingel 9, Leiden.
Lohman, jhr. J. de Savornin, Nic. Maesstraat 22, Amsterdam.
Loudon, W. C., huize Lixia, Huis ter Heide.
~;~~LIs~~,  k, ,Spruitenboschstraat 12, Haarlem.

1...:__  2..  n:-_..., ,,,:..r,___ “A D..__..-

Lucassen;  F. 1’. Valck, huize ‘Rijperduin, korte Parkweg  1,
Bloemendaal.

1906 Lucassen. dr. Th. R. Valck. huize Soarrenheide,  Driebergen.
Luyken, dr. A. G. H., huize Landfort,  -Gendringen: -1907

1917 Maanen,  W. van, Uithoornstraat 34, 1, Amsterdam.
1922 Macaré, jhr. dr. A. J. Rethaan, Jan van Nassaustraat 12, ‘s-Gra-

venhage.

1922 Machen, W. C. H., Molenmakerswerf B 264, Warmond.
1922 Mallinckrodt, W. von, Parkweg  25, ‘s-Gravenhage.
1920 Man, H. C. de, Weteringkade 111, ‘s-Gravenhage.
1913
1920

Man, J. P. de, huize Sandtwege, Selterskamp, Bennekom.
Marel,  A. van der, Fred. Hendrikstraat  2bis, Utrecht.

1923 Maris,  J. C., Parkstraat 18, Arnhem.
1903 Martens van Sevenhoven, jhr. mr. A. H., Eusebius  Buitensingel

26, Arnhem.
1920
1922
1905
1921
1912
1921
1922

Mauregnault, jhr. J. A. Bareel de, huize- Vijverbosch, Harmclen.
Meerkamp  van Embden, mr. A., Middelburg.
Mees, mr. W. C., Schiekade 65, Rotterdam.
Mees, B. Dorhout, Ubbo Emmiussingel 19, Groningen.
Meeverden, L. N. van, Groothertoginnelaan 196, ‘s-Gravenhage.
Merens, A., Heerengracht  104, Amsterdam.
Merens, A., Consulaat-Generaal der Nederlanden, Lilienstrasse

7, Hamburg 1.
1912 Merens Azn., J. A., Rue Chauveau Lagarde  14, Parijs.
1927 Mesdag,  J. S. van, Wisseloordlaan, Hilversum.
1922 Michell, F. H. M., Hooglandscheweg 24, Amersfoort.
1904 Miedema, mr. A. S., Raamsingel 8, Haarlem.
1913 Mohr, G. H., Doelenstraat 10, Amsterdam.
1917 Monchy, J. Th. de, Westersingel 95, Rotterdam.
1921 Muelen, W. van der, huize Parkwijck, Bilthoven.
1927 Mulier,  W. J. H., Joh. van Oldenbarneveldtlaan 103, ‘s-Graven-

hage.
1907

1925
1923
1924
1922
1913

Mulier, ti. Haitsma, huize Het Witte Hek, Woudenbergscheweg,
Zeist.

Muller, mr. Joan,  Bentinckstraat 139, ‘s-Gravenhage.
Mijnlieff, F. J., St. Walburgstraat, Tiel.
Mijnlieff, M. ‘rh., Deventerweg 34, Zutfen.
Miinssen. mei. H.. Ericalaan 1. Huis ter Heide (Utr.).
Mijnssen:  m;. J. ’ A. G. Veripyck,  Van Boetielae;laan  1 3 9 ,

‘s-Gravenhage.

hage.
1893 Naerssen, jhr. W. F. R. van, Jan van Nassaustraat 44, ‘s-Gra-

venhage.
1915 Ner&e  tot Babberich, mr. R. J. K. M. de, Steegstraat 30, Roer-

mond.
1921 Neufville,  mr. D. M. van Gelder de, Godelindeweg 12, Hilversum.
1922 Nieuwenkamp, H. W. M. J., Engelschestraat 38, Leeuwarden.
1920 Nieuwkuyk, J. F. van, Van Lawick van Pabststraat 41, Arnhem.
1922 Niftrik, J. G. van, Vriezeweg 38, Dordrecht.
1917 Nispen  tot Sevenaer, jhr. E. 0. M. van, huize Oost, Eysden.
1917 Nolen,  mr. J., Nic. Witsenstraat 19, Amsterdam.
1924 Nouhuys, J. W. A. Losecaat van, Weststraat 11, Arnhem.
1901 Nijhoff, W., Lange Voorhout  9, ‘s-Gravenhage.
1909 Obreen, mr. H. C., Groenhovenstraat 1, ‘s-Gravenhage.
1899 Oldeneel tot Oldenzeel, mr. A. K. J. G. baron van, huize Braake-

Stein, Oosterhout.
1916
1920
1921
1913
1883
.

1925
1921
1914
1912
1917
1926

Onderwater, ir. J. B., Singel 162, Dordrecht.
Onderwater, H. F. de Court, Dubbeldam bij Dordrecht.
Onnes, W., huize de Poll, Noordlaren (Gr.).
Onnes van Nijenrode, M., Plein 1813 No. 2, ‘s-Gravenhage.
Oordt van Bunschoten, J. A. M. van, Zutfensche Straatweg,

Velp (Gld.).
Oosterzee, L. van, Laan Trivelli 39, Weltevreden (N. 0. 1.).
Oosterzee. mr. M. H. van. Sarohatistraat le. Amsterdam.
Oosterzee: N. van, Prins ‘Mauiitslaan 92, ‘s:Gravenhage.
Oosting, ir. A. A., Oranjelaan 1, Bussum.
Oppen, mr. L. B. J. van, St. Pieterskade 23, Maastricht.
Otterloo, mr. J. H. de Mol van, Jan van Nassaustraat 30, ‘s-Gra-

venhage.
1910 Pallandt van Keppel en Rosendael, F. J. W. baron van, huize

Rosendael, Rozendaal (Gld.).
1917
1926
1927
1925
1913
1925
i921
1884
1927
1922
1924
1917

Panhuys, jhr. J. E. van, Joh. Verhulstweg 50, Bloemendaal.
Panhuys geb. Waller, mevr. J. P. F. van, Emmalaan  22, Utrecht.
Persyn, J. H., Nordanlage 9, Worms (Duitschland).
Pesters, jhr. Ch. A. de, villa Nuova, Zeist.
Plass, geb. van Reede, mevr. C., Vanadis Vagen  22a, Stockholm.
Ploos van Amstel, jhr. J. J., Frankenslag 97, ‘s-Gravenhage.
Poelman,  dr. H. A., Rijksarchief, Groningen.
Polvliet, C. J., Anna van Saxenstraat 27, ‘s-Gravenhage.
Pc!vliet, mr. W. P. G., Willemstraat 54, ‘s-Gravenhage.
Pont, mr. D. F., Uithoorn.
Prins, mej. mr. E. C. M., Valeriusstraat 53, ‘s-Gravenhage.
Quarles van Ufford, jhr. 0. J., Bachmanstraat lOa, ‘s-Graven-

hage.



1915 Quay, G. W. E. de, huize Den Dries, Valkenberg (Limb.).
1924 Quay,  R. B. A. N. de, Jul. van Stolberglaan 18, ‘s-Gravenhage.
1924 Rahusen, A. E., huize Zandhoeve, Grenslaan 4, Bentveld  (post

Haarlem). 1920
1928
1923
1901
1896
1917
1916
1927
1925

Ras B. Dzn.,H. W. G.! Nieuwe Parklaan 63, ‘s-Gravenhage.
Raue, mej. C. H., Statronsstraat 2, Geldrop (N.-Br.).
Reepmaker, J., Westersingel 37, Rotterdam.
Re&. W. M. C.. Alphen a/d Riin.
Rengers,  W. L. ‘van’welderen  baron, huize Oolde, Laren (Gld.).
Reyers, mr. H. H., Groot Hertoginnelaan 250, ‘s-Gravenhage.
Richel, J. L., Borssele.
Ripperda-Ellerburg,  Udo Freiherr von, Fischhausen (Ost-

preussen).
1927
1926

Ris, H. W. G. van Bleyswijk,  Voorstraat 57, Voorschoten.
Ritzema van Ikema, K. J., huize Zijlbrugge, Westernieland (Gr.).

1906 Roelants, H. W. M., huize De Peelt, Utrechtscheweg, Hilversum.
1899 Röell. ihr. H. H.. huize Het Clooster. Eefde (gem. Gorssel).
1911 Röell~ jhr. J. H., ‘Riouwstraat 140, ‘&ravenhage.
1926 Rolof, mej. J. M., Hotel Clarence, Scheveningen.
1924 Römet -, dr. L. S. A. M. von, .Pamekasan  (Madoera).
1911 Romondt, mr. A. A. F. W. van, Hoogwerflaan 15, ‘s-Gravenhage.
1906 Romondt, Ph. F. W. van, Jan van Nassaustraat 96, ‘s-Graven-

hage.
1910 Romswinckel, A. F. J., Delistraat 1, ‘s-Gravenhage.
1913 Rosenthal, mr. dr. L. H. N. Bosch ridder van, Groote Markt,

Groningen.
1920 Rossem, mr. F. van, Parkstraat 5, Rotterdam.
1924 Roy van Zuidewijn, jhr. mr. dr. B. R. C. M. de, Jan Heinstraat 2,

‘s-Hertogenbosch.
1908 Royaards van Scherpenzeel, mr. A., huize Scherpenzeel, Scher-

penzeel.
1911
1908

Royen, mr. J. H. van, Nederlandsche Legatie, Washington.
Rutgers van Rozenburg, jhr. D., Jansbuitensmgel 19, Arnhem.

1910 Rutgers van Rozenburg, jhr. mr. L. M., Maliebaan 41, Utrecht.
1925 Ruychaver, K., Joh. Verhulststraat 58, Amsterdam.
1924 Rijckevorsel, jhr. mr. F. J. J. M. van, huize De Wamberg,

Berlicum.
1925 Rijn, W. A. van, Schiedamscheweg 69a, Rotterdam.
1919 Riissel. E. C. van. Beukelsdiik 166, Rotterdam.
1905 Sartdick,  mr. H. W. van, Nassau Dillenburgstraat 1, ‘s-Graven-

hage.
1919 Santhagens van Lunenburg, mr. E. R. van Eibergen, huize

1911
1903
1925
1901

Lunenburg, Neder-Langbroek (Utr.).
Sasse, mr. 1. C. von Briel, Lange Hoorn 165, Schiedam.
Sasse van Ysselt, jhr. mr. A. F. 0. van, ‘s-Hertogenbosch.
Sayers, E. C., Raamweg  13, ‘s-Gravenhage.
Schadee,  J. Ph., huize Margaretha, Luikschestraat 13, Scheve-

ningen.
1924 Schalk, A. J. van der, De Lairessestraat 121, Amsterdam.
1895 Scharp, H. J., Amstelveenscheweg 397, Amstelveen.
1908 Schas, L. D. J., Jul. van Stolbergplein 6, ‘s-Gravenhage.
1914 Schepper, G. A. Yssel de, huize Ter Spille, Dennenweg, Velp.
1917 Schepper, P. H. J. Yssel de, Velperbuitensingel 19, Arnhem.
1925 Schermer, S. J., Bachmanstraat 12, ‘s-Gravenhage.
1911 Scherpenberg, dr. A. L. van, Stampersgat (N.-Br.).
1918 Scheurleer, dr. C. W. Lunsingh, Carnegielaan 10, ‘s-Gravenhage.
1921 Schilfgaarde, mr. A. P. van, Koningstraat 10, Arnhem.
1928 Schimmelpenninck van der Oye, L. F. C. baron, huize Duinzand,

1918
Groot Haesebroekscheweg, Wassenaar.

Schimmelpenninck van der Ove, W. A. A. J. baron, huize Dui-
venvoorde,  Voorschoten.  _

1926 Schindler. D.. loh. Verhulststraat 14. Amsterdam.
1921 Schlingemann,-A.  L., Frankenslag 181, ‘s-Gravenhage.
1928 Schneider, dr. H., Laan van Nieuw Oost Indië 187, ‘s-Graven-

nage.
1919 Schoonenbeek, H. P., Riouwstraat 5, ‘s-Gravenhage.
1917 Schooren, G. V. van der, Burgemeesterplein 2, Arnhem.
1921 Schram de Jong, A. P., Voorschoten.
1927 Schri’eck,  F. N. F. van der, Frankenstraat 112, ‘s-Gravenhage.
1907 Schumann, mr. dr. W. M. G., Sweelinckstraat 40, ‘s-Graven-

hage.
1924 Seis, M. J. van Löben, Hoofdstraat 91, Velp (Gld.).
1916 Sels, mr. T. A. M. A. van Löben, Kenaupark 31, Haarlem.
1926 Sickinghe, jhr. A. G., Nassau Dillenburgstraat 3, ‘s-Gravenhage.
1919 Sigal Jr., M. C., Schiedamscheweg 119, Vlaardingen.
1921 Sitter, E. K. J. de, Vischmarkt 39a,  Groningen.
1918 Six, jhr. mr. V. A., Louise de Colignystraat 57, ‘s-Gravenhage.
1927  Six, jhr. mr. W. C., Nieuwe Gracht 60, Utrecht.

,922
1927

Sjollema, mr. H. J., Parkstraat 8, Rotterdam.
Slingeland, mr. G. L. van Oosten, Prinses Julianalaan 62, Rot-

terdam.
1 Sloet tot Everlo, dr. F. W. B. baron, Langestraat 9/15,  Hil-

versum.
1911 Smeth, mr. F. F. baron de, Jan van Nassaustraat 34, ‘s-Graven-

hage.
1912 Smit. 1. W. A. Haarren. Nobelstraat 8. Utrecht
1915 Smith,”  A. van Hoey:  Westersingel 1061  Rotterdam.
1925 Smits van Oyen, jhr. mr. J. Th. M., huize Eckart, Woensel.
1926 Snoeck,  jhr. mr. M. W., Koestraat 8, Zwolle.
1913 Son, H. J. A. van, Delistraat 53, ‘s-Gravenhage.
1926 Son, mr. H. J. A. van, Gezantschap der Nederlanden, Carácas

(Venezuela).
1906
1917

Sonsbeeck. R. I. van. Werkhoefstraat 15. Rotterdam.
Speyart van Woerden, mr. E. L. M. H. baron, Nieuwe Prinsen-

kade 6, Breda.
1927
1917
1918
1924

Sprenger. C. G.. Prins Mauritslaan 23. ‘s-Gravenhage.
Staring, mr. A.,’ Singel 62, Dordrecht.’
Steeden.  1. W. C. van. Batavia.
Steenbergen,  B.  C.  É. van, Plantage Parklaan 2lhuis, Am- *

sterdam.
1907
1913
1919

1921
1917
1907
1899

Steenkamp, J. C. P. W. A., Baronielaan 296, Breda.
Steennis, H. A. van, Keizer Karelplein 6, Nijmegen.
Stockum, H. C. J. C. van, huize Stoutenburg, Stoutenburg.

1920 Stolk, L. H., Amsteldijk 41, 111, Amsterdam.
Stols, A. A. M., Avenue des Cerisiers 80, Brussel-Woluwe.
Stork, W., Delden.
Storm de Grave. A. P. M. A.. huize Bannink. Colmschate (Ov.).
Storm van ‘s-Gravesande, jhr. J. L., Louise’de Colignyplem  lÓ,

‘s-Gravenhage.
1923
1924
1905
1917

Stuart, mr. Th., Heerengracht  507, Amsterdam.
Suchtelen van de Haare, jhr. 0. van, huize Nijendal, Rijzenburg.
Suermondt, S. B. Tabingh, huize Nederhagen, Velp (Gld.).
Suringar, W. J. P., huize Rapenburgh, Ten Katelaan, Bilthoven

(Utr.).
1919
1917

Swaving, A. J., huize de Lindenhof, Amerongen.
Sweerts de Landas Wyborgh, A. A. baron, Westerstraat 29,

Rotterdam.
1922 Swellengrebel, prof. dr. N. H, M., Van Vollenhovenlaan 16a,

Aerdenhout.
1918
1926

Swieten, E. L. van, Leidschekade 86huis, Amsterdam.
Taets van Amerongen, geb. van Reenen, M. E. baronesse, huize

De Dennen, Bergen aan Zee.
1926 Taets van Amerongen van Woudenberg, W. H. baron, huize

Landeck. Woudenberg (post Maarn).
1923 Temminck, J. l., Van Eeghenstraat  161; Amsterdam.
1910 Tets. ihr. A. S. E. van. Nieuwe Schoolstraat 8. ‘s-Gravenhage.
1928 Tets’ian  Goidschalxóord, jhr. G. F. van, huize ‘t ValkenbÖsch,

Zeist.
1904 Thierens, P. L., Willem Barentzstraat 91, Utrecht.
1925 Till, geb. den Beer Poortugael, C. L. baronesse van, Alexander-

straat 22, ‘s-Gravenhage.
1928
1914
1914
1918
1920
1913

Tonckens, mr. J., Javastraat 106, ‘s-Gravenhage.
Tonckens, W. Lunsingh,,  Stationsstraat 11, Assen.
Tonckens, mr. W. Lunsmgh,  Sweelinckstraat 33, ‘s-Gravenhage.
Tricht, H. W. van, Ferd. Huycklaan 40, Baarn.
Trip, jhr. H., Nassau Zuylensteinstraat 6, ‘s-Gravenhage.
Trip, jhr. mr. H.  R.  A.  Laman,  Arnhemschestraatweg  1 7 ,

Velp (Gld.).
1895
1924
1883
1923
1917
1911
1921
1913
1924
1926
1925
1905
1924
1926
1927
1912
1927
1911

Twist, L. F. Duymaer van, Raamweg  7, ‘s-Gravenhage.
Uhlenbeck, J. D., Frans Halsstraat 68, Hilversum.
Umgrove, mr. W. J. L., Zutfen.
Valewink, G. D. C., Oosterbeek.
Veen, dr. J. S. van, Kastanjelaan, Arnhem.
Veeren,  W. Ph., Tjoeroep (res. Benkoelen, S. W. K.).
Verbrugge, A. R., Hoflaan 102, Rotterdam.
Ver‘hellouw,  ir. H. J., Favoritenstrasse 12, Wien, IV.
Vermast. P. G. F. H. M. A.. Pieter Saenredamstraat 14, Utrecht.
VernPde; N., Voorschoten. ’
Verschoor. R. 1.. Ernst Casimirlaan 6. Arnhem.
Verschuer;  mr. B. F. baron van, huize Leur, Leur (Gld.).
Versluys, jhr. J. van Reigersberg, Overveen.
Verspyck, R. H. M., Rossinilaan 5, Hilversum.
Veth, mr. D. Giltay, Minervalaan 7, Amsterdam.
Vethacke, J. C., Rotterdamsche rijweg 252e,  Overschie.
Verzijl, J. Tegelscheweg 22, Venlo.
Vies, A. B. van der, Leidschekade 89, Amsterdam.



1923 Vogelsang,  prof. dr. W., Adm. van Ghentstraat 35, Utrecht.
1927 Vollenhoven, M. W. R. van, huize Sparrendaal, Driebergen.
1925 Völter, ir. E. F. W., Mauvestraat 44, ‘s-Gravenhage.
1924 Voorthuysen, H. E. J. F. du Marchie van, huize Denne-Zathe,

de Steeg.
1919
1909
1926
1916

Vos,  P. D. de, Havenplein, Zierikzee.
Vos, H. C. M. E. van Soetermecr, Rue de Livourne 45, Brussel.
Vos van Steenwiik. C. baron de. Nassaulaan 20, ‘s-Gravenhage.
Vos van Steenwijk, mr. dr. J.’ A. baron de, ‘huize Mataräm,

Dalfsen.
1918 Vos van Steenwijk, mr. W. L. baron de, Lange Voorhout 12:

‘s-Gravenhage.
1926
1922
1927

Vosmaer. C. A.. Van Lumevstraat  70, ‘s-Gravenhage.
Voss, IIII’.  A .  L. Heerma  ;an,  Engeischestraat  2,-Leeuwarden
Voss, J. L. F. Heerma  van, Onderneming Naga Timboel, Loe-

boek Pakam, S. 0. K.
1919 Vries van Hekelingen, prof. dr. H. de, Rue Saint Pierre 12,

Fribourn (Suisse).
1905
1924
1919
1924
1926
1901
1923
1922
1883
1901
1923

1919
1922
1923

Vriesendorc, jacob, ‘Heerengracht 423, Amsterdam.
Vriesendorp van Renesse, J. J., huize Moermont, Renesse (Zld.)
Vürtheim Gzn., J. J., Van Boetzelaerlaan 165, ‘s-Gravenhage.
Waal, J. de, Surinamestraat 10, ‘s-Gravenhage.
Walchren;A.  van, Nassauplein 42, ‘s-Gravenhage.
Walchren, P. M. van, Renkum.
Walen, J. L. Jannette, Koningsplein Oost 6, Weltevreden (Java)
Wall, G. A. A. van de, Ministerpark 1 la, Hilversum.
Waller, F. G., Vondelstraat 73, Amsterdam.
Waller, mr. H., Biltstraat 186, Utrecht.
Wallei , geb. baronesse van Heemstra, mevr. P., Koningspleh

Zuid 15, Weltevreden (Java).
Walsem, mr. J. J. van, Eendrachtsweg 56a, Rotterdam.
Warner,  J., Emmawijk  1, Zwol!e.
Wassenaer,  K. G. W. baron van, consulaat der Nederlanden

Lugano.
1911

1924

1927

Weerts  van St. Philipsland, J. C. A., Ten Hovestraat 54, ‘s-Gra.
venhage.

Weggeman Guldemont,  mej. E., Residence Palace, Quartiel
Berlaimont 6, Rue de la Loi, Brussel.

Weiler, jhr. mr. J. C. W. C. von, Joh. van Oldenbarneveldlaal
92, ‘s-Gravenhage.

,

1920
1921
1912
1914
1926
1912
1927
1917
1893
1914

.

Weise, 0. F., huize Meyland, Wassenaar.
Wendelaar, G., Lindelaan 10, Bussum.
Wendelaar, mr. W. C., Alkmaar.
Wessem, Jos, van, Sittard.
Westermann, W. F., Reinier  Vinkeleskade 65, Amsterdam. 8
Westerwoudt, mr. W. J. M., I<weekduinweg  4, Overveen.
Wichers, N. L. J. van Buttingha, Emmastraat 49, ‘s-Gravenhage.
Wiersum, dr. E., Mathenesserlaan, Rotterdam.
Wildeman, M. G., Parkweg  304, Voorburg.
Willebois, jhr. P. J. 0. van der Does de, Anna State, Hintham

(N.-Br.).
1906 Willinck, J., Villapark Nachtegaallaan 13, Eindhoven.
1909 Wiltens, ir. H. M. Andrée, Oranjestraat 14, ‘s-Gravenhage.
1917 With, J. M. de, Utrechtscheweg 113, Zeist.
1901 Wittert van Hoogland, mr. E. B. F. F. baron, Groot Haesc-

broekscheweg 13, Wassenaar.
1903 Woelderen. C. A. van. Dokkade 37. Vlissingen.
1924 Wolf, F. ti. J. Barkei,  Paulus Buislaan  13, Amersfoort.
1922 Wolf van Geersdiik. M. Barkev. hu&e Hooeenoord. Doorn.
1909 Wttewaall,  mr. F: ti. R., Lo&m. - ’
1925 Wyck, jhr. W. G. van der, huize Archem,  Ommen.
1904 Wijck,  jhr. mr. H. A. M. van Asch van, huize Nieuweweg, Doorn.
1924 Wijck,  jhr. mr. J. M. M. van Asch van, Parkstraat 77, ‘s-Gra-

venhage.
1911 Wijck,  jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch van, Alph. Diepenbrock-

straat 8, ‘s-Hertogenbosch.
1912 Wijck,  jhr. T. M. van Asch van, Laan van Meerdervoort 44,

‘s-Gravenhage.
1907 Wiik.  mr. N. P. C. van. Heemraadsingel  307, Rotterdam.
1907 Wijnáendts, H., De. Caipentierstraat  158, ‘s-Gravenhage.
1919 Wijnaendts van Resandt, J. M. A., Wageningen.
1927 Wijnbergen, geb. Dommer, A. L. Th. M. baronesse van, Malie-

singel 3, Utrecht.
1924 Wijnman,  mr. H. F., le Const. Huygensstraat 103, Amsterdam.
1925 Wijs, dr. J. J. A., Beeklaan 387, ‘s-Gravenhage.
1923 Wijs, H. L. de, Ruychrockstraat 70, ‘s-Gravenhage.
1903 IJsselsteyn, mr. J. L. N. van, Oirschot.
1920 IJzerman,  dr. J. W., Leidsche Straatweg 3, Wassenaar.
1922 Zeper, dr. S. A. Waller, Rijksarchief, Leeuwarden.
1926 Zweep, R. K. A. van der, p/a. Javasche Bank, Batavia.

Binnen- en Buitenlmdsche Instellingen
waarmede het Genootschap door ruil van het Maanblad  of anderszins in verbinding staat.

Familievereenigingen.
Born (IHannover).
van Hasselt (Zutfen).
van Hoff (Bremen).
Holler (Hamburg).
Kauenhowen (Verden).
van Oordt (Rotterdam).
Stück (Kassei).
l’riibenbach (Langendorf).
Vriesendorp (Dordrecht).

Op het Maandblad geabonneerden.

Bibliotheek der Technische Hoogeschool,  Delft.
Bibliotheek der Universiteit, Amsterdam.
New-Yorlc Public Library, New-York.
Algemeen Rijksarchief, ‘s-Gravenhage.
Riiksarchief in Gelderland, Arnhem.
Rijksarchief  in Noord-Holland,  Haarlem.
Riiksarchief in Overiissel. Zwolle.
Gimeente-archief,  At&te;dam.
Gemeente-archief, Alkmaar.
Gemeente-archief, Delft.
Gemeente-archief, Groningen.
Gemeente-archief, Haarlem. I
Gemeente-archief, Kampen.
Gemeente-archief, Nijmegen.
Gemeente-archief, Ut”recht.
Gemeente-archief, Vlissingen.
Stadsbibliotheek, ‘Haarlek

Verdere instellingen en ruilgenootschappen.
N e d e r l a n d .

Koninklijke Bibliotheek, ‘s-Gravenhage.
Hooge Raad van Adel, ‘s-Gravenhage.
KrijgsgeSchiedkundig  Archief van den Generalen Staf, ‘s-Gravenhage.
Gemeente-archief, Rotterdam.
Historisch Genootschap, Utrecht.
Nederlandsche Oudheidkundige Bond, Amsterdam
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden.
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde,

Nijmegen.
Kabinet voor munten, penningen en gesneden steenen,  ‘s-Gravenhage.
Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde,

Leeuwarden.
Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis,

Oudheidkunde en Recht, Arnhem.
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Limburg, Maastricht.
Provinciaal Genootschap Limburg, Roermond.
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-

Brabant, ‘s-Hertogenbosch.
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis,

Zwolle.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg.
Genootschap ,,Amstelodamum”,  Amsterdam.
Historische Vereeniging ,,Die Haghe”, ‘s-Gravenhage.
Redactie Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haar-

lem, Uitgeest.
Redactie Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid-

kunde, ‘s-Gravenhage.



.
Redactie ,,Taxandria”,  Willemstad
Redactie ,,Oud-Holland”, Amsterdam.
Redactie ,,De Maasgouw”, Maastricht.
Redactie ,,De Navorscher”, Amsterdam.

B e l g i ë .

Revue hbraldique et onomastique, Brussel.
Academie  royale d’archéologie de Belgique, Antwerpen.
Société royale d’archéologie de Bruxelles, Brussel.
Institut archéologique liégois, Luik.
Cercle archéologique littéraire et artistique de Malines,  Mechelen.
Redactie Mechlinia, Mechelen.
Oudheidkundige Kring van het Land van Waes, St. Nicdlaas.
Antwerpsch Archievenblad, Antwerpen.

D u i t s c h l a n d .
Verein Herold, Berlijn.
Zentralstelle für Deutsche Personen und Familiengeschichte, Leipzig
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Keulen.
Zentralstelle für Niedersächsische Familiengeschichte, Hamburg.
Verein fiir Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde

Schwerin i. M.
Braunschweigische Geschichtsverein, Wolfenbüttel.
Historische Verein für Niedersachsen, Hannover.
Gesellschaft für bildende Kunst und Vaterländische Altertümer

Emden.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel.
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Munster.
Westfälische Gesellschaft fiir Familienkunde, Munster.
Harz-Verein für Geschichte und Altertumskunde, Wernigerode.
Aachener Geschichtsverein, Aken.
Verein für Hamburgische Geschichte, Hamburg.

tedactie ,,Kultur  und Leben”  Monatschrift für Kulturgeschichtliche
und Biologische Familienkunde, Schorndorf (Wurtemberg).

lerein fiir Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung,
Wiesbaden.

v’erein  ,,Roland”,  Dresden.
Jerein für Rostocks Altertümer, Rostock.
Jereinigte Westfälische Adelsarchive, Borken i. W.
Ieimatblätter für die Grafschaft Bentheim, Schiittorf.
<ermanisches  National Museum, Neurenberg.

E n g e f a n d .
3uguenot Society of London, Londen.

F r a n k r i j k .
lonseil des Héraldistes de France, Lyon.
Société de 1’Histoire du Protestantisme français, Parijs.

L u x e m b u r g .
jection historique de l’lnstitut Grand-Ducal de Luxembourg,  Luxem-

burg.
F i n l a n d .

juomen Sukut~ltkimusseuran,  Helsingfors.

O o s t e n r i j k .

Heraldische Gesellschaft ,,Adler”, Weenen.

V e n e z u e l a .
Biblioteca Nacional, Caracas.

Z w i t s e r l a n d .
Société Suisse  d’Héraldique,  Freiburg.
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