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Dit blad oereohijnt  maandelijks en wordt .san de
leden van het Qenooteohap gratis toegezonden.

Bjidragen  en oorreapondentie, bestemd voor het
Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering
gelievemen teriohten totden  redao tour  Dr.Tn  El.
VALC:  LUCAWEN,  lul.& g~arrenh.&%,  Driebwgm.

De laarl$jksohe oontributie voor het lidmaatsohap
bedraagt f lO.- en voor de loden te’s Gravenhage, 1
die de wekelijksohe  portefeuille ontvangen,fló.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijs  van f10.-per  jaargang.
Postrekening van den penningmeester No. 90910. i
!_  _______.._._~_  -..__  -m.___$\

k u’
Correspondentie betreffende het Genootsohap

(niet bestemd voor het Maandblad) elieve men
te riohten tot den s e o r e t a r i s Dr. E. B. TEOMAMEN
& TEUEEEINX  VAN DEB H O O P, BweeZ~dsir. 50,  ‘s Qra-
usnhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelëksohe portefeuille, zoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen AIaandblsden,
tot den bibliotheoaris, Blnf@nburg5,‘s&~snhage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge.
vestigd Blei+nburg  5, ‘s&avenhage, zijn  voor de leden
geopend iederen Maandag van 94-19  en van 9-
6 uur.

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

-_
No. 1. XLVIIe Jaargang. Januari 1929.

Bij dit nummer wordt een plaat verzonden,  behoorende
bi,l het artikel: ,,De  oorsprong van den Hollanclschen  Tuin.”

BESTUURSBERICHTEN.
Inlichtingendienst.

Het Bentuur  vestigt er nogmaals de aandacht der leden
op, dat de ordening van de Bibliotheek en van de talrijke
andere aan het Genootschap ten dienste  staande bronnen

__~,~_Ij.n$~pxa&ta%  %m?  m%mr  -Wd.3, dai - onder
%RCJrU#nv!6@ging  .van de werkzaamheden der drie seoties van
het voormabge  Documentatiebureau - een algemeene
inliohtingendienst ten behoeve van de leden kon
worden ingesteld, welke op 1 Januari 1920 in werking
getveden  is. ’

Het Bestuur verzoekt derhalve den leden met aandrang
alle vragen op genealogisoh,  heraldisoh en ioonographisch
gebied voortaan rechtstreeks te riohten aan hetadres  van
het Genootschap: Bleyenburg  5, ‘s-Gravenhage  (en
dus niet meer aan een der Bestuursleden persoonlijk) en
sleohts dan een beroep te doen op de kolommen van het
Maaudblad,  wanneer de inliohtingendienst geen uitkomst
mooht bieden.

1’.
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Alle aan dezen dienst gerichte vragen zullen vergezeld
moeten gijn van een bedrag van vijftig cent in post-
zegels, W gebreke waarvan aij onbeantwoord ter zijde
sullen mobten  worden gelegd.

A. MEEENS  . . . . . . . . . . London W. I.
Consulaat-generaal dsz Nederlanden, Langhamstveet 2%.

8. W. M. J. N IEUWENKAMP . . . . den Briel.
Maaeland 36 Z .Z .

Tegelijk met dit nummer worden titel, inhoud en lexiao-
grsphisoh naamregister, behoorende bij den XLVIen jaar-
gang, veraonden.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. P. P. DE B EAUFORT . . . . . Driebergen.
Burgem. van Driebergen en Rijsenburg. Huize 8pamnoord
Jhr. J. G. VAN L ENNEP . . . . . . Hlloersum.

Huize HGverbeek
Jhr. Mr. J. F. L EWE VAN NIJRNSTEIN  . A m s t e r d n m .
Bnadaheer  Gereohtshof te Amsterdam. Joh. Vermeerstraat  16

Mr. W. P. 0. POLVLIET . . . . . . ‘s-Gravenhage.
van Hogenhoucklaan  66.

_~____

Aanwinsten der Bibliotheek.
Ec k, Th. G. van. De Zeeuwsche familie *Makkers.

(Gesch. van den Schrijcer).

B r u c h e t, M a x. Marguerite d’Autriche,  duchesse de
Savoie. 1927. (Gesch. r*an den Heer J. ,ran Hasselt).

V o s, P. D. d e. De vroedschap van Zierikzee. Verschijnt
in afleveringen. (Afl. 1, 11 en 111).

Boelen, B. Ter Heide, het oude zeedorp. 1928.
(Gesch. van  den Secretaris).

Hoffmann, F. Der Falkenstein. z.j. (Gesch. a.b.).

3. P. J. PENNING  . . . . . . . . Harderwijk.
Irts. Donkersrmat  40.
Ihr. H. VAN DE P OLL . . . . . . Oegstgeest.

Geversstsaat.
Ibr.  Dr. A. B. G. M. VAN R~JCKEVORSEL
lomm. der Kon. in N. Brabant.

‘s-Hertogenbosch.

Jhr. Mr. K. J. SCHOREN  . . . . . Utrecht.
Ldv.  en Proo., lid Prov. Staten. Maliesingel  16.
Jhr. ir. W. LAMAN TRIP . . . . . Wageningen.

Naesmweg  23.
Jlxi. ff. If. TER~PYOK  . . . . . . ~~Qorinchem.

Eind B. 123.

Adreswijzigingen.
Jhr. EL DITTLINGER  . . . . . . . Brussel.

Pal& de la Cambre,  Avenue En& Daray 68.
J. H. A. baron VAN ITTERSUM  . . . 7_Ïtrecht.

Postboz  106.
Mr. H. KRONENBERG  . . . . . . . Diepenveen.

Huize het Wetemnan.
W. VON MALLINCRRODT . . . . . . Frankfort a. M.

Bockenheimer Landstram  106.
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Das Hohenlohische Stammwappen. 1881.
(Gesch. a. b.).

S uc hier, Rein h. Die Münzen  der Grafen von Ha-
nau beschrieben und erklart. (Gesch. cc. b.).

Verheul  Azn., A. Moercapelle voorheen en thans.
(Gesch. a. b.).

Z wij n d r e c h t. Uitgeg. door het Gemeentebestuur.
19.27. (Gesch. a. b.).

B 1 o k h ui s, E. A. F. Familieboek Blokhuis. 1928.
(Gesch.  0. d. Schrijver).

Belonje,  J. ,P.  C. Bloys van Treslong Prins en
D. F. Po n t. Genealogische en heraldische merkwaardig-
heden uit de Groote of Sint-Nicolaaskerk te Edam. z.
pl. en j. (CSesc7a. ïl4r. D. F. Pont).

Gr e u s e r, Al f r. Armorial de Lorraine. 1863.

Hullu, J. de, en J. A. Brakman. De hofsteden van
Cadzand, Retranchement,  Zuidzande, Nieuwvliet  en
Oostburg en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
1968.

De oorspirong  van den Hollandschen Tuin,
door Jhr. Dr. W. A. BEI~~LAERTS  VAN B L O K L A N D.

Over den Hollandschen Tuin is reeds meermalen ge-
schreven; laatstelijk, indien ik mij niet bedrieg, heeft
onze vroegere Voorzitter Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn
daaraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd in zijn aan-
trekkelijk werk ,Oud-NederlandscheTuinkunst”,  hetwelk
in 1910 het licht zag. Die laatste publicatie is meer
als.eene  incidenteele  te beschouwen dan als eene  historische
uiteenzetting, gegrond op een nauwgezet onderzoek. Het
is een ,zeer beknopt, vlot en smakelijk geschreven opstel,
verduidelijkt door een aantal leerzame en fraaie afbeel-
dingen, hetwelk alleszins lezenswaardig is en dit ook
zal blijven, maar dat alleen oude boekwerken, benevens
munten en penningen ten grondslag heeft en niet ver-
wijst naar archiefstukken, noch bedoeld is als eenigszins
diepgaande studie. De schrijver neemt da.arin echter
wel stelling tegenover den bekenden historicus Kornelis
van  Alkemade, waar deze in zijn werk ,,De Mant der
Graaven van Holland” eene  beschrijving van het ont-
staan van den Hollandschen Tuin had gegeven. Jhr.
van  Sypes teyn  schreef  namel i jk :

In ,De Munt der Graaven van Holland, 1700”,
geeft Kornelis  van Alkemade eene beschrijving
van het ontstaan van den Hollandschen Tuin.
Graaf Willem VI belegerde in den zomer van
1406 Haagesteyn. ,,De belegger deed ziin be-
schansingen omvlegten met één hóóge Tuin òf

J heining van gebreide of zaamgevlogten takken
van willige bóómen, binnen en rond om welke,
.de t en ten  der  Ede len  en  S teden  med  hunne
schilden en wapenen omhangen, zóódaanig waren
geplaatst dat in de zomer- en in de wintertiid
niemand, zonder gezien te worden uit òf in de
-belegerde  sterkte konde  komen : Zulks dat Haage-

,. Stein,  na dappere tegenweer, zig eindeliik genóód-
.L ,drukt vond  over  tè geeven  o n d e r  z e k e r e  h a r d e

Bedinge die de Overwinnaaa bezegelde met één
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nieuw Zegel, waar op hi voorbedagtliik één zÒÓ-
daanig gevlogten Tuin hadde  doen afmaalen, enz.”

Zou van Alkemade dit wel juist beoordeeld
hebben? Zou niet veel eerder van Haagesteyn
zelf, welks naam reeds duidt op een door hagen
verdedigde sterkte, de afleiding moeten gevonden
worden; en zou het niet veel eerder de afbeel-
ding van de veroverde sterkte zijn die Graaf
Willem VI in zijn zegel (en in de munt) opnam,
dan die van zijn eigen verschansingen die niet
buitengewoon waren, daar alle verschansingen
met zulk werk versterkt en gemaakt werden?

Ook pleit voor deze veronderstelling dat in den
Tuyn die op die munten voorkomt, bloemen in
het gras staan; die zullen toch wel eerder in
Haagesteyn dan in de verschansingen van den
belegeraar zijn geweest.

De bedoeling van Graaf Willem VI zal wel
gewees t  zijn aan te toonen dat de Hollandsche
Leeuw in den sterken Tuyn wist door te dringen
en dat Haagestein nu aan Holland behoorde.

Reeds veel vroeger had van Alkemade te dezer zake
een bestrijder gevonden, en wel in Baron d’Yvoy  van
Mijdrecht, blijkens zijne, in 1827 verschenen l), ,Verhan-
deling ten betoog, dat er in Holland, ten tij’de van Willem
Vl, Graaf van Holland, geene Ridderorde van den Tuin
is ingesteld, noch aldaar of elders immer bestaan heeft.”
Dezen was het onbegrijpelijk, hoe van Alkemade het
ontstaan van den Hollandschen Tuin kon beschrijven,
zooa l s  h ie r  daa reven  i s  aangehaa ld .  Baron  d’Yvoy
schreef n.1. :

E n

Hij, die zelf de Grafelijke munten opgeeft, zag
immers, dat op geene enkele der door Willem VI
noch door zijne opvolgers als Graven van Holland,
in Holland, en ten behoeve van Holland, geslagen,
die tuin zich bevindt; maar dat hij uitsluitend
aangetroffen wordt op munten door hen, als
Graven van Henegouwen, te Valenciennes ge-
slagen.
hij betoogde verder, dat men den tuin alleen
op Henegouwsche  munten vindt, gelijk die door
hemzelven [t,.w. Willem VI] Ilenegouwsclae  tuinen
genaamd worden.

Zoo vindt men in deszelfs  Ordonnantie op het
stuk der munten in Holland van 19 April 1411 2);
dus maa.r  zes jaren na het beleg van Hagestein,
door  hem opgenoemd:  Henegouwsche  tuunllens
‘t stic XPIII  detliers  . . . .

Wel moet hij toegeven, dat ,,in de ordonnantie van
Hertog Philips van Bourgondien, op het stuk der munten
van 16 Maart 1425 en 1426 “) wordt gelezen: ,Sodat
onse Stilt,  die wy nu doen wercken, enen H o l l a n t s e n
tzcyn min gelden sal, dan een IL’iZhelmus  Hollantse  scild”,
hetwelk met ons gevoelen schijnt te strijden”, maar dit
is voor hem geen overwegend bezwaar, want ,hier is
gewis  in  he t  a f schr i jven  een  miss lag  begaa.n; alzoo
Hollandsche tuillen  onder de munten van Holland vóór
den tijd van Hertog Philips niet bekend waren en die

‘) Opgenomen in de Verhandelingen der Tweede Klasse van het
Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde
en Sohoone Kunsten; deel IV, blz. 93 e. v.

9) Van Mieris,  Groot Charter Boek, IVde Deel, fol. 135..
5) Van Mieris,  Groot Charter Boek, IV D. fol. 831.
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ook ten zijnen tijd niet schijnen bekend te zijn geweest,
aangezien in eene z9ner laatste Ordonnantiën van 8 Maart
1433,34  4, onder de opgenoemd wordende gangbare
m u n t e n  geene  Hollatldsche tuiuen g e v o n d e n  w o r d e n ;
m a a r  w e l  Vulencynsche  tuynrrz  ‘t stuk 10 delriem,  wille
tuynen en Johamis  Bunanielr  thuynen ‘t stuck 9 deltiers.
Ik haal deze laatste woorden aan, zooals ze bij  van
Mieris voorkomen. Maar ik heb een afschrift van deze
Ordonnsutie gezien, waarin stond, zooals behoort: \l ilh.
tuyn en Johannis  Bararien  iuynen”.

Voornamelrjk  op grond van deze overwegingen schreef
Baron d’Y voy :

en hij

Daar er nu geen bewijs is, dat er Hollandsche
tuinen bestaan hebben, zoo min onder Willem
VI, als onder Jacoba, Jan van Brabant en Jan
van  Beyeren  ; maar wel Henegouuxche  tuinen,
zoo kan men terecht veronderstellen, dat, indien
al die tuin op de munten iets beteekend heeft,
dit  betrekking moet gehad hebben tot  Hene-
gouwen en niet tot Holland,
concludeerde:

Na al  het voorgaande, kan het,  dunkt mij,
aan geen twijfel onderllevig  zijn, dat de tuin op
de munten niet tot Holland, maar tot Henegouwen
betrekking had: dat dezelve op geone Holland-
sche munten wordt gevonden; en dat die ge-
munte tuinen hunne bijnamen ontleenden van,
het land of van den persoon, wiens wapen in
den tuin geplaatst was; zoodat men ook in Hol-
land na de Grafelijke Regering den provinciaalen
Hollandschen Leeuw in zulk eenen tuin geplaatst
heef t ,  waarvan  de  benaming  Hollatrdsche  tui%
ontleend is.

Vele jaren na het verschijnen van Baron d’Yvoy’s
Verhandeling schreef Prof.  P.  0. van der Chijs  zijn
standaardwerk: ,De Munten der voormalige Graafschap-
pen Holland en Zeeland”, uitgegeven in 1858 en opgeluis-
terd met tal van platen.

Gaan wij nu die platen na, dan ontwaren wij, dat de Hol-
landsche Tuin het eerst voorkomt op gouden en zilveren
munten van Willem VI (1404-1417)  en daarna op munten
van diens dochter Jacoba (1417-1468) en van haren ge-
maal Hertog Jan van Brabant (1418-1427). De eerste
munt met den tuin is afgebeeld op plaat VIII onder no 2.
Dit stuk was van goud en gaf op de voorzijde te zien
een engel binnen een tuin houdende een gevierendeeld
wapenschild: 1 en IV schuingeruit, 11 en 111  een leeuw.
Volgens de van deze munt op blz. 313 gegeven be-
schrijving is dit een dul>Oelde  gouden engel, ges lagen
,in onze munte  van Hollant” 5) volgens de Ordonnantie
van 1408, medegedeeld op blz. 274. Deze ordonnantie
is van groot belang en ik meen goed te doen den aan-
hef daarvan, waarop in deze alles aankomt, hier in
extenso nogmaals uit te geven, en wel naar de bron 6,
en niet volgens de uitgave van v. d. Chijs:

Willem, bi der gnaden etc., doen cond  allen,
w a n t  sulc paymant als onse l ieve heer ende

4) Van Mieris,  Gr. Ch. Boek, IV D. fol. 1083.
J, Hoewel hij het zelf niet waarschijnluk acht - en terecht, wan1

zooals hij opmerkt, vertoont de keerzijde het Dordrechtsche  munt.
teeken -, waagt hij de onderstelling, dat in plaats vin in onze muntc
oati  Hollant zoude moeten worden gelezen mzmte  van  Henegouwen.

6) A. R. A.: Hollnndsohe leenknmer nD 306, fol. 39vso..
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v a d e r  saliger  gedachten laitste dede m u n t e n ,
soezeer verlopen ziin ende lage gecomen  is, dair
wy, onse baenridzen, ridderen, knapen, steden
ende ghemeenten  dagelix zoezeer by bescadicht
worden, dat wiis niet langer lyden en willen,
soe hebben wy ons beraden ende siin overdragen
in onser munten  van  Hol lan t  t e  doen  slaen
ende wercken  guldenen  penningen, geheiten dub-
belde engel, die gaen sullen voir L X  g r o t e n ,
suiker als men van onser wegen dairup wercken
ende munten sal. Oyc  sa l  men wercken  ende
munten halve gulden penningen, geheiten  engel,
voir XXX groten, ende derdendeel gulden pen-
ningen, geheiten cleyn engel, voir XX groten.
Item sullen wydoen wercken  ende munten dubbelde
sulvere  penn ingen i n  onser m u n t e n  v a n
H e n e g o u w e n , die gaen sullen voir twe groten,
ende in onser m u n t e n  v a n  H o l l a n t  ‘Hol-
lantse groten, halve groet, quartier groet, dye men
heiten  sal tuynkens,  ende  achtendeel van grote,
dye men heiten  sal Hollants  . . . .

Naar mijne meening  blijkt hieruit duidelijk en on-
twijfelbaar, dat de gouden engelen, zoowel als de dubbele
en kleine, zouden worden geslagen in de munt van
Holland, terwijl in Henegouwen alleen zouden worden
aangemunt de dubbele grooten  van zilver, en hier te
lande  van gelijk metaal de grooten  zelf en de onder-
deelen  daarvan. Opmerking verdient voorts in het bij-
zonder, dat de kwartgrooten den naam van Y u i n k e n s
zouden dragen.

Zooals ook reeds door v. d. Chijs is medegedeeld (zie
blz. 27t.9, is op deze ordonnantie den Ssten  December
van hetzelfde jaar 1403 eene andero gevolgd, welke
beoogde de vervaardiging van ,een gouden penninck
genaempt Wilhelmus Hollants gulden”. Wij lezen daarin’),
dat is overeengekomen

te doen slaen ende werken gulden0  p e n n i n g e n
ghehieten Wilhelmus Hollants  ‘gulden,  die gaen
sullen voir XXX groten, sulke als men van onser
wegen dair  up wercken  ende munten sal Item
sul len  wy doen slaen,  werken ende munten in
onser m o n t e n  v a n  H o l l a n t  Ilollantsgroten,
halve groten, quartier groten, dieNmen sal [hieten]
tmkens,  ende achtendeel van groten, die m’en
hieten sal Hollansche.

Ook hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd, dat de
grooten  en de onderdeelen daarvan zullen worden ge-
slagen hier te 1 a n de. Dat hieraan inderdaad uitvoaring
is gegeven en bedoelde munten, waaronder ook de
tuinkens, kort daarop te Dordrech t  z i jn  ges lagen ,
is mij ui t  een bevelschrif t  van 16 Januari  1406 ge-
bleken s), waarvan de aanhef luidt:

Willem etc. doen cond  allen luden, dat wy in
der overdrachte,  die wy mit onsen  getruwen  rade ’
en de steden van Hollant ende van Zelant over-
d r a g e n  siin van onsen nuwen p a y m e n t e n ,
d a t  v y  n u  Tordrecht  in onser m u n t e n
do en sl aen, geoirdineert hebben alze, dat men
geenrehande goude noch zulveren gelt uut onse
lande van Hollant ende van Zelant voirs. voeren

7) A. R. A. : Hollandsche leenkamer no. 306,’  fol 55vSc.
8) Ib idem,  fo l .  5ivSs.
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8n sal  mogen sonder verbuernisse  anders  den
alsulc payment als hierna gescreven  stait, dats
te weten Vrancrische tronen,  Vraucrische stilden,
Eugelsche nobelen,  Qensche nobelen,  Hollansche
stilden  la i s t  ges lagen ,  onsen nu w en Wil -
helmus H o l l a n s c h e  g u l d e n  ende o n s e
n y e  sulveren g e l t ,  d a t  wy n u  Tordrecht

d o e n  slaen, ende d a t  a l l e  a n d e r e  p a y m e n t ,
goude of zulveren, bulyoen wesen  sal, twelke
nyemant uut onsen  lande voeren en sal mogen,
hy en sal dat verbueren.

Deze dtie ordonnantiën leeren  derhalve onomstoote-
lëk, dat de eerste gouden en zilveren munten, waarop
de Hollandsohe Tuin voorkomt op het einde des jaar,
1406 en in den aanvang van het  jaar 14Oti  te Dor-
d r e c h t zin geslagen, al zullen waarschijnlijk omstreeks
dienzelfden tijd ook dubbele grooten  met den Hollandschen
Tuin  in  Henegouwen z i jn  aangemunt  vo lgens  de
de ordonnantie van 62 October 1406. Vast is komen
te staan, dat de zilveren muntjes, die tuinkens werden
geheeten, oorspronkelijk uitsluitend. te Dordrecht zin
geslagen en dus - in tegenstelling met hetgeen door
B a r o n  d’Yvoy  is betoogd - H o l l a n d s c h e  m u n t e n
zijn gewees t  en  n ie t  Henegouwsche .

Voor het ontstaan van deze munten is voorts nog
van belang de navolgende post uit de thesauriersrekening
van Philips van den Dorp, loopende van 3 Juli 1406
tot 11 Januari 1406 s):

I t e m  upten XXLten dach in Octobri uutgegeven
ende betail t  by hande W i l l e m  E g g e r t s ,  alao
miins l iefs heren rade upten dach voirseit  tot

:Vyanen waren om een assay te doen van der
mudten,  -van alrehande reetscippen die dairtoe
gebesicht worden mits een deel toste t samen
XVII s. 1111 d. gr.

.De leden van ‘s Hertogen raad hebben, zoo zien wij
hier, 21 October 1406 de noodige proeven genomen,
welke hebben geleid tot de daags daarop uitgevaardigde
ordonnantie. Waarom dit te Vianen geschiedde, valt
niet moeilijk op te helderen, wanneer wij weten, dat, de
Hertog op dat oogenblik in de onmiddellijke nabijheid
dier stad was gelegerd, hetgeen ook duidelijk uitkomt-
bij beschouwing van de dateering der ordonnantie van
22 October 1406:

Gegeven in onsen  bezitte  voir Hagensteyn ende
Eversteyn upten  XXIIsten  dach in Octobri anno
XIIIXc ende vive.

Ook het tweede bevelschrift is nog tijdens dit beleg
‘uitgevaardigd :

Gegeven in onsen  bezitte  voir Hagensteyn ende
Eversteyn op onser liever Vrouwedach concep-
tio 10) int jair ons Heren MCCCC ende vive.

Oq&nerkt  en ongezocht komen wij zoo tot het b e 1 eg
van Bages  t ein in 1406, waaraan Kornelis  van Al-
kemade 11) op het, voetspoor van oudere schrijvers het
ontstaan van deu Hollandschen Tuin had toegeschreven,
maar Gan welke toesohrijving Baron d’Yvoy  niets wilde
weten, -daar hg op grond van onvolledige gegevens den
oorsprwg  qan den Tuin op de latere Hollandsche munten
in Henégouwen  meende to moeten zoeken.

Q)  A. R. A.: Grafelijke Rekeningen, Afd. IV ,110.  3, fol. 1OlvSo..
l”) Dit 1s - rooals boven reeds is gezegd - 8 December.
‘1) A.R. A.: Uiverse  Rekeningen Holland, no. 1631.

tl

Wij dienen nu bijgevolg eenige aandacht aan dit
beleg te schenken, teneinde zoo mogelijk na te gaan,
of daartusschen en het gelijktijdig eerste optreden van
den Hollandschen Tuin op munten nader verband kan
bestaan.

Voor de vaststelling van de geschiedenis van het beleg
van Hagestein in 1406 kunnen met vrucht worden ge-
raadpleegd de uit dien tijd bewaard gebleven rekeningen,
welke in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage
berusten. Verschillende rekeningen betreffen zelfs uit-
sluitend dit beleg, en daaronder moet alras de aandacht
trekken een vrij lijvig deel, zijnde de rekening van
Pieter  heren Danels soon von  Mattenes  wegens aanschaffing
en toebereiding van oorlogsgereedschap voor het beleg
van Hagestein in opdracht van den thesaurier Philips
van den Dorpe, welke aanvangt 11 Juli 1406 l l).

Deze Pieter, die een bastaardzoon was van wijlen heer
Daniël van Matenesse, heer van Matenesse bij Schiedam,
woonde destijds te Rotterdam en dreef daar een hout-
handel.  Nadat hij  den 13den Juli van den thesaurier
opdracht had bekomen om ,,alrande  ghereesscip, die
toten oirloghe hoerden”, te koopen, reisde hij ‘s anderen
daags naar Schoonhoven en zond ,Aelbrecht  die platiin-
maker heymelic int landt om te ondersoeken wye dat
en ighe  gad inghe  hadde  van wylligen ende wat den
naes ten  coop dairof wesen  soude”.  Desgelijks toog hij
16 Juli ,al Loopwic doer” en den 17den ging hij naar
Vianen ,om te ondertasten of hi enighe ghereesscip van
hurden dair cryghen machte of hurdemakers”.  Blijkbaar
slaagde hij daar onvoldoende, want 21 Juli begaf hij
zich naar Rotterdam met een aanbevelingsbrief van
d e n  H e r t o g  a a n  d e n  s c h o u t ,  ,,dair hi  op die t i i t
dede ghebieden XVI hurdemakers . . . . voirt so onder-
socht hi hoe men sparren ende alrande houte dat men
b e h o e v e n  soude,  dair copen  machte”.  Wd zul len  hem
verder niet op den voet volgen bij zijne aankoopen, noch
nauwkeurig nagaan hoeveel hordemakers hij in dienst
heeft genomen, Van belang acht ik alleen mede te deelen,
dat hij in totaal 6920 willigen en 100 elzen blijkt te
hebben gekocht, en dat zijne rekening afzonderlijke
hoofdstukken bevat ,,van rysen, die ghesneden worden
in die lande van Arckel”, terwijl ook veel rijshout van
elders door hem werd betrokken. Wat met al dit rijs-
hout geschiedde, daaromtrent licht Pieter’s rekening ons
duidelijk in. Het was voornamelijk rijs, ,dair men hurde
of maken soude”, of wel ,dair men hurden of maecte”,
of beter nog: ,daer men huyrden of  tuymen  soude”.
Ook is sprake van ,vymmen  claerre riis . . . . dair men
opt sandt [t.w. vóór Vianen, gebruikt als opslag- en
werkplaats] hurde of tuynde . . . ende  die hurden, alsy
ghetuynt waren ende die riiq, die dair afvyelen, te leveren
op scheepsboert opt vlot” voor verder vervoer. In totaal
werden aangekocht 2621 horden en gemaakt 10603 hor-
den, terwijl bovendien 321+ gaarden groote horden
w e r d e n  vervaa:digd,  welke laatste ,gheset  waren op
die cante  van der uterste graft ende gheord ineer t  a l
omme  ende omme  voir Haghesteyn te setten.” De ge-
wone horden vonden menigerlei toepassing, maar werden
in hoofdzaak met de aangevoerde willigen, die ‘s nachts
in den grond werden gezet 1 s), gebezigd tot het aan-
._~

I*) Zie b.v. ook Div. Rek. Holl. no. 1638: ,,Dese  hierna gescreveh
worden by heren Bairtout van’ Assendelf gehuyrt ende  hebben die
putten gemaict,  dair men die boom in zetten soude  an den tuyn van
Hagensteyn.”



9

brengen van versterkingen. Zoo gewagen b.v. verschil-
lende rekeningposten uit de maand September van uit-
betalingen aan lieden ,,van dat sy willighen ende hurden
voerden van tsant voir Vyanen tot voir -Haghestein,
dair men miins liefs heren bolwerc of maecte” en werden
in November horden benut voor ,t bolwerc tusschen
[die vau] Delff ende [die van] Alcmaer.” Mogelijk werd
deze laatste versterking aangelegd om een zwak punt
in de linie der belegeraars te verstevigen, want reeds
op 13 September was geld ,gegeven  der stede van
D e l f  te hulpe hurde mede te copen  een gat in den
tuyn mede te maken voir Hagestein, dat dair open lach
tuschen die van Delf ende die van Alcmair” 1 s), evenals
mede van een zwak punt getuigteene uitgave van den the-
saurier op 20 September :
nachts wairden in een quaii

een deel soudenairs, die des
g a t  an den tuu/l, gegeven

te verdrinken, omdat sy te bet toesien  soudeu” 14).
Werd tijdens het beleg op ruime schaal gewerkt met

elders getuinde en vandaar aangevoerde horden, niet
minder werd ook ter  plaats6 getukd.  Reeds  enke le
maanden vóór den aanvang van het eigenlijk beleg
waren bij Hagestein een paar blokhuizen gebouwd, van
een waarvan eene  andere rekening getuigt 1 5), waarin
een hoofdstuk voorkomt, dat tot opschrift heeft ,Dit
siin diegene, die ant blochuys alrehande arbeit deden
als decken  1 G), lijemen 17),  tuynden ende diergeliic, als
hierna gescreven  staet” en waarvan de laatste post luidt:
,,Item Pieter van Zeyst ende Wessel van der Kere elx
ghetuynt  V dage, sdages elx VII groten, facit LXX groten.”
Maar ook de rekening van eerstgenoemden Pieter spreekt
van dat tuinen. Daarin wordt bij  voorbeeld melding
gemaakt van uitbetalingen voor ,dat sy Philips van
Dorp, mi ins  l i e f s  he ren  t resour ie r ,  siin boede  omme
tu!pdeiz”, en ,van miins heren huysinge omme ie tzqne.”

Ddze voorbeelden te zam’eu  zijn, naar het mij voor -
komt, ruimschoots voldoende om te doen uitkomen, dat
b(j het  beleg van Hagestein het t u i n e n  en ornlaine,)
het werk van den dag is geweest,  en na, lezing der
reken ingen  van  d ien  ti jd moeu ik, dat het zeer be-
gri,jpelijk is, dat de tuin, die van den aanvang af een
zoo voornam6 rol heeft gespeeld in het leven der be-
belegeraars, voor hen toen eene  modefiguur is geworden,
en wel in die mate,  dat de Hertog die desti jds op
zijne munten heeft doen aanbrengen en e6ne daarvan
zelfs den naam van tzcinlsev  gegeven.

Zooals Korneiis  van Alkemade heeft  opgemerkt en
do>r J h r . van Sgpesteyn  is aangehaald - zie boven
- zou Willem VI zich als gevolg van het beleg van

,Ha,aeJtein  ook een nieuw zegelstempel hebben doen
snijden, waarop eveneens de tuin zou  zijn afgebeeld,
en waarvan hij  gebruik zou hebben gemaakt bij  de
bekrachtiging van de voorwaarden, waarop de sterkte
hem werd overgegeven.

Ook dit verdient een nader onderzoek.
De overgave van Hagestein had plaats op 19 De-

cember 1406, maar van het toen getroffen accoord is
m i j  g*en gezegeld exemplaar bekend, zoodat ik de
juistheid der bewering van v. Alkemade niet kan be-

13) A.R. A.: Grafelijke Rekeningeu, Afd IV no. 83, fol 81.
14) Ibidem, fol. 100
16)  A. R. A.: Div. Rek. HOU. no. 1632.
16)  Te weten: van een  rieten dak voorzien.
17)  D. \v, z.: niet leem bestrijken.
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vestigen, noch ontkennen, al betwijfel ik sterk, dat de
belegerden, die niets meer dan lijfsbehoud konden be-
dingen, hiervan een door Willem VI gezegeld stuk
zullen hebben ontvangen. Hoe dit echter ook zij, deze
zegel-quaestie is niettemin tot nadere klaarheid te brengen.

Bij het nazien van charters, gegeven en bezegeld
door Willem VI, is mij namelijk gebleken, dat er in.
derdaad  zegels van hem bestaan, waarop de Holland-
sche Tuin voorkomt, en dat het eerste exemplaar daar-
van hangt aan eene  oorkonde gegeven ti j  den s het
b e l e g  v a n  H a g e s t e i n  ls):

Willem, bi der genaden  Goids palensgrave upten
Riin, hertog8  in Beyeren,  grave van Henegouwen,
van Hollant,  van Zeelant ende  here van Vries-
lant, doen  condt  allen luden,  want  ons8 l i e v e
ende getruwe s teden  van  Hai r lem,  van  Del f ,
v a n  Leyden ende v a n  A m s t e r d a m  alze g o e d e
getruwe lude ons ter noit bigestaen hebben end6
o m  onsen  wille vercoft  tot Bruessel ende  anders-
wair in den landen van Brabant twalef hondert
Enge l sche  nobelen  sjairs te liifpensien, dair si
hoir eygen scult of gemaict hebben mit horen
br ieven ,  d ie  wy na him besegelt  hebben  ende
ons in verbonden, dat  wy se da i r toe  dwingen
souden  te betalen, so bekennen wy, dattet onse
e y g e n  scult is ende tgelt  selve dairof ontfaen
ende g e o i r b a i r t  h e b b e n  i n  onsen oirloge  ende
besitte  voir Hagensteyn ende  Eversteyn . . . .

Gegeven in onsen besitte voir Hagensteyn ende
Evers teyn  upten XXIsten  dach in Novembri int
jair ons Heren duzent vierhondert ende vive.

Het staat dus vast, dat Willem VI tijdens het beleg
van Hagestein in 1406 - en ongetw\jfeld  in verband
daarmede - den tuin, die nadien  algemeen bekend is
geworden als de Hollundschc!  Tuzv,  zoowel op zijn zegel
als op munten heeft doen afbeelden, zoodat de oudere
geschiedschrijvers, al mogen hier en daar ook te dezer
zake hunne verhalen wel een weinig zijn opgesierd, te
dien aanzien geen ongelijk hebben gehad.

_.~.

Op bijgaande plaat heb ik in de eerste plaats doen
afbeelden twee zegels van Willem VI, waarvan het
eene  is vervaardigd t i jdens het beleg van Hagestein
in 1405 en het andere enkele jaren later. Zij onder-
scheiden zich door ,den stand van den als schildhouder
binnen den tuin dienstdoenden leeuw, die aanvankelijk
aanziend is afgebeeld, doch later rechtsgewend.

In de tweede - dus feitelijk in de derde - plaats
heb ik het zegel van ‘s Hertogen bastaardbroeder Willem
gegeven. Deze wordt gezegd 86 jaren oud te zijn ge-
weest,  toen hij  in 1473 is overleden, zoodat hij zou
zijn geboren omstreeks 1387 en nog slechts een jonge-
ling tijdens het beleg van Hagestein in 1406. Dat hij
daaraan en aan de verder6 krijgsverrichtingen te dien
tijde niettemin deel heeft genomen, b$jkt  uit de the-
sauriersrekening,  loopende van 3 Juli 1405 tot 11
Januari 1406, waarin wg o.a. lezen op fol. 83vSo:

I t e m  uutgegeven  ende b e t à i l t  W i l l e m  ende
Aelbrecht bastairden van Hollant ende  hém te
teergelde gegeven wort,  also als’ sy van miins
liefs heren wegen gesent  worden uten besi t te

~--~
18) A. R. A.: origineel charter, Grafelijkheid.
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om_ thuus te Liesvelt  t e  e y s c h e n ,  d a i r  s y  o m
uut waren  V. dage  lang  mi t  hem XXeten  alsy
a e n b r o c h t e n ,  XItI  Vrancr .  cronqn,  facit III Q
V s. gr. ,

en op fol. 86’““:
Item upten  ‘XXVIIIten  dach in December by

miins liefs heren bevelen, dair Blotgen die boot-
stap of dede,  gegeven Willem den bastairt van
Hpllant  om siin sculde tot Vyanen ende anders
alrehande  stucken mede te betalen XXXI Vrancr.
tronen,  facit VIL @ XV s. gr.

,Ongetwijfeld  zullen dit de eerste krijgsbedrijven van
den jeugdigen bastaard zijn geweest en zal zijn wapen
en helmteeken uit dezen tijd dagteekenen.  Merkwaar-
digerwi,jze  voerde hij niet het wapen van zijnen natuur-
lijk,en vader Hertog Aelbrecht van Beyeren, gebroken
door het een of ander bastaardteeken, maar werd hem
toegekend het gevierendeelde schild van ‘s Hertogen
moeder met den Henegouwschen en Hollandschen leeuw
en een schuinstreep daaroverheen ten teeken zijner oo-
echte geboorte.
pauweveêren

Bij dit  wapen zouden de Beyersche
niet hebben gepast als helmteeken, beter

kon als zoodanig daarmede  samengaan de Hollandsche
leeuw, maar deze werd toen niet op een hoed geplaatst,
zooals vroeger gebruikelijk was geweest, maar in een’
tuin, zoodat w:j ook hier weder den Hollandschen Tuin
als ,de modefiguur van 1405 terugvinden 19).

De drager van dit wapen en helmteeken is in ver-
volg van -jaren tot groot aanzien gestegen en als heer
van Schagen de stamvader van het geslacht van dien
naam geworden, hetwelk later, door valsche schaamte
bewogen, al  het mogelijke heeft  gedaan om zijnen
onechten  oorsprong te doen vergeten. Niet alleen moest
het wapen van den stamvader met de hatelijke schuin-
streep door een ander worden vervangen, waarin het
hertogelijk Beyersche wapen den boventoon had en
het zoo karakteristiek Hollandsche helmteeken plaats
maken voor een kroon en de Beyersche pauweveêren,
maar zelfs’ werd der grafzerk, waaronder de stamvader
te ruste was gelegd in de kerk te Schagen, geweld
aangedaan, opdat die niet langer met duidelijke let-
ters aan het nageslacht zou verkondigen, dat de eerste
heer van Schagen een bastaard was geweest. Die zerk -
overigens goed bewaard gebleven 20) - ligt thans in
het R\jksmuseum te Amsterdam en op bijgaande plaat
is daarvan een klein gedeelte weêrgegeven,  vertoonende
den helm en het helmteeken van den overledene, waarbij
valt op te merken, dat in afwijking van de voorstelling
opzijnzegel de leeuw hier uitkomend is afgebeeld.

Voorts heb ik in verband met het boven  medegedeelde
op de plaat doen afbeelden de voorzijde van een zestal
munten op last  van Willem VI te Dordrecht en te
Valenciennes geslagen tijdens en na het beleg van Hage-
Stein,  waarop de Hollandsche Tuin is afgebeeld.

T e n  slotte  heb ik het niet  ondienstig geacht eene
aardiqe  houtsnede - hoewel uit veel lateren tijd - te
d00n reproduceeren, voorstellende Willem VI en diens

IQ)  De opgave van dit zegel dank ik aan ons onvermoeid oorres-
póndéerend lid R. T. Muschart en hangt aan een charter van 26
October 1450 in het archief van Aerssen van Voshol, thans in het
Algemeen Rijksarohief.

‘0) Vgl. de afbeelding in v. Arkel en Weissman’s Noord-Hollandsche
Oudheden 1 (1891) blz. .Il,
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rampspoedige erfdochter Jacoba. De aandacht moge ik
hierbij vestigen op ‘s Hertogen helmversiering, welke
hier niet bestaat uit eene  k roon  en  pauwenveêren ,
m a a r  d e n  H o l l a n d s c h e n  T u i n  a l s  s c h a c h t voor
dien vederbos te zien geeft, terwijl ook het door Vrouwe
Jacoba van Beyeren  bereden muildier in een groot dek
is gehuld, rijkeljk versierd met dit embleem.

Het geslacht Thomassen A Thuessink,
door  Dr. E. J. T H . it TH . VAN DER HO O P.

De geschiedenis dezer familie, welker  oorsprong zich
verliest  in de gezeten burgerij der oude Hanze-stad
Kampen, zou men gevoegelgk  kunnen betitelen: het ge-
slacht Thuessink quondnm  Thomassen quondnm Stoel-
draaijer. Immers noemde de gedurende een tweetal
eeuwen - tot haar uitsterven in 1887 - als Thuessink
bekend staande familie zich tevoren eenvoudig Tho-
massen, en nog vroeger, in de oudste generaties: Stoel-
draaiier.  De beroepsnaam maakte hier geleidelijk plaats
voor het patronymicum ; dit laatste werd aangehouden,
doch moest in het spraakgebruik wijken voor den reeds
uit de 14e eeuw dateerenden plaatsnaam Thuessink,
nog heden de aanduiding van een niet  onbelangrijk
boerenerf onder Dalfsen, waarover straks nader.
Hoewel de naam Stoeldraaijer in de 16e eeuw in ver-

schillende plaatsen, als Utrecht, Zwolle en Deventer,
voorkomt, is het mij begrijpelijkerwijs niet gelukt tus-
schen  alle dragers van dien naam genealogisch verband
te leggen: evenmin kunnen alle Thomassens, ook al
komen ze te Kampen of daaromtrent voor,  tot  deze
familie gerekend worden. Ook Thomas Thomassen (Maes
Maessen), die,in het begin der 16e eeuw burgemeester
van Kampen was l), moet, behondens  nader bewijs, als
stamvader buiten beschouwing blijven.

Een groot gedeelte der acten, waarop de hier volgende
genealogie is gebaseerd, werd opgespoord door Mej. Wel-
cker.  archivaris te Kampen, Mr. Haga. chartermeester aan
het rijksarchief te Zwolle, zoomede  door den heer Jos.
Goudswa,ard.  genealoog te Baarn, aan wie ik hierbij voor
hunne bijdragen mijn oprechten dank betuig.

Van de Stoeldraa!lers.  die niet aan de hier gegeven
stamreeks konden worden aangesloten, vermelden wij
de volgenden :

De Legger van ter Hunnep,  folio 7 VO,  deelt  mede
,,Dat Engelhrecht Stoeldrayer 1 halve g. gld. per jaer
betaelt  op Sint Peter” van den gaarde die hij van het
klooster in gebruik heeft, 1603.

Volgens het Kampensche Liber Causarum 1476- 1604
fol. 123:
- Den XXIen  July 1641. Want Jan Stoeldreyer op

der staat  dienersschentlickeqmijt  drouwijnge  gesproacken
ende daerop genaede  ende geen recht begeert ho&, is
hy voor genade geclaert op XM steens, ende sal voortaen
wachten opter  stadt dieners to spreken, off schepenen
ende Raedt willent hoger berichten. In margine: ,Jan
Stoeldreyer”.

Uit Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel deel
VU1 of H (pag. 67) blijkt, dat Johan Stoeldreyer zijn

1) Vgl. de Kamper Kroniek . “de Annal ibus  quaedam Nota”, en
let oharter  van 1 Maart 1517 van bisschop Frederik van Baden
Gemeentearchief Kampen, PIT”. 1403).
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ambt vermoedelijk nog uitoefende in 1643. Stedelijke
rekening 1543 : ,,Betaelt an arbeytsloen M. Vrerick myt
syn gesellen” (Na d en brand in den nacht van 4-6
Februari kreeg Mr. Frederik der stad kistenmaker op-
dracht de schepenzaal te timmeren):

****  n Item Johan Stoeldreyer van sijn arbeit op reken-
stap gegeven, 1 h. pond V st. b(rabsnts)“.

In 1641 zal Jan of Johan St. eveneens voor den ma-
gistraat gewerkt hebben en bij die gelegenheid op stads-
dienaren gescholden hebben. In de Rekening Bovenkerk
1545 vond ik nog: ,,Ontfangen van Jacob Stoeldreygor
van syn salighe huysvrouwe haar testament. . . . 11 h.
Pond”.

1607. Johan Stoeldreyer van Hasselt  wordt vermeld
te Zwolle.

11 Dec. 1541 (Transporten Zwolle):
Willem Stoeldreyer van Utrecht, gehuwd met Joost

Jansen.
Voorts leest men in het Algemeen Nederlandsch  Familie-

blad jaargang XIV, 159: Herman  Stoeldr lgher  (Stoel-
dragher?)  wordt in 1627 burger te Hattem.

Evertje Stoeldraayer, wed., werd lidmaat te Kampen,
29 Juni 1635.

In 1676 was eeu Jan Stoeldraaijer gerechtsdierlaar  te
Borculo.

H e t  m o m b e r b o e k  van K a m p e n  ( 1 5 8 1 - 1 6 1 1  f o l .
1 1 3  vo.) vermeldt een Thomas Thomassen als we-
duwnaar met zijn minderjarige kinderen (Thomas en
Catharina) bij de vóór 15 Augs.  1610 overleden Guil-
laumette Frans. Ook dit echtpaar vermocht ik niet in
de hier volgende geslachtslijst onder te brengen, en
evenmin Gheert Thomaes,  schepen van Zwolie, die reeds in
1409 aldaar zegelt, doch met een geheel ander wapen
dan de latere Thomassens. Als stamvader van het hier
behandelde geslacht vond ik:

1. l’homas Lstoeldraa$er.
Van hem is slechts bekend, dat hij vóór 1580 over-

leed, in welk jaar zijn vrouw E’lse als weduwe optreedt ,
blgkens de hier volgende acten 2):

Den XXIXen  Uecemb.  Ao. 1580. Jacob Jacobzen  ende
Lutgart syn huysvrouwe, ende  becanden  aldaer v o i r
hoer ende  hoere  erffgeoaamen dat sic omme  een summe
van penningen, hoer  vol1  ende  al1 ter  noege betaelt ,
vercofft ende opgedraegen hebben, vercoepen ende op-
draegen  in crafft van desen  Elsken S t o e l d r e y e r s  z a .
Thomas Stoeldreyers weduwe ende hair erffgenaemen
die helffte van vyff woeningen  by malckanderen ge-
l e g e n  opten hoeck v a n die Hoffstraete by St. Jacobs
stege, waarvan Berent Smit die ander helffte tobehoert,
tusschen die gemeene  stege an die eene ende z(a1).  mr.
Berent  B e r e n t z e n s  erffgen(aemen)  in die Ho(f)straete
an d ie  ander  ‘syden, streckende  ach te r  an Pouwel  Be-
rentzens huisz ende in der stegen an mr. Jacob Janss
barbyrers  huisz  ende die (voir)sz.  huiszkens ende arven
bint vry naest elven gold(en)  g(ulden)  des jaers dair
tbevoerens uuthgaende oirs rechtes  sonder arg(e)l(ist).

Op denzelfden datum :
Elsken za Thomas Stoeldreyers weduwe mit Joest

B i n c k m a n  haere gecoeren momber tot  deser saeken,
ende bacande vo i r  ha i r  ende hoere  erffgen(aemen)  d a t
_.__..~
9) Oplntingen  1577-3586.  Gemeentenrchief  Kampen.
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sie omme  een  summe van  penningen  ha i r  vol1 ende
al1 ter noege betaelt, vercofft ende opgedraegen hefft
v e r c o e p e t  ende opdraecht  in crafft van desen  E v e r t
Stevenss,  Geertgen  s y n huysvrouwe ende hoer beider
erffgen(aemen),  die helffte van vyff wooningen  bij mal-
ckanderen  gelegen op den hoeck van die Hoffstraete
by St.  Jacobsstege, wai rvan  Berent  Smit, die ander
helffte van tobehoert tusschen die gemeene  stege an
die eene,  ende in die Hoffstraete z(a1). mr. Berent Be-
rentzens  erffgen(aemen)  huisz  a n  d i e  a n d e r  s y d e n ,
streckende  achter an Pouwel Berentzens huisz  ende in
der stege an mr. Jacob Janss barbyrers huisz, ende die
vursz. huiszkens bint vry naest elven goldten) g(ulden)
oirsrechtes des jaers dair bevoerens  uuthgaende. Sònder
argelist. Datum ut supra.

Roloff Buiter
Coram. mr. Aelt Craen.

Het komt mij waarschijnlijk voor dat tot de genoemde
huizen ook behoorde het bedoelde bij onderstaande uit-
treksels uit de Rekeningen der Bovenkerk 1672-1603,
Gemeente-archief Kampen.

Reken ing  1679 .  I t em ontfaugen van Lutgert Bal-
makers  3) van restant de Ao. 78 op Paesschen ver-
schenen ijs. . . . 111 h.pond. Item ontfangen van Thomas
Thomasz.  Stoyldreyer diewelcke dyt voyrsz. huys v a n
Luttgert Balmakers voyrsz. gekoft heft verschenen op
Paasschen Ao. 79 ys . . . X1  h. pond.

Rekening 1580. Item ontfangen van Tomes  Tomessen
Stoeldreyr van pacht ut syen husz Anno 80 op Paes-
schen . . . X1 h.pond.

Rekening 1681. Hierna volgen de restanten van der
karcken pachten end renten. Item rest van Luttgartt

I Balmakers op Paesschen Anno 79 ut hett husz daer
Evert Speldemaker nu inne woent , . . . VIII h.pond. Item
rest noch om Else Stoeldreyers van An(no)  81 ut hett

, selffde husz van Evert Speldemaker. VI h. pond.
Het verkoopen van haar huizencomplex zal verband

; gehouden hebben met het vertrek der wed. Stoeldraaijer
naar Zwolle, na de verbanning van haar zoon Thomas

Stoeldraaijer.’ Te Zwolle treedt Else nog eenmaal op,
nl. in 1684, bij den doop van een harer kleinkinderen.

Thomas en Else hadden de volgende kinderen:
1. Berend Thomassen, volgt 11.
2. Thomas  Yhomassen,  volgt IIbis.

Wellicht was ook een zoon van hen:
3. Philips  Thomassen ; van dezen is althans bekend,

dat hij op 1 Maart 1606 een jaarlijksche rente verkoopt
van het aan hem en zijn vrouw Mewichien Coenrnats
voor de helft toebehoorende  huis ,,genoempt  de golden

! hoofft  gelegen in Dieserstrate”,  uit  welk huis later
(1646) eveneens een rente wordt  vermeld onder de
eigendommen van Thomas Thomassen de Olde.

II. Berend Thomassen.
Te Kampen vindt men over hem in het register der

.,,Getuigenissen  is strafzaken 1677-1612” het navolgende:
Den lesten february AO (16)77. Thomas Thomass(en),

mr. Johan Holm ende Johan Goch hebben tesaemen
ende een yder b y s u n d e r  h o i r  t o  b u r g e  gestelt ende
stellen hoer toe burge in crafft van desen  an den E(delen)
ende Erentvesten Hans Caspar van Phoer Coe. Matt.

‘3) St. Nicolaaskerk (rekeningen) Kampen. Ontfang ut.8 balmaekers-
huysing gelegen om St. Jacobsstege. Anno 1567, . . . 9 pond.
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to Hispanien onses alreg(enadigsten)  Heren Hopman, alsoe
syn Edelh. nu entledigen werdt Berent Thomass(en)
ende  Hansz Pater haerder gevanckenisse dat die selve
beide persoenen  geholden  ende verobligiert sullen syn
bynnen den tydt van vier weken guede  ende genoech-
saeme pasport  te vertoene’n  dat sie van hoeren hopman
verloent sijn ende soe vern sie middelar  tydt alsulcke
pasport  nieth vertoenden, beloeven sic tsaemen ende
een yder bysunder dair voir an den gemelten hopman
in te staene. Sander argelist .

Coram, Herman  ter Brugge.
Arent to Boecop.

De familienaam zijner vrouw is niet bekend. Men
weet alleen dat hij zes kinderen had bij zekere A n n a ,
die in 1680 was overleden. Den 21 Maart van dat jaar
bewijst hij zijn kinderen ,voir ours zaliger moeders
go&“. Hij wordt genoemd linnenwever 4).

De namen dezer kinderen zijn:
1. Jewnichje  Thomnssen.
2. Grietje Thomassen.
3. Thomas Bereds  Thomassen.
Volgens het Zwolsche trouwboek huwde hij aldaar

(onda r t r .  12  Mei  1692)  als ,Thomas Berends  B e r e n d
Thomassen zoon” met Aeltje Meirhers, Meiqert ra,1 Dinys-
laken dochter.

4. Roeloff Thomassen.
6. M eerichie Thomasserr .
6. Jacob Thomassen.

11 bis. Thomas Thomassen Stoeldraaijer.
Behalve in de reeds hg zijn broeder Berend vermelde

acte vindt men dezen Thomas te Kampen vermeld als
volgt:

Digestum Novum, 1667-1636,  fol io 80.  Den 5en
Decemb. Ao. 1680. Schepenen ende Raeth laeten weten
ende ernstlicken gebieden, dat nymande van wat qua-
liteit he sy burgern  noch  inwoeneren  Thomas  Stoel-
dreyer huysen, hoeven, noch harbergen  en sall by die
pene van gestrafft  t’worden ant hoichste.  Ende  soe
verre ymant weet wair die selve wesen  mach ofte ver-
borgen  syn sall sulcks melden, ende den Burgermeis-
teren in der tydt anbrengen by gelyke pene ter scepenen
claringe.

In margine: ,,Thomas  Stoeldryer nieth to huysen.”
Nadat 6 Dec. 1680  de acte om Thomas Stoeldraaijer

niet te ,huizen”  afgekondigd was, werd 22 Januari 1681
gepubliceerd:

n Voort gebieden scepenen  ende Raeth, dat alle vrouwen,
die hoer mans by den vianden sinnen,  sullen binnen
den tydt van vierthien daegen naestcomende, met hoere
kynderen uth dese st.adt ende stadtz vryheit vertrecken,
oft men wil1 sio voorts mitter daeth,  daer vuth ver-
wysen ende straffen nae bevinde der saeke  ter scepenen
claringe”.

Kennelijk hielden de Stoeldraaijers bij den overgang
v a n  K a m p e n onder  den  g raa f  van  Rennenberg  de
Spaansche z+jde, en weken zij, zooals ook anderen, om
die’ reden uit naar Zwolle, dat toen nog Spaansch w a s .

Thomas Thomassen Stoeldraaijer is naar alle waar-
schijnlijkheid dezelfde, die als ,,Thomas  Thomissen Lij-
nen wever” in 1680 te Zwolle poorter  werd,  terwijl
,Thomas Thonissen kyndt”,  dat aldaar op 3 Oct. 1688

4) Register Mombersteílingen Zwolle, WaIr  Diezeratate.
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s gedoopt, wellicht zijn hierna volgende en in dat jaar
geboren  zoon Thomas Thomassen (de ,,Olde”)  zou kunnen
cijn. Bij  het huwelijk van dien zoon in 1611 wordt
L’homas,  de vader, nog Stoeldraaijer genoemd. Hij was
Dlijkens  de acte toen reeds overleden.

Deze Thomas Thomassen, de banneling, was blijkens
sa te noemen acten gehuwd met Gesken,  alias Gijsken
Jaspers (ook Cfesken  Thomas genoemd), die als zijn
weduwe 20 Juni 1616 door haar (vermoedelijk tweeden
,f derden zoon) Jasper, toenmaals student te Keulen,
werd  gemacht igd  5, tot verkoop ,synes e lder lycken
ouyses tot Zwol1 aen den mercktt gelegen, int wytte
hertte genoompt” aan zijn (ouderen) broeder Thomas,
iie volgt ,  welke verkoop 28 April  1616 door Bur-
yemeesteren,  Schepenen  en  Raad  was  ,,geapprobeert
3nde geratificeert” a ). Zij,  Gesken  Jaspers,  g e n a a m d
3esken  Thomas , word t  ve rvo lgens  gemacht igd  op
S Dec. van hetzelfde jaar 7) door haar zoon Berend
lm in zijn naam te bekennen, dat zijn broeder Thomas
le kooppenningen v a n  h e t  v e r k o o h t e  h u i s  ,in d e
Waterstraat” betaald heeft. Op 11 Juni van het vol-
gend jaar erkennen de weduwe Thomassen (tevens als
gemachtigde van haar zoon Berend), Jasper  Thomassen,
Geertruid  en Elsken  Thomassen ,,gesusteren”,  verkocht
te hebben aan Thomas Thomas, Aeltien Busch en hun
arven,  het voornoemde huis aan de Waterstraat (Trans-
port voor Schepenen van Zwolle).

Ui t  een  en  ander  b l i jk t ,  da t  Thomas  en  Gesken
woonden s, te Zwolle ,int Witte hert” aan de markt,
thans de Melkmarkt, no. 36, terwijl men uit de mede-
gedeelde acten kan opmaken, dat dit hetzelfde huis is,
dat ook als liggende ,aan de Ae” en ,in de Waterstraat”
wordt aangeduid. Het was het stamhuis der Thomassens,
dat zooals hierna zal blijken nog eenige  generaties in
de familie bleef. 9)

Voorts blijkt uit het bovenstaande dat Thomas Stoel-
draaijer  in 1611 overleden was 101, terwijl ztin weduwe
nog leefde in 1616, en dat zij de volgende kinderen
moeten gehad hebben :

1. GeeÏ+ruid  Thomassen.
2. Elskwa Thomassen.
Deze kinderen worden genoemd in de acten betref-

fende het bovenvermelde huis. Op Geertruid kan be-
trekking hebben de inschrijving in het ten Gemeente-
archieve te Zwolle berustende ,,Regyster  der kynderen
dye van Ano 83 den 9 Juny anfangende In dez reformerte
Ghemeinte  Jesu Christi bynnen  Zwolle opentlich in die
kercke syndt gedoopt worden met namen und thonamen
der Olderen und getuigen. (Soe voele die Dienst der
voorsz. kercken  In dessen rebellen tyde hebbe kunnen
becoemen)  Sampt  de dato angetekend achter volgende
den olden styll”, Anno 1684:

,, Den 16 Augusti  is gedopt Thomas Thomassens dochter
Gertruyt.  Getuyge Andrez Franok, Gese Jaspers  und

6) Familie-arohief; acte voor notaris Gruter  te Keulen.
0) Gem.arohief Zwolle; Sententien Hooge Bank 1610-1622.
7; Reg. van Proour.  Zwolle.
8) Aanvankelijk woonde Thomas Stoeldraaijer in een huurhnis  8,811

de Voorstraat. Zie Invent. en Momberrekeningen Zwolle 3 Juni 1587.
0) Thans is er gevestigd de boekhandel H. Wnest)man.

10) Op 25-5-1658 wordt voor Sohepenen van Zwolle een grafstede
verkocht in !t midde1st.e  vak, beschreven in het (nu niet mee,r aan-
wezige! grafboek  van de St. Michiel8  of Groote  Kerk. Dit graf was
gelegen naast dat van ,Thoman Thomassen”.



DE HOLLANDSCHE TUIN,

Zegel van Willem VI, 1405-1407. Zegel van Willem VI, 1412~1415.j

Zegel van Willem, bastaardbroeder van Willem
VL stamvader van het geslacht van Schagen

(Beyeren-Schagen met gewijzigd wapen).

Dubbele gouden engel, ge- Zilveren grooten en onderdeelen daarvan, waaronder ,,t ui n k e ns” , geslagen onder

slagen te Dordrecht 1405. Willem Vl te Dordrecht.

Zilveren munt, geslagen
onder Willem VI te Valen-

ciennes.

Houtsnede, voorstellende Willem VI en Jacoba van Beyeren,
door Jacob Cornelisz. van Oostzanen, omstreeks 1515.

Gedeelte van de grafzerk van Willem, heer van Schagen, bastaard-]
broeder van Willem VI, overleden 1473.
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Else  Thomassen” (de grootmoeder). Waar de moeder
(Qese Jaspers)  als getuige fungeert, zal dit kind niet,
zooals bij de Protestanten gebruikelijk was, in haar eerste
levensdagen gedoopt zijn. 1F’ellicht  had de overgang
van Thomas Thomassen tot de nieuwe religie, eerst
kort vóór 1684 plaats.

3. Thomas Thomassen  volg 111.
4. Berend Thomassen.
6. Jaaper  Thomassen.
Zijn bestaan en dat van zijn broeder Berend blijkt

uit de reeds genoemde acten. In 1616 was hij student
te Keulen, in 1616 weer te Zwolle. In welke faculteit
hij studeerde blijkt niet. Arent  toe Boecop verhaalt in
ZijnKamperKroniek:  ,Insgelyck  hebben de steden Campen
ende Zwolle ellyck een plaetse in de universiteyt toe
Geulen  in de Bursa Laurentiana genaemd welcke voors
presentatien  ende p lae t sen  de  d r ie  s t eden  in  goede
possessie geweest ende noch ter tydt syn soo tot Geulen
als Peruse haer  borger kinderen in de voors. collegien
residerende ende die voordeelen genietende syn”. Wel-
licht had ook Jasper zulk een beurs.

1
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lagh en Sloet.  Ook bezat Thomas het  goed Diese
later aan de Rouse’s) te Emmen onder Dalfsen en
let bovengenoemde  hu is  he t  ,, Witte Bert” 15) zoo-
nede een rente uit ,,het Gouden Hoofd”. Als wedqw-
laar van zijn eerste vrouw woonde hij in meergemeld
luis ,aan ‘t water” *te Zwolle, alwaar hij de functie
aekleedde  van solliciteur-militair en rentmeester, terwijl
lij evenals zijn oudste zoon Thomas voorkomt als ,land-
pander” van Salland”.

De bovenbedoelde ,erve Thuessink” was een z. g.
Essensch tinsgoed, door hem voor de helft gekocht op
30 Nov. 1627 van Rutger Hessels,  en voor de weder-
helft  op 21 Jan. 1 ti38 van juff. Lutgert van Voorst.
Den 13 Jan.  1649 transporteert  hi j  het  erf  en huis
Thuessink aan Jacobus Vriezen, licentiaat en secretaris
van Zwolle. Het goed was gelegen in het kerspel Dalfsen,
buurschap Lenthe, ten Zuidoosten van Zwolle, en mag
niet worden verward met een gelijknamig erf in het
kerspel Ommen. Eerst Thomas’ kinderen uit zijn derde
huwelijk, met name zijn zoon David, noemden zich later
naar dit hun vaders goed ,,à Thuessink”. De talrijke,
vóór dien tijd optredende Thuessinks hebben dus met
het hier behandelde geslacht niets uit te staan. Thomas
de Olde testeert o. a.-in 166ti en 1660. Laatstgenoemd
testament, van zijn zegels voorzien, berust in originali
in het familiearchief op Fraeylemaborg.

Na Thomas’ dood hertrouwde Johanna Duirkoop met
den Kampenschen burgemeester Hugo Hendriksz ter
Borgh, die overleed in 1709. Ook uit dit derde huwelijk
had zij kinderen, nl. Hendrik Terborgh, gemeensman,
Jan Terborgh, theoloog, en Hendrina, gehuwd met den
luitenant-kolonel Johan Hoff, doch kinderloos overleden
(vgl. van Doorninck, blz. 433 en 676). Dit jongste kind
van- Johanna Duirkoop werd geboren 1680,  waaruit
volgt, dat zijzelve niet veel vroeger dan 1636 geboren
kan z\jn, en dus reeds zéér  jong voor de eerste maal
weduwe werd. Volgens een aanteekening was haar
grootvader de raadsheer Sybert Egberts te Emden * 6).

111. Thomas  Thomasselh  ,,de Olde”.
Geboren omstreeks 1688, vermoedelijk (zie boven) ge-

doopt te Zwolle 3 Oct. 1688, st. 1667, begraven 10 Mei in de
bovenkerk te Kampen”) tr. 10 Zwolle 1611, ondertr. 11
Augs. 1611 Aaltje  Juns Bosch, bij haar huwelijk genoemd
Saliger Johan eari Dinslaken n. dochter, wonende in de
Saxenstrate 12). Zij st. 16 Juni 1645, nalatende twee
kinderen.

20. omstreeks 1646,  Jelznegierl  courts of C70erls  (,,Fyn
meid”), st .  1653,  begr.  te  Kampen in de Uovenkerk
26 Oct., eveneens nalatende twee (wettige) kinderen.

30 Zwolle 28 Juni 1654 (na huw. vw. te Deventer 6,
‘ondertrouw 10 Juni; en ondertrouw te Kampen 9 Juni
1664) : Johavzna  Duirkoop, geb. Deventer, omstreeks 1635,
weduwe van .den kornet Johan Voogt, van Emden, te
Heusden overleden. Bij dit derde huwelijk van Thomas
Thomassen werden op 21 Juni 1654 de burgemeesters
v a n  K a m p e n ,  Hendrick  Crachtten  Stuirmaxi  en Ever-
hardt Ram Dzn., tot voogden aangesteld over de drie na
te noemen kinderen van zijn tweede vrouw. Toen was hij
r e e d s  w e d e r  i n  zijn vaderstad Kampen gevestigd, /
alwaar hij testeert 1656, 1s) wonende in een huis aan I
de Oldestraat (doorgaande tot in de Hofstraat) 14) ; doch
bij het overlijden zijner eerste vrouw woonde hij nog i

te Zwolle, alwaar hij op Martini 1646 inventaris maakt
der door hen gezamenlijk nagelaten goederen, waar-
onder de ,erve Thuessink”, destijds verhuurd aan Herman
Bartolts voor 119 gld. ‘s jaars. Deze inventaris berust
in originali in het fam. archief. Voorts wordt hij genoemd /
de stichter van het nog bestaande goed ,de Horte”  /
o n d e r  D a l f s e n ,  lat,er vereen igd  met  ,Mataram”;  dit !
bui ten  kwam aan  zijn oudsten zoon en later aan de /
familie Brouwer, verder aan de geslachten van Fri- )
-

Met zijn eerste vrouw kocht Thomas Thomassen op
24 Jan. 1640 een weerd bij het Caterveer uit de goe-
deren van het klooster Claerenwater (archief Hattem).

De laatste rustplaats van Thomas de Olde kan worden
aangewezen, dank zij een mij door de ijverige archi-
varesse der stad Kampen verstrekt uit treksel  uit  de
Overdrachten 1661-1668 folio 76 vo (Gemeentearchief
van Ka,mpen) :

Den  4en April 1663. De Weleed.  Zeino van Wyns-
bergen bekent voor hem ende  syne erffgen(amen), dat
hy om een somme  van penningen vol ende  al ter noege
betaelt, vercoft,  gecedeert ende overgedraegen heeft ,
vercoopt, cedeert  ende overdraecht  tracht deses aen de
E. Thomas Thomasz. syn huysvrou ende er f fgenamen

11) In 1623 wordt lid der Hervormde Kerk te Zwolle: Thomas ~
Tonniasen  Stoeldraeger.  Dit kan wel geen ander zijn geweest, dan I
onze Thomas Thomassen de Olde.

1’) Trouwboek Zwolle 1607-1614. Den 11 Augusti Ao. 1611. Thomas
Thomasen saliger  Thomas Stoeldrayers n(agelaten)  Sohn wonende (
int Witte Harte ant Grote Marckt und Aeltie Jans Saliger Johan
van Dinslaken n. dochter wonende in de Saxsenstrate. . . . . 1, 2, 3. ’

1s) Boek van testamenten Kampen 1651.-1657, fol. 178 verso. I
14) Het was het derde huis ten zuiden van den nieuwen t,oren e’n

lag naast de herberg ,,de Toelaat”.

1s) Rechterlijk archief Zwolle (berustende in het Riksarchief van
Overijssel). Recognietie  1648-1669. 10 Aug. Ao. 1661 heeft Thomas
Thomassen d’Olde voor de actie  so de wed. van S(aliger)  B(urge-
meester) Schepping op zijn persoon vermeent te hebben tot borger
ende  onderpant gestelt sijn huys alhyr  op d’aa na& de Wilde ge-
legen daarop de penningh onder procureur Mh?en  gearresteert, van
arrest ontslagen. B(urpemeester)  Crull.

16) Dr. F, Ritter te Emden schrijft mij o.a.: ,,Die  Duirkops waren
eine  bekannte angesehene Emder Familie des XVI und XVII Jahr-
hunderta,  deren Stammbaum freilich n0t.h  erst znsammengesucht
werden müsste . . . . Das Duirkopssche Haus stand am Platae der
heutigen Delfthalle Eoke Grosze  Strasse und Alter Markt und war
eins der hervorragendsten HBuser  Emdens”.
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seecke+ twee groeven alhier in de Bovenkercke tusschen
de twee pielaeren voor t choor  zuydwaert sen gelegen,
synde ‘op de eene sarck, gehouwen het waepen van
Ulenbroeck ende Wilsem, ende d’ander alleen met een
merck  geteicken t, l i g g e n d e  a e n  malcander,  wesende
d’een een dubbelde  ende d’ander een enckelde groeve,
ende dat met sodaeoe  recht ende gerechticheit  als  tol!
deselve is behoorende. Sonder argelist.

Coram G. Blanckevoort.
E. Ram Dor.

Hiermede komt overeen wat men leest bij Mr. P.
C. Bloys van Treslong  Prins, Genealogische en heral-
dische gedenkwaardigheden in en uit  de kerken der
provincie Overijssel, blz. 133, Kampen, St. Nicolaas of
Bovenkerk :

In den zuiderzgbeuk  85. Ao. 1624 den 23 July is in
den Here gerust Joffr. Metta van Wilsum weduwe van
zal. Evert van Ulenbroeck. H. B. G. H. D. S.

T. T. S. v. Swoll.
A. M. Kuylets 1786 1’).
(Wapen : gedeeld, uitgesleten).
Het is dus vrij zeker, d’at aldaar deze Thomas Tho-

massen S(toeldrayer?)  van Zwolle ten grave gedaald is
en dat dians l aa t s t e  rus tp laa t s  nog  onaange tas t  i s
gebleven.

Thomas Thomassen de Olde moet verscheidene kinderen
hebben gehad, doch volgens aanteekening  van zijn klein-
zoon Evert  Jan zijn alleen uit  zi jn eerste en derde
huwelijk descendenten overgebleven, terwijl de manstam
van z’ijn geslacht slechts door zijn zoon David werd
voortgezet. Eenige kinderen stierven reeds vóór hun
vader .  In  de  reken ingen  der  Kampensche  Boven-
kerk vindt men de volgende inschrtjvingen,  welke echter
bij gebreke aan opgave der voormtnien niet nader kunnen
worden thuis gebracht :
29 Juli I66D Thomas  Thomassen  een  k in t  . f  3-17
12 Augs. 1665 Thomas Thomassen een kint . f 3-17
26 Augs. 1666 Thomas Thomassen een kint . f 3-17
30  Augs .  1665  Thomas  Thomassen  Meid  . . f 3-3

4 Oct. 1660 Thomas Thomassen een soone f  7-14
terwijl reeds in 1649 op 16 April wordt begraven ,Thomas
Thomassen kyndt”. In ieder geval waren er bij het her-
trouwen zijner weduwe in 1668 nog drie minderjarige
kinderen uit zijn derde huwelijk in leven, over wie 26
Juni van dat jaar de secretaris van Kampen, Albert
Hoff, en de stadschirurgyn, Asper  Herweyer, tot voogden
‘werden benoemd, te weten David, Anna Aleida en Rutger.

De met name genoemde kinderen zijn:
Ex  Ia :
1. Aaltje l.homasse?z, ook Alida ot Aleida genoemd;

zij overleed aan de pest, evenals haar echtgenoot en al
hun kinderen op één na, in het jaar 1656. Zij trouwt
te Zwolle 6 Oct. 1640, Ernesi  t~a*z  der Xarck, Wi l lem
Gerarduszoon, landschrijver van Salland. Uit dit huwelijk
Aleida van der Marck,  gehuwd met Willem Rouse,  over
wier afstammelingen men vergelijke Maandblad ,De
Nederlandsche Leeuw” XLVI, kol. 171 en vlg. la).

17)  Anna Maria Kuylets, die blijkbaar later ook in dit graf werd
gelegd, was de tweede vrouw van Willem Hayne, weduwnaar van
Johanna Catharina Smsltius, kleindochter van Th. Th. wiens hnis  in
de Ol&&raat  zë ook had geërfd (Reg. 50ste penning 1754-1777 fol.
100 vo.,  en Overdrachten 1767-1780 fol. 187 ~0.).

18)  Deze Zwolsche Rouse’s zijn niet te verwarren met de Deventer
familie van dien naam, welker  genealogie Mr. Kronenberg publiceerde
in de “Verslagen en Mededeelingen”.

2. Thomas Thomassen ,,de Jonge”, volgt IV.
3. Jan Thomassen, overleed jong en wordt reeds niet

genoemd in 1646 bij de deeling v&n  zijn moeders goed.
E x  Ha.
4. Geesiela  Thomassen. In haar vaders testament van

1660 wordt zij niet genoemd; wel de beide andere kin-
deren van Jennegien Courts: Toch is zij waarschijnlijk
dezelfde, die later voorkomt als vrouw van zekeren
Jan Gerritsen Lam (zie hierna). Wellicht geboren om-
streeks 1646 (buiten echten bedde?).

6. Thomas lhomnssen  ,de Cleine”,  ged. Zwolle 18 Mei
1647, jong overleden, doch ná 17 Jan. 1636.

6. Jau Thomassen. Vermeld in het testament van 1666.
Volgens een ongedateerd stuk eischen Geesien  voornoemd
en Jan Lam het moeders erfdeel der toen reeds overleden
kinderen Thomas en Jan (5 en 6) op. Daartegen verzetten
zich de beide eenige  in leven zijnde kleinkinderen van
Thomas (de Olde) uit zijn eerste huwelijk, nl. Aleida
van der Marck  en Gesina Thomassen, wed. Brouwer.

Ex  IIIa:
7. Dnvid Thomassen U, 1 hues&tk, volgt IV bis.
8. SLcier  lhoma.ssew, geb. na 17 Jan .  1666 ,  immers

toen niet vermeld; doch wel genoemd in zijns vaders
testament van 1660, en vóór hem overleden.

9. Rutger Thomassen ic Zhuessink, ged. Kampen 7 Dec.
1664, dus niet in meergenoemd testament van 1660
vermeld, en ongehuwd overleden. Het momberboek ver-
meldt drie voogdijstellingen. resp. van 1708, 1710 en
1724,  over Rutger ,,Tuissinck”, ,,Tussinck” of ,,Tuisink”.
Indien dit  Rutger Th. à Th. betreft  zou men er uit
concludeeren, dat hij onnoozel was en deswege blijvend
onder curateele.  In 1724 was een der voogden Ds. Conr.
Smaltius.

10. Anna Blei& P’homassel~ ic l’huessid~,  ged. Kampen
1 Aug. 166ti en aldaar op hoogen  leefti jd overleden,
begraven 7 Sept. 1760 Bovenkerk (op ‘t Choor) 16 gld.
8 st. Zij was  gehuwd met  den  ,meester”  aan de La-
tijnsche school D s . Coenraad  Smaltius 19)  blijkens de
hier volgende inschrijving in het Kampensche Geboode-
boek (1681-1703) :

22 Juli 1701 (bewis  van doot en moedersgoet).
Ds. Coenradus Smaltius Wed. 20) Juffr. Anna Aleida

Teusingh J.d. N.B. komt in het kerkelijk trouwregister
niet voor.

Momberboek 1701-1720  folio 4v.
Datum 6 Aug. 1701. De E. E Ariaen  B r o e c k m a n

en Jan Jans van de Winde worden met deze tot momber
geauthoriseerd  over Gesina, Mnria en Valenti?ausSmaltius
bij Domin  Conradus Smaltius en Petronella Broeckman
Saligh. in echt verwekt welcke  in den gericht voorz.
mqmberschap  hebben aangenomen sonder  argelist.

Coram (Coops
(Ridder J. U. D.

Uit dit huwelijk van Anna Aleida werden Ei kinderen
in de Bovenkerk te Kampen gedoopt. Haar echtgenoot
Coenraad Smaltius overleed in Juni 1741 en werd begraven
22 Juni 1741 op het choor  der Rovenkerk. Z[jn vrouw,
die hem als reeds gezegd tot 1750 overleefde, wordt

10) 25 January 1694. Burgerboek Kampen. Conradus Smalt,ius  geb.
tot Groeningen  sal der Stadts  meente  mede mogen beslaan gratis
$+esina Smaltius sijn dochter.

90)  Zijn eerste vrouw overleed in 1700: Bovenkerk. (Begraqfregister)
18 Sept. 1700 Conradius Smaltius huisvr. i f O.O..
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n o g  v e r m e l d  bij de z.g. ,Liberale  gifte”, onder  den
Stadhouder Willem IV opgebracht, en wel als volgt:

In 1748 woont op de Oudestraat te Kampen, Broeder-
quartier, Anna Aleida Tuessings, hebbende bij zich in-
wonen een kind boven de 10 jaar.

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

BOEKAANKONDIGING.

Al b. 0 1 t mans. Het archief van de Kerkvoogdij der
Ned. Herv. Gemeente te Wageningen. Wageningen 1928.

Met  genoegen  maken  wi j  meld ing  van  he t  ver -
schijnen van den inventaris van het archief van de
Kerkvoogdi j  van  boveugenoemde  gemeente ,  van  de
deskundige hand van den Heer Alb. Oltmans, Hoofd-
commies bij het Rijksarchief  in Gelderland. De schrijver
doet aan dezen inventaris een zeer lezenswaardige in-
leiding vooraf gaan over de geschiedenis van de Ned.
Herv. Kerk te Wageningen en haar archief, terwijl een
regestenl\jst  betredende  een 25-tal over de jaren 1454
-1563 loopende oorkonden en een goed verzorgde
index het werk besluiten, dat getuigenis aflegt van de
onbekrompen wijze, waarop Kerkvoogden het tot stand
komen van een inventaris van het aan hunne zorgen
toevertrouwde archief hebben helpen verwezenlijken.

Zooals de schrijver in zijn inleiding opmerkt, is dank
zij de bemoeiingen van de Vereeniging  van Kerkvoog-
den in de Nederlandsche Hervormde Kerk ook de be-
langstelling voor de kerkelijke archieven ontwaakt. De
Archivaris van de Ned. Herv. Kerk wordt immer be-
reid gevonden zijne bemiddeling te verleenen -neigde

de Kerkbëstu%iY  in- ‘dé ‘gelegenheid te stellen hunne
archieven te doen verzorgen. Ook in. dit geval is het
aan zijne tusschenkomst, en aan de welwillende mede-
werking van den Rijksarchivaris in Gelderland te dan-
ken, dat de inventarisatie van het Wageningsche kerk-
archief geschiedde op eene  wijze, die aan strenge eischen
voldoet.

Wanneer  wij,  op deze uitgave speciaal de aandacht
vestigen, dan 1s dit in hoofdzaak, omdat het - naar
wij meenen  te weten - de eerste inventaris van een
kerkarchief is, die, bewerkt naar de tegenwoordig gel-
dende archiefleer, in druk verscheen. Aangezien onze
oude kerkarchieven - naast veel wetenswaardigs  op
het gebied van kerkhistorie en plaatselijke geschiedenis -
ook zoo menig gegeven op genealogisch gebied herbergen,
kunnen ook wij ons volkomen vereenigen  met den door
den heer Oltmans uitgesproken wensch, dat het goede
voorbeeld van het Wageningsche Kerkbestuur tot na-
volging moge leiden.

Het werkje, waarvan de pr[js f 2.25 bedraagt. is uit-
gegeven door en verkrijgbaar bij R. C. Kniphorst’s
Boekhandel te Wageningen.

v .  L

R .  F .  v o n  F r a n k  zu D ö f e r i n g .  Alt-Oesterreichi-
sches Adels-Lexicon.  Weenen 1 9 2 8 .

Voor mij ligt het Alt-Oesterreichisches Adels-Lexicon,
dat‘vorig  Jaar verscheen. Het is bewerkt en wordt uit-
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gegeven door R. F. von Frank zu Döfering, bestuprs-
lid van het genootschap ,Adler”  te Weenen.  Het bevat
d e  ,Standeserhebungen  und Gnadenakte”, d ie  in  he t
tijdvak 1823 tot 1918 in Oostenrijk aijn  verleend en
geeft: naam van den begunstigde, meestal diens beroep,
aard der gunst en datum der verleening. Buiten de tal-
rijke verwijzingen bij dubbele namen, worden 10745
namen opgesomd. Zoo is het al een kloek 8” boekwerk
geworden en men kan begrijpen, dat de bewerker, hoewel
tegen zijn zin, zich zooveel  mogelijk heeft moeten be-
perken. Ma.  i. is het te betreuren, dat daardoor ook, alleen
de bij de adelsgunsten verleende namen zijn opgegeven
en niet de oorspronkelijke. De Oostenrijksche autoriteiten
onder het keizerrijk waren echte virtuosen in het bedenken
van schoone  variaties op eenvoudige namen en zoo-
doende is de familienaam meestal niet meer te herkeneen.
Voor onze Nederlandsche genealogen heeft dit deel niet
zulk een groot belang, dat het eene  bespreking in ons
bladqzou  vereischen, doch dit is in groote mate wel het
geval  met den verderen  arbeid van den heer von Frank.
Reeds is hij gevorderd tot de letter G. van de adels-
gunsten door de keizers en vicarissen des H. R. Rgks
verleend. Vermoedelijk zullen deze 4 deelen,  zooals het
nu verschenen eerste boek, beslaan ; de acten worden in
regestvorm opgenomen. Wij kunnen niet dankbaar genoeg
zijn, dat dit werk is opgevat door een deskundig Oosten-
rijker. Nu zal onaanvechtbaar blijken, welke diplomata
des H. R. Rijks echt en welke vervalscht zijn, ook in1
ons land, dat zoo lang een deel van dat rijk uitmaakte.
Onder het keizerrijk was het vrijwel onmogelijk zeker-
heid in dergelijke zaken te erlangen. De directie van
het ,,Adelsarchiv”  stuurde doorgaans de aanvragers met
een kluitje in het riet, zelfs al had men de beste be-
trekkingen ~-en~ aanbevelingen. ‘Als ik naga, hoe A. baron
Schimmelpenninck van der Oye heeft moeten tobben
jaren en jaren lang, om zekerheid te hekomen omtrent
het RQksadelsdiploma  van lö48 voor zi jn voorvader
Adriaen Dircsz. van Leyden, hoewel hij gesteund werd
èn door zijn oom den gezant èn door onzen minister van
buitenlandsche zaken, dan is het mij nog een wonder,
dat ik er eenige  malen in mocht slagen iets van die
heeren  los te krijgen. Slechts kon tot hunne veront-
schuldiging strekken, dat de adelsgunsten van vóór 1600
meestal zoo slordig opgemaakt en ook geschreven waren,
dat men wel deskundige moest zijn, om er uit wijs te
worden. Onder de Republiek is dit ,,arohief” ,,Gratial-
registratur”  geworden en de leider, Dr. Baron Kotz von
Dobrs, heeft door zijne groote hulpvaardigheid tal van
onderzoekers ten zeerste verplicht, doch het is begrijpelijk,
dat de nieuwe regeering  niet genegen was voor dit doel
veel personeel beschikbaar te stellen en de welwillende
leider werd met vragen overstelpt.

Een groot bezwaar in het thans zoo arme Oostenrijk
blijft natuurlijk bij zulk eene  uitgave het aanzienlijk
bedrag, dat reeds vooruit ten koste gelegd wordt, en
daarom zullen belangstellenden den bewerker  en uitgever
zeker bijzonder verplichten, door daarvan blijk te geven
en zich als inteekenaar te melden. Zijn adres is: Pia-
ristengasse 26 Wien VIII. De deelen  zullen elk onge-
vee r  25 schilling (+ f 9.-) kosten. Na den Rijksadel
komen ook’ de Oostenrijksche  erflanden aan de beurt.

BD.
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1 KORTE MEDEDEELINGEN.

Indische Gemeentewapens.
De Gouverneur Goneraal van Nederlandsch-Indië, het

bbkomen  van wapens door openbare gemeenschappen
aan algemeene regelen willende binden, heeft bij or-
donnaQtie  van den 7den September 1.1.  het  volgende
bepaald :

Openbare gemeenschappen, ingesteld op den voet van
het zesde ot twaalfde hoofdstuk der Indische Staats-
regeling, mogen, behoudens het bepaalde in artikel 6,
geen wapen voeren zonder toestemming van den Gou-
verneur-Generaal.  Openbare gemeenscha.ppen,  welke een
wapen weuschen te bekomen of het te zien gewijzigd,
zullen zich daartoe door tusschenkomst van den Di-
recteur van Binneolandsch Bestuur tot den Gouverneur-
Generaal hebben te wenden, onder overlegging in twee-
voud van eene  beschrijving en eene  teekening in kleuren
van het verlangde wapen alsook van eene  uiteenzetting
van de overwegingen op grond waarvan dat wapen of
de wijziging daarvan wordt gewenscht.

Bij inwilliging van het verzoek zendt de Directeur
van Binnenlandsch Bestuur een der exemplaren van de
beschrijving en van de teekening van het desbetreffende
wapen alsook van de uiteenzetting der overwegingen,
op grond waarvan dat wapen of de wijziging daarvan
wordt gewenscht, aan den Landsarchivaris, die van al
deze gegevens een register bijhoudt. De openbare ge-
meenschappen, welke op het oogenblik van inwerking-
treding dezer ordonnantie reeds een wapen voeren,
zullen zich binnen drie maanden na den dag van in-
werkingtreding op de boven voorgeschreven w[jze tot
den Gouverneur-Generaal moeten wenden met het verzoek
om in het gebruik daarvan te worden bevestigd. (art. 6.)

Bij de behandeling van het ontwerp dezer ordonnantie
in den Volksraad op 30 Augustus 1983 werd door het
lid van dien raad den heer Kiès o.m. het navolgende
opgemerkt :

,In het Afdeelingsrerslag werd aan de Regeering
verzocht, den in art. V van de voorliggende ontwerp-
ordonnantie genoemden termijn van drie maanden te
willen veranderen in zes maanden, teneinde de voor het
landsarchief bestemde teekeniogen van reeds bestaande
wapens desgewenscht in Nederland te kunnen bestellen.

,, De Regeering acht de termijnverlenging  niet noodig,
omdat van deze wapens hier zeker reeds teekeningen

,bestaan  en het dus niet noodig zal zijn, daarvoor nog
in Holland bestellingen te doen.

,Inderdaad,  Mijnheer de Voorzitter, die teekeningen
bestaan en zijn o.m. te bezichtigen op het kantoor van
den adviseur voor de Decentralisatie. Maar, Mijnheer
de Voorzitter, als U eventueel een verzameling heral-
dische misbaksels wilt zien, zou ik U aanraden eens op
dat kantoor een bezoek te brengen. Juist omdat ik die
teekeningen kende, raadde ik bestellingen van nieuwe
in Nederland aan. Als voorbeelden van juiste teekeningen
heb ik hier een kleine verzameling, door een heraldisch
bureau in Nederland vervaardigd, en die mogen wel
gezien worden. Overigens is het immers toch ook ge-
wenscht, dat ons landsarchief een inderdaad goed ge-
teekend  stel wapens zal krijgen.
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,I)och er is meer, Mijnheer de Voorzitter. Van de reeds
bestaande Indische gemeentewapens zijn er meerdere,
die een herziening noodig hebben, omdat zij heraldisch
fout zijn. En het mag dus gewenscht genoemd worden,
dat die foutieve wapens eerst verbetering ondergaan,
alvorens ze in ons landsarchief worden opgenomen.

,, Mijnheer de Voorzitter ! Ik zal van deze aangelegenheid
geen kwestie maken door het indienen von een amen-
dement of een motie. Doch ik zou aan de Regeering
wel in overweging willen geven, nu Zij met de voor-
liggende ordonnantie een zeer te waardeeren stap heeft
gedaan, om het aannemen van wapens door openbare
gemeenschappen aan algemeene regelen te .binden en
waarborgen te scheppen, dat die wapens zullen voldoen
aan te stellen eischen, ook een maatregel te nemen,
dat de in het landsarchief als standaard-teekeningen
op te leggen exemplaren een goede en fraaie verzameling
zullen vormen. Wellicht zou een kleine deskundige com-
missie in deze de Regeering behulpzaam kunnen zijn
door centrale voorbehandeling van alle aangelegenheden
betreffende de wapens”.

Hierop werd van Regeeringswege  geantwoord, dat
het inderdaad de bedoeling is, niet alleen de wapens
zelf, maar ook de teekeningen bij  inzending te doen
beoordeelen. Het denkbeeld, om hiervoor een kleine
commissie in te stellen, zou nader worden overwogen.

Naar aanleiding van deze toezegging ontving de
Volksraad op 22 October de volgende mededeeling:

,,Het ligt in de bedoeling om nopens alle aanvragen
van wapens of wijzigingen daarvan het advies in te
winnen van den Hoogen  Raad van Adel in Nederland,
welk college ook den eersten stoot tot het ontwerpen
der onderwerpelijke ordonnantie heeft gegeven en zich
bereid verklaard heeft omtrent de bedoelde wapenaan-
gelegenheden adviezen aan de Indische Regeering te
verstrekken.

,Waar de Regeering in dezen Raad een bij uitstek
deskundigen adviseur heeft, komt het den Landvoogd
overbodig voor daartoe ook nog een aparte commissie
in te stellen, vooral omdat  nà het advies dier commissie
ook nog het gevoelen van genoemden raad zal moeten
worden ingewonnen”.

Aan bovenstaande mededeelingen,  welke aan de offi-
cieele  stukken zijn ontleend, voegen wij slechts toe, dat
de regeling niet alleen zal gelden voor gemeenten maar
ook voor andere publiekrechtelijke lichamen. Zij wordt
dan ook aangeduid als ,Ordonnantie,  houdende bepalingen
betreffende het bekomen van wapens door openbare ge-
meenschappen, ingesteld op den voet van het zesde en
twaalfde hoofdstuk der Wet op de Staatsinrichting van
Nederlandsch-Indië.”

v. D. H.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Ando.  Welke familiebetrekking bestaat er tusschen
QerreOra?adt Anslo,  geh. met Abigael  Lauredr. Schouten
(leefden omstr. 1600) en Ds. C. K. AnsZo 159ti-1646?

u. s. A. W I LL IAM J. HOBFMAÜ.

Baak.  Kan men mij gegevens verstrekken betref-
fende de Edamsche familie Baak, waartoe behoorde
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Jan Buren tz. Baak, die; volgens de Gen. en Her.
Merkw.  uit  de Groote of St.  Nicolaaskerk te Edam
door Belonje, B. v. T. Prins en Pont, met zijne vrouw
Elbrigh Cornelis Verlaan in genoemde kerk begraven
ligt ‘i Behoorde tot dit geslacht Margaretha Ba re11 t s
Baak(s), die als j.d. van Mastenbroek 23 Sept. 1712
te Kampen huwde met Adriaan de Steur en 18 Oct.
1726 aldaar hertr. met Harmen  Eckelboom,  lid der ge-
zworen gemeente te Kampen ?

Driebergen. VALCK  LUCASSEN.

Baas, (XLVI, 647). In de fichescollectie van het Lands-
archief te Batavia komen voor:
1.

2.

3.

,Jacob B., soldaat Cje; zijn wede Monica  van Batavia
X Bat. 26 Nov. 1673 F,ranchois  Loo(t).s.
Josina B. hv. Paulus Taabbeek, komt talrijke malen
als getuige voor en laat 6 kinderen doopen  1690-
1700; haar zwager Franchois Loos werd 28 Aug.
1736 te Bat” in de Holl. kerk begr. uit haar huis
op de Konijnegracht;  haar test. reg. 1730-6  fol. 327;
zij zelf begr. a. v. 20 Oct. 1736 uit huis vd. Haar
man was 1” opziender over ‘s Gompa lijfeigenen in
het, ambachtskwartier.
Maria Baas, j.dr., begr. Welt. 12 Juni 1806 voor
rekening onderkoster Holl. Kerk Christoffel Thomas
uit sterfhuis Voorrij.

Il’elt. B. v. T. P. ~

Bakker-Blens-Catwoud. Jan, Bakker, geb. Monniken-
dam 1.6.1721  (zoon van Pieter Jansz. Bakker en Tr#ntje
Sumons)  X Monnikendam 27.6.1751 Marietje  Blens, geb.
M o n n i k e n d a m  12.5.172ti  (dr. van Pieter Jansz. Biens

een zoon van Jan Gerrits Blens - en Madeleent je
zcobsdr. C a t w o u d ) .  _ .

Genealogis&e  gegevens gevraagd betreffende  boven-
genoemde geslachten.

B. o. 2. J. H. B.

Berckel (van)-Toelinck. Voorouders gezocht van ~
Adriaan uan Berckel, lakenkooper te Den Bosch, en van /
zijn vrouw Aelbertje  Toelinck,  die in de XVTe  eeuw
leef den.

V. S.A. ,WILLIAM J .  HOFFYAII.  ’

Buys van’ Woeringen. Welke was de familiebe-
trekking tusschen Bartholomeus  Buys run tp. uit Heusden,
Pensionaris van Gorcam sinds 1580,  en Willem Frans
Buys  v. W., st. 1625, Burgemeester en Schepen van
HeÙsden ?

V.S. A. W ILLIAM J. HOFFMAK

Canters-van Beugen.  Voorouders gezocht van Joost ~
Aertsz Canters, st. 1670, schepen en raad van Den Bosch, ~
geh. met Hermke van Beugen.

U. fi. A. WILLIAM  J .  HOFFMAE.

Douglas. (XL1 t, 348). Door de welwillende bemidde-
ling van ons medelid Dr. A. G. H. Luyken te Gendringen
kon worden vastgesteld, da t  de  gezoch te  Abrahum
D o u g l a s ,  van wiens zegel ik een beschrgving  gaf, is
gewees t  ,,Oud  Raad en Intendant van de Pruyssiche
Domeynen  in Holland en Oud Bailluw van Naaldwijk
(van welke laatste plaats het zegel ook afkomstig is)
en Horidsholredijk”. Hij tr. 10 Susanna  Theodora van
L e n n e p ,  dr. van D i r k  ran Lennep Dirksxn.  en van
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Catharinu de _&eufoille;  20 in 1793.. . Caarstela, We-
duwe Bouderu;@azen. - Abr. D. t in Apr. 1806. Hij was
zn. van Mr. Jan Abel Douglas Abramsz. en van Sam
Lqken.

Thans blijft nog een open vraag, de wapenspreuk
en de kleuren, alsmede het gevraagde op -kolom 349
over het contrazegel.

Verm. ‘gebruikte onze Abr. het cachet van zijn groot-
vader Abt,.  Douglas, naar den stijl te oordeelen.

Den Briel. NIEU~ENKAMP.

Douglas. (XLVI, 348). Ter gedeeltelijke beantwoor-
ding diene het volgende:

Kleuren schild enz.
Zilver schild, rood hart, blauw hoofd, zilveren sterren.
Het hart is een herinnering aan den pelgrimstocht,

door Sir James Douglas in 1330 naar Palestina onder-
nomen om het hart van koning Robert Brute  daar te
begraven. Onderweg werd James in Andalusië vermoord.

De kroon op het hart komt eerst in 1642 voor.
Wat de schildhouders betreft, zoo zal de eenhoorn

wel een antilope zijn geweest.

.

De tak Douglas, die Earl of Selkirk werd, had rechts
een wildeman, links een antilope. Andere takken hadden
in plaats van het laatste dier een hert, doch de antilope
met .ongetakte horens, zal eerder voor een eenhoorn
gehouden kunnen worden dan een hert (stag of hart).

He t  mot to  de r  Se lk i rks  was  ,Jamais arrière”,  een
variatie op het ,Forward” van de oudere Douglas’, die
als schildhouders twee wildemannen hadden. Waarschgn-
lijk is het zegel in questie van den tak Douglas der
graven van Selkirk geweest.

‘s-Gravenhage. J. H OYNGK VAN PAPENDRECHT.

Faber. (XLVI, 349). Corneliá  Faber, geb. Sneek 22 Dec.
1789, werd aldaar ged. 14 Januari 1790 als d. v. B a u k e
Faber en Hitje Pietersen, getuigen de vader en Janke
Feites Sluitsma.

Bauke Faber, procureur te Sneek, was omstreeks 1766
geboren te Leeuwarden (mogelijk doopsgezind) als z. v.
Jan Fabel.  en Cornelia Sipkes. Hij werd in 1796 wegens
Oranje-gezindheid als procureur ontslagen, doch 1 Febr.
1802 benoemd tot fiscaal en overleed, als commissaris
van politie, te Sneek den 7 Nov. 1820. Zijn echtgenoote
Hitje Pietersen, met wie hij 26 Mei 1783 te Sneek huwde,
en die hem overleefde, werd 4 Nov. 1761 te Sneek
geboren als d. v. Hendrik P. en Janke Feites Stuitsma
(getr. te Sneek 18 Dec. 1767).

Hendrik Pyttersen l), ged. Groningen 24 Maart 1734,
beluid Sneek 19 en begr. 22 Febr. 1793, verkreeg 16
Nov. 1769 het burgerrecht te Sneek, zat sinds 1776in
de vroedschap en was v a n  178121786  ,,boumeester”
(= raad) der stad.

Zwolle. A. HAGA.

Cieertsema. (XLVI, 380). Mr. Johan Qeertsema (Pa-
tr iciaat  IV,  bl .  134) en Hermanna  Verhagen h a d d e n
0. a. een zoon :

Mr. Petrus Qeertsema, ged. te Groningen 26 Maart
1721, overleden vóór 1766, Olderman van het Gildrecht
(1740-46),  trouwt te Grijpskerk 16 Juni 17.46 S y b i l l a
Plantina Clant van Aykema (dr. van Osebrant en Sybilla
___~

1; In de registers van den Burgerl.  Stand komt de geslachtsnaam
van zijne  nakomelingen uitsluitend in deze  spelling voor.
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Johanna Tammingha), ged. te Groningen 14 Sept. 1714,
begr. ald. 24 Maart 177’3,  waaruit :

Jan Osebrant Geertsema, ged. te Groningen 10 Aug.
174Y, stud. ald. 1768, trouwt op Curagao  & 1773 W i l -
helmina Wendel,  waaruit :

Sybilla  Plantina,  geb. Curaçao 1774, overl. te Gro-
ningen 20 Aug. 1842, trouwt 4 Juli 1790 met Slatius
Georg Geertsema van S’allema, ged. te Grijpskerk 14 Maart
17ti-L,  overl. te Noordhorn op Noordwijk (Sjaallema) ‘Lb Mei
1822, -Luit. t. zee, Lid v. Gedep.  Staten van Groningen
(1796) ; zoon van

Johan Gerhard Geertsema van S’allema, ged. Groningen
26 Jauuari 1769, overl. 6 Sept. 1802, Rigter van West,er-
dijkhorn, Grietman  van Westerdeel-Langewold (1762/3),
Heer en Grietman  over de Campen, Gecommitt. Raad
der Ommelanden, Lid der Prov. Rekenkamer, gerech-
tigde in de collatie te Grijpskerk, gehuwd te Eelde  1769
(ond. Groningen -11 Aug. 1769) J o h a n n a  Geer t ru ida
Westpalm, ged. Amsterdam, overleden na 1762. Hij hertr.
te Grijpskerk Oct. 1776  Aafje Boerboom, ged. te Leeuwar-
den, begr. te Grouingen 14 Jan. 17Yl en tr. 30 te Gro-
ningen 27 Sept. 1795 Johanna Solome Bonhomme ; klein-
zoon van

Johan Qeertsema en Hermanna Verhagen.
‘s- Gravenhage. E .  VAN BEELESTEYN.

Graaff (van de), (XLVI, 381). Ouders van Heribert
Cornelis  van de Ckraff,  burgemeester van Harderwijk,
waren: Mr. Jacob Winter van de Gruaff,  burgemeester
van Harderwijk (zn. van Ds. Jacob en Petronella Winter)
en Reiniera  Geertruyd  Persoon (dr. vau Adam en Chris-
tina Margaretha Nuck of Nucke). Ontleend aan: Leen-
registers van Veluwe.

Zwolle. J .  WARNEB.

Grosse-Groeneveld. (XLVI, 316). De kinderen uit
het huwelijk van Maria Aleida Groeneveld met H a n s
Christoff  Grosse, wiens afstamming ik niet  kan op-
geven, waren :
a.

b.

Heinrich Grosse, ged. te Jever  19 Nov. 1768, student
te Q-öttingen,  overl. te Groot Sanden in Oost Fries-
land 6 April 1788, begraven te Jemgum.

C.

d.

Johanna Magdalena Elisabeth Grosse, ged. te Jever
2 Aug. 1770, overl. te Zwolle 20 Januari 1793,
huwt te Zwolle 31 Maart 1793 met Mr. G e r h a r d
Jacob  Thomassen  Cc Ihuessink, zoon van den ge-
meensman en burgemeester van Zwolle David Th. à
Th., die 17 Sept. 1768 huwde met Maria Jacoba
Keiser, ged. te Groningen 7 Sept. 1733, overl. te
Zwolle 19 Maart 1773. Hij hertrouwt in 1770 met
Elisabeth Maria (can) Baelde te Rotterdam. Uit zijn
eerste huwelijk werden 3 kinderen geboren.
Octavia Bellina Grosse, ged. te Jever  23 Januari
1772, overl. te Oldenburg 17 Sept. 1816; huwt te
Weener  1 Januari 1797 Carl Friedrich von Jägers-
feldt, ged. 18 Juli 1770 en wonende te Schwisnahn.

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.
Fransisca Henrzette  Grosse, ged. te Jever  8 Aug. 1773,
overl. te Hannover, huwt te Neustadt Goedens Frans
Unger, Med. Doctor,  geb.  te Zerbst  en overl .  te
Hannover.

Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren te Han-
nover.

e.

f-

g *

h.
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Frans Heinrich Grosse, ged. te Jever  6 Nov. 1776,
overl. op reis in Zwitserland.
Gerhardina  Hermina Grosse, ged. te Jever  23 ,Mei
1777, overl. 7 Juli 1807 vermoedelijk te Weener,’
waar zij in I 798 huwde met Frans Bernhard ,Jonchim
von Blücher,  Majoor-Generaal, geb. 10 Febr. 1773,
over l .  10. October  1829,  zoon van Lebrecht von
Blücher  von Wahlstadt, Veldmaarschalk, die 3 Juni
1814 tot Graaf en daarna tot Prins verheven werd.

Uit  zijn huwelijk met G. H. Grosse werden 2
kinderen geboren, welke beide gehuwd zijn.
Anna Maria Grosse, ged. te Jever  23 December 1779,
opgevoed ten huize van haar oom en tante Meteler-
kamp-Groeneveld, overl. te Breda 17 Februari 1868;
huwde te Groningen 22 December 1803 met Rudolf
vau Höevell tot Nijenhuis,  cavalerie officier, ged. te
Deventer 18 Februari 1771 en aldaar overl. 14 Aug.
1848. Hij  was zoon van Wolter  Herman  en Dina
Petronella Ribbers en werd na zijn ontslag uit den
militairen dienst Rijks-Ontvanger  en Burgemeester
van Deventer.

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.
Hans Christo#  Grosse, ged. te Jever  9 Januari 1782,
overl. te Eutin in Holstein  kort na zijn huwelijk met
Anna Eriederika  Henriëtte Winckelmann, uit welk
huwelijk 1 kind, jong overleden. Volgens testament
van 18 Februari 1804 behield zijne weduwe levens-
lang het vruchtgebruik.  Zij  hertrouwde met den
Ober-Inspector Meyer die te Schwelbeck  is overleden.

Als weduwe met kinderen uit haar tweede huwelgk
vorderde zij scheiding en verdeeling van goederen
tegen de rechthebbenden op de nalatenschap van
haren eersten man.

(Afdruk der dagvaarding komt voor in het Handels-
blad van Amsterdam van 12 Nov. 1866. Alle recht-
hebbenden worden daarin genoemd. Het aan elk
hunner toebedeelde, moet, onder bezwaar van vrucht-
gebruik, in de Bremerbank zijn belegd, zoodat bij haar
overlijden weinige jaren later, elk zijn aandeel dáár
kon opvragen).

Ede. KUYCK.

Gunning. J. B. Rietstap vermeldt in het Armorial
Genéral  een wapen der familie Gunnifzg (Amsterdam).
Welke kunnen de bronnen zijn voor de vermelding van
dit wapen, dat in de familie Gunl/D,g  onbekend  i s?

Ooer~een. Jhr. J. VAN REIGERSB~~RG  VE R S L U Y S.

Gyginck. Wie waren de voorouders van Jr. Johan
Gyginck,  burgemeester van Doesburg, gehuwd met Erm-
gard van Rouwenoort ?

U. S. A. WILLIAM J. HOFFMAÏL

l-lelderman-Cramer. (XLVI, 349,382). Als aanvulling
op het reeds medegedeelde moge dieneu dat de in kol.
382 van den vorigen jaargang onder 1 vermelde J a n
Wallem Helderman op 30 April 1730 te Holten werd
gedoopt als z. v. Derk Helderman, custos. De naam der
moeder is niet vermeld; dezen leeren  we kennen uit de
huwel[jksproclamatiën  : 3 Juli 1729 te Holten onder-
trouwd Derk Helderman, custos, j.m., zoon van Willem
Helderman, in zijn leven custos te Laeren met Aeltien
Janzen, wedo wijlen Jannes  Fronten, Custos alhier.

Zwolle. A. HAOA.
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Holland-Bermuts. Jnn Holland (zich later noemende
Nijman Holland) huwde omstreeks 1779 Charlotte Hen-
riette Bermuts,  uit welk huwelijk in 1780 een zoon
Lodewijk, in 1786een  dochter Charlotte Maria Luthersch
gedoopt werden te Amsterdam. De ouders overleden
verm. kort voor 1808. Meerdere gegevens van dit echt-
paar gezocht. Waar komt de familie B e r m u t s  v o o r
(Emmerik 2) ‘? Wat waren hun wapens ?

A4. J. C. v. H.
Hopman. (XLVI, 248). Uit de fichescollectie van het

. Landsarchief te Batavia blijkt :
1.

2.

3.

4.

Albert  H.  X Mariu Hop”man  ; hun dr. %aria  ged.
Holl. Kerk Bat” 21 Oct. 1674, gett. Cornelis Speel-
man, Pieter Pauw, mej. Sara wan Hooru,  mej. Beatrix
van Luchtenburgh. (Snra mw H. was Sara Poels  hv.
Pieter van Hoorn, B. v. T. P.).
Carel Laurens, Ass. Cie,  begr. Holl. K. Bat” 19 Mei
1769, uit huis boekhr  Jacob van Dorssen  N. 0. Z.
Tijgersgracht.
*Jan H. burger te A’dam is ald. 2 Oct. 1661 get. bij
test. Gerrit van Anholt  nats Cornelis Hoogeboom.
Margareta H., get. doop kind Wolphers Bat. 8 Mei
1691.

Welt. B. v. T. P.
Lannoy (de)- de Neufville. Wie kan en wil zoo

goed zijn in het volgende de ontbrekende data en
plaatsnamen in te vullen, beneven  de namen der ouders
van de beide heeren  de Lannoy?

Christina de Neufuille, David’s  en Christina Sara de
Clercq’s dochter, geb. 26/6 1736, + . . ., tr. lO/ll 1766
Jean de Lunnoy,  geb. . . .) t . . .;

Cathariua  de Neufvible, Leenaert Jan’s en Agneta de
Wolffs dochter, geb. . . ., t . . ., tr. . . . Jan de Lannoy,
geb. . . ., -i_--; , ;. -~~ _ _.. ~. .~

Hilversum. Mr. D. M. DE N E U F V I L L E .

Maire. (XV, 190). Jan M. is 27 Feb. 1718 bij plaats-
vervanging get. doop kleindochter Joh” Cornelia M.

Qosewinus M. in begin 18e eeuw opperhoofd te Palia-
catta, zijn erfgen.  opgeroepen door Weeskamer Amster-
dam in Jav. Cour. 1838 n” 46. Hij heeft bij C l a s i n a
Reynnira  Dallens o. a.: 1. A n n a  Muria M., ged. Bat.
Holl. Kerk 20 Sept. 1716, gett. Joan Aouwer, Rogier
Bernards  in wiens plaats Maria Hanicq ;

2. Joh”. Cornelia M., ged. a. v. 27 Feb. 1718, gett.
Jacques Dallens in plaats van Jan Maire en S u s u n n a
Dallens.

3. Clasina Jacoba  M., ged. a. v. 23 Feb. 1719, gett.
Jacques Dallens en hv. Anthonia Ber-rrardina  Sas.

Qosew. M., geb. A’dam, is 24 Dec. 1737 doopgetuige
te Bata.  kind Legrand, en werd 7 Maart  1738 in de
Holl.  Kerk te Bat” begr.  in den kelder van Ewout
Verhagen, fabriecq (de zerk bleef bewaard)  N. 0. h o e k
n” 96, hij was toen opperkoopman, geëligeerd gouver-
neur en directeur der kust Coromandel  en hertrouwd
met Maria Wilhelmina Cambier. Met haar test. hij te
Negapatman 29 Dec. 1733; zijn kinderen zijn dan uit
het le huw. : Snna  Maria, Clasina Jacoba, Qosewina
J o h a n n a  en C o r n e l i a  Reyniera  en uit het 2” huw.
Boseu;ijn en Jan  Wil l em Maire .  Dit test. werd ter
Weeskamer Bat”. geëxhibeerd 12 Maart 1738.

Omtrent deze kinderen blijkt:
1. A n n a  M a r i a  M .  ged. a. v., X J. H. le Qrand;

zij laten te Bat”. 21 April 1736 en 24 Dec. 1737 kin-
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deren doopen  ; hij is dood 10 Nov. 1743, was zn. van
kap .  Jun Le Qrand te Ijat”.  en test .  met zijn vrouw
Ra t”  21  Nov .  1737  nota J.  van Visvliet;  zi j  hertr.
Hendrik Brule, die voor de kamer Zeeland naar Indië
kwam en in 1746 kap. mil. was. Zij test. met haar
de” man Bat. 26 Feb. 1746 note A. van Dinter.

2. Clasina Jacoba M., ged. a. v. ; zij maakt 24 April
1737 een besloten test. met haar man Galenus Mersen,
dan koopman en secunde te Masulipatnam, aldaar den-
zelfden  dag gesuperscribeerd; geëxhibeerd bij de Wees-
kamer  Bat”. 2 Juli 1849.

3. Joh”.  Gosewilzn  M., geb.  Negapa tnam,  onder t r .
Bat” 17 Aug. 1737, oud 16 j. en X ald. 1 Sept. 1737
Roeland Cau, van Zierikzee; hij t Bat” 30 Oct .  1739
als 1” Secra Hooge Ind. regeering en kap. pennisten  en
werd 1 Nov. 1739  begr. ald. Hall. Kerk; hun besloten
test. d.d. %7 Oct. 1739, superscriptie van nats J. van
Visvliet; zij hertr. M’. Bernard Jacob de la Faille, ord.
lid Raad Justitie te Bat”., en werd 6 Aug. 1746 in de
Holl. Kerk te Bat” begraven in deu kelder van Adriaan
de Man, N. 0. zijde no 77; zij woonde 0. Z. Tijgers-
gracht. Zij testeerden in hun tuinhuis aan den Molen-
vlietschen dijk (nats J. van Visvliet) lti Mei 1740; op
16 Aug. 1742 was zij te Bat” doopget. kind Boogaart.

4. Cornelia Regniera  M., gemalin van Mr. Librecht
Hooreman, raad extr. van N. I., werd 2 April 1764 in
Holl. Kerk Bat”  begr.  in kelder Justinus Vink N. 0. Z.
no 96; sterfhuis 0. Z. Tijgersgracht. Zij test. te Bat”.
19 Juni 1739 (hij was toen onderkoopman) voor notS.
J. van Visvliet. Zijn vader ll’outer  H. was a g e n t .

Weit. B. v. T. P.
Melchior-Admiraal. Gevraagd genealogische gege-

ens betreffende :
Adotf Melchior, blokken- en mastenmaker te Spaarn-

dam, geb. te . . . den . . . _C 1701, overl. te . . . den
. . ., geh .  t e  Spaa rndam 21  Jan .  1734  me t  Marilje
Freder ik&.  Admiraal ,  geb. te . . . den . . ., overl. te
. . . den . . . .

Uit dit huwelijk zijn geboren:
1. Marijte,  geb. Spaarndam 8 Juli 1736.
2. Jan, geb. Spaarndam 1 Januari 1739.
3. Agnietke, geb. Spaarndam 9 Septemker  1742.
4. Willem, geb. Spaarndam 10 Januari 1746.
Kent een van de leden het wapen van deze familie?
Amersfoort. F. J. H E R Y A N.

Nederveen.  Kort voor het midden der lgde eeuw
werden zeer fraaie miniatuurportretten vervaardigd door
een kunstenaar, die teekende  ,D. Nederveen”. Is d i t
misschien de Dirk Nederveen, die 30.10.1801 werd ge-
boren als zoon van Jacobus Nederceen  en Johanna de
Keyzer  ?

Weet iemand biographische bijzonderheden omtrent
dezen kunstenaar?

Wassenaar. íI. STARING.

Nieuwenkamp-Meulenbroek. Gevraagd het voor-
geslacht, teven doop van Cornelis Nieuwenkamp, ge-
boortig van Amsterdam,
kleine borgerschap”

die 19 Juni 1766 kocht ,de
van Zwolle (f 36.-),  toenmaals

wonende in de Camperstraet. Hij tr. Zwolle 14 Apr.
d. a. v. Gesina Meulenbroek wed. Jan Doorn. Gevraagd:
zijn beroep of betrekking; haar ouders, doop- en overl.-
datum; waar en wanneer hij overleed.

Den Briel. NIEUWENKAMP.
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Plaete. Gaarne ontving ik gegevens betreffende het
Deventersche geslacht van dien naam, waartoe o. a.
behoorde Albert Plnete, die als weduwn. van Marga-
retha Groodtuxjck  op 24 Juni 1666 aldaar ondertrouwde
met Lisebeth ean Apeldorn, weduwe van den secretaris
van Gedeputeerden der Graafscha.p  Zutphen P a u l u s
Seis,  doch reeds vóór de voltrekking van het huwelijk
op 12 Aug. d. a. v. overleed. Zeer waarschijnlijk be-
hoorde tot dezelfde familie Albert Plnete of Plaate ,
wiens zoon Jan in 1740 te Curaçao huwde met An,na
Aletta Veeris.

Driebergen. V ALCK L U C A S S E N.

Quackelsteyn.  Franchois Q. te ‘s-Gravenhage, gehuwd
met Elisabeth de Ruyt, dochter van Lambert de R. X
Margrieta van Groenewegen, en weduwe vau Pieter
Kitsenburg (overleden  17 April 1667). Uit dit huwelijk:
a.

b.
c.

Margriet ‘Q., op 3 Januari 1694 te ‘s-Gravenhage ge-
huwd met Jurriaan van rees;
Carel  Quackelsteyn ;
Elisabeth  Q., wonende te ‘s-Gravenhage op 21 Januari
1703, aldaar in de Hoogduitsche kerk gehuwd met
Pieter Straatman, wonende te Gouda, j.m., gedoopt
12 Maart 1677 te Breda, 7 November 1701 te Gouda
geadm., komende van Breda, zoon van Benjamin
S. X Anna van Diepenbeeck.  Kinderen uit dit huwelijk
bekend.

Wie vult dit aan? Bestaat er een genealogie Quackel-n
steyn I

Enschede. STRAATMAN .

Schilling (von). (XxX11,318,  319 enXXXII1,  6~, 94).
Uit het testamentenregister van Malakka blijkt, dat Johan
Arnold Diderich von S. in 1765 voor de kamer Rotter-
dam der O.I. C. met het schip Blijdorp  als sergeant op
f 20 ‘Sm.  naar Indië ging. Hij X Hedlcig E l i s a b e t h
Hnnsen, dr. van den vaandrig mil. Hendrik H. en Mnr-
garetha Dusscher, die dood was op ,19 Mei 1779.

Hij test. te Malakka op dien dag en -j=  vó6r  28 Nov.
1780, nal. 2 onmondige zoons:

1. Pieter Gerard en 2. Hendrik Arnold von S.
W e l t .  B. v. T. P.

Schuil. Gezocht de voorouders en mogelijk kwartieren
van Jan Schuil,  schepen van Tiel (huwt? M a r i a  Yer-
steegh), wiens dochter Phinenna S. huwt Lambert  cnn

EckV  568’-1624).
. . . WILLIAM J. HOFFMAK

Schuyll. Voorouders gezocht van Ds. Everard Schuyll,
Predikant te Berlicum en gehuwd met Maria  Roe fs ,
die in het midden van de XVIIe eeuw leefden. Volgens
N. L. 1923, k. 260 had bij een broeder Florentius Schuyll
1619-1667 sohepen van den Bosch, later Prof. te Leiden
en daar deze een zoon was van Eoerardus S c h u y l l ,
predikant te den Bosch, was dit dan ook de vader van
den eerstgenoemden Everard S.

Door overeenkomst van wapen (N. L. 19’63, k. 260)
behoorde hij dus wel tot de familie van Herman  Schuyll,
schepen van Leiden 1672 en de volgende Delftenaren
(N.L. 1911 p 268;  1913 p 203; 1916 p 2 8 4 - 6 ) :

1. Wijnant  Hermanss. S. 1682-1623  Ds. te Scheve-
ningen, h. Cornelia Sloop. Zoon:

11. Dirk Schuytl,  Corrector Gymnasium Den Haag, h,
Cornelia ‘s Gravezande en diens nakomelingen, die echter

11s voorouders voor Ds. Eoerard niet meer in aanmerking
zomen.

U. S. A. WILLIAM  J. HOFFMAK

Sprang (van). (Vervolg XLVI, 288). Arnoldua van S.,
van Vlissingen, kwam 1739 als sergeant op f 20 ‘Sm.
net schip Knapenburg van de kamer Zeeland naar Indië;
was 1761 kap. mil. op Ceylon en X Cornelia Schokman;,
zij test. Colombo 26 Juli 1761. Hun zn. is Julius wan S.

Welt. B. v. T. P.

Sweeres-de Vries-Saaf. Jan Pieters de Vries Sweeres,
yeb. Medemblik 23.1.1767 (zoon van Pieter Sweeres ep
Annetje  Qerrits de Vries) X Maartje Cornelis Wiering.

Hun zoon Cornelis  Sweeres, geb. Medemblik 28.11.1784,
huwt te Medemblik. . 1809 Neeltjc  Saaf.

Genealogische gegevens gevraagd betreffende boven-
genoemde geslachten.

B. o. 2. J. H. B.

Udents. Gezocht de kwartieren van Anthony Udents,
secretaris van Tiel, geh. met HeduGg  van der S t e e g ,
wier dochter Margaretha Uden(t)s  huwt met Jan van
Eek (1601-1660).

V. S.A. WILLIAM  J. HOFFMAC

Witt (de)-van Dorp. Gezocht data en verdere bi-
zonderheden betreffende Jcr.n de Witt, zn. van Jeronimus
de W. (Amsterdam) en Maria Baelde, geh. met Morza
van Dorp, dr. van Pieter van Dorp (Leiden) en Catha,rina
Hoogermos.

U. S. A. WILLIAM  J. HOFFMAC

Zuylen  van Nyevelt (van). Hoe sluiten de volgende
vaar auylen’s  aan bij de stamreeks,  zooals die in het
Ned. Adelsboek voorkomt ?

Amelis van 2. v. N., die bij Anna Schade een na-
tuurlijke dochter Henrica had, die Mr. Willem Schade
huwt. Zij st. 1693.

Jan van 2. 1:. N., die een natuurlijke dochter O d e
had, die Steven Buytendijk huwde. Zij leefden eind
XVIe  eeuw. ~_

U. S. A:- WILLIAM  J. HOFFMAñ.

Onbekend wapen. Aan welke familie behoort het
volgende wapen: In zilver(?) twee met den rug naar
elkaar gewende leeuwen (met ineengevlochten staarten).
Het schildhoofd beladen met drie merletten.  Helmteeken :
een merlet.  Kleuren mij onbekend.

Tenlo. J AN VERZIJL.

INHOUD 1929, No. 1.
Bestuursberichren. - De oorsprong van den Hollandschen  Tuin,

door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. @Iet een plaat). -
Het geslacht Thomassen & Thuessink; door Dr. E. J. Th. & Th.
van der Hoop. - Boekaankondiging: Alb. Oltmans. Het archief vsn
de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Wageningen; R. F.
von Frank zu Döferina. Alt Oesterreiohisohes Adels-Lexicon.  - Korte
mededeelingen: Indisahe gemeentewapens. - Vragen en antwoorden:
Anslo; Baak; Baas; Bakker-Blens-Catwoud: Berckel  (van)-Toelinck;
Buye van Woeringeni Canters-vanBeugen;  DÓuglas;  Faber;Geertsema i
Graaf? (van de); Grosse-Groeneveld; Gunning; Gyginck; Helderman-
Cramer; Holland-Bermuts; Hopman; Lannoy (de).de Neufville; Maire:
Melobior-Admiraal; Nederveen; Nieuwenkamp-Meulenbroek; Plaete;
Quaokelsteyn  ; Schilling (von); Schuil; Sohuyll; Sprang (van); Yweeres-
de Vries-Saaf; Udents; Witt (de)-van Dorp; Zuylen van Nijevelt
(van). - Onbekend wapen.

DR ,Ned. Boek- eri Stsendrukkerij  , voorh. ‘H. TA.  SMTTS.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederlandsche Leeuw”,
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Dit blad vereahijnt  maandelijks en wordt aan de /
leden  PBO het Geooocsahap gratis  toogeeoodeo.

Bijdrqen  en correspondentie, bestemd voor het
i

Maandblad, soomede opgaven van adreaveraodering  )
~elieoementeriohteotocdenredacteurDr.Ta.R.
VALCK LUOAPSEN,  hu&  Bpawemheide,  Driebergen.

De jaarlijksohe  oontributie voor het Ildmaaterhap
bedraagt f 10.- en voor de leden  te’s Gravenhage, :
die de wekelijksohe  portefeuille ontvsngeqf  15.-.
Voor niet  leden is  het  Maeodblad verkrijgbaar
tegen een abonnementspr~js  van f IO.-per jaargang. I
Postrekening  van den penningmeester No. 20910. j

x___ . __~x,

Correspondentie  betreffende het  Geoootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten  tot den 8 eo r e t a r i B Dr. 1. J. TEOMANEN
h THWWSINK  VAN me. KO O P, Bweehckslr. 60,  ‘s @ra-
venrage, en die betreffende de Bibliotheek en de
wekeli jksohe portefaoille, zoomede  aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot deo bi blio t heoa  rie, Blnjenburg  5, ‘s-Gravenhage.

D e  Bibliotheek eo d e  Ioliohtinpeodienst,  ge.
vestigd  BEe+mburg  5, ‘s&avenhage, zijn voorde leden
g e o p e n d  iederen  M a a n d a g  ven Yf-12 en van 2-
5 uur.

--~- - 4

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

~~_.. ~~__.~.--. ~.--~. ~- ~~~~~.
xo. 2 . XLV 11” Jt=sarpinp. Februari 1929.
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IN MEjkIORIAM
~Kolonel  J. D. WAGNER;

Eerelid en Oud*Voorzitter van het Genootschap.
-cc--

De 26sto  Januari 1929 is voor ons Genootschap
een  dag  van  rouw geworden .  Op  d ien  da tum
werd een ouzer meest verdiensteli jke leden uit
ons midden weggeroepen, een man die reeds aan
de wieg van ons Genootschap had gestaan, die
het d3or  de jaren heen steeds trouw was gebleven,
het gedurende een tweetal perioden en onder vaak
moeilijke omstandigheden als Voorzitter had geleid
en aan wien dan ook het Eerelidmaatschap  van
,de Nederlandsche Leeuw” als een welverdiend
huldeblijk was ten deel gevallen.

In den Heer J. D. Wagner, die als gep. Kolonel
en oud-Commandant van het Corps Rijdende Ar-
tillerie een eervollen militairen loopbaan achter
den rug had, is een vriend van ons gescheiden,
wiens nagedachtenis in do kringen der beoe-
f e n a a r s  qier geslacht- tm wapenkunde in hooge
eere  gehouden zal worden, omdat hem juist die

kwaliteiten sierden, die de kenmerken zijn van
den genealoog en heraldicus par excullonce  : kunde,
scherpzinnigheid, eerli jkheid en nauwgezetheid.

Zijne werkzaamheid op ons gebied heeft zich
uitgestrekt over een tijdvak van ruim een halve
eeuw en hierdoor is het hem gegeven geworden
den ganschen opbloei van de door ons beoefende
hulpwetenschappen te beleven en door zijn voor-
beeld te helpen verwezenlgken.  Want  van  den
Kolonel Wagner kan worden getuigd, dat nimmer
iets uit zijn pen gevloeid is, dat hij niet ten volle
kon verantwoorden. Wanneer men de genealogische
periodieken doorleest, die in den loop der laatste
vijftig ja ren  ho t  l i ch t  zagen ,  dan  za l  men  e r
gerege ld  de  v ruch ten  on twaren  van  Wagner’s
werkzamen en intelligenten geest en steeds zal
daarbij de bondigheid en nauwkeurigheid zijner
mededeelingen  opvallen.



Van hem kan met recht worden gezegd, dat
hij gewerkt heeft zoolaug het dag was. Degenen,
die hem van meer nabij gekend hebben, weten
hoo h i j  - vooral na zijne pensionnoering - al
zijn tijd en krachten in dienst gesteld heeft van
de wetenschappen, waaraan hij zijn hart verpand
had .  Zoowel  he t  Algemeen Rijksarchief  als de
Kouinklijke  Bibliotheek te ‘s-Gravenhage telden
hem onder hunne meest getrouwe bezoekers Wagner
beschikte over eene  groote belezenheid op het
terrein zijner studiën en over een buitengewoon
sterk geheugen. Daarbij had hij de goede gewoonte
om de door hem geraadpleegde bronnen zooveel
mogelijk, te excerpeeren en waar noodig van in-
dices te voorzien, met het gevolg dat wie zich
met een vraag tot  hem wendde, steeds verrast
was door de snelheid en het gemak, waarmede
hij de meest uiteenloopende  bronnen wist te be-
nutten. Zoo was hij in den loop der jaren in het
bezit gekomen van eene uitgebreide verzameling
dossiers met een rijken schat van op oordeelkundige
wijze verzamelde gegevens.

Ziju belangstelling was van jongsaf  uitgegaan
naar het geslacht van Zuylen, waaraan hij van
moederszijde  verwant was, en van lieverlede had
zij zich uitgestrekt tot de meeste oude geslachten
van ons land en het door zoovele banden des
bloeds daarmede  verbonden Duitsche grensgebied.
Zijn dossier Zuylen mag zeker wel het volledigste
genoemd worden, dat over deze aanzienlijke fa-
milie ooit  werd bijeengebracht en het valt  te
betreuren, dat  het  hem nimmer gegeven werd
eene  familie-geschiedenis der Zuylen’s in druk te
doen verschijnen. Maar Wagner was ondanks zijne
vele voortreffelijke eigenschappen geen stilist en
dit heeft er hem helaas vaak van weerhouden be-
langrijke mededealingen en conclusiën, welke op
zijn uitgebreid aanteekeningen-materiaal waren go-
fundeerd,  voor publica,tie  gereed te maken.

K o l o n e l  W a g n e r  - of ,de Kolone l”  zooa ls
hij  in onzen kring kortweg genoemd placht te
worden - was ook op onze maandelijksche bijeen-
komsten een zeer geziene figuur. Van een levendig
temperament, snedig, pittig en impulsief, wist hij
door zijn enthousiasme, dat zelfs jongeren hem
moesten benijden, een geheel gezelschap a. h. w.

t e  e lec t r i see ren  en  met  zijne geest,ige en origi-
neele uitvallen eene vroolijke stemming om zich
heen te scheppen.

Hoe kon hij ook in vuur geraken, wanneer men
hem een interessant gegeven verstrekte dat  h(j
niet kende of wanneer hij zelf een nieuwe vondst
ter tafel  bracht!  En degenen  die wel eens met
de keerzijde  van zijne Impulsieve - en daardoor wel
eenigszins onberekenbare - natuur kennis maakten,
wisten toch dat de Kolonel ouder een vaak bruusk
optreden een zeer gevoelig gemoed verborg en
een coeur d’or bezat, waarvan zoo menige vriende-
lijke attentie, in stilte bewezen, getuigenis aflegde.

Toen is, nu ruim drie jaren geleden, de ongesteld-
heid over hem gekomen, die dezen werkzamen en
levenskrachtigen man de zwaarste beproeving heeft
opgelegd die hem kon treffen en waardoor hij niet
alleen aan de samenleving vrijwel onttrokken werd,
maar zich ook in den voor hem zoo tragischen
toestand verplaatst  zag niet  meer tot  ernstig
werken in staat te zijn:  En thans heeft de dood
zich over hem ontfermd en hem, na een ziekbed
van enkele weken, uit zijn moreel lijden verlost.

K o l o n e l  \Vagner  is met hart en ziel militair
geweest en zonder twijfel zal zijn nage>dachtenis
bij zijne vroegere wapenbroeders nog lang in eere
blijven, maar, zooals onze Voorzitter het aan de
geopende groeve zoo juist gezegd heeft, de her-
innering aan zijne verdiensten op genealogisch en
heraldisch terrein zal hem het langst overleven.
Want de kostbare schat van aanteekeningen,  die
hij in zijn lang leven naarstiglijk had bijeengegaard,
is - dank zij eene schikking die de Kolonel reeds
bij zijn leven getroffen had - thans als Collectie-
Wagnerin het blijvend bezit van ons Genootschap
overgegaan.

Moge zij zeer velen tot nut strekken en op die
wijze tot in een verre toekomst de herinnering
levendig houden aan den man, die uit  hoofde
van zoo veelzijdige verdiensten tegenover ons
Genootschap aanspraak heeft op onze blijvende
erkentelijkheid.

Requiescat in pace.

VATKIK  LUCASSEN.



Johann  C o n r a d  Wag-
ner, geb. Leuael  (Ober Hessen)
10 N o v .  172Y.  lultenant i n
Hessiwhen  doemt, overl. Am-
srerd.tm in 1812  ( z o o n  v a n
Johann Peter-  en Elisa-
bet,h  Bam bey), tr. 24 Oct.
1 7 6 2  Sophia H e l e n a
C h a r l o t t e  Reiber, g e b .

Kwartierstaat van Jan Dirk Wagner *).

D r .  B e r n a r d u s  Al-
b e r s ,  g e b . ‘i’wello,  h .  ‘ t
Holthuis  19 Dec. 1737, srads
med. doctor te Deventer,
overl. aldaar 1U  April 1780
( z o o n  v a n  J o h a n  Coen-
raad- e n  J o h a n n a  v a n
de r  Souw),  t r .  D e v e n t e r
19 D e c .  1766 E l i s a b e t h

Wruel i n 1740, overl. Am- u J aoo b so n, ged. [jeventer
sterdam  1 8 Febr. 1811  (doch- lb April 174Y, overl. aldaar
ter  van Johann  Jacob-, T Febr. Iï97 (dochter  van
chiruraijn-majoor  i n  Pruisi- G e r h a r d  W i l l e m - ,  J . U .

scheo  dienst, en N. N.) D r .  e n  gemeensrrmn te I)e-
veuter, e n  S a r a  Hen-

r i e t t a  J o r d e n s ) .
---I

i
F r e d e r i k  H e n -

d r i k  W a g n e r ,
geh. Ooster hout 4 Nov.
1769, kolonel uomman-
dant)  van het Fransche

infanterie-regiment
No. 325, over]. W.i-
tebwk 47 Maart.  1813,
t,r. Velthuizen (Bent-
h e i m )  3  Febr. 1801
B e r n a r d i n a  Al-
b er s , geh. Deventer
5  Nov.  iï80, ove r l .
‘a-Gravenhage  4  ;lan.

18.53.

I
.Tohannes  Coen-

r a a d  W a g n e r ,
geh. Arnhem 26 Dec.
180  1, p e p .  genaraal-
majoor der artillerie,
overl. Utrecht 3 Sept.

1866.

M a u r i t z  d e  Hruyn,
ged. Sijmegen 24 Febr. 1 ï43,
h e e r  vau Hulyen, L i e n d e n
e n  d e  M~I’Yu~I,  ontvanger-
generaal der middelen over
het district des Nljmregschrn
Cunplo,rs,  overl. Nljmepen
IY J u l i  1831  (zwn v a n
M a u r i t s - , gemeensman  t e
Ntjmeuen,enHelena  Ver -
maxr),  tr. Haarlem 31 Mei
1773  Hester J o h a n n a
Hoogaard,  geb .  Haarlem
1 7  Sapt,.  17.7  1, oveti. aldiiar
4 Dec. 1831  ( d o c h t e r  v a n
J a n  A d r i a a n -  e n  A l e t t a

Be u II s).

Budolf  F l o r e n t i u s
v a n  d e r  N i e p o o r t ,  g e b .
‘Y-Hertogenbosch 1 8  D e c .
Iï-l3, oi~prrkoopman  e n  pe-
zayhebher  o p  Java’s  N  0.
kusr, schepen van ‘s-Herrn-
genbosch, ove r l .  a ldaa r  11
Maart 1806 (zoon van A 1 ex -
a n d e r  Lion- e n  Catha-
r i n a  v a n  W o e r k o m ) ,  t r .
Soerabaia 3  Dec.  lïit~ De-
b o r a  J o h a n n a  Gobius,
geb.  U t r e c h t  10 Oct,.  1746,
overl. Naarden 13 Juni 1839
(dochter  van Rlr J a c o b u s -
e n  A n g e l a  A d r i a n a  v a n

Loon) .

I
M a u r i t z d e  B r u y n ,
geh. Nijmegen 11  Aug.
1777, heer van Hulsen,
Lieoden en de Marsch,
l id  Prov.  Sraten v a n
Gelderland,orerl.Arn-
hem Y Juli 1841, tr.

‘s-Hertogenbosch
9Oct.  1804  A n g e l a
A l e x a n d r a  v a n
d e r  N i e p o o r t  *),
geh. 8oerahai:ì 1 April
1 ï74, overl. Nijmegen
30 Mei 1814, weduwe
van 1) a v i d Jo an

v a n  d e r  B u r g h .

1
D e b o r a  J o h a n n a

d e  B r u y n .
geh.  Nijmeeen 2 Juli
1 8 0 9 ,  over]. Hees 2

Maart 1908.

Tr. Nijmegen 14 Juni 1839

I
J a n  D i r k  W a g n e r ,

geb. ‘s-Hertogenbosch 28 Juli 1851, ongehuwd overl.
‘s-Gravenhage 26 .Tsnuari  1929. pep. kolonel der ar-
tillerie, eerelid en oud-voorzitter van het Genealogisch-
Heraldrsch Genootschap ,,de Nederlandsche Leenw”.

1) Dsze kwartierstaat is in hoofdzaak samengesteld uit ge-
gevens, die wij indertijd van kolonel Wagner zelf ontvingen.
De afbeelding van het wapen is vervaardigd naar een ge-
kleurde teekening van de hand van Wagner’a  vliend Jhr.
J. L. Storm van ‘r+GraveRande,  in het bezit  van het Ge-
nootschap. De kleuren en metalen zijn: veld-goud, boom-
sinopel, sterren-zilver, dekkleeden-goud en sinopel.

V.L.

9) Zij was eene zuster van Clementia  ra% dnz  Niepoort, getr.
m e t  Coenraad  Jan b a r o n  v a n  Zuylen  van Nievelt, I~ec?r  v a n
Gliuthorst en den Brialler. uit welk huwelijk 10 kinderen
geboren werden W.O. Adriana Margaretha  barones dan Zuylen
van Nievelt,  die met halen vollen  neef Maurits J o h a n  d e
Bruyn huwde. ouderen broeder van kolonel Wagner’s  moeder.
Dit ter verklaring van zijne bijzondere belangstelling voor
het geslacht T,an Z~ylen
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BESTUURSBERICHTEN.

A. B. van der Vies. t
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden

op 9 Febr. j.l. v a n  d e n  h e e r  8. B .  van  de r  Vies ,
te Amsterdam, in wien het Genootschap in het algemeen
en het LMaandblad in het btjzonder  een zijner trouwste
vrienden verliest.

De heer van der Vies had zich eerst laat tot de be-
oefening der genealogie aaugetrokken gevoeld. In 1911
in onzen kring opgenomen, heett hij echter vanaf dat
oogenblik met een steeds klimmenden ijver en steeds
grooter  succes zijne krachten gewijd aan dit voor hem
nieuw arbeidsveld. Menige degelijke studie, zoowel iu
dit  Maandblad als in ,de Navordcher”,  l eg t  h ie rvan
getuigeuis af.  Maar niet  het minst heeft de belangu-
looze wijze,  waarop hij den vragers in ons Maandblad
steeds ter wille is geweest, hem in de annalen van
ons Genootschap een eervolle plaats verzekerd. Geen
vraag, betrekking hebbende op de stad zijner inwoniug,
die hij niet terstoud  onder handen nam en hij rustte
dan niet vóór hij haar zoo volledig mogelgk  had be-
antwoord. Op deze wijze heeft hij gedurende een reeks
van jaren talloos velen aan zich verplicht, totdat een
sloopende kwaal zijn nijvere pen tot stilstand bracht.
De herinnering aan dezen vriendelijken, bescheiden en
hulpvaardigen  man, op wien nimmer vergeefs een be-
roep gedaan werd, zal door allen, die met hem in aan-
raking kwamen, ongetwijfeld met groote sympathie

worden bewaard.
Aan de groeve heeft ons medelid W. Croockewit W.

A.zn, te Amersfoort, de gevoelens van waardeering en
erkentelijkheid van bestuur en leden van ons Genoot-
schap voor al  hetgeen van der Vies op ons gebied
heelt gepraesteerd,  op hartelijk’e  wijze vertolkt.

Hij ruste in vrede!
/

De omslag van ons Maandblad.

Reeds sede r t  geruimen  t i jd  word t  in  breeden  k r i n g
de wensohelijkheid gevoeld, dat meer publiciteit worde
gegeven aan de naamsveranderingen, welke zoowel hier
te lande  als in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curavao
worden verzocht en verkregen. Wel plegen onder de
-Gerechtelijke  Aankondigingen” in de Nederlandsche
Staatscourant de hier en in de Overzeesche Gewesten
gedane verzoeken om naamsverandering te worden
openbaar gemaakt, doch deze publiciteit kan voor eene
zoo belangrijke aangelegenheid, als waar het hier om gaat,
niet voldoeude worden geacht, en daarenboven worden
de toegestane naamsveranderingen nimmer gepubliceerd!
hetgeen niet alleen voor het heden, maar veel meer nog
met het oog op de toekomst dringend gewenscht mag
heeten.

Het Bestuur heeft om die redenen overwogen, wat
kan worden gedaan om in deze leemte te voorzien,
Het eenvoudigste ware om onder de rubriek ,,Eorte
Mededeelingen” in ons Maandblad eenige plaats in te
ruimen voor mededeelingen betreffende naamsverande-
ringen. Hieraan bleken echter bezwaren te zijn verbonden
en bovendien werd dit minder doelmatig geacht, aan-
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tezien  het wenschelijk is, dat alle mededeelingen be-
reffende naamsveranderingen bijeen kuunen  worden
gebracht,  waardoor die ook later gemakkelijk ziju na
,e gaan en desgewenscht afzonderlijk kunuen  worden
geklapperd.  Op grond van deLe overwegingen werd be-
;loten ous Maandblad eenen omslag te geven, waarvan
jladzijde 3, en zoo noodig ook bladzijde 4, zou kunnch
worden  gewijd aan de naamsverandoriugen.

Toen in beginsel dit besluit was genomen, heeft het
bestuur  zich gewend tot de Ministers van Justitie en
Jan Kolouiëu om medewerking te dezer zake. Op de
neest welwillende wijze werd die medewerking toe-
gezegd en als gevolg daarvan worden ons thans doqr
ie t  Departemeut  v a n Koloniën geregeld toegezonden
opgaven der verzoeken om naamsverandering, ingediend
n de overzeesche gewesten, terwijl de Minister boven-
lien aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
indië en de Gouverneurs van Suriname en Curacjao
leett  gevraagd om geregelde toezending van afschriften
ler op bedoelde verzoeken genomen beschikkingen, ten
3inde die te onzer  kenuis te brengen, althans indien
laartegen  van die zijde geen bezwaar bestaat. Het Depar-  ’
;ement van Justitie doet ons van zijnen kant ter publi-
:atie toekomen afschriften der Koninklijke besluiten,
noudende toegestane naamsveranderingen, terwijl wij ,
voor de daa.rtoe  strekkende verzoeken zijn aangewezen
)p de Nederlandsche Staatscourant.

Maandelijks zullen nu deze mededeelingen betreffende
nattmhveranderingen  op den om’slag  van ons tijdschrift
worden gepubliceerd, waartoe voorloopig is besloten voor
een jaar, daar het zal moeten blijken, of de belangstelling
voor deze rubriek evenredig is aan de kosten daarvan,
en voor welker  dekking zal moeten worden zorggedragen
buiten bezwaar van de voor ons Naandblad beschikbare
gelden.

Tot lid zijn benoemd:

R. F. P. L)E BEAUFORT  . . . . . . Huis ter Heide.
,,Schaapekooi”,  Rembrandtlaan.

Mr. J. B RUNT . . . . . . . . . ‘s-Graoezamie.
L. H ENDRIKS . . . . . . MegAelen,  gem. Qrndringen.
W. C. VAK KETEL . . . . . . . . Apc3doorn.

‘uan Heuttlaan  21.
D. baron MACKAY  . . . . . . . . h~atel dum.

Mànervalaan  7.
P. N. Rum  . . . . . . . . . . dnzersfoort.

Bergstraat 14.
Mej. S. P. W. SCECEIDIUS  . . . . . ‘8-CSr.(l.lie12hu,~e.

van Beuningenstraat  63.
H. N. baron SGHIMMELPENNINCB  VAN D E R

O YE . . . . . . . . . . . . Was.rennor.
Huize Duinrand.

L. THURKOW . . . . . . . . . . Sch?vpninqen.
Badhuisweg 23.

Prof. Dr. C. C. UHLENBECK  . . . . N~jm~grn,.
Bergendalsche weg 251.

Jhr. Mr. W. E. VAN WEEDE JòuztensparLausanne.(Zw.)

Adreswijzigingen.
B. J. VAN E OK . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Stadhouderslaan 16.
J .  C .  V A N  HARENCAESPEL  . . . . B a n d o e n g  ( J a v a ) .

Poet Restant.
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Jhr.  J .  (3. V A N  LENNEP  . ‘s-aratjela&  (verbetering).
Huire  Hilvwbeek.

H. GAN SOF,TEEZMEER Vos . . . . . Hdvwwm.
Albertw  Perkstraat  20.

Mr. l?. W. R. WTTEWAAM  , . . . Deueutev-.

Het geslacht  Thomassen à Thuessink,
door Dr. E. J. TH. à TH. TAN »RIL HOOP.

(Vervolg van KLVII, 21.1

Naar ons medelid Mr. A. Haga mij (na de verschijning
van mijn voorgaand artikel) welwillend mededeelde kan
het register, waaruit de aan het slot door mij gegeven
vermelding is getrokken, geen betrekking hebben gehad
op  de  ,Liberale  gifte” doch is het slechts te beschou-
wen als een lijst van ingezetenen met hunne kinderen,
dienstboden enz.

Uit de registers van den @Ier1  pening  blijkt nog het
volgende :

17d4-1763,  fol. i verso: ,,Den  17en December 1724
heefft Dominus  Smaltius  aangegeven, het versterff van
Rutger Tuissinck, bestaande in ruim een vi$de part
van  een  hofljen geleegen  aan het Bolwerck.”

Uit het Begraaf’regiater  van de Bovenkerk blijkt ioder-
daad, dat werd betaald:

Den 4 Januarius 1725 Rutger ‘l’essiuck 7-l4- (dus
10 klasse begraven).

IV. Tho»zc~~  ~‘~~J?J~uSSW~  ,de Jonge” ?l) geboren  o m -
streeks 1616; overleed vóbr zijn vader, trouwt 20 Nov.
1638 (na huwelijksvoorwaarden Zwolle 17 Oct. en onder-
t rouw 17  Oct.):  h@ertievL  ,VUQ  Swsbeeck, doch te r  van
Derck van Souubeeck  Hermansz., ,,in den golden Emmer”,
en van Geertien  Engberts (wed. Hendrik Jansen Molken-
boer) 2 2).

Hij is volgens zijn verklariug in 1664 omtrent 02 jaar
oud en 23 jaar landpander van Salland geweest,. Naar
aanleiding van het tweede huwelijk z!jns vaders ge-
raakte hij met dezen in onmin, en werd hij bij testa-
ment voor schepenen dd. 29 Mei 1660 geheel onterfd.
Later schijnt het geschil weer te zijn bijgelegd.  Vol-
gens het Esstmsch  Leenreg is te r  word t  h i j  2ti Apr i l
1659 beleend met de Lutticke Mathe onder Assendorp
bij Zwolle, terwijl  hij in dat register (1658-1676) op
fol.. 6 voorkomt als oom en voogd  van de onmondige
kinderen van wijlen  Engelbert Scheppingh.  Hij woonde
in ,het Witte Hert”,’ dat later vererfde in de families
Brouwer en Crans.

Uit zijn huwelijk  overleefde hem slechts éAn dochter:
1. CSesifza Thovrwsseva, ged. Zwolle 24 Mei 1640, sterft

vóór 7 Mei 1717: tr. te Zwolle 2 Augs. 1667, Jöhun
Brouwer, die sterft vóór 1665.  Hij was pander van Salland
en wetluwnaar  van Aaltje Rouse. Verder komt bij voor
als .bewaarder  van Mastenbroek”. Zijn weduwe werd 9
Augs. 1669 beleend met het Mollenland, een Esseosch goed
in n Juttiens Rythe” bij Zwolle. Uit dit huwelijk kin-
deren, o. a. de Burgemeester Gerhard Brouwer, en de
Predikant Derk (Theodorus) Brouwer.

‘1)  Volgens het lidmatenboek der S. H. kerk te Kampen hebben
zekere  Thomas Thomassen en TijGen  Hendriks  op 13 Juli 1644
attestatie van Leiden ingeleverd Er schijnt geen aanleiding dezen
Thomas met een lid van het hier behandelde geslacht te vereenzelvigen.

‘3) Vgl. van Doorninck blz. 505,

‘42

De verdere kinderen van Thomas Thomassen de Jonge
waren (voorzoovetil  bekend) :

2. Qeertruid Thomasser,,  ged. Zwolle 4 Nov. 1646,
jong overleden.

3. Der,yck Thomassen, ged. Zwolle 30 Mei 1647,
jong overleden.

4. Bee?slr&d Thovnussevz,  ged.  Zwolle 1 April  1649,
jong overleden.

6. Susnnne Thovnussen,  ged. Zwolle 22 Augs. löb0,
jong overleden.

6. Susanna  !lhovnassevl,  ged. Zwolle 12 Augs.  1661,
jong overleden.

IV6is. DaGd l’homwwz  ci 1 huessink,  ged. K a m p e n
21 Sept. 1655, sterft vermoedelijk te Vollenhove, tusschen
1689 en 1694. Trouwt te Vollenhove  (ond. 23 Maart) 21
April 1679: Elisabeth van der Winde (Wende), destijds
wonende te Vollenhove  en vandaar geboortig; dochter van
Evert van der Winde, hout en steenkooper te Vollenhove.
Zij was volgens een aaoteekening van haar zoon Evert
Jan de laatste van haar geslacht. Davids overlijden wordt
evenmin als dat zijuer vrouw, te Vollenhove gevonden;
h[j was student in de medicjnen  en  word t  genoemd
,medicinae doctor” te Vollenhove. Hij komt vervolgens
voor als nprOcureur”  9 s, en wanneer hij  dezelfde  is
a l s  D a v i d  Thomas(sen),  g e n o e m d  i n  h e t  lidmaten-
boek te Zwolle e4), schijnt  hij  veel heen en weer
te zijn getrokken, zooals uit  het volgende blijkt:  na,
met Kerstmis 1676 te Zwolle op belijdenis als lidmaat
te zijn aangenomen vertrok hij naar Hattem, vanwaar
19/s’2  September 1681 weer met at testat ie terug te
Zwolle om spoedi g naar Breda te reizen ; met Kersttijd
1682 weer te Zwolle,~ dan weer -naar- Breda en in De-
cember weer te Zwolle. De meest voor de hand liggende
verklaring hiervoor ist dat hij als mili tair  chirurgijn
zijn regiment, volgde naar verschillende garnizoenen,
terwijl zijn vrouw te Voltenhove woonachtig bleef.

Dat David Thuessink een ongedurig man was, blijkt
ook uit  de ,Anootatie van Brtiuken” (Rechterlijk ar-
chief van Vollenhove). waaiin  verschillende hem opge-
legde  bestraftiogen.  Blijkens deze acten was hij een
vechtersbaas en rumoermaker. Eenmaal sloeg hij zijn
vrouw tot bloeden5  toe:

1679 Mr. Croese verklaaght Mr. David Thuessink
d a t  hi,j h e m  o p  Dagh Pe t r i  door  instigat,ie van zi;jn
schoonvader  seer  qualijck  bejegent en met veel affron-
teuse en calomnineuse woorden bejegent hadde,  schel-
d e n d e  desselfs  v rouw uijt enz., . . . en hem voor 0~x1
noorman.  Dr. Thuessink en zijn schoonvader voor z i j n
gepleegde exacteo o p  voorletien  St. Pt4ter  gepleegt  e n
geclnert op vijf en twintig olden schilden.

1682. David Thuessink geclaert  over het slaan van
Albert Vos op 1 olden schilt. Reeds in 1679 vecht 119
ten huize van gemelden  Vos met zekeren Jan Smits.
1 6 8 3  s1aa.t David zijn vrouw, die ‘s nachts met haar
kind vlucht ten huize van A. ab Utrecht; straf: 26 gld.

1683 ,,pr. David Thuessink” vecht, met Jan Smits.
Dan is hij brutaal tegen den magistra.at, vecht hij met
zijn schoonvader, slaat, scheldt, trekt Mr. Jan Croesen
~_~_.._~__

1)) Als zoodanig  geadmitteard 2 Juli 1630 (van Doorninck blz. 701):
blijkens het. Boek van den Eed van Advocaten en Procureurs noemde
hij’ zich ,,David Tnessim-k”.

14) Dat dit inderdaad zoo is, is aannemelijk, daar hij telkens tuascheu
eenige  met attestatie inkomende militairen wordt vermeld. ,
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aan de haren achterover en slaat hem ,een b laeuw
oog en een dikke neus” (1685), enz. enz. Ook buiten
de stad maakt hij ruzie; ZOO t e  Blukzijl (lti%j  e n  OP
den weg naar de Cuijutier (1688)

‘Blijkens de  ge rech t s ro l  van  Vol lenhove  werd  in
Oct. 1688 de inbreng van Pater van Loo contra ,,pro-
curater” Tuyssing uytgesteld.

Omtrent zijn huwelijk vermelden wij de volgende
keten:  Huwelgksregister  van Vollenhove, den 23 Martij
lö7!,, David ‘l’heusing  van Campen, Elisabeth van der
Wijnde te I’olleuhove,  getr. ‘LI April. Blijkens acte van
21 Nov. 1698 uit het archief van Volleuhove, testa-
m e n t e n  e n  o v e r d r a c h t e n  (19-2-1666-14-1-1706)  was
Elisabeth van der Winde, huisvrouw van Dr. Petrus
Smits, de moeder van Tomas en Evert Jan Thuijsink,
haar voorkinderen verwekt door haar eerste man David
Thuijsink.  Blqkens  acte van 15 Mei 1702,  zelfde register
was de huisvrouw van Dr. P. Smits Lysbeth Everts
v a n  d e r  W i n d e .  In het r e g i s t e r :  Hootdgeld  en 6008
penning der gemeente Volleuhove leest men: Hoofd-
geld 1676, van der Winde vrouw dochter,  . . . 2-6;
5 0 0  penuiog  1676, Evert van der Winde , . . 4.

In het doopboek van Vollenhove komt geen van der
Winde als vader voor. De eenige Elisabeth geboren uit
een Evert, is Elisabeth Everts ged. Vollenhove 23-4-
1656, als dochter van Evert Willems:

Huwelijksregister  Vollunhove,  ondertrouw 10-6-1666
Evert Willem soon z5) van Willem Arieos, en GGsseltie
Jans,  wed. van Sal. Jacob Geerts, gehuwd 4-7-(16%).
In het register van lllomberschappen  en Aankleve van
dien (Rechterlijk archief Vollanhove), begonnen 4-ti-1686
to t  6-‘L- 16118  > l ees t  men  a l s  l aa t s t e  ac te , verkeer-
deli jk ingeschreven nà den klapper:  17-9-1697.  Er-
schenen Elisabeth van der Winden wed. van wijlen
pr. David Thyssink, ter oorzake haar voor de tweede
maal  in  eght soude  b e g e v e n  m e t  D r .  P e t r u s  Smit.
Voor schepen Joan Lemker en Dr. Jan Smit is op 9-6-1694
errcheoen Lisebet van der Winde, wed. wijlen David
Tuesinck, en leende van Jan Steven Prins 600 kar. gulden
op haar huis in de Bisschopstraat.

David Thuessink overleed dus vóór 9 Juoy 1694.
Zijn weduwe hertrouwde als gezegd rntit den advo-

caat Petrus Smits Johaosz. te Vollenhove: Testamenten,
overdrachten 14 2-1666  tot 14-6-lïOd,  Vol lenhove :

Ercchenen  Elisabeth van der Winde, huijsvrouw van
Dr. Petrus Smits,  ‘zi jnde in dese vermits de quaed-
willighegd  van haer  voorn. Ehemnn op expresse autho-
risatie van schepenen geassisteert met de secretaris
Johan  Coops.  en bekende oprecht en deugdelijk schuldigh
t e  wesen  a a n  d’E. Henricus  to r  Hurgh en  Jirn Bellert
als momboir over haer twee voorkinderen Tomas en
Evert  Jan Thuijsciok bij wijlen  Pr.  David Thuijssink

2%) Dat Evert Willemu  en Evert,  van der Winde identiek zullen zin:
blijkt uit de volgendeaotr.: Ordlnalenget,iohren Protocol deret,adVolItm.
hov*. henorlnrn den 25 Maar t  1661. Den  RO Maar t  1661  Scheenenen
en Raad,+n deeder stndt hebbende! op de reciproque olacllten  van Everl
Willem*  van der Wende ter eenre en Arrie Janqsen ter andere zijde
contnnti~us rijmde  ov(‘r ‘ t  set,ten v a n  sen paal nne arhtrren  en-de
Limi,jl&leijding omtl,ent  h - t  schn$rtien  vsn E v e r t  WIIIems  voorsz
de grond en questineie na,lcln  oyens .hiju genomen,  deoret-ren en er.
k e n n e n  v o o r  rroht dat Evert Willems mot het Netten van de pael
alda+r  Arrien Janssen n i e t  t e  ntie gecomen e n  no(.h  ce nae comp1
on dat, oveltinlckx  e n  Arrirn Jnns~en aldaer ‘het sette v a n  d e  pak
sal mont.en  Iijglen  en gedoogen. Compenserende de oosten tussoher
partijen om redenen.

n Egte geprocreert  de somma va8 een honderd car.
;l. spruijteude  van bewesen  vaderlijk goedt  volgens acte
Jan den 17 Sept. 1697, die dan mits dese en uijt oor-
;ake op heden mede 150  car. uit de cooppenn. van ‘t
malve hu+ bij  Jan Prins aangekofft door de mombren
n e d e  onttangen  zQn ten eenenmael  g e c a s s e e r t  eude
;eroyeert, en verbindende comparantinne  voor voors. 100
<Id. haer halve westersche huijs, staende in de Bisschop-
;traete  alhier, gelijk ‘t selve  voor tegenwoordigh  bij haer
3ewoont  wordt en vorders generalijk  alle haer andere
lebbende  en toecomende  goederen om daeraen voorn.
:apitael  als voorsz.  pupillen tot haar mondig jaren sullc
gijn  off anders getrouwt kost en schadeloos t’konaen
verhalen, 21 Nov. 1698.

Op 16-6-1703 compareerde voor schepenen Lemker  en
I‘ermaeth Lijsbeth Everts van der Winde, huijsvr. van
Dr. P. Smits.

Uit David’s huwelijk werden geboren:
1. Johanna Jacobu, ged. Vollenhove 4 Febr.  1680,

jong overleden.
2. Thomas  I?odefridus,  ged.  Vollenhove 4 Mei 1682,

jong overleden.
3. Et*ert Javz, ged.  Volleuhove 7 Oct.  1685,  jong

overleden.
4. Ecerl  Jan, volg t .

V. Evert Jan Thomassen & Thuessink, geb. te Vol-
lenhove  en ged. aldaar 18 Aug. 1689 (get. Joffr. Hen-
drina ter Borgh); st. te Zwolle en aldaar begraven in
de Michatjliskerk (no.  640)  16 Nov.  1757;  ondertr .
Hasse l t  2 Sept. en Zwolle 6 Sept. en tr. Zwolle 21
Sept. 1722  (beiden toen wonende te Zwolle) : Arnr,ldiwa
Alrida ,ran Benthem, geb. Hasselt, ged. ald. #22 Apr i l
1694 [als Arentoldiena Alida!);  st .  Zwolle,  en begr.
ald (in hetzelfde graf als haar echtg.) 27 Dec. 1762,
dochter van Joost van Benthem,  burgemeester van Has-
selt, en van Johanna (Anna) Haack 26).  dochter van den
advocaat Reinier  Haack en CatharioaSoIbagh,  en (volgens
aanteekening van E. J. Thuessink) te Groningen ver-
want aan de families Nyeveeu, Solbagh en Borgesius 2 7).

Hij was de eerste van zijn geslacht, die voor den
militairen stand werd opgeleid. Als cadet nam hij ver-
moedelijk reeds deel aan den strijd in Noord-Frankrgk
(Spaansche successie oorlog), als zoodanig  in 1705 op
16-jarigen  leeftijd opgenomen in de compagnie van zijn
reeds vermelden brhuwdoom, den Luit.-Kolonel Hoff.
Verschillende door hem zelf geschreven aanteekeningen
bevatten de hier vermelde levrnsbij.zooderheden.  Uit
zijn attestatie dd. 20 Dec. 1716 blqkt  voorts, dat hij
zich toen (komende van Kampen) metterwoon te Zwolle

28)  t+gr. Zwolle, Mi&. kerk 4 Jan. 1743.
$7) ,.Afkom&a  van een oude adeliike fa.milie  genaamd Maler,  waar-

van’ &- ook s&taris  te Campen  zijn geweest, älaook de Terlindens,
d i e  d e n  eersteen aan de Hasselaar T o o r n  h e b b e n  gelegt” (Aant.
van E. J. Thuessink).

Arnoldina van Benthem overleed te Hasselt 213.1751. Zg ~88 de
moei van Fred. Hendrik van Benthem. Ik vond tusschen dertukken
betrefiende hare nalatenschap een copie van ‘t testament waarin o.a.:

A a n  v r o u w  Arnoldina  Aleida van Ben,hem h u i s v r o u w  v a n  d e
H e e r  Mn.joor  Th~u*ink  legateer ik een capltale~  s o m m a  v a n  twe
duisend car. Rulden staande bij de vrouw Wed. Podt, welke wanrleer
ten t.ild  van mijn afsterven  leeds afgelost moge zijo, twe  duisent
gulden in geld in plaatx  van die.

En sari haar W.Ed.  dogter Anna Theusink een duimring  rondom
met diamanten en gout-getiet nog twee satine rokke  met  gouden
bloemen.
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vestigde. Van cadet was hij inmiddels bevorderd tot
adjunct-vendrig en (vóór het beleg van Quesnay) tot
cornet  2 s) Later vinden wij hem als kapitein eener  com-
pagnie te voet in dienst der landschap Drenthe; zijn
aanstell ing dd.  22 11.i Ltart 1727 is nog in het familie-
archief aanwezig : Ridderschap en Eigenerfden beuoemen

h e m  ov’er de compagnie van den vrijwill ig resignee-
renden majoor Lucas Ketel in ‘t regiment te voet van
den Kolonel van Echten tot Echten, later (1730) ge-
naamd het regt.
kreeg hij

,Oranje  Drenthe”. In 1785 (17 Juni)
,rang en titul  van Majoor”. Met goedvinden

van den landdag stond hij in 1738 zijn compagnie af
aan den Stadhouder Willem IV a”). Inmiddels had hij
zich in 1734 blijvend te Zwolle gevestigd, alwaar hij
10 Dec.  1751 het  kleinburgerschap  had  ve rkregen .
(Vgl. ook v. Doorninck en Nanninga  Uitterdijk  in de
,B!jdr.”  111, 312.)

Z i j n  echlgenoote  A. A. van Benthem  was in 1725
voor de hulit erfgename geworden vau de gebroeders
Theodorus en Bernardus  Hue te ,  to t  een  bedrag  van
ongeveer  80 000 gld. Jo). Voorts erfde zij van hare
zuster C:Ltharina Elsabe v. B. in 1750 het hu& Arnichem
aan de Vecht, ook genaamd ,,Het Spijker te Haarst”,
dat laatstgenoemde in 1769 door koop had verkregen.
Aruichem verertlìe  op den hierna te noemen Joost Peter
Thuessink en later op diens dochter ‘Mevrouw Tobias
(Vgl. het artikel over Arnichem door J. Geesink,  Versl.
en Meded. lYd6).

Evert Jan Th. en ziju echtgenoote  iieten zich in 1724
portretteeren ,door  den ouden schilder Koets”. Bij hun
overlijden woonden zij in de Koestraat te Zwolle, alwaar
ook hunne ongehuwde dochters bleven wonen. Uit hun
huwelijk sproten de volgende zeven kinderen :

1. An?ra C’ulharina,  geb. Zwolle 2ti, ged. ald. 27 Sept.
1723,  s t .  Zwolle,  begr.  ald. 25 Dec.  1782;  tr .  Zwolle
6 Oct. 1744: Christo#el  IVilkm Eelchout, geb. Zwolle,
ged. ald. 30 Maart 1710, st. Zwolle, begr. ald. 18 Nov.
1781; Secretaris van Zwolle, en commies van ‘s lands
magazijn aldaar, zoon van Dr. Roelof Eekhout  en van
Elisabeth Greven.

A. C. Thutissink erfde van haar ouders een huis in
de Bloemenrialstraat  ,,tussshen Dr. Feith en Erkelens”.
Zij was blijkens een eigenhandige aanteekgning  ,,opge-
bracht” door haar grootmoeder Anna Haack.

2. Elinabrth,  geb. 25 Nov. 1724,  st. ongeh 6 Juni 17Y9.
3. Joost  Peter (.Justus  Petrus), geb. 1 Febr. 1726, st.

22 weken oud ziinde.
4 C a t h a r i n a  Ëlsabe, geb. 24 Feb. 1727, st. ongeh.

10 Aug. 1812.

‘8) No. 543 Boek van aangif:e  van de <ÏOe penning 1707-1739.
li21 den 28 Juli heeft de cornet Teuss ink  beken t  gemaak t  da t

hij op  den Le dezer van  Xntthijs Comrn-rs heef t  aangekoft  het 11~1s
van  gex. Commers  sta*nde in de Saqsestraat naast ‘thuis van h e m
Cornet Teuaiink e n  z u l k s  voor een somme v a n  hondert car. g l d .
jaar!iiks 80 lang gez. Commers  leeft alles breder uit de koopcedule
t e  men.

1724 den 24 Dec. heeft Egbert Branthaven  bekend gemaakt dat
voor omtrent 8 ii 9 weken van de oud cornet Teussitrk  heeft aan-
gekofr.  een h u i s  stsn.nde in de Cnestraa.t naas t  he t  hu is  van  ges .
Corriet  Taustiink  en zulks voor f 1000.

aQ)  Een desbetreffende gezepelde en door den prins eigenhandig
getenkende acte dd. Assen 21 Maart 1735 berust in het fem. archief.

ao) Haar grootmoeder van vaders zijde was Alida Huete: Gedoopt
te Hasselt 25 Nov. 1654 Joost zn. v. Peter van Benthem en Aeltjen
Huyten  (Hueten)  DG gebroeders Huete te Zwolle bekostigden (voor
14000 gld.) het, orgel in de Groote  Kerk aldaar,.

5.
met
huis

6.
7.
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‘Johanrla  h’uerhardi?~a,  geb. 14 Juni 1730, woonde
haar sub 2 en 4 geuoemde zusters in het ouderlijk
aan de Koestraat, st. ongeh. Y Maart 1811.
Joost Yeter, volgt VL
David, volgt VI bis.

22
V I .  ,Joost  Peter Thomassen  6, iL’huessi&, pb. Zwolle

Febr. 1732, ged. 24 Febr. d.a.v., st. Zwolle 25. begr.
29 April 17%; tr. Zwolle 14 April 1755 ,Johonnu  ïllllntz,
geb. Zwolle 23 Oct. 1731, ged. 25 Oct. d.a.v., st. Zwolle
18 Cct. 17Y7,  dochter van den burgemeester  Dr.  Bal-
thasar Muntz  en van Catharina Tobias (burgemeester
Herman  Tobias’ dochter).

Na  20 Aug. 174Y  tot vaandrig 31) en 10 Dec. 1754
tot kapitein bij de Armee te zijn benoemd, werd J. P.
Thuessink Wachtmeester of Sergeant-Majoor over ‘t
garnizoen  te Zwolle (14 Febr. 1764). Ook als Majoor
(1775) en Luit .-Kolonel (177!t)  bleef hij aldaar garni-
zoons-commandant  (,groot-majoor”).  Hij woonde aan
de Koestraat, in een huis, dat hij van z’ijn  ouders had
geërfd, en gelegen was naast het bovenvermelde huis
zijuer zusters, een. en ander blijkens de nog aanwezige
acte van boedelscheiding dd. 31 Jan. 1758.

Uit z{jn huwelijk zes kinderen:
1 .  Arwoldina  Alr+dn, geb. 4 April, ged.  Zwolle 7

April  1757,  s t .  Zwolle 16 Juni  183ti; tr. 10. Z w o l l e
12 Maart 1777: Mr. Arnoldris  Geldrwrwn,  ged. Zwolle
27 Sept. 1743. st. Zwolle 13 Febr. 17Yti;  Burgemerster
van Zwolle l’ï7Y-88  ; zoon van Egbert Geldermen  en
van Johanna Geertruid  van der Woude.  Uit dit huwelijk
liet zij één zoon na; zij tr. 2”. (ond. Zwollerkerspel  10 Aug.
lí9Y) 32) Wilbella  Ileirdrik wn Yowst tot de?b  Borgrl. geò. ~8
Maart 1764, st. 5 *Juli ~1809;  Lid- dor Ridderschap van
Overijssel, zoon van Marius Anthony Carel,  herr  van
Averbe rgen  bij Olst en den Borgel  bij Colmschate,  en
van Johanna Theodora van Dedem  tot den Berg.

Uit dit huwelijk sproten (behalve een jong gestorven
kind) twee dochters, waarvan eene was gehuwd met
L. J. A. v a n  L y n d e n  t o t  Oldenallt~r,  en  de  andere ,
J o h a n n a ,  i n  ISG7 stierf als meduwe van den Dalfser
notaris A. Nilant, zijnde de laatste van het geslacht
van Voerst  33). In 18,2 veilen deze gezusters met de
andere erven van bovenvermelden M. A. C. van Voerst
.het Averbergen”, dat later weer aan haar neef Hans
Christoffel Thuessink is gekomen (zie hierna).

2. Catharina, geb. 12, ged. te Zwolle 13 April 1759,

Door het gerichte van Zwollerkerxuel  ziin na vooreaandr  intpkeninen
en onverhinderde  proclamatien In‘ den” hnwrlijk;n  staat bev(AnrIgd
Wm.  H.  van  Voerst  en A. 8. Thomnrsen à Thueasink  wede A.Grldn
m a n  o n  zulx in het bijzijn  van ern mris,je, grboot,en  d. 1.5  Julli 1 . 1 .
gent J o h a n n a  Tlleodora,  hntwrlkn  bii den nndrrrn vel w e k t  Iladd~.n
na wettige verloving en’ nadat reeds “jn den voorlrden jaere gGatr:lpt
h a d d e n  i n  d e n  hnwelijkerr st,aat te trrdrn,  d o c h  dallrin  THI  honderd
w a r e n  d o o r  tllnscheog*komene differenten over de sclleidlnge YMI
drn  boedel  met  de  voogden van brulds voorzoon,  rrrklalenrlc dit
kind voor hunne wettige dogter te erkennen en door dit, hnweli,jk  in
a l l e n  deelen te legirimpren, wold~nd$ om voornoemde redencsn  dit.
kind mede door voorscbr. gerichte mlds dezen gclrg~timcerd  in fidern
C .  J:Zebinden verw.  soholtus.

Is)  Z ie  de  genealogie  Nilnnt in Verslagen en Mededeelingeu der
Ver.  t, b. v, Ov. Regt en Geachledenis  19dS (bl. 141j.
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st. Zwolle 4 Jan. 1843; tr. Zwolle 26 April 1779 haar
neef: Mr. Herman  Anthony Tobias, geb. 11, ged. Zwolle
12, Juli 1761, st. op Arnlchem onder Zwollerkerspel ,
20 Juli 1820; Secretaris van Zwolle, later Burgtimeester
aldaar. Zoon van den Secretaris Joan Hendrik Tobias
en van Magdalena  Jacoba  Scriverius.

3. Eoert Jan., g e b . Zwolle 30 Aug. 1761,  st. onge-
huwd te Zwolle  en begr. aldaar in Michaëliskerk 19
Sept .  1793. Deed 13 Jan. 178s den eed om toegelaten
te worden tot advocaat; later Postmeester te Zwolle.

4. Rutgera Amuranthn, ged. 19 Febr. 1764, st. on-
gehuwd te Zwolle 16 Febr. 1827. (Zij was genoemd
naar haar oom en tante Rutger Muntz  en Amarantha
Couleman .)

6. Anna Catharincc,  geb. 6 Nov. 1767, ged. Zwolle
8 Nov., st. ongehuwd te Zwolle 8 Oct.  1840.

6. CYilhelmina  Judith fferwirttn, geb. Zwolle 11 Juni
1770,  gc?d. ald. 14 Juni, st. Zwolle 26 Maart 1806. be-
graven 30 Maart; tr. Dalfsen 26 Juni I 7!)0 34):  Eybert
ffendrilc Brefyen,  geb. Zwolle 17 Aug. 176 1, ged. 20 Aug.,
st. Zwolle 30 April 1832.  Controleur der convooien  en
licenten;  zoon van Herman Joan Greven.  Burgemeester
van Zwolle, en van Elisabeth Cetharina Ravestein.

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

Ten derden male l):
Eenige historisch-merkwaardige documenten

aangaande de herkomst der familie

Boreel,
d o o r  H. VAN MALSEN.

Indien ik wat haastig ben geweest met mijne conclusie
uit de opmerkingen van den hooggeachten Redacteur van
dit LMaandblad, dan geschiedde dit onder den indruk,
dien de uiting der IJrees,  dat de geïncrimineerde d o c u -
menten het product van gewetenlooze oorkondenverval-
schers  zijn, uit zijn  mond maakt. Naar de schatting van
het belangstellend publiek volstaat die uiting, om aan
te nemen, dat de stukken valsch zijn.

In dit stadium geloof ik de gedachtenwisseling over
de waarde der documenten niet te mogen staken, omdat
dit min of meer, in onzen (vreedzamen) strijd, op desertie
zou lijken. Ik heb het vertrouwen in mijn wapentuig
nog niet geheel verloren, a,l zou de meening van den
Heer Valck  Lucassen, dat ik bliJkbaar  uit tactische over-
wegingen er de voorkeur aan geef, om zijn argumenten
uit  den weg te gaan, dit  doen vermoeden. Bij de be-
st,ri,jding wilde ik mij bepalen tot de hoofdzaak. Maar
n u  mijn bestrijder categorisch antwoord verwacht op
al zijn argumenten, wordt de quaestie anders. Onder-
tusschen heeft hij mij.ne beschouwingen z. i. voldoende
uitgerafeld, om mij in casu op nova te kunnen laten
wachten.

Ik laat opzettelijk  de vraag aangaande de verdiensten
der historische Horeels,  door mijn bestrijder opgeworpen,
achterwege, omdat die hier niet van belang is. Het gaat
om een historisch stuk, dat t)usschen  den Ambassadeur
der Vereenigde Gewesten en het Fransche hof gewisseld
__.~_

Y*) LMfaen  25 Junij  1790 zijo alhier  na de vertooning  van attestatie
van Zwolle alwaar de selve  wonen  getrouwd de heer  Eghert Hendrik
Greren  en Juffr.  Wlllemina Judith Henriette  Thomassen A Thuessink.

1) Zie den vorigen jaarg.  van het Maandblad, kk. 250 B.V.,  332 B.V.
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is, en om de vraag, of dat stuk echt is of valsch. Is het
een waardeloos document geweest, dan vraag ik met
belangstelling, welken weg het is gegaan bij  de onder-
handelingen over Boreel’s pretensies in Rousslllon ‘r’ Naar
den prullemand  kon het niet eerder worden verwezen
dan na geduchte afstraffing van degenen,  die er de
hand in hebben gehad. Doch men hoort daar niets van,
terwijl toch de plaats bij Molsbergen doet vermoeden,
dat de behandeling der zaak een geregeld beloop heeft
gehad.

Dat deze aanspraken niet zijn gerealizeerd, kan moeten
worden toegeschreven aan politieke  tegenwerking in
die tijden, toen Colbert er alles voor over had om den
Hollanders afhandig te maken, wat van hen maar onder
zijn greep lag. Aangenomen dat zijn anti-hollandsche
landgenooten zoo edelmoedig waren, om die pitiuante
zaak niet uit te buiten tegenover de Séguler’s,  de Le
‘l’ellier’s, de Turenne’s, en wie er in Parijs van de hol-
landsche partij waren, dan staat daar toch weer tegen-
over, dat mr. Willem Bareel en zijn kinderen, zoowel
als zi,jn  kleinzoon (Adriaen) steeds zijn blijven vast-
houden aan de oude herkomst, hetgeen zij allicht zouden
hebben nagelaten, indien zij afdoende reden hadden
gehad om over die afgedane zaak te zwijgen.

Ik wil maar zegpen,  dat, wanneer de waardeloosheid
der stukken toenmaal  aangetoond was, dat dit dan zij.n
uitwerking op de gedragingen der 17e-eeuwsche  faml-
lieleden niet zou hebben gemist. Men ziet hen evenwel
bij voortduring aan dezelfde zaak bezig, voortbouwende
op de door Muysson (die toch een officieel persoon
was en optrad als vertegenwoordiger der Koninklijke
Kanselarij) hun ter hand gestelde docnmenten.  Men zal
mij misschien tegemoet voeren, dat hieruit slechts blijkt,
dat de familie door een onuitroeibare monomanie op
dit punt  was  bevangen . Ik wil van die onderstelling
niet uitgaan, en vraag, of men gelooven mag, dát Johan
Boreel als ernstig man zich wel zou hebben blootge-
steld aan de verdenking eener  ziekelijke dritt, en als
een dwaas achter een dwaze illusie zou zijn blijven
hollen, indien men overtuigend de onwaarde zijner pa-
pieren hadde aangetoond?

Wat ware,  zooals ik straks nader betoogen  zal, --
en trouwens reeds vroeger betoogd heb door mype
suppositie, dat men ter Kanselarij zich toch in verban-
ding heeft kunnen stellen met het oorspronkelqke  dépôt
der overgelegde documenten, - gemakkelijker voor
‘s Konings ambtenaren geweest, dan om het bewijs van
die onwaarde op te sporen? Muysson heeft dan toch
edcpnd, de oorspronkel[jke  documenten te hebben gezien;
hi;j heeft de gelegenheid gehad om te constateeren, dat
het uiterlijk der stukken niet in tegenspraak was m e t
den inhoud.

Wij nemen dus aan, dat Johan Boreel geen reden
heeft gehad, om zijn stukken naar den prullemand te
verwijzen.

In 1676  ontmoeten wij hem weer in de Zuidelijke
Nederlanden. Hij was destijds een vijftiger, en diende
als luitenant-kolonel in het leger van den Prins Na
den winter van ‘70 op ‘76 in Mechelen in garnizoen
te hebben gelegen, rukt hi in April op Valenciennes
aar1  en maakt met den Hertog va.n Villa Hermosa eenige
militaire expedities. Vóórdat men wederom de winter-
kwar t i e ren  gaa t  be t rekken ,  heef t  h i j  op  den  l’L@*’



Augustus een ontmoeting met een archivaris, waarvan
hij volgenderwijze verslag doet :

?‘167ti.  op den 12 e11 Augustus is bij mij gecomen  den
pastoor van Bouchoute, aende welcke ic int jaer  lti70
had gegeven een memorie om na te vorsen in de Byloke
tot Gent,  wat men daer oonde weten van seeckeren
groote gifte van gout door een der Boreels aen dat
gasthuys gedaen, tot het welcke hij seyde bequame
adresse te hebben door den chirurgien  major van tvoorsz.
gasthuys; ende nu heeft mijn geseght, dat hadt comen
te weten, dat inde oude kercke vande voorsz. Byloktm
hadden gelegen twee sarcken met inschriptie  van be-
gratiffenissen  van Borrels  van omtrent tjaer  1300,  dat
by copyen daer van hadde, die mij binnen 8 daghen
soude l a t e n  t q e  comen, alsmede van dat het voorsz.
gasthuys van wel twee hondert duysent guldens hadde
gehadt van de Boreels.”

Gaarne wil  ik toegeven, dat die pastoor wel een
grapjas kan zij,n  geweest. Tweehonderdduizend gulden
is voor een ziekenhuis, gerekend naar de toenmalige
waarde van het geld, wel wat overmatig veel. Maar
ik haal dit verhaal aan, omdat er uit blijkt, dat men
na de ontvangst der door Muysson afgegeven stukken
aan het zoeken is gebleven, en dat zou men hebben
nagelaten, indien Bareel  te Parijs van de waardeloosheid
zijner papieren overtui,gd  ware geworden.

Dit is toch de gedachtegang van een normaal-denkend
mensch.

Nu is de redenatie van mijn bestrijder als volgt: arm
de onderteekening  door Muysson is een actie vooraf-
gegaan, onafhankelijk (misschien) van eenig overleg
met de Kanselarij, waarmedo het werk der vervalschers
zijn beslag heeft gekregen. Muysson~ heeft van die actie
geen kennis gedragen, en heett, zonder zich over den
zakeltjken  inhoud der hem voorgelegde oorspronkeltike
stukken in het minst te bekommeren, eenvoudig de
gelijkluidendheid der copieën geconstateerd.

Hoe jammer, zeg ik nu op mijn beurt, dat hij zijn
kans voorbij heeft laten gaan. Want als hij een beetje
actief ware geweest, en zijn a.mbtelijk  gevoel had laten
gaan, dan had hij z\jn chef opmerkzaam kunnen maken
op de blijkbare onbetrouwbaarheid, hetgeen voor een
ambtenaar toch a,ltijd  verkieselijker  is dan te hopen op
belooningen in den vorm van ,,porceleynen  ende  dier-
gel\jcke”.  Ik veronderstel  dan ook, dat, de vereeringen,
door den zoon den vader aanbevolen, niet anders zijn
bedoeld dan als het honorarium voor het lagere per-
soneel, dat in zulke gevallen steeds aan het werk wordt
gezet,  en dat t,och niets voor niets kon doen. Wat
h i e r v a n  z[j.:  de onderstell ing, dat Muyason door zijn
handteekenlng  slechts de gelijkluidendheid heeft willen
constateeren, is voor mijn besef althans nog onaanneme-
!ijker  dan de onderstelling, dat Muysson een bedrieger
1s geweest. Het moet, tusschen haakjes, ook wel een
buitengewoon moeilijke, en technisch bezwaarlijk uit-
tevoeren  opdracht zijn, om aan een pasgaschreven  stuk
het uiterlijk te geven van twee- of zelfs driehonderd-
jarigen ouderdom. Zijn den heer Valck  Lucassen hier-
van voorbeelden bekend ?

Muysson bl\jft voor mi,i  eeu raadselachtige verschijning,
tenminste wanneer mijn bestrijder het bij het rechte
einde heeft, Op zijn vraag, of ik soms bijzondere studie
heb gemaakt van het karakter van Zijn Allerchriste-

lijkste  Majesteit, moet ik met de hand op het ,hart
antwoorden : neen ! Van het karakter van koninklijke
grootheden blijt ik liever af.

Terug naar onze documenten!

Het is wel duidelijk, dat ook ditmaal de strijd daar-
over niet tot een beslissend einde zal kunnen worden
gebracht. Maar de beweringen van Johan Boreel hingen
toch niet zoo in de lucht als de vrees van mijn be-
strijder doet veronderstellen. In een opteekeniug van
Willems zoon  (arch. W a t e r l a n d  no. 11) vind ik ver-
meld, dat door ,el padre Gardiano  de St. Jeronimo”  van
Barcelona aan zijn vader te Parijs documenten zijn ge-
zonden uit  de archieven van Catalonië;  en op die
documenten baseert hij zich. Hij teekent dan aan, dat
door die documenten bewezen wordt, dat ,,Don Guillen
Bareel  ZUS de ce nom, comte de Besnlu etc. fut tué par
son  propre  f&ro Berna rd  qui. usurpa ses estats ( l ’ an
1071)  et  chassa ses enfants, Don Ramon Borel  et  D.
Odon et Don Roberto  Sorel,  qu’il avoit de Dona Lucie
de Sicile,  fille de Roger C. de Sicile qu’il avoit espous&
1062.”

DaarbQ  noteert  hij : ,L. Ai. Turguel fo. 299 n o m m e
le don Guiilen Borel, Bernard Guillen ce qui est faute,
car Bernard estoit frère de Guillen et le tua.”

Nog andere archiefstukken zijn door hem geraadpleegd,
waar uit een en ander bleek aangaande ,Don Ramon
Borel légitime successeur du Comte de Besalu et autres
bien(s) de son père  réfugié en Bourgogne avcc son trère
Don Odon  ou Odo.” Die archiefstukken waren afkomstig
uit Narbonne, zooals uit de begeleidende opmerking
blijkt: ,recy se prouw par des documents  venw dr A,wh,ives
de l’archerwché de Narbonne, lesqu-els  auk Uuillaetnte
de Catel allegue en ses mémoires de Languedoc.”

Johan Boreel noemt dan eenige  auteurs, waarop hij
zich in verband tot het onderzoek beroept, en die door
hem bltjkens  de van hem overgebleven excerpten vlijtig
zijn bestudeerd. Nu moge een en ander niet kloppen
met het resultaat van latere ouderzoekers,  doch ook hier
wil ik maar weer zeggen, dat hg critisch  bij dat onder-
zoek te werk is gegaan. Ik voeg hier onmiddellijk aan
toe, dit ik zoornin van dit deel der historiografie a l s
van het karakter van Lodewijk XLV bijzondere studie
heb  gemaakt .  Ik  moet  s l ech t s  op  anderer  o o r d e e l
afgaan. Zoo heb ik met belangstelling kennis genomen
van de mededeeling van een Duitscher, Wnlter  Qoeiz,
die in zijn speciale studie over Koning Robert  van
Napels  (I ClO) een eeresaluut  aan die oude Spaansche
geschiedschrijvers brengt. die naar zijn zeggen in ver-
gelijking met de middeleeuwsche Italiaansche  schrijvers
de toets der critiek  glansrijk kunnen doorstaan. Kali
noemt een heel lijstje van die auteurs, met aangeving
der plaatsen, waaraan hij refereert. Ik geloof dus niet,
dat men beweren mag, dat hem de meest elementaire
kennis ontbrak.

Ik heb in mijn betoog de volle aandacht laten vallen
op de rol, door de Kanselarij in deze zaak gespeeld.
De heer  Valck  Lucassen daarentegen tracht de Kan-
selari j  voortdurend uit  te schakelen.  Uat ik zijn ar-
gumentatie uit den weg ben gegaan, is slechts gedeeltelijk
waar. Immers ik heb onmiddellijk gezegd, dat ik op
zijn erkend gezag niet aarzelen zou. zijn argumentatir
te aanvaarden, ware het niet enz. Toen pas ben ik met,
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mijn betoog van wal gestokeu, rnQ bepalende tot  het
oogenblikkelijk  belangrikste  punt. De andere, mij ge-
stelde vragen, zal  ik nu trachten,  korteli jks te be-
antwoorden, na eerst nog even te hebben gevraagd, of
ik in werkelijkheid wel overdreef door de mededeeling,
dat Muysson koninklijk hooggeplaatst was? Als meu
acht slaat  op de t i tulatuur vau dien ambtenaar,  die
z i c h  “Couseiller  Sdcrétaire d u  R o y  Audieocitir en  l a
Chaucellerie” noemt, dan kan dat er wel mee door,
zou ik meenen.  Enfin! dit doet minder ter zake.

De stroom van namen die door een geslacht heen-
loopt,  buigt soms plotseling om. Zoo is het gegaau
met de nameu in de familie  Bareel, d ie  naarmate  z i j
dichter de Hollandzche  grens  naderde ,  de  voorkeur
heett gegeven aan minderzwierig klinkende  appeilatieven.
De naam Ruff&tert  komt nooit meer voor in later tijd;
zoo ook Joris niet. Het kind van Ruffelaerts  kleinzoon
Jacob,  .wieus  moeder een Van der Moere was,  werd
g*+peet  do!Jr diens schoonvader, lid van eell aanzienlijk
Vlatamsoh  geslacht, en heette deswegen  eenvoudig Jm.
Jacob was intusschen  van Gent naar Sluis verhuisd,
en ten tijde dat zijn zoon Jan de huweiijksche  jaren
naderde, was deze reeds dusdanig verduutscht, dat bij
v o o r  ziju huweltj  kripaoden  iuheernsche namen koos.
Béreogier  w e r d  Pierkyn, Enguerrand  werd Heynkyn,
R(1tfe1  tert werd Claeykyn:  de middeleeuwsche anapesten
en dactylen werdeu jamben en troohaeen en dat wel
zonder schade te doen aan het aanzien der familie.
Want niet minder voornaam dan Ja.us peter, Jan van
der Moere.  was zijn ovel.grootvader  Ruffelaert geweest.

Van dezen burger van Geut weten wij  niet  veel,
maar toch genoeg om te kunnen beweren, dat hij in
Gent tot de aanzienlijken heeft behoord. Want al kunnen
wij niet zeggen, hoe hij geleefd heeft, toch weten wij
hoe hij is begraven. In de krocht van Sint Havo vonden
immers alleen de aanzienl\jken  hun laatste rustplaats.
Qoethuls  neemthem dan ook onder de Zuid-Nederlandsche
edelen op, en men ziet dienovereenkomstig Jacob Boreel
de 16” eeuw ingaan , in goed gezelschap. Aan de ge-
slachten Van Gavere, Van Steelant, Van der Moere,
Van Reygersvlieth,  Van Kemele ‘vermaagschapt, wordt
zijn dochter Catharina bij den doop van haar neefje
P’iet ,,jonkvrouw” genoemd, een ti tulatuur die een
eeovoudiqe  poorter, gesteld dat hij schrijven kon, zich niet
licht zou aanmatigen. Haar broeder bekleedt het niet
geringe ambt van pensionaris van Sluis, terwijl diens
zoon Jan pensionaris wordt van Ter Mude en Water-
regt, ambten die op een zekere positie in het gezellige
leven dier dagen duiden.

Men kan dus zeggen, dat Pieter Horeel, toen 119 om-
streeks het midden der eeuw de Schelde overstak, om
zich in Middelburg te vestigen, goede familie heeft
aohtergel aten. Prof. 1’~ Water schaar t  hem dan  ook
bij de aanzienlijken onder de ketters. Reeds op vier-
enveertigjarigen leeftij!  in de ballingschap gestorven,
heeft hij de gelegenhetd niet meer, om uit te blinken,
en heett in het openbssr  geen aanzienlijker post ver-
vuld dan die van strijder voor de gewetensvrijheid:
een nobiliteit, te dier tijde alleen door de martelaren
voor het Evangelie verworven.

Bij ziju dood bestond zijn gezin sleohts  uit onmondige
kinderen, die (zooals Johan Boreel opteekent) bij vader-
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ijke overlevering hadden vernomen, dat de bakermat
ier familie aan de overzijde der Schelde, in het door
len vijand bezette gebied, had gestaan.

Jacob, toenmaals een zestienjarige jongen, heeft de
energie  o m voor dezelfde zaak, waarvoor zijn vader
gestorven was, te werken; verovert Middelburg VOOI

den Prins; wordt vroedschapsraad en burgemeester der
stad; presideert in 1609 te Bergen-op-Zoom een conft+
rentie voor het Bestand met den vijand, en maakt dan
gebruik van de gelegenheid,  om naar Gent te gaan,
waar hij in 1613 door zijn zoons Johan en Willem het
graf van LCuffwlaert wedervindt.

Il‘at komt, vraag ik nu op mijn beurt, & diela leve?&s-
loop qliet or*ereen mr t deu staat der Borerls,  teu tijde IXU
den taclttiyjarigen oorlog, uíórdut  de Engelschc  konzng  hun
eeu titel schonk?

In deze vraag l igt  het  antwoord besloten op het
derde argument, door den Heer Valck Lucassen mij ter
beantwoording voorgelegd, zooals ik meen afdoende
an twoord  t e  hebben  gegeven  op  he t  vi,jfde punt in
quaestie betreffende de namen. Schieten over de punteu
1, 2 en 4.

Gedeeltelijk heb ik die in het voorgaande reeds be-
antwoord, in zooverre ik heb aangetoond, dat Johan
Bareel critisch  te  werk  i s  gegaan  aan  de  hand  van
archivalia en toen besta,ande  lectuur.  Het boek van
Denk heeft hij nog niet kunnen gebruiken, en dat hg
dus tot conclusies komt, die met dezen onfeilbaren (?)
auteur strijdig zijn, is niet geheel aan hem te wijten.
Maar aangenomen, da t  h i j  op  de  ve rk la r ingen  van
Muysson witt rijkelijk aan het fantaiseeren is getogen,
dan doet dit toch op zichzelf aan de waarde der stukken
van zijn vader niets af ? Doch hij heeft niet slechts
gefantiiseerd,  blijkens de door hem genoemde  bewijs-
plaatsen uit de archieven van Catalonië en Narbonne.

Ik ben nog het antwoord schuldig op het argument,
dat geen der in die acten vermelde personen voorkomen
in authentieke stukken elders Dit nu moge gelden voor
Ruffelaert: het geldt voor zijn vader Jan niet. Deze
Jan lsoreel  wordt gezegd, een diploma, door den hertog
van Bourgondië, Graat’ vxn Vlaanderen, te Meluus den
29 Juni 1400 uitgegeven, mede te hebben onderteekend.
Maar . . . het is alweer Muysson, die het bevestigt.

Miin besluit is dus, dat wanneer  de familie Boreel,
geltik de heer Valck  Lucassen vreest, het slachtoffer is
geweest van gewetenlooze oorkondenvervalschers, dat
daarvoor dan een internationale combinatie van leuge-
naars aan het werk moet zijn geweest. Eene  combinatie,
die zich niet laat betalen met ,porceleynen  ende dier-
gelijcke”,  doch met klinkf,nde  munt. Liegen kost duur,
laten liegen is daarentegen nog veeì duurder. En nu
weet ik wel, dat in de zeventiende eeuw schatten zijn
uitgegeven voor menige leugen, maar dat waren er dan
ook heeren  naar.

Zooals de quaestie thans staat, kan ik mij niet ge-
wonnen geven. Er bestaat, zoo beweert mijn bestrijder,
niet  de minste reden, om Muysson  aansprakeli jk te
stellen voor eventueele gebreken in de hem ter col-
lationneering aangeboden stukken. Daarop durf ik nu
juist geen ja te zeggen Nogmaals: een zeer hooggeplaatst
ambtenaar aan het hof van Zijn Allerchristelijkste Ma-
jesteit moet toch al heel gauw een luchtje gewaar ge-
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worden zijn aan papieren, die hem ter teekeniog  werden
voorgelegd onder de prettmsie,  van zegge driehonderd
j a r e n  o u d  t e  zin, terwiil  ze zoo versoh  u i t  des  ver-
valschers oven komen. Als eerlijk en niet geheel van
verstand ontbloot man, moet hij hebben geantwoord:
Adat  g o e d  teeken ik n i e t . ”

Hoewel wij ons standpunt ten aanzien van de hier-
boveu  ter sprake gebrachte documenten reeds in den
breede  hebben toegtjlicht  l) en dit onzen geachten  oppo-
nent ook de verwachting doet uitspraken. dat wij hem
nu wel op nova zullen kuuntrn  laten wachten, geeft
het boveustaande ons niettemin aanleiding op deze zaak
- zij het ook voor het laatst - terug te komen en
zulks te meer, nu de heer van Malsen ditmaal op onze
argumentatie nader is ingegaan en zich van onvrucht-
bare bespiegelingen omtrent den vermoedelijken gedach-
tengang van Lodewijk  XIV onthouden heeft.

Wij weten nu dat onze bestrijder, toen hij in zijn vorig
artikel slechts één onzer argumenten vóór de valschhrid
der stukken in quaestie  releveerde en dit aan ziju lezers
als ons ee nig argument voorstelde, hiermede slechts
beoogde datgene naar voren te halen, wat in zijn oogen
het hoofd punt van ons betoog uitmaakte!

Laten wij thans bezien wat de heer van Malsen  hier-
boven in hootdzaak tegen or~ze  verechillende  argumen-
ten heeft aangevoerd :
10.  De aanhechting der Boreel’s aan de graven van

Barcelona. Hiervoor wordt bl ijk baar verwezen naar
dezeltde  documenten, wier inhoud door Johan Bareel
in zijn brief aan zijn vader, den gezant, was ter
sprake gebracht en door ons reeds aan cene  uit-
voerige critiek  werd onderworpen aan de hand van
het.geen  historici, die van de geschiedenis der graven
van Barcelona eeno speciale studie hebben gemaakt,
ons leeren.  Zoo vermeldt o a Prof. Dr. Friedrich Broem-
me1 in zijn ,Ge.nealogische  Tabellen zur Geschichte  des
Mittelalters bis zum Jahre 127ö” (Basel, *18T6)  uit-
drukkelijk, dat Guillen 11 van Besnlu, die vUór  IOíO
een gewelddadigen  dood stierf, een onmonrligen  zoon
B e r n a r d  111  naliet ,  die bij zijne meerderja.righeid
de rtigoering deelde met zijnen oom Bernard 11 en
on na 1094 de volledige heerscha.ppij  over de graaf-
schappen Besalu, Vulespir en Feuouilledes voerde.
Hi j  was  in  1107  gehuwd met  de  vee l  jongere
Berenguere, dochter van graaf Ramon Berenguer  111
van Barcelona, aan wien voornoemde graafschappen
na Rernard’s  kinderloos overlijden in 1 I 11 krachtrns
verdrag ten deel vielen. Zijne weduwe (t 1148) her-
t rouwde  in  112S met  Al fonso  VII I ,  koning  van
Castilia en Leon. Deze fcitrn  zijn in flagranten  strijd
met den inhoud van do thans verdwenen documenten,
waarop Johan Boreel zich beroept en die door zekeren
padre Gardiano de St. Jeronimo  aan een niet nader
aangeduide bron in de archieven van Catalonië heeten
te zijn ontleend. Deze stukken zouden bewijzen, dat
Guillen 11 geen zoon en opvolger Bernard naliet.
maar wel b[j zijpo  gemalin Lucie, dochter vHn graaf
Roger van Sicilië.  met wie hij in 1062  gehuwd was,
vader werd van Ramon (den gepresumeerden  stam-
vader der Boreel’s), Odo en Roberto  Borell, die allen
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lit hun vaderland werden verdreven. Hoe weinig
)etrouwbaar  deze gegeveus  zijn, blijkt o. a. hieruit,
lat  Roger,  de eerste graat  van Sicil ië van dren
laam, ven wien in de genealogieën geen dochter
Luuie vernxld  w o r d t ,  e e r s t  i n  1031  h e t  leveus-
.ioht moet hebben aanschouwd en dus onmogelbk
.n 1052 reeds  een  huwbare  doch te r  gehad  kan
hebben. Even weinig vertrouwen wekt een andere
ioor Johan Bareel gebruikte bron, die hij niet vol-
lediger weet aan te duiden dnn als ,ducumeuten,
efkomstig  uit het Aartsbisdom Narbonne  welke ook
d o o r  Guillaume  de Catel in ziin N&moil,es  de Lan-
guedoc  worden aangehaald”. Ook deze documeuten
zijn niet meer aanwezig en ouk hier vallen ons een
vaagheid en geheimzinnigheid op, die niet aangenaam
aandoen en zeker den door den heer van Malsen
zoo geprezen critischen  zin van Johan Bareel  niet
op zijn voordeeligst doen uitkomen. Voor de weer-
lrggiug van de door schrijvers van naam vastge-
gestelde filiatie kan met een beroep op dergelQke
niet nader te verifieeren bewijsstukken niet worden
volstaan.
Het zoogenaamde huwelijk  van Odo Borell met de
erfdochter van het hertogdom Bourgondië. Uat  dit
huwelijk met de geschiedkundige feiten in volkomen
tegenspraak is, staat vast voor iederrn kenner der
geuealogie  van het Fransche  Koningshuis,  waarvan
de oude hertogen van Bourgondie  een zijtak vormden,
en wordt dan ook door onzen gsachten  opponen t ,
die toegeeft zelf van dit deel der historiografie geen
bijzondere studie ta hebben gemaakt, alleen weer-
legd met een beroep op dien critischen  zin, waarmede
Johan Böreel de hem ten dieuste staande aichivalia
en literatuur zou hebben benut!
Het verschil in stand tusschen de Boreel’s uit de
dubieuze Muysson documenten, waarin slechts van
ridders en edellieden sprake is, en de authentieke
Borrel’s,  vóór hunne verhetfing  in den adelstand door
de Engelsche Koningen. Vóór deze orrderschridingen
behoorden de Boreel’s in Vlaanderen en Zeeland,
zooals uit de van hen bewaard ge bleven authentieke
stukken, hunne ambten en beroepen onmiskenbaar
bl[jkt,  tot de - zij. het ook met aardsche  goederen
gezegende  en  patrlcisuhe - burge1.g. De heer van
Malsen weerspreekt dit op een wel zeer  eigenaardige
wijze.  Na eerst den verdieustel\jken  loopbaan van den
Middelhurgsc*hen  burgemeester en lateren ambassa-
deur Jacob Boreel (t Iti36)  te hebben medegedeeld,
stelt hij ons de merkwaardige vraag - waarin hij
t evens  een  an twoord  wi l  z ien  - :  ,wat komt  in
dien levonsloop niet overeen met den staat der Roreel’s,
ten @de van den tachtigjarigen oorlog, vóórdat  de
Engelsche Koning hun een ti tel  schonk ?” Deze
vraag gaat totaal  langs de door ons geponeerde
stelling heen en kan derhalve gevoeglijk onbeant-
woord blijven.
Het nergens voorkomen in authentieke acten van
de uit. de Muysson-documenten  bekende Borel’s,  met
uitznndering van Ruffelaert, den laatste in de reeks.
Op dit punt is het antwoord van den heer van Malsen
al even weinig gelukkig. Juist van Ruffnlaert. die
volgens Ned. Adelhboek  door den Graaf van Vlaan-
deren beleend werd met goederen in en om Gent,



I

;b6

heet het thans dat hij kiet  in authentieke acten
voorkomt, terwijl dit wel het geval zou zijn met
zijn vader Jan (Jehans  Borel),  den  zoogeuaamden
testateur van 1337. Maar om dit te bewijzen beroept
hij zich op een tot heden niet gepubliceerde copie, die
eveneens de handteekening draagt van . . . Muysson!
H e t  v ó ó r k o m e n  i n  d e  &luysson-documenten  v a n
specifieke voornamen uit het Barceloneesche  graven-
huis, terwijl voor eene afstamming uit dit huis geen
schiju  van bewijs aanwezig is en bij de authentieke
Boreel’s in Vlaanderen deze voornamen ten eenen-
male ontbreken. Ouze geachte opponent schrijft dit
toe aan de ,,verduutsohmg”,  die de namen bij het
naderen van de Hollandsche  grens hebben ondergaan.
Dit  blijft natuurljk mogelijk, maar is het niet op-
valleud  da t  d ie  naamaversch i l l en  ju i s t  aan  den
dag treden daar waar de authentieke acten voor
de dubieuze in de plaats treden? In het door ons aan-
gevochten testament van 1397  wordt zelfs  aan Ruf-
felaert,  den (volgens Ned. Adelsb.)  bewezen stamvader
der Boreel’s,  nog een (ouderen) broeder gegeven, die
den grafelijk-Barceloneeschen voornaam Raimont (Ra-
mon) zou hebbeu  gedragen, maar van dezen Raimont
is in authentieke stukken dan ook geen spoor terug te
vinden. In ieder geval blijken de Vlaamsche Boreel~s
de herinnering aan hun oude Spaansohe afkomst
niet in de voornamen hunner kinderen te hebben
willen vastleggen, wat ook geen wonder is, aangezien
deze hun naar alle waarschijnlijkheid wel niet be-
kend geweest zal zijn. In dit verband is de hierboven
aangehaa lde  mededee l ing  van  Johan  Bareel  niet
zonder belang, dat de kinderen van zijn ovorgroot-
vader Pieter Bareel  bij vaderlijke ouerle~ering  wisten,
dat de balcetwzat  van hunne familie stond aan de
ovet.&@  de/*  S’chclde. Hiermee zal toch zeker niet
Barcelona bedoeld zijn.

Onze geachte opponent zal het ons wel‘ ten goede
willen houden, wanueer  wij na kennisneming van zijue
refutatie onze meening ongewijzigd handhaven en de
echtheid der LMuysson-documenten,  met hunneopvallende
opeeustapeling van gegevens in een miuimum-bestek,
ernstig in twij tel blijven trekken. Deze twijtel wint nog
aao kracht door de overwegiug,  dat men bij de pogingen
der Btireel’s  om hunne oud-adellijke atstamming te be-
wijzen steeds weer stuit  op afschriften,  terwijl  van
de orgineelen geen stuk meer aanwezig is, eene  om-
stan ligheid  die juist in gevallen, waarbij valsche stukken
in het spel zijn, vaak is waargenomen. Waren de orgi-
neelen  nog aanwezig, het zou met de heden ten dienste
staande middelen niet moeilijk geweest zijn te bepalen
of men hier al of niet met geheel of gedeeltelijk ver-
valschte documenten te doen heeft.

De heer van LMalsen  gaat van de veronderstelling uit,
da t  a l s  de  s tukken  volsch  waren ,  d i t  dan  ook  den
kwaden trouw van den heer Muysson zou impliceeren,
omdat niets dezen gemakkelijker zou zijn gevallen dan
door een onderzoek in het oorspronkelijke depot  de on-
waarde  der  documenten  aan  he t  l i ch t  t e  b rengen ,
waarvan echter niets blijkt. Is deze redeneering wel
juist? In de hem ter teekening voorgelegde stukken
wordt van geen depot melding gemaakt en slechts vast-

-gesteld dat de origineelen in handen waren en bleven
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van Willem Boreel. Afgezien nu van het f’eit, dat het
hier bedoelde onderzoek niet zoo eenvoudig geweest zou
zijn als de heer van Malsen zich verbeeldt -- het zou
immers in hoofdzaak buiten de Fransche grenzen moeten
zijn ingesteld! - vraagt men zich at of zulks wel binnen
Muysson’s bevoegdheid heeft gelegen. Wij weten vau
deze personage vrij wel niets af en kunnen derhalve even-
min beoordeelen of hij inderdaad in staat geacht moet
worden, tegen beter weten in, afschriften van valsche
acten met zijne handteekening te hebben bekrachtigd.
Toch zijn wij van meening dat dit laatste ook zeer
wel te goeder trouw kan zijn geschied, hetzij Muysson
in deze voor privé-gebruik bestemde copieën mot die
belangrijke ,historische”  stukken heeft gezien, welke
- zooals de heer van Malsen het hier weder niet zonder
overdrtjving uitdrukt - tusschen den Ambassadeur der
Vereenigde  Gewesten en het Fransche  Hof zouden worden
uitgewisseld, hetzij hem eenvoudig de noodige competentie
heeft ontbroken om de echtheid der documenten zoowel
naar hun inhoud als naar hun uiturl’tjk  te beoordeelen.
Want de veronderstelling van onzen geachten  bestrrjder
dat het Muysson, o m d a t  hij nu eenmaal een hoogga-
plaatst ambtenaar was, wel gemakkelijk moet zijn ge-
vallen om de valschheid van papieren ,van zegge drie-
honderd jaren oud”, die ,zoo versctl  uit des vervulschers
oven komen”, te onderkennen, is wel zeer naief. In dit
verband zouden wij hem het artikel van Prof. Mr. R.
Fruin over ‘den oorsprong der familie van Borssele
van der Hooghe, in Arch.  v. h. Zeeuwsch Genootsch .
1908, ter lezing willen aanbevelen, dat hem over de
door vervalschers aangewende praktijken het noodige
licht zal doen opgaan. En ter beoordeeling van den in-
houd de dubieuze stukken heeft aan Muy~son zonder
twijfel het vergelijkings-materiaal ontbroken, dat ons
thans ten dienste  staat. Ten slotte  is de mogelijkheid
niet uitgesloten, dat laatstgenoemde iu goed vertrouwen
geteekend heeft wat zijn ondergeschikten voor hem in ge-
reed heid hadden gebracht, waarbij zich dan weer het
alternatief kan voordoen dat dezen op hun beurt dupe
waren of op de eene of andere wijze tot handlangers-
diensten waren overgehaald. En zoo zou men zich steeds
verder in onvruchtbare vragen kunnen verdiepen, waarop
toch nimmer het antwoord zal worden gegeven, terwijl
het van ondergeschikt belang geacht kan worden thans
de schuldmaat uit te meten van allen die in deze zaak
betrokken zijn geweest. Hier echter het werk te willen
zien van ,een internationale cotnbinatie van leugenaars”
lijkt ons niet weinig overdreven!

Eén ding staat  als  een paal  boven water:  de ge-
produceerde documenten hebben geen effect gesorteerd.
En nu behoeft dit evenmin toegeschreven te worden
aan de ontdekking van hunne valschheid - waar -
over ons niets bekend is - als aan de tegenwerking
van Colbert .  Be actie van Willem Boreel was wel
van te voren tot mislukking gedoemd, niet alleen om-
dat het aangevoerde bewijsmateriaal, zelfs wanneer het
onaanvechtbaar geweest zou zijn, toch nog op belang-
rijke punten groote lacunes bevatte, maar in de voor-
naamste plaats, omdat zij uitging van de utopie, dai
Lodewijk XIV in welken vorm ook aan cen Hollander
een deel van veroverd gebied zou prijs geven,  alleen
maar omdat deze zich als de wettige opvolger be-
schouwdo  van personen, die vóór zes eeuwen ten ge-



v o l g e  vau d y n a s t i e k e  Lwisten  uit dt: Iwx~ol~apyij uver
dit gebied zouden zijn verdreven.

Het is zelfs zeer goed denkbaar, dat uit hoofde van
dergelijke overwegingen de echtheid der stukken van
Horeel  niet eens de moeite van een ernstig onderzoek
is waardig gekeurd en dit zou dan voor de 17” eeuwsche
familieleden een reden kunnen zijn geweest om aan
hunne oude Spaansche atkomst  te blijven vasthouden,
zonder dat hun in dat geval het verwijt behoef’t te treffen,
van een op dit puut ,,onuitroeibare  monomanie”  te zijn
bevangen, egu kwaal waarvan zoov~le  leden van andere
families in vroegeren eu lateren tijd het slachtofer  ziju
geworden !

Dat echter Johau 13ol,eel,  wauueer hij vau de onwaarde
zijner stukken overtuigd was geworden, daarom ook
van ioder verder oudcizouk naar zijne Vlaamsche voor-
ouders zou hebben afgezien en bligevolg  zijne belang-
stelling voor deze laatsten, waarvan hij nog in 1676
getuigenis aflegt, als ecna ;tilllwijzing  yoor de echtheid
dier documenten dielit te worden opgevat, moge volgens
onzen opponent ,,de gedachtegang” zijn ,,van een
normaal-denkend mens&“, maar kunnen wij. op gevaar
af van ons dit epitheton ornans te zien ontgaan, on-
mogelijk toegeven.

En hiermee is - naar wii meenen  - de quaestie der
,,historisch-merkwaardige documenten aangaande de her-
komst der familie Bareel” wel van alle zijden voldoende
belicht, zoodat de gedacbteuwisseling  over dit onderwerp
in de kolommen van dit  Maandblad gevoegel\jk  kan
worden gestaakt. en dit te gereeder, waar zij de kloof,
die tusschen de denkwijze van onzen geachten  opponent,
en de onze blijkt te bestaan, -~ naar mij vreezen --- J
toch niet zou vermogen te overbruggen.

VALCK L~CASSEN.

De oorsprong van den Hollandschen Tuin.
N a s c h r i f t  d o o r

Jh r .  Dr .  W. A. BEHLAE~LTS  V A N  BLOKLAND.‘)

N’a het, verschijnen van het vorig nummer van ons
Maandblad, waarin ik een opstel heb gewijd aan den
oorspong van den Hollaudschen Tuin, ontving ik van ~
bevrieude zijde een schrijven dienaangaande, waarvan ’
ik meen een gedeelte te moeten publiceeren wegens
het groote belang van de daarin gemaakte opmerking.

Wat tzhin als benaming voor zekere munten be-
betrelt,  is er naar het schijnt nog een moeiltjkheid
op te lossen. Dat de kwart-grooten van 1403  tuznkens
zouden zijn geheeten, o m d a t  e r  d e  t u i n  o p  a f g e -
beeld stond, wordt een onmogelijkheid als er reeds
vroeger munten van dien naam zijn geweest. En
dit schijnt het geval te zijn. Althans in een hand-
vest van Hertog Albrecht, gegeven in den Haag

I op Sint Niclaesdag van 1389, wordt aan die van
Hoorn vergund,

1
,, dat  die Deeneh  haer merckt  ver- I

soecken mogen tot .Hoorn mit haren Ossen ende
Paerden, daer of te geven van elcken stuck eenen  ’
ouden  tuun  ende niet  meer.” (Handt-vesten en !
Privilegien der Qteclen Alckmaer en Hoorn (Enck-

_..--
1

1) In een volgend optitel hoopt de scl~rijver  den Hollendscllen Th
in vervolg van jaren te behandelen. I

huysun, Egb. van der Hoof, lt%7), blz. 81 en  nog-
maals FU).  De daar gedrukte grafelijke handvesten
zijn alle gedateerd en in oorkonde bezegeld. De
inventaris van het archief van Hoorn (eenige jaren
geleden gedrukt in de Verslagen der Rijksarohieven)
zal kunnen uitwijzen of dit charter nog in origineel
bestaat. Dan zou nagegaan kunnen worden ot ook
daar luin staat. Maar het is zeer goed mogelijk,
dat de gedrukte handvesten uitgegeven zijn naar
eeu geschreven privilegieboek, waarin de oorkonden
oudtgds ziju gecopieerd. En dan is het natuurlijk
niet uitgesloten, dat de afschrijver in de 16de  eeuw
den muntnaam door den toeu gebruikelijken heeft
vervangen. Dat tuien  als naam voor een bepaalde
kleine munt reeds vOór  1406  in gebruik was, daarop
schijnt ook te wijzen, dat Hertog \Villem  in 1406
niet al zijn nieuwe, met een tuin versierde munten
tuinen noemt, maar slechts één soort, de kwart-
groot. Heette die kleine muntsoort niet reeds eerder
lui,z,  dan was die betiteling voor het publiek ver-
warrend dat nu voor het eerst een heel stel munten
met de afbeelding van een gevlochten tuin kreeg,
en maar één daarvan tuin moest noemen. Men zou
dus geneigd zijn te vermoeden dat de tuinen reeds
onder Hertog Aelbrecht en eerder bestonden (oude
tuun) en dat Hertog Willem, nu hij munten liet
slaan ter vervanging dvr versletene, in de periode
dat hg voor Hagestein zoo ijverig aan het tuinen
was, door deu reeds bestaanden muntnaam-tuin
er toe kwam op de tuinkens en grooten zijn (Hol-
landschen) tuin af te beelden. Ik heb de zaak niet
verder onderzocht en weet dus niet  of van der
Chijs  inlichUnp  geeft omtrent de oudere tuinen en
of daar soms een tuin = cirkel, ronde keten enz.
op stond, die den naam tuin in gebruik had doen
komen.

Hoewel de geleerde schrijver op het bovenstaande
liet volgen : Maar aan het feit dat de latere Holland-
sahe Tuin zijn oorsprong neemt bij Hagestein doet dit
niet af -- ben ik toch van oordeel, dat het eventueel
bestaan van munten met den naam lui?z vóór het beleg
van Hagestein (1405) bezwaarlijk kan strooken met mijn
betoog, en het is daarom, dat ik aan het hier opge-
worpen vraagpunt bijzonder gewicht moet toekennen.

Na ontvangst,  van dit  schrijven heb ik,  daar het
aangehaalde privilegieboek niet in mijn bezit was, aller-
eerst v. Mieris’  Charterboek opgeslagen, om te zien of
daarin het 6 December 1389 aan Hoorn gegeven charter
was opgenomen. Inderdaaad heeft v. Mieris dit hand-
vest in zijn werk opgenomen (zie dl. 111,  blz. 641). De
door hem gegeven tekst is, blijkens het onderschrift,
on t leend  aan  he t  bovenaangehaa lde  boek  en  komt
daarmede  dan ook overeen, wat de vermelding van
eerre?a  ouden t u un betreft. Het scheen dus uitgemaakt,
dat lang vóór 1406 munten van den naam luier in Hol-
land hebben bestaan,  en dit  te  meer daar v.  Uie,ris
onder de oorkonde mede vermeldt: Gecollationeerd met
het Perkamente Register, lib. 1111 Aelbrecht.  pag. 306.
Volledigheidshalve zij hier echter nog aan to(Jgcvoegd,
dat v.  Mieris bij oudefz  bun eene  noot  steltlo: Ocrde~x
groters, waaruit niet anders valt at te leiden, tlir[l dat
volgens zijne meening  onde tuinen gelijkwaardig waren
met oude grooten.
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Voor alle zekerheid begaf .ik mij echter naar het
Sluemeeu Riiksarohief  ten einde zelf in liber IIII Ael-
br&ht,  zijnde no. 50 der Hallaudsche  leenkamer,  het
charter van 1882 na te slaan. T. a. p. bleek dit inder-
daad gelijk&jdi K te zijn geregistreerd, maar de aange-
haalde zinsnede luidt daar:

dat die Denen hoer marct  versoeken moghen tot
Hoern mit horen ossen ende perdtm,  daer of te ghe-
ven van elken  sticke ee?? ouden grot erz ende niet
meer.

De lezing ouden t uun  is dus niet juist 1) en daar-
door vervalt het aangevoerde bezwaar, dat reeds lang
v ó ó r  140.5 muucen v a n  d e n  naam 2zrin i n  H o l l a n d
zouden hebben bestaan, waarvan trouwens elders - en
met name bij van der Chijs - geen spoor is te vinden.

De oudere generatiën van het geslacht Stoep,
d o o r  w. A. VAN RIJN.

Tot voor korten tijd liep de afstamming van dit ge-
slacht over een zekeren Gerrit  Stoop,  die in 1539 raad

te Dordrecht’en  een zoon van WLllern  Stoop, med. doctor,
burgemeester etc. te Dordrecht, zou geweest zijn.

L)d redactie van het Ned. Adelsboek nam dat in de
oudere jaargangen bli jkbaar van M. Balen,  uit  zijn
Beschrijving vnn Dordrecht, over.

In jaarg’tug 1927 werd, evenals dat reeds in Ned. Patr.
1916 geschiedde, in de plaats van Gerrit Stoep een Dirck
StOOQ  iogelascht,  waarvoor gereede  aanleidiuq  bestond,
daar  QerDraud Stoop, die gehuwd was met Ariaentgen
Adrinensdr.,  steeds vermeld wordt als QerDrand D 1: r c k s P
en Gerbrand D i r c k 5 2 S!oop.

Slij kens het Acten boek te Dordrecht compareert resp.
op 11 Juli 1669 en 13 Cet. 1674: ,Gerbrant  Dircxt.  als
man ende voecht van Aeriaentre Adriaensdr.”  en ,,Qeer-
brant  Dircxsz.  Stoop als man ende voecht van Ariaent-
ken Ariensdr.”

Hij k w a m  i n  h e t  k u i p e r s g i l d e  1 6 4 8 :  ,,Item ont-
fange v a n  Gerbrant  Dirck~~sr.  9111  g i l t  . . . 1  g u l l . ”

Door deze beknopte gegevens staat het onomstootelijk
v a s t ,  d a t  VerOraud  Sloop  een l)irck  t o t  v a d e r  h e e f t
gehad, maar dat deze Dirck Il’itlemsz Sloop zou
hebben geheeten, zooals Ned. Adelsboek opgeett, moet
ik -- zouder nader bewijs - ernstig betwgtelen.

Ofschoon ik daarvoor tot heden nog niet het wettig
bewijs vond, meen ik als zijne ouders te mogen noemen
_Dirch  cf er6  r an t sz en Mariken Nr. Willem Stoopen-
dochter.

Zij worden door Balen genoemd eu in het register
van civiele niet contentieuse  zaken vond ik Maart 1643/1
vermeld : n Muriken  Air. Willem Stoependoch  tr. Dirck
Geerbrantszoens  wedue.”

Daar in de door mi,i geraadpleegde bronnen de naam
Verbrand  bij geen ander gsslacht voerkomt. was Dirck
CferDrnndsz  waarschijnlijk een zoon van Geerbrandt,  die
in  1608  g i ldebroede r  van  het ku ipe rsg i lde  werd :
,item ontfä vz Cfherbrant  X V  gl.” I n  v o l g e n d e  j a r e n
word t  hii vermeld als Geerbrahd  Dircxsz,  h e b b e n d e
leerknechts.

De kinderen van Dirck Berbrandsz  en Mariken Stoep

1) Dit is eene goede les, hoe vooreichtia  men moet Cju met oude
teks ten  en  zelfs met oollationeeringen door v. Mieris.
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namen waarschijnlijk den naam van hun moeder aan,
een gewoon verschijnsel te Dordrecht in de 16’ eeuw.

Dit geschiedde 0ók bij de kinderen van Kl«as Jacobsz
en Jenne Sloop,  dochter van Joost Stoop. Deze J o o s t
Stoop was een broeder van voormelden Mr. Willem Sloop.

L)ti afstamming  van het geslacht Stoop vangt m.i. even-
wel voorloopig eerst  bew{jsb+ar  aan met Dirck  Qer-
brandtsz.  Sloop  (Ned. Adelsboek, generatie VU),  die ten
!& huwde mat 1Iendricxken de Jonge Jarobsdr.  en u i t
wien Oct. 1687 te Dordrecht een zoon Jacob gedoopt werd.

Hij werd 1077 lid van het k ui pers g i 1 de: ,, Dierick
CfherOrandsz.  ontanghen van s\jn ghylt enen guldeu”,  etc.

Later is hij concierge  vau het stadhuis en is blijk-
baar in 161 ti overleden.

In de Thesauriersrekening van 1616 komen de vol-
geude posten voor:

,,Dirck CSarbr,antssz  Stoop ooncherge vant Stadthuijs
over een Jaer weddens  . . . . . . . xxiiij &“‘.

,,Anderen wtgeaff van kaersen die tnt behouff deeser
s tede  gelevert  sijn b[j Mrrr i cken  Claesdochter  ende de
wed. van Dirc*k  Cfarbrctntssz  Stoop concherge vant ötadt-
huijs op de wachthuysen deser stede tsedert den 1””
January xvjo ende sesthien totten lesten December daer
aen volgende”, etc.

Jacob s’toop Dirrqsz  wordt in de Thesauriersrekening
van lti I 7 vermeld als : ,,clerck  van deesen Thesaurier”.

Na volbracht onderzoek hoop ik op dit geslacht nog
nader te kunnen terugkomen.

KORTE’MEDEUEELINGEN.

Voorne.

Op de h(ienealogische  tabel der heeren van V o o r n e ,
door Dr.  H. Obreen gegeven op kolom 291 en 292
van den vorigen jaargang, komt als jongste zoon van
den in December 1287  overleden Heer Aelbrecht,  heer
t’an Voorne, burggraaf van Zeeland, voor : Heer Zweder,
kanunnik enz ten Dom t,e Utrecht, vermeld tot 1334,
die in den tekst op kolom 300 wordt genoemd: Heel.
Zt,reder IYI~  Poorne,  kanunnik, deken en scholaster ten
Dom te Utrecht, vermeld tot 1334. Als bewijsplaatsen
worden hierbij opgegeven : v. Mieris 11, bl. 132  en 349;
Reg. Hann. bl. 223. Gaat men nu na, wat ter a;ange-
haalder plaatse staat, dan blgkt:  dat heer Zwoder van
Voorne.  kanunnik ten Dom, met andere Utrechtsche
geestelijken als getuige wordt vermeld 9 Maart 1313;
dat hij 2 April 13% vrijgeleide bekwam van den Graaf
van Holland; ,en da.t hij - scholaster ten Dom zijnde
- 3 April 1334 tienden pachtte van Jan, heer van
Arkel. Op geen dezer drie plaatsen komt hij voor in
eenig familieverband ; er is  niets dat  waarschijnli jk
maakt, dat hij zou hebben behoord tot het burggrafelijk
geslacht van Zeeland, laat staa,n dat hij een zoon zou
zijn geweest vn.n Heer Aelbrecht, heer van Voorne, ver-
meld 1261--1287.

Dat deze heer Zweder  van Voorne niet een zoon’ is
geweest van heer Aelbrecht, den in 1287 overleden
burggraaf van Zeeland, blijkt onomstootelijk  u i t  h e t
necrologium van St. Salvator  (Oudmunster) te Utrecht,
waario op IV Kal. Jan. staat ‘):
__.--.._

1) Zie v. Heussen,  Historia Episcopatus  Ultrejectenais  (1719) blz. 73.
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Anno C13.CCC.XlX.  obii t Ge~~n~xfl~s  de C’otnze,  pater
&Lrderi  de Voetwe, canonicus sancti  Martini .

Genoemde  Gerard VUL  Voowae  brhoorde  stellig niet,
tot het Zeeuws&-Hollandsche  geslacht van dien naam,
maar zal  een Stichtenaar zijn geweest. 2) Immers er
komen reeds zeer vroeg Voorne’s in het Utrechtsche
voor, waar trouwens het huis te Voorn, niet verre van
de grijze Bisschopsstad, nog lang aan hun bustaan heett
herinnerd. Die Utrechtsche Voorne’s waren echter ook
niet allen van dtmzelfden stam en het trof mij, dat de
groote v. Spaen ter zijde vau zu,ne a n n t e e k e n i n g e n
nopens hen stelde: Indien alle die goede mannen weder
opstonden, zouden zij misschien verwondert zijn over
deze filiatie en genealogie alhier voorkomende, - het-
geen, indien wi.j eerlijk waren, ook in onze dagen vaak
zou kunnen worden geschreven.

W. A. BF,lCLAERTH.

Mosselmans.
Ter aanvulling van de mededeelingen van den heer

W. A. van Rijn in het Juli-nummer van den vorigen
jaargang, betreffende de genealogie van bovengenoemd
geslacht, moge het volgende dienen:

Willem Mosselmnw (Ned. Patr. IV).
Trouwboek Herv. K. Almkerk. 27 Jan. 1692 getr.

Willem Mosselma,u  en Anneke van de II viering.

Willem  Mo.w~lmnns  (Ned. Patr. VI).
Doopboek Herv. Kerk Almkerk 23 April 1724.
W,liem Olto  vwn  II ‘ngeni,,gel!  ) L
Getwrw/  ‘t Hooft , ‘t kind Leynlje

Get. ‘Lysboth’  van Wageninien,  Marcelns Steld.
Lidmaten Reg. Herv. K. Almkerk.
A a n g e n o m e n  174ö L{jnije  WOL W’crgeningesz.
Trouwboek a.v.
1746 4 Dec. In ondertrouw opgenomen ddrictan  rw

Meerten j.m. v a n  W e r k e n d a m  e n  Leyn/je  ~‘an  JPnge-
ningeu  j.d. van Almkerk (in marg.: en hebben h u n
derde voorstel gehad 19 Dec. en is betoon gegeven
tot Werkendam of elders in de ring van Altena te
trouwen op den 26 Dec. 1745).

Het bovenstaande kan tevens als antwoord dienen
op mijn vraag in dit maandblad X1,1, 367.

Ir. J. G. KA M.

> VRAGEN  EN  ANTWOORDEN.

Bakker- Bleu+ Catwoud. (XLVII, 26). Overal waar
hier staat Blens leze men : nleus.

B .  O. 2. J. H. B.

Bout. (XLVI, 348). In het, Landsarchief te Batavia
komen in de l’ie en 18~ eeuw diverse Bout’s  voor.

U’elt. 13. v. T. P.

Buys van Woeringen. (XLVII, 26). Bartholomeus
Buys van Woeringpn  genaamd Gryphius, pens iona r i s
van Gorinchem, en Willem Buys vwa Woeyingen  (t 16~6),

3) Zine  m o e d e r  h’ophia  o v e r l e e d  VL1 Tdns  Mnrtii 1619 (sic t.n.p.
blz. 681.
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schepen en burgemeester  van Heusden, waren broeders.
Hun  vader  was  Eruns Buys Willemsz.  T’a// CYoeringen,
(geb. 1008, t 1690), schepen en burgemeester van Heusden.

Deze familie voerde in goud een rood wiel, verge-
zeld van vi,jt’ staande blokjes van hetzelfde, 2, 2 en 1.
De Oorinchemsche pensionaris zegelde met een door-
sneden schild: n een opkomende gritfioen, 2, het aange-
boren familiewapen.

Voor Bartholomeus zij overigens verwezen naar Mbl.
XLT, 302.

Van Oudenhoven vermeldt in z[jne  ,,Beschrijvinghe
van de Stadt  Heusden” op  b l z .  47 :  Frr~ns  Buys  ran
Il’orrigzgq  eenen vermaorden Druckrr tot Parijs, hadde
ghe t rouwt  de  Dochte r  van  den  vermaerden  Trucker
Sebustiow  Gr,yphius, ende daer van ten onrechte van
sommighen  genoemt  Franciwzcs  Griffius”.  D i t  k a n  i n
elk geval slechts ten deele. juist zijn, want de in 1606
te Lyon op 63 jarigen leeftijd overleden drukker Se-
brrstirr~a  Greif  had  s lech t s  één  (ge leg i t imeerd)  k ind ,
iintoitle  Gryphizts.

‘s-Gr. B. v. B.

Plaeie.  (XLVII, 31). Het is minder juist te spreken
van het Deventersche  geslacht Plaete; het geslacht is
van Zutphenuche origine. In Deventer komen slechts
de navolgende leden voor:

Ondertrouwd Deventer 6 Oct. 1627 Joriaeja  K/uppe~
zoon van zal. Jan Kluppel en Mwgaretha  Plutetl  dr. van
zal. Wichert  Platen uit Zutphen, cop.  4 Nov.

Albert  Ylale, geboortig van Zutphen, wot,dt 11 April
1634 klein-burger  en 64 Mei 1637 grootburger van
Deventer. Hij is van 1638-1666 gemeensman te Deventer
voor de Bisschopstr.

Ondertrouwd Deventer 29 Sept. 163~ Albert P/ate  van
Zutphen met blwgariete  Grootwijck  van A m s t e r d a m ,
att. naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
1”. I)e/*clrje,  ged. Deventer 14 Juli 1636.
20.  Wi(,hordus,  ged. Deventer  2 9  O c t  1 6 4 4 .
3”. Mwrgrietrc,  ged.  Deventer 11 Sept. 1 ti45.
4e, Jucyuemi@ra,  ged. Deventer 24 Aug. 1661.
Ondertrouwd Deventer 4 Febr. 1637 Are,/2  Plate, zoon

van Wichert  Plate,  met Johanna Logie? wed. van Amster-
dam, attest. naar Amsterdam 19 Febr. 1637. - Johanncd
Logier  was weduwe van Paulus l>an den Berg, k o o p -
man te Amsterdam

lJi,t dit huwelijk:
Cornelis,  ged. Deventer 9 Juni 1639.
Ondertrouwd Deventer 22 Oct. 1 B64. cop.  13 Nov. Willem

Toonhuijs,  j.m. van Zutphrn, met Theodora  Platela;  uit
dit huwelgk  verscheidene kinderen te Deventer geboren.
JPillem Too~J~uìjs  wordt 22 Mei 1665 grootburger van
Deventer en levert midzomer 1 ti66 kerkelijke attestatie
uit Zutphen in. Hij is zoon van r+arlzer  ‘Too?~l,uijs  en
van Anl/je  Gevers, die 66 Oct. 1643 te Zutphen her-
trouwde met Ayent Marienhzwgh.

Diepenveen. 11. KROX~CXBEIW.

Quackelsteyn. (XLVII, 31). Ui,k  XicJk/..c  @tak-
Jrel&yn werd 7 Dec. 1737 burger  van Vlaardingell.  be-
taalde f 3-2-0  en kwam uit Naaldwijk.  Sedert komt deze
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naatn hier met variaties voor. Wapen ot genealogie zijn
mij niet bekend.

Vlaardingen. nil. c. SKAL  JH.

Riebeeck (van). (XLVI, 330). ArnoZdus  AheZet:eu (zie
Elias II bl. 1015)  X BAtavia  t i  Apr i l  1713  (te Batauia
niet na te gnau)  Diraa  Maria LYLIL R , ged. ald. Holl.
kerk 19 Mei lti97, dr. van Jan en Joha.  Eldercampius
en kleindochter van ,Jan van R. en Maria S~ipio  en
van Ds. Andreas E. en I)i/jrr, Qomarus.

Welt. 13. v. T. P.

Ronqe.  Gegevens aangaande do genealogie van dit
gesla,oht gevraagd Wie zegelde met het wapen, voor-
komende in Rietstap  ?

lilr. D.

Ruysch. (SLVI, 351). Edmond  (Emoud) Ruysch,  van
Kuilenburg,  kap., X Cornebia  van Dalen, van Batavia.

Uit dit huwelgk ged. Holl. Kerk te I%at”:
1. Joannes  R., ged. 8 Juni 1603.
2. Qeertruyt  R., gud. 6 Oct. 1661.
Hij test .  Bat” 2ti Jun i  16ti9 nota A n t h .  Huysrnan.
IV&. B. v. T. P.

Schuil. (XLVII, 31).  In  een  han Jschrift v a n  Ggsbr.
Kraayveld en zijne huisvrouw Cornelia Schuil en van
Mr. P. A. Schuil, Commies der Financiën en Secretaris
van ‘t Kwartier Nijmegen van de Ridderschap, in mijn
bezit, vind ik, dat Gerrit  fichu11  huwde in 1540 en een
zoon had genaamd ,7a1~,  schepen te Tiel in I 692,  i_ 1603
en 2 dochters en een zoon naliet. Namen der vrouwen
waren toen niet bekend.

Doesburg. V A N  LEXAC  FHIESWIJK.

Schuyll. (XLVIt, 31). Volgens mijne  aantcekeningen
w a s  .Florentaus  Schuyll  (broeder van Ds.  .E~erharrl  S)
een zoon van Ds. Et2erhar.d  S., predikant te ‘s Bosch ,
gehuwd met ïllnria  Kujyl  van Kijfhoek.

Deze Ds. Everhard  S. was een zoon van Berman S.,
geb. in Limburg 16.56 en overl. in 1623, rector te Cu-
lenborg,  predikant te Noordeloos  en Voorhont  en  van
ArLIla  van den Bosschne??.

Maria Kzry1 vau Kijfhoek WU een  doch te r  van  Flo-
rens  F1oren.w.  Ktcyl, neb. o n g e v e e r  1660, b e l e e n d  i n
1608 met Kijfhoek.

Breda. A .  F. K. GRASWINCKEL.

Taams. (XLVI, 351). Het geslacht Taams is een oud
Oost-Zaansch geslacht. In het archief aldaar berust een
Gravenboek, waarin niet alleen de namen der eigenaars
van de graven maar ook hun merken zijn afgeteekend.
Daarin komt o. a. voor: Albert Pieterw. Thaems, 1640,
met een merk gelijk nau den hoofdletter A met een
verticaal streepje loopende uit het midden van de dwars-
streep naar omlaag, zoover als de buitenlijnen van de
letter gaan en daaromheen de iuitialen  A P T.

Zaa?tdijk. G. J .  HONIG.

Wouters. Gaarne ontving ik inlichtingen aangaande
de familie Wouters te S 11 eek; waartoe behoorden :

1. Beerent Wouter,s, tr. 6 Nov. 17’31 Bregjen,  Al l es ,
waaruit :
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IL. Il‘olr!er. BeerelrIs, tr. 29 Juli 1769 f3eerfje Schollens,

111.

IV.

waaruit:
Beerent Woutefx,  ztiu in de Vroedschap te Sneek
geweest zLjn, tr. Ulkje  Posthumus,  uit welk hu-
welijk beh. dochters, getr. in de geslachten tela
!iflte (Stam- en Wapeub. 11,  p. 14ti), Gasivtjet  (Stam-
en  Wapeub .  2, p. 29tij en c*an  Putikammer (Ned .
Adelsboek  1916, p. 139) één zoon:
Jau Beerents JYouters,  notaris te Stiens 1821, lid
Prov. Staten van Friesland, woonde op huize
Veenwijk  te Oudeschoot, tr. Antoi,rrtte  Adargctretha
I2rcts/cer, laatste afstammelinge  uit het oude Edam-
sche regentengeslacht van dien naam, waaruit. 2
dochters :

11. .Ydia M’outers,  s t ichtster  van de , ,Julia-Jan
Wouters-Stichting” te Oudeschoot, geh. 1881 met
Rermud  C h a r l e s  (YIIZ  illarse/%s  Hartrinck ( S t a m -
en Wapenb. 11, p. 22); b. Atr/>a  Titicc  Woulers,  geh.
1 ”  1862 m e t  J h r .  &cc!crits  A/doit Pebrus  ‘í%blas
Xahu!ys  (Ned. Adelsb.  1915, p. 402) en 2” 1 8 7 9
met Mr. Frans  C’arl  I’oZck (Ned. Patr. 1911, p. 491).

Wapen volgens cachet in mijn bezit: in zilver  kop
eu hals van een veulen.

Drielrergw  . VAr,cx  LUCASSEN.

Gevraagde wapens. Wie kau mij helpen aan de
beschrijvingen en kleuren (ten deele  bekeud)  van de
volgtmde wapens van aan het geslacht Se,y#ardt  geal-
lieerde families?

‘tlo?% Bruck, Crefeld.
Biich/ler.  Volgens een lak: in zilver een man, gekleed

van . . ., staande op een terras van . . ., met in de R.
hand een bus (of ,boek? = Buch)  en L. een stok, van
boven eindigend in een klaverblad (of een boompje,
beuk = Buch, dus sprekend).

_

Heldoorn,  volgens een lak collectie Callnnd 180 eeuw :
van zilver met 3 takken met doorus van.. . Helmt. idem.
Is dit ‘t wapen van het geslacht H. dat in Cuylenborg
in ‘t begin der vorige eeuw tot de 0. Katholieke ge-
meente behoorde?

Oldenhoom,  volgons  overlevering in do fam. zou het
wapen uit een boom bestaan met een haas, doch vol-
geus een lak (wie voerde dit? ook helmteeken  gevrangd)
is het gevierendeeld: 1-4 een gebladerde tak yan groen
op zilver, Z in blauw een rad (6) van zilver, 3in blauw
een zilveren zwaan.

ScheiUer, Montjoie.
Qtr. n.
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In memorium  Kolonel J. D. Wagner, Eerelid en Oud-Voorzittel
van het Genoots<+~ap,  door Dr. Th. R. Valck Lucassen. - Bestuurs-
berichten. -- Het &slacl~t,  Thomassen 8. ThueHsink,  door Dr. E. J.
Th. à, Th. van der Hoop. (Vervolg). -- Ten det,den  male: Eenige
histolisoh.merkwaat,dige documenten aangaande de hl*rkomst  der
familie Boreet,  door H. van Nalsen,  met een slotwoord van Dr. Th. R.
Vslck  Luca*r;c;i.  ~- De ool’sproug ran den  HollandRchen  Tuin. Naschrift
door Jhr. Dr.  W. A. Beelaerts van Blokland. -- De olldere  generat,iën
van het geslacht Stoop, door W. A. van Rijn - Korte mededeeliqgen:
Voorne ; MosPnlmans.  -- Vragen en antwoorden : Bakker-Bleu+Cat-
woud: Bout; Bnys van Woeringen; Plaote; Qnackelsteyn; Riebeeok
(van); Range; .Rnysch;  8ohull;  Sohnyll;  Tnams; Wouters. -Gevraagdc?
wapens.

De Ned. Boek-. en Steendrukkerij, voorh. H. T,. SMITS.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap : ,,De Nederlandsche Leeuw”,
k

_ r
Dit blad veraobijnt  maandelijks en wordt aan de 1

leden van het Genootaohap gratis toegezonden.
Bijdragen en oorreapondentie, bestemd voor het,

Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering
gelieve men te riohten tot den r e d a o t e u r Dr. Ta. B.
VALOX h,OASSEN,  &&iW  &W’&&d‘,,  &&.W@??L

De jaarlijksohe  oontributie voor het lidmaatsohap  i
bedraagt flO.-  en voor de leden te’s.Gravenhage,  ~
die de wekelgksohe portefeuille ontvangen, f 16.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementsprijsvan  flO.-per jaargang.
Postrekeningvanden penningmeesterNo.20910.

Correspondentie betreffende het Genootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve  men
ie riohten tot den sec r e t a r is Dr. E: x THO~AEBEN
h TEXUE~BINX  VAN DEP HOOP, Sweslinckstr.  50, ‘s Qra-
venhage. en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, zoomede asnvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den bi blio theoaris,  B2sijenbwg  5,‘s~Gmwefihage.

De Bibliotheek en de Inliohtingeodienst, ge-
vestigd BZe&dnwg  5, ‘.+Oravsnhccge,  zijn voor de leden
geopend iederen Maandag van 94-12 en van 2-
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.

N”. 3. XLVIIe  Jaargang. Maart 1929.._

BESTUURSBERICHTEN.
Maandelijksche Bijeenkomst.

De eerstvolgende maandelijksche bijeenkomst zal in
plaats van op 1 April a.s. gehouden worden op M a a n -
d ag 8 April in Café-Rest. ,de Kroon”, Spui, ‘s-Gra-
venhage.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van den heer Edm. graaf de Hochepied,
consul van Nederland te Smyrna, sedert 1927 gewoon
lid van het Genootschap.

Tot lid is benoemd:
Dr. J. S T E P H. VAN DER LINGEN Seapoint  (n. Capetown,

S. Afr.).
,,Erinville”,  Milton Road.

Adreswijzigingen.
Jhr. M. H. VAN B ERESTEYN . Oadok  (bij Buitenzorg,

Java).
Mr. S. M. VAN H AERSMA BUMA  . . . L e e u w a r d e n .

Gouve~~~qlein  35.

Ds. J. P. ENELAAR  . . . . Kattendijke (bij Goes)
Pastorie.

A. H. HOFKAMP.  . . . . . . . . ‘s-Brauenhage.
Zeestraat 50.

Dr. J. J. HOPKAW . . . . . . . . kíalang.
Hôtel  Victoria.

Mr. W. M. K ALFF . . . . . . . . Arnhem.
Eusebius Buitensingel 8.

J h r .  36r. Dr. H. A. V A N  K A R N E E E E K  . ‘ s - G r a v e n h a g e .
Korte Voorhout  7.

H. C. DE M AN , . . . . . . . . Ede.
Stationsweg 23.

T; W. C. VAN STEEDEN  . . . . . . ‘s-Gravenhage.
.P&mvìnkenpark  2.

De strijd om het Hertogdom Bouillon ‘h
door Prof. Mr. R. FEUIN.

Het hertogdom Bouillon behoorde al vroeg in de
middeleeuwen aan de kerk van Luik, Godfried van
Bouillon had het bij het ondernemen van zijn kruistocht,
waarvoor hij geld behoefde, voor 1500 mark zilver aan
den Bisschop verpand en het niet ingelost. Intusschen
werd de heerschappij van het bisdom over Bouillon
meermalen onderbroken. Het werd nl. in 1484 aan het
huis der graven van der Mark, heeren  en later prinsen
van Sbdan,  verpand; wel werd de Bisschop niet lang
daarna in het bezit hersteld; maar sinds dien tijd deed
toch dat geslacht telkens aanspraken op het hertogdom
gelden en wist het zich er meer dan eens voor korten
tijd van meester te maken. De ‘erfdochter der Van der
Marks van SBdan,  Charlotte, vermaakte hare aanspraken
bij haar kinderloos overlijden in 1596 aan haar gemaal
Henri de La Tour, die met Isabella van Nassau, dochter
van Prins Willem 1 van Oranje, hertrouwde, en zijne
rechten op het hertogdom Bouillon, waarvan hij den
titel had aangenomen, aan zijn  oudsten zoon uit dat
tweede huwelijk Frédéric-Maunce naliet. Deze deed in
1641 van zijne aanspraken definitief afstand ten behoeve
van het bisdom van Luik, dat daarvoor 160.000 gulden
betaalde. Maar de zoon van Frédéric-Maurice, Godefroy-
Maurice, die sinds 1651 zijn vader in de familiebezit-
tingen was opgevolgd, protesteerde tegen dezen handel
en nam niet alleen den titel van hertog van Bouillon
aan; maar door de gunst van koning Lodewijk XIV van
Frankrijk gelukte het hem ook in het bezit van het
hertogdom te komen. In 1676 nl. deed de Koning het
~____

1) Het volgende opstel is in hoofdzaak ontleend aan de nrs. 687
en 688 van het archief van het departement van Buitenlandsohe
Zaken, dossier no. 88 vsu het departement van Justitie. eenige  mede-
deelingen, die ik vande directie van het Grootboek der Nationale Schuld
mocht ontvangen, en het gesohrift van Henry Kirke: From the Gun-
Room to the Throne (Londen,  Swan?  Sonnensohein  end Co., 1904),
dat echter met voorzichtigheid gebruikt moet worden.
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kasteel bezetten en stelde hij Godefroy-Maurice in het wees hij als zijn opvolger aan Philip d’Auvergne,  ka-
bezit van  he t  her togdom. Bij art. 28 van den vrede pitein ter zee in Engelschen dienst. Eerst daarna zou de ,
van Nijmegen werd deze toestand bestendigd. Sedert tak van Apchier tot de opvolging gerechtigd zijn. Met
behoorde het hertogdom Bouillon als een douvereine dezen Philip d’Auvergne was de hertog in aanraking
staat aan het huis La Tour d’Auvergne;  die staat stond gekomen in 1779. Philip diende toen als luitenant op
onder de bescherming van Frankrijk, dat het recht had be- de Ar&husa, een Engelsch  oorlogsschip, dat na een ge-
zetting in het kasteel te houden. De bisschop van Luik veoht met een Fransch oorlogsschip op de Fransche
bleef echter den titel van hertog van Bouillon voeren. kust geloopen was. De bemanning was krijgsgevangen

Hertog Godefroy-Maurice stierf 20 Juli 1721. Maar verklaard. De naam d’Aavergne  trok de aandacht van
reeds vóór dien tijd had hij bij notarieele  akte van 31 den hertog van Bouillon, en weldra was de jonge lui-
Januari  1696 het  hertogdom Bouillon overgedragen tant de gast van zijn aanzienlijken naamgenoot, wiens
aan zijn zoon Emmanuel-Theodose,  hertog van Albret, guns t  hg in zoo sterke mate wist  te winnen, dat de
ter gelegenheid van diens huwelijk met Marie-Armande hertog hem als bloedverwant erkende, Er werd een ge-
de La Trémoille. Bij die akte werd tevens de opvolging dienstige geest gevonden, die voor het Engelsche  ge-
in het hertogdom geregeld en wel in dier voege, dat slacht eene afstamming uit de aloude familie der, La
eerst de mansstam  van Godefroy-Maurice bij  recht van Tours d’Auvergne  wist aan te geven. Dat gebeurde in
eerstgeboorte tot de opvolging geroepen werd. Bij ont- 1786. Vijf jaar later verzocht de assemblée generale
stentenis van de manlijke lijn zou het hertogdom ver- van het hertogdom Bouillon den hertog Godefroy-Char-
vallen ,,B mesdemoiselles de Bouillon ses filles ou leurs les-Henri een lid zijner familie aan te wijzen, wien, als
descendans et aux filles tant du dit seignenr  d’ A l b r e t zijn eigen geslacht, gelijk te voorzien was, mocht uit-
que de messeigneurs ses frères ou leurs descendans B sterven, de regeering van het hertogdom zoo toevallen.
partager entre  elles  ou leurs descendans par souches’*. De hertog wees daarvoor 26 Juni I 791 kapitein d’Au-

Emmanuel-Thédose  liet uit een viertal huwelijken één vergne aan, dien hij te zelfder  tijd als zoon adopteerde,
zoon en verschillende dochters na. Zijn zoon Charles- en ‘s hertogs zoon Jacques-Léopold keurde 6 Juli 1791
Godefroy, die hem in het hertogdom opvolgde, was de genomen beslissing goed.
gehuwd met eene kleindochter van koning Jan 111 So- Maar deze besluiten hadden geen effect. Reeds spoedig
biëski van Polen, eene zuster van de vrouw van d e n bereikten de golven der revolutie het hertogdom Bouillon,
Enge l schen  p re tenden t  Jacobus  111. Hij liet bij  zijn dat tegelijk met de Oostenrijksche Nederlanden in October
overlijden (24 October 1771) twee kinderen na, eene 1796 met Frankrijk vereenigd werd. Jacques-Léopold
dochter, sinds 1743 gehuwd met den prins van Rohan- stierf 7 Februari 1802, en toen Philip d’Auvergne,  die
Guémenée, en een zoon Godefroy-Charles-Henri,  die zich als zijn rechtverkrijgende beschouwde, gebruik
zijn5 vaders opvolger in het hertogdom was. Charles- ~makende van den vrede van Amiens,_na,.  Parijs kwam
Godefroy had bij  zijn testament van 4-~ctober~~lt7ti<3--;~-om  te-~ tt%chten-  zgne aanspraken  t e  doen  e rkennen ,
bepaald, dat bij gebreke van zijn zoon en diens liju het i werd hij door de politie van den eersten consul over
hertogdom zou vervallen aan Nicolas-Frangois-Jules  de La de grenzen gezet.
Tour d’Auvergne,  graaf van Apchier, een verwijderden Philip leefde nu tot 1814 op Jersey, vanwaar zijne
bloedverwant van het huis van Bouillon s). De nieuwe moeder afkomstig was,  in den kring der Fransche
hertog betwistte na zijns vaders dood dat testament, émigrés, van welke er velen op de Normandische eilanden
waarin z. i. de graaf van Apohier te zeer bevoordeeld verblijf hielden. Uit dezen tijd dateert zijne kennismaking
werd; maar het parlement van Parijs verklaarde het met eene  andere familie La Tour, die, zoo wij madame
testament 24 Maart 1774 geldig. de Boigne mogen gelooven, aan de bekendheid met den

Hertog Godefroy-Charles-Henri was een typisch spe- kapitein den naam La Tour d’ Auvergne, waaronder
cimen  van den Franschen grand seigneur kort vóór het zij later roemrijk bekend is geweest, ontleende. Deze
uitbreken der Fransche revolutie. Na den dood van zijne s c h r i j f s t e r  z e g t  n l .  ( M é m o i r e s  1 blz. 1343: ,,L’ une
eerste vrouw uit het huis vau Lotharingen, die hem d’elles,  nl. van de dochters van madame  de Vaudreuil,
een zoon en opvolger schonk : Jacques-Léopold-Charles- madame de La Tour, avait . suivi son mari à Jersey,
Godefroy, trad hij op öl-jarigen  leeftijd in het huwelijk Oti le corps auquel il appartenait, était en garnison.
met mue de Banastre,  een meisje van 14 jaren,  wier A cette époque, le gouverneur de l’ île était un d’ Au-
moeder zijne maîtresse was geweest en bij  hare dochter vergne, capitaiue de la marine anglaise, qui avait la
en haar schoonzoon bleef inwonen. Bij het uitbreken prétention de descendre de la maison de Bouillon, au
der revolutie emigreerde de hertog niet. Hij trok zich moins  du  câté gauche. Mons ieur  d ’  Auvergne  SB lis
terug op zijn kasteel Navarre bij Evreux. Hij stierf n o g très particulièrement avec  madame de La Tour, qui fit
juist bijtijds  om niet het slachtofffer  der Terreur te worden les honneurs de la maison du gouverneur. Les officiers,
(3 December 1792). Zijne jonge weduwe werd door de par malice, 1’ appelèrent eatre eux madame  de La Tour
gebeurtenissen van 9 Themidor van de guilliotine  gered. d’ Auvergne, mais elle  accepta le nom et, dès lors elle,

Ook hertog Godefroy-Charles-Henri regelde bij zijn sen mari, ses beaux-frères, aes enfants, tous quitterent
testament van 4 Mei 1791 de opvolgiag ia het hertog- le surnom de Paulet pour prendre celui d’ Auvergne.
dom Bouillon. Na zijn zoon Jaoques-Léopold, van wien ,De 18, et appuyant cette  prétention de qaelques
te voorzien was dat hij, hoewel gehuwd met eene land- papiers  que le capitaine d’ Auvergne, mort sans enfaats,
gravin van Hessen-Rotenburg, kinderloos zou blijven, lui a laissés,  elle a établi en France, torsqu  elle y est

?) De gemeen0  stamvader der hertogen van Bouillon en der graven
rentrée ,  uae branche de La Tour d’ Auvergne, qui

van Apchier WIL@ Agnet de La Tour, vioomte de Turenne,  overleden n’ a d’ autres droits que  ceux qae j’ ai Qnonoés,  et qui
in 1489. p o u r t a n t  8’ est fait une existente  qui finit par ne lui
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être plus contest&3.” Intusschen is dat wellicht slechts
de echo van malicieuse racontars der Jerseysche emi-
granten-kolonie. Althans volgens den Almanach de
Gotha van 1866 blz. 172  en 173 behoort de tak van
Lauraguais, om welken het hier gaat, wel degelijk tot
het oude geslacht der La Tours d’Auvergoe.  Opmer -
kelijk is, d a t  Phi l ip  d’Auvergne,  die intusschen tot
vice-admiraal in Engelschen dienst was opgeklommen,
zich nimmor La Tour d’Auvergne  heeft genoemd, hoewel
hij den toren der La Tours in zijn wapen had opgenomen.

Intusschen was het gewezen hertogdom Bouillon in-
tegreerend deel  van de Fransche republiek en later
van het Keizerrijk gebleven. Bouillon werd niet be-
schouwd als te behooren’ tot het Duitsche rijk, en de erfge-
namen van het hertogdom kwamen dan ook niet in aanmer-
king voor eene  schadeloosstelling op den rechter oever
van den Rijn, voor wat zij op den linker verloren hadden.

Eerst de gebeurtenissen van 1816 brachten aan de
erven eene  vergoeding. De admiraal d’Auvergne  maakte
na den dood van Jacques-Léopold op grond van het
testament van Godefroy-Charles-Henri  aanspraak op
het hertogdom. Zijn vertegenwoordiger in België was
baron Antoine-Joseph-Népomucène de Vauthier, en deze
stelde na den val van het Keizerrijk alles in het werk
om de onafhankelijkheid van het hertogdom te doen
erkennen. Hij bracht zelfs de boeren van Bouillon onder
de wapenen. Maar het mocht niet baten. De Fransche
bevelhebber, die tijdens de honderd dagen het kasteel
van Bouillon had bezet, Bonichon, wist zich te hand-
haven en droeg eerst 1 December 1816  het kasteel aan
de Nederlandsche regeering over. Want intusschen had
het ‘,Weener  congres 9 Juni- 1815 bij 5 69, met beves-
tiging van hetgeen reeds 31 Mei 1816 tusschen Neder-
land en de vier verbonden mogendheden Engeland,
Oostenrijk, Pruisen en Rusland was overeengekomen,
de souvereiniteit over het hertogdom Bouillon, voor-
zooverre het niet - wat  met  een ige  g rensd i s t r i c ten
het geval was - aan Frankrijk verbleef, 1) opgedragen
aan den koning der Nederlanden in zijne qualiteit van
groothertog van Luxemburg.

Inmiddels was er een tweede pretendent voor het
hertogdom opgestaan in den persoon van Charles-Alain-
Gabriel  prins van Rohan-Guémenèe,  kleinzoon van Marie-
Louise-Henriette, tante ,van den laatsten hertog Jaoques-
Léopold .  HG was de naaste bloedverwant van dien
her tog  en  daa r  vo lgens  de  rege l ing  van  1696  de
geheele nakomelingschap van hertog Godefroy-Mau-
rite, ook die in de vrouwelijke lijnen, tot deopvolging
geroepen was, was hertog Godefroy-Charles-Henri -
dit was het sustenu van den prins van Rohan - niet
bevoegd geweest die vrouwelijke lijnen ten koste van
een verwijderd bloedverwant, gesteld dat Philip d’Au-
vergne  werkelijk een agnaat was, uit te sluiten.

Een oogenbhk  is er aan gedacht om de rechten van
de oude prinsen-bisschoppen van Luik op het hertog-
dom te doen herleven. Zoo men den souverein van het
nieuwe koninkrijk der Nederlanden als rechtverkrijgende
van den prins-bisschop wilde beschouwen, dan konden

1) Het kedeelte  van het hertogdom Bouillon, dat bij den vrede van
Pa@ van 80 Mei 1814  aan Frankrijk was gelaten, kwam krachtens
het traktaat van 20 November 1815 aan den koning der Nederlanden
in volle souvereiniteit en onbezwaard mat  eenige verplichting ten
gonste  vrm de rechtverkrijgenden van .den hertog van Bouillon.
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iaarmede de aanspraken zoowel van den. admiraal
i’Auvergne  als v a n  den prins van Rohan ter zi jde
worden geschoven. De Nederlandsche regeering ver-
wierp echter terecht dezen uitweg. Sinds het concordaat
bestond het bisdom niet meer, en bij de toewijzing van
Belg% aan den Nederlandschen souverein werd dan
sok van het bisdom niet met name gewag gemaakt. Zoo kon
lan de vertegenwoordiger van Willem 1, Von Gagern,
mede namens zijn ambgenoot Van Spaen, verklaren:
,qu’il ne leur  paraî t  pas convenable  ni décent de for-
mer une prbtention  du chef de Liège sur le duché de
Bouillon”.

Bleven dus over als pretendenten de prins van Rohan
Bn Ph i l ip  d’Auvergne. Om het geschil tusschen hen
beiden te beslechten bepaalde 9 69 der slotakte  van het
Weener  congres, dat door een scheidsgerecht zonder
appel  uitspraak tusschen de beide pretendenten zou
worden gedaan. Hij, die door het scheidsgerecht als
erfgenaam zou worden erkend, zou in het bezit van
het hertogdom onder Nederlandsche souvereiniteit worden
gesteld, en de koning der Nederlanden zou hem schade-
loos stellen voor het verlies der inkomsten, die voort-
vloeiden uit de souvereiniteit. De paragraaf voegde er
aan toe: ,Et si c’est au prince Charles de Rohan que
cette  restitution doit être faite, ces biens seront entre
ses mains soumis  aux lois de la substitution qui fonde
son titre.” Beeds  deze bijvoeging wijst er op, dat de
mogendheden den prins van Rohan gunstig gezind
waren, en dat bleek ook uit de uitspraak van het scheids-
gerecht. Het was volgens de bepalingen der boven-
vermelde paragraaf samengesteld uit vijf personen, &én
aangewezen door den admiraal van Auvergne, t%n door
den prins van Rohan en èén door elk der regeeringen
van Oostenrijk, Pruisen en Sardinië. Het scheidsgerecht
kwam niet, zooals was bepaald, te Aken, maar te Leipzig
bijeen en deed 1 Juli 1816 met vier stemmen tegen ééne
uitspraak ten gunste  van Charles de Rohan.

Deze nam den titel van hertog van Bouillon aan en
werd nu door de Nederlandsche regeering in het bezit
der goederen van het hertogdom gesteld. Tevens werden
onderhandelingen geopend over de schadeloosstelling,
den nieuwen hertog te verleenen. Deze zaak werd ge-
regeld bij Koninklijk besluit van 24 October  1821,
no. 90. Daarbij weid  bepaald,  dat  op het  grootboek
der nationale werkelijke schuld ten name en ten be-
hoeve van den prins van Rohan zou worden inge-
schreven een kapitaal van 200.000 gulden, rentende
2$ %, welke som door de inschrijving zelve zou worden
geïmmobiliseerd en onafstaanbaar en onvervreemdbaar
blijven zou. Dat kapitaal zou deel uitmaken van een
fideicommis,  verervende volgens de orde van opvolging,
in het voormalig hertogdom Bouillon bestaande, zonder
dat aan die beschikking, als zijnde het uitvloeisel van
Europeesche poli t ieke overeenkomsten,  zou  kunnen
worden tegengesteld de burgerlijke wetgeving. Tevens
werd den prins van Rohan voor de sinds Juli 1815
verschenen renten eene  schadeloosstelling ten bedrage
van f 29694.-  toegekend.

Intusschen hadden zich nieuwe pretendenten opgedaan.
De prins van Rohan, die zich in zijn rechtsstrijd  met
Phil ip d’Auvergne  beroepen had op het bepaalde in
de schenkingsakte van 31 Januari 1696, had volgens
de daarbij gegeven regelen eigenlijk geen recht op de



opvolging. Immers bij die regeling waren na het uit-
sterven der mannelijke lijn van Godefroy-Maurice, welk
geval in 1802  was ingetreden, tot de opvolging ge-
roepen de dochters en de kleindochters van dien hertog
en hare nakomelingen, die gelijkelijk bij staken tot de
erfenis gerechtigd zouden zijn. Nu stamde de prins van
Rohan noch van eene dochter noch van eene klein-
dochter van Godefroy-Maurioe af; zijne grootmoeder
was eene achterkleindochter van dien hertog geweest.
Daarentegen leefden nog nakomelingen van drie dochters
van hertog Emmanuel-Théodose, kleindochters dus van
hertog Godefroy-Maurice, nl. Marie-Hortense-Victoire,
hertogin van La Tremoïlle en Thouars, Anne-Marie-
Louise, prinses van Soubise, en Marie-Sophie-Charlotte,
prinses van Beauvau. Hare nakomelingen maakten op
de goederen, tot het voormalige souvereine hertogdom
behoorende, aanspraak.

Marie-Hortense-Victoire werd vertegenwoordigd door
hare kleinzoons Charles-Marie-Joseph-Bretagne, hertog
van LaTrémoïlleenThouars,en  prins Louis-Stanislas-Kost-
ka de La Trémoïlle. Anne-Marie-Louise was de groot-
moedergewordenvanLouis-Henri-Joseph,ducdeRourbo~,
en van prinses Louise Adélaïde de Bourbon, die in
1816 als Benedictijner non te Parijs leefde. Van de
prinses van Beauvau leefde nog eene dochter Anne-
Louise-Marie de Beauvau, door haar huwelijk prinses
van Poix. Op de erfenis van hertog Jaoques-Léopold
van Bouillon maakten dus aanspraak: de hertog van La
Trémoïlle, prins Louis de La Trémoïlle, de hertog van
Bourbon en prinses Louise-Adélaïde, elk voor een zesde,
en de prinses van Poix voor een derde. Bij de stappen,
die de pretendenten deden om in het genot hunner
rechten te wordend gestold, trad de hertog van Bourbon
als de voornaamste - hij was lid van het koninklijk
huis van Frankrijk - altijd in de eerste plaats op.

De pretendenten protesteerden 18 Juni 1816 tegen
de inbezitneming van het hertogdom Bouillon door prins
Charles de Rohan, maakten in 181’7 bij de rechtbank
te Saint-Hubert een proces tegen hem aanhangig en
eischten afgifte der tot het hertogdom Bouillon be-
hoorende goederen. Koning Willem 1 meende echter te
moeten tusschen beiden komen, en een Koninklijk besluit
van 4 Mei 1817 verklaarde, dat het lot van het hertog-
dom Bouillon door de internationale diplomatieke be-
slissingen van het congres van Weenen en het scheids-
gerecht van Leipzig was vastgesteld, en dat geene
rechterlijke uitspraak daarin verandering brengen kon.
Dientengevolgeverklaarde de rechtbank van Saint-Hubert
zich onbevoegd om van den eisch van den hertog van
Bourbon C.S. kennis te nemen. De pretendenten lieten
zich echter door die uitspraak niet uit het veld slaan,
maar wendden zich tot de groote mogendheden, wier ge-
zanten toen op het congres te Aken vereenigd waren,
en werkelijk wisten zij gedaan te krijgen, dat de groote
mogendheden 0 November 1818 verklaarden door hare
regeling in de slotakte van het Weener congres alleen
de bedoeling te hebben gehad het hertogdom toete kennen
aan dengene,  die het beste recht kon doen gelden, en
dat ,,toute action réelle dérivant de la propriété de
Bouillon est incontestablement de la compétence des
tribunaux belges et que la pétition d’hérédité  que le
dut de Bourbon veut intenter, est au nombre de pa-
reilles  action réelles”. Nadat koniag Willem 1 van deze

uitspraak had kennis gekregen, en hij zich nog nader
bij de groote mogendheden omtrent de bedoeling dier
verklaring had geïnformeerd, trok hij bij besluit van
19 Juni 1819 zijn besluit van 4 Mei 1817 in. Het na-
tuurlijk gevolg hiervan was, dat het gerechtshof te Luik
16 Mei 1820 de beslissing der .rechtbank  van Saint-
Hubert vernietigde en de zaak ten principale naar haar
verwees. De rechtbank deed toen 4 Mei 1821 ten gunste
van de eischers, den hertog van Bourbon C.S., uitspraak,
en het gerechtshof’ van Luik bevestigde dat vonnis 24
Juli 1824. Ook de uitspraak van het hoi van cassatie
te Luik d.d. 16 November 1826 was gunstig voor de
eischers, van welke inmiddels prrinses Louise-Adélaïde
de Bourbon 10 Maart 1824 gestorven was.

Alle pogingen, door de Rohans aangewend om de
tusschenkomst van koning Willem 1 in te roepen -
zelfs was prinses Berthe-Antoinette-Agla&  de Rohan,
de eenige dochter van prins Charles, naar Brussel ge-
komen - waren vruchteloos gebleven. 1) Trouwens de
Koning kon niet in den loop van het recht ingrijpen.
Daarentegen weerstond de regeering van koning Willem
1 de pogingen, door den hertog van Bourbon C.S. aan-
gewend om ook vergoeding voor het verlies der souve-
reiniteit van het hertogdom te verkrijgen. Op het ver-
zoek, dat de thans tot de goederen van Bouillon ge-
rechtigden 9 Juni 1867 tot den Koning richtten, en
waarbij zij eene schadeloosstelling van 6602600 francs
verzochten, antwoordde koning Willem 1, dat hij krach-
tens § 69 der slotakte van Weenen alleen verplicht was
schadeloosstelling te verleenen aan dengene der beide
in 1816 opgetreden pretendenten, aan wien door het
scheidsgerecht, tij--  die- paTaf_irteld;  het hërtog-
dom zou worden toegekend; dat was bij Koninklijk
besluit van 24 October 1821 gebeurd. Meenden de ver-
zoekers, dat hun het recht op schadevergoeding toe-
kwam, dan moesten zij voor den burgerlijken rechter
den prins van Rohan uitwinnen. Een tweede verzoek
werd 29 Maart 1828 op dezelfde gronden afwezend
beantwoord.

Gedurende de regeering van koning Willem 1 bleef
de zaak nu verder rusten. Intusschen brak de Belgische
opstand uit en kwam het voormalige hertogdom Bouil-
lon onder Belgisch gezag. Voor de uitbetaling der
rente van de op het grootboekstaande som van f 200000.-
maakte dat echter geen verschil. Prins Charles de Rohan
overleed 24 April 1836. l)e rente werd sedert uitbetaald
aan zijne dochter prinses Berthe. Overschrijving van
het kapitaal te haren name had echter niet plaats. In
het grootboek zelf was eene aanteekening  aangebracht,
waaruit bleek dat deze rente zou vererven ,volgens  de
orde van opvolging,
Bouillon bestaande”;

in het voormalige hertogdom
overschrijving op naam was dus

niet noodig. Overigens was het eigenlQk twijfelachtig,
of prinses Berthe volgens de oude orde van opvolging
in Bouillon wel de naastgerechtigde was en of de rechten
vm prins Charles niet veeleer waren overgegaan
op prins Louis-Victor-Alexandre, zijn broeder. Deze
was echter met zijne nicht gehuwd en dus kwam
het er niet veel op aan. Dat de Nederlandsche regeering
de rente aan de dochter van prins Charles uitbetaalde,
~_~ -

4) De prins van Rohan moest zich bepalen tot het protest’, dat in
de jaargangen 1834-1336 van den Almanaoh de Gotha  onder het
artikel Rohan ie opgenomen.
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zal wel hierin zijne oorzaak gevonden hebben, dat de i
inschrijving op het grootboek luidde ,,op het hoofd van
voornoemden Prins (Charles) van Rohan en van zijne
wettige afstammelingen (in plaats van rechtsnavolgers) ;
volgens de orde van opvolging in het voormalig hertog- I
dom Bouillon”. Prinses Berthe overleed d’l Febrari 1841
en prins Louis werd toen zonder twijfel  de wettige
erfgenaam. Echter werd toen juist de uitbetaling der
rente geschorst, totdat de prins ,voldoeude  zal hebben
doen blijken tot de opvolging van den overleden prins
gereohtigd te zij 0”. In het bijzonder werd gevraagd
overlegging van het statuut van 1696 hetzij in originali,
hetzij in authenthiek afschrift.

Deze veranderde houding van de Nederlandsohe  re-
geering was een gevolg van den vernieuwden aandrang.
die van de zijde der Fransche pretendenten werd ge-
oefend. De hertog van Bourbon was in 1830 van het
tooneel getreden, en zijne plaats was ingenomen door
zijn petekind en erfgenaam den hertog van Aumale,
een der zoons van koning Louis-Philippe. Het is dus
te begrijpen, dat de Fransche regeering de belangen
van den hertog in den Haag behartigen liet. Zoolang
Willem 1 regeerde, werden echter ten behoeve van den
hertog geen nieuwe pogingen aangewend; maar 8 No-
vember 1841 bracht de Fransche gezant, baron de Bois
le Comte, de zaak ter sprake. Hij wilde, dat de Neder-
landech-Belgische commissie, die toen te Utrecht ver-
gaderd was om uitvoering te geven aan verschillende
punten van het traktaat van scheiding, zou uitmaken,
of de verplichting tot schadevergoeding, in 1816 aan

_ den Nederlandschen staat opgelegd, was overgegaan
op België of- op Noord-Nederland, De .Nederlandsche
regeering ging hierop echter niet in. Aan de verplich-
ting tot schadeloosstelling, door het Weener congres
den Eoning  opge legd , was reeds lang voldaan. De
zaak ging den Staat  niet  meer aan.  Art .  1240 van
den Code Napoléon vrijwaarde hem tegen elke actie
van andere pretendenten.  Zij  moesten den prins de
Rohan zelf  maar aanspreken, gelijk zij ook voor het
gereoht te Saint-Hubert gedaan hadden. De Utrechtsche
oommissarissen  hadden met de zaak niets van doen.
Zoo luidde het antwoord van 20 Januari 1842.

Inderdaad namen de pretendenten den wenk ter harte.
Zij maakten hunne eischen bij het tribunal civil de le
instance  de la Seine aanhangig, en dat verklaarde het
vonnis van de rechtbank van Saint-Hubert van 4 Mei
1821 en dat van het hof van Luik van 24 Juli 1824
in Frankrijk executoir en verplichtte de prinsen Camille
en Benjamin van Rohan, die 10 December 1846 in de
rechten van hun overleden moeders broeder Louis waren
getreden, ,,& restituer a S. A. R. le dut d’Aumale  et
consorts les arrérages de la rente de 6000 florins Qchus
depuis la demande judiciaire de leurs adversaires, en-
semble le produit des coupes extraordinaires, soit ante-
rieures, soit postérieures  à la dite demande, le tout avec
les intkrêts de droit à partir des encaissemens successifs
des sommes  indument revues”.

Daarop werd opnieuw aandrang op de Nederlandsche
regeering geoefend om mede te werken tot de uitvoering
van het vonnis van het tribunal de la Seine. De Neder-
landsche regeering wilde echter niets uit zich zelve
doen, maar alleen onder den dwang van een rechterlijk
vonnis handelen. De kanselier van het Franscheconsulaat-
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generaal te Amsterdam richtte zich dan ook tevergeefs
als gemachtigde van den hertog van Aumale C .S . tot
de commissarissen van het grootboek der nationale schuld,
met verzoek dat de som van f POOOOU.-,  rentende 2+%,
ten name zijner cliënten zou worden gesteld, en dat
hun de achterstallige renten sinds 1 Januari 1841 zouden
worden uitbetaald. Hij beriep zich daarbij ten gunste
zijner cliënten op het vonnis van het tribunal de le
instance de la Seine en op de daarop gevolgde transactie
tusschen partijen, waarbij de prins de Rohan .,,a . . . .
fait en leur faveur renonciation à toute prétention  à la
propriété, aux intérêts ainsi qu’aux arrérages echus à
la dite rente”. Commissarissen weigerden dat echter, op
grond dat de Minister van Financiën hun had verboden
van dat kapitaal rente uit te betalen, totdat zou vast-
staan, aan wien zij verschuldigd was. De Minister van
Justitie, over de zaak geraadpleegd, ried toen aan, om-
dat bij Koninklijk besluit van 24 October 1821, no. 90,
dat op het grootboek geplaatste kapitaal was geïm-
mobiliseerd, eene  rechterlijke beslissing uit te lokken.
Zonder zulk eene  beslissing zou het kapitaal ,,geïm-
mobiliseerd, onafstaanbaar en onvervreemdbaar” blij-
ven. Zoo kwam de zaak eindelijk voor den Hoogen
Raad, welke bij vonnis van 2 November 1849 (Week-
blad van het Regt van 4 Maart 1860) den eisch van
den hertog van Aumale C .S . tegen den Staat, die de
vordering ,niet bepaaldelijk” betwistte, om overschrijving
van het kapitaal, vrij van voorschriften van onvervreemd-
baarheid en substitutie, op hun naam, toewees. Daar-
mede was het geschil eindelijk afgedaan. De Neder-
landsche regeering had in die aangelegenheid met groote
behoedzaamheid gehandeld en zich zooveel mogelijk
buiten het geschil gehouden. Zonder twijfel was deze
houding vooral een gevolg geweest van het voorzichtig
beleid van den Minister van Justitie Van Maanen,  die
dat departement tot 1 April 1842 geleid had.

Het huis van Rohan behield ten slotte  van de ge-
heele  erfenis niets dan den ledigen ti tel  van hertog
van Bouillon, dien het nog altijd voert. Sinds 1896 is
de prins van Roban de eenige,  die den t i tel  draagt.
Toen stierf nl. de tak de La Tour d’Auvergne,  die van
Nicolas-François Jules, graaf van Apchier, al’stamde, uit.
Ook de zoon van den graaf van Apchier, prins Gode-
froy-Maurice-Marie-Joseph de La Tour d’Auvergne,  had
aanspraken op Bouillon gemaakt, niet alleen uit krachte
van het testament van hertog Charles-Godefroy van
1769, maar ook uit krachte van dat van hertog Gode-
froy.Charles-Henri  van 1791, waarbij zijn tak was ge-
substitueerd, voor het geval de admiraal d’Auvergne
zonder wettige nakomelingen kwam te sterven. Bie
omstandigheid deed zich 16 September 1816 voor. Reeds
20 Augustus 1816 had Godefroy-Maurice tegen het
optreden van prins Charles de Rohan als hertog van
Bouillon geprotesteerd, en was hij geïntervenieerd in
het proces voor de rechtbank te Saint-Hubert; maar
hij was, daar hij geene  bewijsstukken had overgelegd,
afgewezen. Hij en later zijn zoon bleven echter den
titel van hertog van Bouillon voeren, totdat de laatste
in Februari 1896, zonder nakomelingen na te laten,
overleed.



Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jordens,

door Mr. H. KRONENBERG  en Jhr. H. H. RÖELL.

Wapen : In goud een liggend rood hert op grasgrond.
Helmteeken een rood hertegewei. Dekkleeden goud en
rood.

De geslachtsnaam werd vroeger steeds Jordens ge-
schreven ; de tegenwoordige leden van dit  geslacht
schrijven zich evenwel Iordens.

Voor de oudste generaties zijn wij veel dank ver-
schuldigd aan den heer Dr. M. E. Houck, aan wiens
speurzin wQ ook de hieronder volgende acte danken:

20 Mei 1556 Heinrick, nagelatenn weduwe van salighe
lJordenn,  zeemsmaker, hefft bewijseth oiren vijff kinde-
ren, toe wetten Henrick,  Ewoldt,  Truijde,  Bernzjer  ende
,Johann,  beij oiren  saligen man gewonnen ende geworven,
te elcken kijnde hondert golt gl. to 28 stuv. den golden
gl., dat is onder vijffen tsamen vijffhondert  golden gl.
voir oirs saligen vaders vurss. erffnisse ende  versterff
schuldelos  ende kummervr i j ,  u th  a l l en  oiren  samende
gude toe entrichten ende tbetalenn, ende dat eene kindt
opt ander toe erven ende versterven beth ter lesten doet
toe. Dar toe sall sije deselve oire kinderen kleden ende
reden ende onderholden wes tot oiren mondige jaren,
toe. Actum coram B e c k e  opten  20 Maij Ao (16)66. In
presentie van Cferdt  van Lijnden als bewanter van der
kijnderen vurss.

Ter zijde staat: Henrick vurss. kande alsoe sie oiren
kijnderen in dessen  acte bewesen heft vijffhondert  golden
gulden uth oiren samenden  goede, om datt deselven  wal1
tbewisen hef sie vnrss oiren kijuderen tsamenn erfflichen
gegeven ende opgedragen oire alinghe erve ende hus
gelegen bynnen Deventer in die í3rothe  Averstrate ende
dar noch toe oire alingho andeell van den erve ende
guede geheiten Borcherinck, gelegen in Ockenbroeck;
als oir dat van oir salige moder angestorven is, hefft
noch bekandt datt oir salighe man Jordenn und sic ont-
fangen hebben virt ich golden gulden, dwelcke oiren
soene Hinrick van sin olde moder tho Loccheq  aenge-
s to rven  sijnnen ende gegevenn  wezen  ende wil1 h e m
die wederomme van oiren  guede betalen ende uthrich-
t e n n .  A c t u m  coram Westerhus  opten 14 dachFebruarij
ao (15)69.

Zie Bewuzing van kindergoed 1544-1561,  blz. 182,
Dev. Archief.

Met deze acte begint de thans bewijsbare stamboom
van het geslacht Jordens.

Oude geschreven genealogieën en ook Nederland’s
Patriciaat 1914 pag. 243 maken melding van een Henrick
Jordens, die in 1520 een huis bouwde in de Qroote Over-
straat te Deventer, waar ,het dorstige hert” uithing.
In officieele  bronnen zijn wij dezen Henrick Jordens nog
niet tegengekomen. Toch verdient het opmerking, dat
ook in de bovenvermelde act,e gesproken wordt van een
erve en huis in de Grothe A varstrate, zoodat de mogelijk-
heid volstrekt niet uitgesloten is, dat Jorden zeemsmaker
een zoon is van Henri&  Jordens uit 1620. Ook een zoon
van Jorden heet weer flenrick.

1. Jorden, zeemsmaker, huwt Hendrika; zQ woonden
te Deventer in de Qroote Overstraat. Hij -/- vóór

11.
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20 Mei 1566. Zij leeft nog 6 Febr. 1676, wanneer
zij als getuige voorkomt bij den doop van haar klein-
dochter Qeertruidt.

Uit dit huwelijk:
10. Hendrik,  volgt 11, ouds te tak.
20. Ewold  Jordens, T vóór 24 Mei 1671 (zie Deventer

doopboeken waar op dien datum zijn echtgenoot0
als weduwe wordt vermeld), huwt 10 ingeschre-
ven Deventer A nativ. Dom. 1663 Catarina  Wes-
seis; 20 ingeschreven Deventer A festo Aegidii
1666 Luta Westerhuis, die hertrouwt met Evert
Randinck.

EKold Jordens laat een dochter Catharina na.
26 Aug. 1578 doet Luta wed. van XWOU  Jordens,

thans echtgenoote  van Evert Randinck aan haar onmon-
dige dochter Catharina in bjjwezen van Henrick en Bernier
JorcZens  ooms en voogden van Catharina voorn. bewQzing
van het versterf van Cafharina’s vader ten bedrage van
-150 Car. gl.

Bewijzing  van kindergoed. Engestr., Dev. Arch.
3. Beertruid  Jordens, huwt Henrick becker  inge-

schreven Deventer A festo Paschae  1670.
40. Bernier  Jordens, huwt 10 Deventer 7 Feb. 1674

Bette Cornelisdr. van Campen,  1_ vóór 6 Oct. 1694.
Hij huwt 20 Fenneken. Hij is seemsmaker te
Deventer en komt in 1696 als provisor van het
Ewolt Buijsershuis (het latere Jordenshofje) voor.
Hij en zijn 2e echtgenoote  leven nog 17 Jan. 1601.
Benier  Jordens en Fenna  zijn huisvr. en Jan Jordens

en Goesken  zijn huisvr. verkoopen hun helft in een huis
Enge&.,  hoek Pontsteeg.

Dev. renu&i&&vekeu,  17 ‘Jan. 1601.
Uit zijn eerste huwelijk:

a. Qeertruijdt,  ged. Deventer 6 Feb. 1676.
b. Jorgie,  ged. Deventer 3 Oct. 1677.
c. Anneken,  huwt Cfovert  Qerrits  u i t  Kampen.

‘Goverfh  Gerritss burger van Kampen voor zich zelf
en voor zijn huisvr. Annecken Gerrits  bekent dat Bernier
Jordens en Fenneken zijn huisvrouw, hem en zijn huis-
vrouw betaald hebben alle versterf als zij van zal. Beffen
voorz. Bernier Jordms,  eerste huisvrouw Anneken  voorz.
zal. moeder aangeërfd hebben.

Dev. renunt,iatieboeken,  6 Oct. 1594.
6”. Johan.  volgt 11,  jongere tak.

Oudste tak.
Hendrik Jordens, zeemsmaker, huwt ingeschreven
Deventer A festo Paschae  1669 Billeken  Lambert
beckersdr.

Hij is blijkens het Prothocol  des Rhades (dl .
1676-1682  bladz.  476) vóór 28 Juli 1681 overleden.
Volgens een aanteekening in de familiepapieren
stierven hij en zijn vrouw benevens drie van hunne
kinderen in Juli 1681 aan de pest, die toen hevig
te Deventer woedde en waartegen 26 Juni 1681
door de magistraat  een algemeene biddag werd
geordonneerd.

Hendr ik  Jordens  en zijn zwager Ewold  Buser
(gehuwd met  Mechtelt  Lambert becke r sd r . ) ,  aan
welken laatstgenoemden in 1671 door Johanna wed.
van Joachim Keijser als ,moeije” het beheer v a n
het Keijsershofje was overgedragen, hebben in dat
iaar als provisoren deze in verval geraakte instel-
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ling van .liefdadigheid  verbeterd met toestemming
van de magistraat en onder voorwaarde, dat het
bestuur steeds bij een lid van het geslacht Jordens
zou verblij  ven. De stichting, oorspronkelijk bestaande
uit 4 kleine huisjes om de Keizersplaats in de Pont-
steeg te Deventer, was gesticht door Ewold Keijser,
in 1660 gehuwd met Hille Koster, grootouders van
de vrouw van E w o l d  Buser; zij is in 1644 ver-
timmerd blijkens een fundatiesteen met inschrift :
,Iohan Iordens ende Peter Iordens als provisoren
hebben dese huisen laten timmeren Ao 1644”, en
in 1856 overgebracht naar een terrein tusschen de
Groote en Kleine Overstraat, waar ook bovenge-
noemde fundatiesteen weer is ingemetseld. De vroe-
gere naam Keizersplaats is in onbruik geraakt; men
spreekt thans te Deventer van het Jordenshofje.

Uit het huwelijk van Hendrik Jordens zijn geboren :
10. Eualdus,  ged.  Deventer 24 Mei 1571, tweeling met
20. aossuinus,  volgt 111.
40. Truicken, ged. Deventer 11 Nov. 1577.
50. Jan, volgt IIlbis.

Gossuinus of Goossen  Jordehs,  ged. Deventer 24 Mei
1571, t vó6r 6 Mrt. 1624 (zie de huwelijksinschrij-
ving van zijn zoon #forden Goossens),  woont te
Deven te r  in  de  Groo te  Overs t r aa t ;  hij huwt 10
Geertruid Hermans,  die nog leeft 30 April 1613,
doch stierf vóór 8 April 1615, want op dien datum
stelden Schepenen en Raden Johan Jordens en Oerrijt
Willems tot momberen  aan over de onmondige kin-
deren van Goessen  Jordens; hij huwt 20 Deventer
11 April 1615 (ondertr. 11 Mrt.) Stijntien  Haskes
uit Gorssel, wonende te Deventer bij Jan Euerts,
timmerman in de Noordenbergstraat.

30 April 1613 verkoopen Jan Jordens, wijlen Henrick
Jordensm. en zijn vrouw Merritien aan zgn broeder
Goessen  Jordens en diens vrouw Geertruid twee halve
erven en huizen onder één dak, waarvan de wederhelft
aan kooper toebehoort, gelegen in de CTroote Overstraat
tusschen de huizen van burgem’  Johart  van Iiemert en
heer Jan Lievelinck. Deventer renuntiatieboeken.

Uit zijn eerste huwelijk:
10. Herman Goossens, ged. Deventer 10 April 1596,

huwt Deventer 1 Febr. 1620 (ondertr. 15 Jan.)
Geesken Jans, wed. Barten Jansz.  in Nieuwstraat.

Van hem voorloopig niets meer gevonden.
20. Mechteld Goossens, ged. Deventer 30 Sept. 1599.
30. Joerdens Goossens, ged. Deventer 15 Mrt. 1601.
40. Hilleken Goossens, ged. Deventer 7 Apr. 1605.
50. Jorden Goossens, ged. Deventer 30 Aug. 1607,

huwt Deventer 15 Febr. 1631 (ondertr. 29 Jan.)
Janneken te Velde, weduwe van Albert ten Bos,
beiden wonende in de Groote Overstr. Zij begr.
Deventer Lebuinuskerk 5 April 1676.

ZU testeeren 4 Aug. 1656. Zie boek opene test. 1653-
1664. Dev. Archief.

Uit dit huwelik:
a. Albertgen Jordens, ged. Deventer 5 Febr. 1632,

huwt 1” Deventer 17 April 1656 (ondertr. 24
Mrt.) Thomas Henrix,  zoon van Hendrik Tho-
masz; zij huwt 20 Gorssel 11 Dec. 1670(ondertr.
Deventer 19 Nov, 1670, att. op Gorsel 10 Dec.

60.

70.
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1 6 7 0 )  Herman  Bereuts,  zn. van zal .  Berent
Gerrits.
Willemken Jordens, ged. Deventer 26 Mrt. 1637,
huwt Deventer I Oct. 1667  (ondertr. 14 Sept.
1667) Warner  Hendricks Schuilenburg, koster
van de Bergkerk, zoon van zal. Bendrick  Junsz.
in de Roggestraat,.
ZU testeeren 21 Juli 1698. Zie boek van opene test.
1696-1720,  pag. ll. Dev. Archief.

Gosen Jordens, ged. Deventer 3 Sept. 1639,
ingeschreven als student aan het  Deventer
Athenaeum 3 Id. Oct. 1655, te Leiden als
student in de theologie 5 Sept. 1669.

d. Hilleken Jordens, ged. Deventer 26 Mrt. 1643 i).
Hilleken Goossens, ged. Deventer 16 Nov. 1608,
huwt Deventer 26 April 1635 (ondertr. 15 Nov.
1634) Nicolaus  Hogers, pandverkooper, ged. De-
venter 2 Sept. 1610, zoon van Jan Hogers e n
van St@ntien  Roelofs.
Den 33 Jan, 1635 consenteerden Sch. en R. van
Deventer: ,,alsoe  Nicolaus  Hoigers ende Hzlleken  Goessens
,,dienaar en dienstmaaet  van secret. Haexbergen,  haere
,,drie kerckprocltimatien niet gehadt hebben ende haer-
,,luiden niet can lijden om voor alsnoch te moegen  worden
,,gecopuleerd.” op voorstel van Secr.  Haexbergen: ,,dat
,,met soodane copulatie tot Paeschen nu eerstcomende
,,sonder consequentie dannoch, merde gesupersedeert”.
Lambert  Goosselas, ged. Deventer 25 Juni 1610.

80. Henrick Goossens ; zijn doop in de Deventer
registers niet gevonden; dat hij ook een’ zoon
is van Goossen Jordens blijkt uit de inschrijving
van zijn eerste huwelijk, waar hij heet ,Hende-
riek Goessens, zoon van zal, Goesen Joriens. Groote
Overstr.” Hij huwt 10 te Deventer 27 April 1624
(ondertr. 6 Mrt.) Marretien Claesz,  dr. van C’laes. . .
van Vorst; hij huwt 2” Deventer 10 Mei 1626
(ondertr. 26 Mrt.) Margaretha ter Stegen uit Wesel.

Hij heet in de huwelijksacten Goossens, doch
zijn kinderen heeten  Jordens, evenals hij zelf,
in de huwelijksacte  van zijn zoon J a n  6 Oct .
1666. Hij woonde in de Groote Overstraat en
leeft nog 6 Oct. 1665, doch is f vóór 6 Juni 1675.

Uit zijn 20 huwelijk:
a. Merreitgeu Jordens, ged. Deventer 1 Oct. 1626.
b. Jan Jordens, ged. Deventer 27 Mei 1628, huwt

Deventer 30 Oct. 1666 (ondertr. 6 Oct.) Merrigie
Dircx, dr. van Birck  \Villems  in de Nieuwstr.

Zij testeeren 26 April 1656.  Zie boek opene test,.
1 ô53-1 664. Dev. Archief.

c. Geertruid Jordens, ged. Deventer 20 Feb. 1631,
huwt 10 (huwelijk niet te Deventer gevonden)
Jan Geurts, uit welk huwelijk 15 Febr. lti57
te Deventer een zoon Joannes  is geboren; zij
huwt 20 (ondertr. Deventer 16 Juli 1659 zonder
copulati) Ja% Jordens, ged. Deventer 6 Juli
1640, zoon van Peter Jordelas,  wonende aan
de Brink en van Anneken  van Colen.

~__ __
1) Uit het testament vsu Jorden  Goossens en Janneke?~  te Velde  d.d.

4 Aug. 1656 blijkt drtt er op dien datum niet 4, maar 5 kinderen in
leven waren.  De doop van dit 5do kind evenwel te Deventer niet
gevonden. Mogelijk is dit Gcerfruid  Jordens, eerst gehuwd met COT-
nelis  Willemeen van Deijl,  later met Derk Consenius (10 Juli 1677).

Zie boek opene test. 3696-17’20.  Dev. Archief pag.  30; 152 en 209.
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cl. Gosen  Jordens, ged. Deventer 16 Sept. 1 6 3 3 .
e. Elisabeth Jordens, ged. Deventer 24 Juli 1636,

t vóór 24 Juli 1680, huwt (ondertr. Deventer
5 Juni 1673 attest. op Twello 15 Juli) flendrick
Tjeinck, weduwnaar van De/,kje  Berents. Hij
hertrouwt Deventer 10 Aug. 1680 [ondertr.
‘L4 Juli) Trijntje Jacob&.,  dr. van Jacob Jnnsz.
Noordenbergstr.

Henri&  Tjeinck en Elisabet  Jordens, maken 11 April
1876 een testament en vermaken o.a. 25 Cor.  gl. aan
de armen van het schoenmakersgilde.
Boek  van opene test. 1664-1679. Dev. Ar&.

IIIbis. Jan Jordens (zijn doop te Deventer niet gevonden
doch volgens de familiepapieren geb. Oct. 1679)
is volgens zijn huwelijksacte  zoon van H e n r i c k
Jortlens, seemsmaeker in de Groote Overstraat; t na
20  Apr i l  1628 (zie cat. arch. Groote en Voorster
Gasthuis No. 1462) brouwer te Deventer, provisor
van de Keizersplaats, huwt Deventer 16 Nov. 1602
(on iertr.  30 Oct.) Marritgen Gerrits  dr. van Gerr i t
Aren ts.

Uit dit huwelijk:
1”. Gerhard, volgt IV A.
2O. I;lenrick,  vo lg t  IV B .
30. Hubel? Jordeus,  ged. Deventer 3 Mei 1607.

A.
IV. Gerhald  Jordens,  ged. Deventer 6 Nov. 1603, _t

aldaar 19 Sept. 1670, gemeensman van Deventer
voor de Bergstraat 1637-1668, burgemeester 1668-
1670, huwt Deventer 14 Apr. 163i35  (ondertr. 14 Mrt.)
Anna Moijlema/l  (illuilman),  ged. Deventer 18 Aug.
1612, begraven aldaar Lebuinuskerk  16 Jútii 1701,
dr. van den gbmeensman  H e n d r i k  Moijleman  en
van diens 2de vrouw Hessel Hessebs.

Op het huwelijk van Gerhard Jordens en Anna Mo@
leman  een huwelijkszang door Jan van der veen.

Uit dit huweliik:
1”.
20.
30.
40.
5”.
6”.

70.

Hillegont Jor>ens,  ged. Deventer 2 Febr. 1636.
Herrdrik,  volgt V.
Hilleken Jordens, ged. Deventer 19 Nrt. 1639.
Nechteld  .Jordens,  ged. Deventer 18 Nov. 1640.
Gerrit =Jordens,  ged. Deventer 26 Aug. 1642.
Hilleken Jordeus, ged. Deventer 12 Sept. 1644,
huwt Deventer 4 Juni 16til (ondertr. 18  Me i )
Gijsbert Gerritsen Podt, hopman, gemeensman
voor de Bisschopstr. 1666-1673, voor de As-
seustr. 1676-1701,  begraven Deventer Lebuinus-
kerk 18 Jan. 1702, zoon van Gerrit  Gerritsen
Podt en van (waarschijnlijk) S’usawaa  Crouse.
Gerrit  Jordens, ged. Deventer 2 Oct. 1646.

V. HeuLErik  Jordens, ged. Deventer 2 April 1637, begr.
Deventer Lebuinuskerk 6 Apr. 1714, gemeensman
voor de Noordenbergstr. 1668-1702, ontvanger van
de stad en het schoutambt Hattem, huwt le De-
venter  2 Febr.  1662 (ondertr. 4 Jan. 1662), Ger-
ritje Oostendorp , ged. Deventer 26 Juli 1636, begr.
aldaar Lebuinuskerk 13 Febr. 1684, dr. van den
gemeensman en commies Jan Oostendorp en van
Mechteld  Sas; hij huwt 20 Windesheim 7 Juni 1686
(ondertr. Deventer 16 Mei 1680, attest naar Zwolle)
Anna Mensink, begr. Deventer Lebuinuskerk 26 Mei

VI.

80

1711, dr. van den Zwolschen burgemeester Caspar
2Clensiwk en van alaria Gerritsen Podt.

Geschilderde portretten van Hendrik Jordens en Anna
Mensink bevinden zich ten huize ,van den heer H. J.
Jordens te Deventer.
Uit deze huwelijken:

10.

20.

30.

40.
60.

60.

70.
80.

Maria Jordens. Eed. Deventer 6 Nov. 1662. huwt
’ :’

Deventer 10 Me1 1683 (ondertr. 21 Aprilj Joan
Greuen, burgemeester van Hattem, gedeputeerde
voor het kwartier van Veluwe, zoon van Mel-
chior Grecen en van Engeltje Daendels.
Gerardina ,Jordens, ged. Deventer 18 Apr. 1686,
begraven Lebuinuskerk aldaar 12 Aug. 1760,
huwt 10 Deventer Fransche kerk 16 Oct. 1712
(ondertr. 1 Oct.) Lubbert Menningh, ged. Deventer
4 Mei 1679, cornet, zoon van Gerrit Menningh
en van Sibilla  ten l%uil;  zij huwt 2” D e v e n t e r
Fransche  kerk 4 Mrt. 1726 (ondertr. 17 Febr.)
Augustinus Besier I. U. D., advocaat, gemeens-
man te Deventer voor de Bergstr. 1729-1769,
ged. Ruurlo 19 Dec. 1686, -f Deventer 22 Oct.
1759 en 26 Oct. in de Lebuinuskerk begraven,
zoon van Ds. Bernard Besier en van Elisabeth
Herweijer.
Maria Jordens, ged. Deventer 26 Oct. 1687, begr.
Deventer Lebuinuskerk 16 Jan. 1688.
Oerhnrd, volgt VI.
Caspar Hendrik Jordeïls. ged. Deventer 8 Jan.
1692, begraven Deventer Lebuinuskerk 10 Juni
1692.
Maria Jordens, ged. Deventer 21 Jan. 1694,’
begr. Zwolle Broerenkerk 19 Febr. 1779, huwt
Deventer Fransche kerk 8 Nov. 1716 (ondertr.
24 Oct.) Zngelbert  Marienburgh, ged. Deventer
6 Juli 1692, begr. Zwolle Broerenkerk 22 Juli
1769, luitenant, controleur convoijen en licenten
te Zwolle, gemeensman en burgemeester aldaar,
gecomm. ten landdag0  van Overi&el.
Caspar Jordeus,  ged. Deventer 29 Aug. 1696.
Cnspar  Hendrik Jordens, ged. Deventer 8 Sept.
1700.

Gerhard Jordens  1. V. D., ged. Deventer 22 Febr.
1689, i_ Deventer 2b Juli 1764 en in de Lebuinusk.
begr. 30 Juli, ingeschreven Deventer Athenaeum
24 Sept. 1706, Leiden 10 Sept. 1708, gemeensman
te Deventer voor de Polstr. 1716-1764, auditeur-
militair, provisor van het Groote Gasthuis, huwt
Deventer Fransche kerk 4 Dec. 1712 (ondertr. 19
Nov.) Maria Hubertina Cuper, ged. den Haag 14 Juli
1684,  t Deventer 16 Mei 1743 en 21 Mei in d e
Lebuinuskerk begraven, dochter van burgemeester
Gisbert Cuper I. V. D. en van Alida  van Suchtelen.

Moes vermeldt onder Nog 1863 en 4062 de portretten
van het ech’paar Jordens X Cuper.
Uit dit huwelijk: ‘)

1”. Hen& Gerrit, volgt VII.
20. Ggsbert  W’illem  Jordens, ged. Deventer 8 Sept.

1716, begr. Lebuinuskerk 26 Sept. 1719.
30. een doodgeboren kind, begr. Lebuinuskerk 1 NOV.

1717.

1) Mogelijk ook nog een doodgeboren kind, begr. Deventerhbuinusk.
2 Dec. 1721.
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40. Awa  Gerhardina ,Jordens,  ged. Deventer ‘Lti Mei
1720, begr. in de Lebuinuskerk 22 Oct. 1770,
huwt Wezepe 27 Sept. 1768 (ondert.  Deventer
16 Sept.) Hendrikus Jetae Samuel Mauritt Houth,
geb. Burg Steinfurt Aug. 1748, begr. Nijmegen
3 Jan. 1789, luitenant der grenadiers in het
regiment Plettenberg, zn. van Dr. Mauritz  Philip
Houth en van ElisaDeth  Maria Brunei. Hij her-
trouwt (ondertr. Deventer 7 Mrt. 1771,  att. op
Wilp 22 Mrt) G e e r t r u i d n  A n n a  Margaretha
barones r*a,l  Broekhuijzen.
Het testament van A. G. Jordens en H. J. S. M.
Hou&  d.d. 23 Sept. 1770, geopend 4 Nov. 1770.
Boek geopende test. II pag. 388. Dev. Archief.

6~. Alidts  Henriella  Jotderls, ged.  Deventer 3 Juni
1726, begraven Lebuinuskerk 15 Jan. 1748, huwt
Wezepe 26 April 1746 (ondertr. Deventer 10
April 1746, att. op Wezepe 25 April) L u c a s
Schoutelr,  kapitein in het regiment van gen. majoor
de Matha.

VII. Henrik Gerrit (Verhard) Jordens 1. ll. D., g e d .
Deventer 14 Nov. 1713, begraven Lebuinuskerk 6
Juli 1781, ingeschreven Deventer Athenaeum 26 Jan.
1731, Utrecht 1736, gemeensman te Deventer voor
de Noordenbergstr. 1732-  1736,  1736-  1781, bur-
gemeester van Deventer,  cameraar,  huwt Almen
30 Juli 1741 (ondertr Deventer 16 Juli, Zutphen
16 Juli) Aleida van Munster, ged. Zutphen 3 Sept.
1723, begr. Deventer Lebuinuskerk 16 Mei 1788,
dochter van den Zutphenschen burgemeester Coelz-
raad va?t Munster en van Eua Alexandrina va!u
Essen.

1,

Test. van Hendrik Gerhard Jordens, d.d. 19 iug. 1764,
geopend 11 Juli 1781.
Boek van geopende test. 111  196. Dev. Archief.

Uit dit huwelijk:
1”. Gerhard Hubert Jordens, ged. Deventer 27 Mei

1742, begr. Lebuinuskerk 11 Juni 1764.
20. Coenraad Alexander, volgt VIII.
3”. een kind begr. in de Lebuinuskerk 26 Sept. 1766.
40. een kind begr. in de Lebuinuskerk 10 Apr. 1768.

VITI. Mr. Coenraad Alexander ,Jordens, ged. Deventer
6 Juli 1749, + aldaar 19 Januari 1807 en 23 Jan.
in de Lebuinuskerk begraven, ingeschreven Dev.
Athenaeum 10 Aug. 1766, Utrecht 1 Febr. 1768,
gemeensman te Deventer voor de Water&. 1768-
1782, burgemeester 1783-1787 (toen ontslagen),
gecommitteerde ten landdag0  van Over@& huwt
Leiden 2 Aug. 1768 (ondertr. Leiden 13 Juli, De-
venter 16 Juli, attest. op Leiden 31 Juli) Johawa
7Pilhelmina  Scheltinga, ged. Leiden Pieterskerk 18
Mei 1746, t Deventer 20 Febr. 1822, dr. van prof.
Gerlach  Scheltinga en van Jacoba Margaretha Ma-
rienburgh.

Zg verkoopen 17 Dec. 1796 een erve en huis in de
Noordenbergstr. Dev. renuntiatieboeken.

Uit dit huwelijk:
10. Hendrik Gerhard, volgt 1X.
20. Gerlof Jacob, volgt 1X bis.
30. Agatha Aleida Jordens, ged. Deventer 3 Febr.

1773, -i_  Leiden 16 Aug. 1843, huwt Leiden 2 Aug.
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1790 (ondertr. Deventer 17, Leiden 18 Juli,
att. op Leiden 27 Juli) Mr. !I illem Pzeter Klwit,
geb. Alkmaar 9 Jan. 1769, i Leiden 3 Mrt.  1837,
secretaris van Leiderdorp, van 1789 tot zijn dood
directeur van het postkantoor te Leiden, l id
van de Mij. der Nederlandsche Letterkunde, zoon
van prof. Adriaan Kluit en van Judith Helena
van der Streng.
Zit: over hem Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek
III 698.

40.

50.

60.

Theodora Jordens, ged. Deventer 6 Febr. 1775,
begr. aldaar Lebuinuskerk 26 April 1775.
Maria Hubertina <Jordens,  ged. Deventer 26 Mei
1776, begr. aldaar Lebuinuskerk 29 Dec. 1781.
Theodora Jordens, ged. Deventer 10 Mei 1778,
t Rotterdam 27 Dec. 1807, huwt 1800 (ondertr.
Deventer 28 Dec. 1799)  Erdu:in Adrianus  de
Jongh, geb. Rotterdam 20 Mrt. 1777, t_ aldaar
13 Sept. 1833, zoon van Daniel de Jongh e n
van Lucia Maria Rneber. Hij hertrouwt Lebui-
nuskerk Deventer 4 April 1809 Aemilia Alida
Weerts,  ged. Deventer 10 Sept. 1780, $ Rotter-
dam 22 Oct. 1832, dr. van burgemeester Mr.
Arnold  Jacob Weerts en van E c a  Alexandrina
U’entholt.

70.

8”.

9”.

Gerhard Hubert Jordens, ged. Deventer 19 Apr.
1780, volgens een onder ons berustende aan-
teekening t 23 Mrt. 1807.

Muriu Hubertina Jordens, ged. Deventer 14 Apr.
1782, $ Maastricht 6 Jan. 1848.

C a t h a r i n a  Lubertitla  Geertruida  Jordens, g e d .
I%venter  26 Apr. 1784, t Maastricht 11 Nov.
1846, huwt Georg Fredrick  Koltrop,  ritmeester
bij de dragonders, ridder Militaire Willemsorde
4ekl., geb. te Berleburg 10 Jan I 769, t Maastricht
28 Sept. 1851, zoon van Johann  Georg Koltrop
en van Mariane ‘~‘012  Rheedt.
Dun staat van dienst is als volgt:

huzaar  reg iment  van  Hekeren  . . . . 8 Mrt. lï88
corporaal . . . . . . . . . . . 10 blei IïQO
kwartiermeester . . . . . . . . . 15 Febr. 1793
2e luit. cavalerie . . . . . . . 15 Mrt. Jï95
Je luit. cavalerie . . . . . . . . 8 Juli 1803
Op verzoek gepensioneerd . . . . . 10 Dec. 1810
ritm. 2e reg. lichte dragonders . . . 2 Jan. 1814
gepensioneerd. . . . . . . . . . 4 Juni 1822

veldtochten :
1793/94  Brabant
1796 Duitschland
1805 Oostenrijk
1807 Pruisen
1809/10  Brabant
1815 slag bij Waterloo.

100.  Mr. Coenraad Alexander vaja Nunster Jordt~ls,
ged. Deventer 31 Aug. 1785, + aldaar 26 Nov.
1863, ingeschreven Dev. Athenaeum 17 Aug.
1803, Leiden 16 Sept. 1809, officier van justitie
bij de arr.-rechtb. te Deventer.

110.  Jan Willem Marienburgh Jordens, ged. Deventer
2 Mrt 1788, begr. aldaar Lebuinuskerk 26 Apr.
1788.

1X. Med. Dr. Hendrik Gerhard ,Jordens,  ged. Deventer
25 Juli 1769, j- Hoorn 2ti Nov. 1801, ingeschreven



83

Dev. Athenaeum 26 Jan. 1788, Harderwijk.17 Sept.
1788, 12 $ug. 1793, dokter en schepen te Hoorn,
huwt 1” Hierden 1 Mei 1791 (ondertr. Harderwijk
17 April) Hendrika Johanna Elisabeth Martinius,
ged. Harderwijk 12 Juli 1772, begr.  Harderwi jk
15 Oct. 1791, dr. van Dithmar Martin&  en van
Pet,ronella  Elisabeth Johanna IVijnstok;  hij huwt 20
Medemblik Sept. 1793 (ondertr. Harderwijk 1 Sept.
Medemblik 28 ,Aug.) heeltje Petronella Mol, dr. van
Dirk Mol en van Aafje Goeman  ; hij huwt 30 Hoorn
26 Jan. 1795 (ondertr. 8 Jan.) Renetta Wilhelmina
Boon, ged. Hoorn 19 Juni 1774,  i_ Aalten 22 Jan.
1847, dr. van Philip Constantijn Boon en van Jacoba
van Foreest.

Uit deze huwelijken :
10.

20.

30.

40.

Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina Jordens
ged. Harderwijk 6 Oct. 1791, f Deventer 23 Mei
18H4,  huwt Barneveld 17 Juli 1809 (ondertr. 30
Juni 1809) Ds. Simon Qerard Prins, ged. Ben-
nekom  27 Oct .  1782,  i_ Chaam 2 3  J a n .  1 8 4 0 ,
predikant te Ochten,  te Over- en Neerasselt, te
Al t fo r s t  en  Appe l te rn ,  t e  Chaam en Baarle-
Nassau, zoon van Theodorus Prins en van Anna
Klinkenberg.
Johanna Wilhelmina Jordens, geb. Hoorn 14 Dec.
1795, ged. Hoorn l@ Jan. 1796, huwt Mr. J a n
Smits Verburg.
Jacoba Jordens, geb. Hoorn 16 Jan. 1798, ged.
aldaar 11 Febr. 1798.
Coenradina Alexandrina Jordens, geb. Hoorn
8 Oct,.  1800, ged. aldaar op 7 Nov. 1100.

Ook de sub 3” en 40 vermelde dochters zijn
waarschijnlijk”.gehu_~b_geweest,  dochbleven  ons
hare echtgenooten tot nu toe onbekend.

1X  bis. Mr. Qerlof Jacob Jordeus, ged. Deventer 14 April
1771, t ‘s-Gravenhage 4 Juli 1848, ingeschreven
Dev. Athenaeum 25 Nov. 1789, Leiden 3 Sept.
1790, raadsheer in het provinciaal gerechtshof van
Zuid-Holland, huwt ‘s-Gravenhage 25 Apr. 1798
op het stadhuis, 26 April in de Kloosterkerk(ondertr.
‘s-Gravenhage 6 Apr.) Johanna Suzauna de Kem-
penaer,  ged. Alkmaar 27 Oct. 1776, t ‘s-Graven-
hage 18 Mei 1819, dr van Mr. Ludovicus Simon
de Kempena.er  en van AUIU Elisabeth Blankert.

Uit dit huwelijk :
10. Coenrnad Alexander Jorderrs,  ged. ‘s-Graven-

hage Kloosterkerk 21 Juni 1799, i- aldaar 9 Dec.
1821, ingeschr. Dev. Athenaeum 23 Aug. 1816,
Leiden 14 Sept. 1818, bij zijn overlijden can-
didaat in de rechten.

2”. Ludovicus  Iimon Jordew,  ged. Groote Kerk
‘s-Gravenhage 19 April 1801, i_ aldaar 26 Dec.
1865, ontvanger der successie te ‘s-Gravenhage,
huwt Rotterdam 2 Mei 1827 Beatrix Catharina
van Buren, geb. ‘s-Gravenhage 24 Jan. 1800 en
aldaar ged. 23 Febr., t aldaar 11 Mrt. 1881,
dr. van Jan van Buren en van Cornelia 1 ad-
dichen.

Uit dit huwelijk één zoon:
a. Qerlof Jacob Jordtns,  geboren Papendrecht

31 Jan. 1828, ?_ ‘s-Gravenhage 26 Apr. 1867.
30. Awaa  Elisabeth Jordens, ged. ‘s-Gravenhage,

40.

50.

60.

70.

80.
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Kloosterkerk, 19 Mei 1803, j- aldaar 26 Mrt.
1847, huwt aldaar 6 Nov. 18’28 Mr. J o h a n n e s
Carel van der Kemp, geb. ‘s-Gravenhage 26 Mrt.
1798, ged. 29 Mrt, t aldaar 4 Oct. 1872, zoon
van -vr. Johannes Cornelius van der Kemp e n
van Carolina Adriana de Lille en weduwnaar
van Magdalena  de Buisson de Jonge.
Johanrla  Wilhelmina Jordens, ged. ‘s-Graven-
hage  Groote Kerk 26 Sept. 1804, t aldaar 1 Sept.
1827.
Maria Eva Louisa Jordens, ged. ‘s-Gravenhage,
Groote Kerk, 19 Nov. 1806, t aldaar 26 Juli
1841.
Theodora Jordens, ged. ‘s-Gravenhage Groote kerk
19 Mrt. 1809, t aldaar 8 Juli 1838, huwt aldaar
18 Febr. 1835 Jhr. Mr. Chrétien Pierre Qerard
von Beusau,  geb. Maastricht 1809, + kasteel Breust
onder Eijsden 15 Juni 1882, raadsheer in het
provinciaal gerechtshof van Limburg, zoon van
Jhr. Willem Arnold Altivg  Lamoraal von Qeusau
en van Sybilla Hendt  inu Wilhelmina I’mbgrove.
Hij hertrouwt Dorothea  Helena Catharina de Ras.
Matthea Jacoba Albertina Jordens, geb. Amster-
dam 2ö Juni 1811, t aldaar 27 Dec. 1844, huwt
‘s-Gravenhage 11 Nov. 1836 Henri Juste Jacques
Damalvy Molière, geb. ‘s-Gravenhage 7 Febr.
1809,  1_ Amsterdam 21 Apr. 1877, zoon van
David Pierre Molière en van Jacoba Baltina
Elisabeth Abbema.
Hendrilc Qerhard Buibert  Jordens, geb. Amster-
dam 10 Aug. 1813, i_ Darthuizerberg 21 Aug.
1866, ontvanger der rijksbelastingen te,Mamrssem,
-huwt  Arnhem 19 Mei 1853 Maria Adriana Cramer,
geb. 24 Mrt. 1828, dr. van Hendrik Cramer en
van Emilia Adelaide \Veerts.  Zij hertrouwt Erasme
baron du Tour d’Hér?y.

90. Cornelia Maria Jordens, geb. ‘s-Gravenhage 27
Sept .  1816,  j_ aldaar 7 Jan. 1843.

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

Het geslacht Thomassen A Thuessink,
door Dr. E. J. T H . à TH . VAN DEH. HO O P.

(Vervolg en slot van XLVII, 47.)

Vlbis. Mr. David 2 homassen  à Thuessink, geb. Zwolle
27, ged. 28 Nov. 1734, st. Groningen 19 Dec. 1817;
tr. 10 Groningen (N.K.) 17’Sept.  1768 (ond. 29 Aug.,
hw. vw. Gron. 31 Aug. 1768) : Maria Jacoba Keiser, geb.
Groningen 6 Sept. 1733, st. Zwolle 19 Maart 1773, begr.
Zwolle Michaëliskerk 26 Maart d.a.v., dochter van Gerhard
Jacob Keiser, raad en hoofdman in de Hooge Justitie-
kamer van Stad en Lande, en van Anna Margaretha van
Brunsveld; tr. 20 Rotterdam 26 Febr. 1776: El isabeth
Maria Baelde,  geb. Rotterdam 26 Dec., ged. 30 Dec.
1736, st. Vollenhove 6 April, begraven alda.ar  11 April
1808; dochter van Budolf Baelde, koopman en commis-
saris van het zeegerecht te Rotterdam, en van Maria
Bisdom.

David Thomassen à Thuessink, de tweede van dien
naam!  was een veelzijdige persoonlijkheid, blijkens de
talrijke door hem bekleed0  functies: den 14 Maart 1766
als advocaat beëedigd, was hij sedert 3 Dec. 1761 ont-
vanger-generaal  der beursen  en andere beneficien  der
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stad en meierij van ‘s-Hertogenbosch, tot hij op 1 Dec.
179ö op verzoek’van dien post werd ontslagen. Inmiddels
was hij benoemd tot Burgemeester van Zwolle, en Ge-
deputeerde bij de binnenlandsche deputatie van de pro-
vincie Overijssel wegens die stad in verschillende jaren s5).
Vervolgens bij besluit van het Staatsbewind van 4 Juni
1802 aangesteld tot lid van het departementaal bestuur
van Overijssel en Drenthe; Drost van Salland 16 Maart
1803; Landdrost van het kwartier van Vollenhove en de
heerlijkheid Euinder  19 Dec. 1806; tenslotte baljuw van
Vollenhove (1810), in welk kwartier hij zich onder Steen-
wijkerwold een buitenverblijf had gesticht op het land-
goed ,,De Bult” (reeds gekocht in 1782 voor de helft,
en in 1790 voor de wederhelft). Hij was het .zeker  ook,
die’ (1763) de fraaie serie van zes schilderijen door
Spinny liet vervaardigen, voorstellende hemzelt,  zijn
eerste vrouw, zijn toen reeds overleden ouders en zijn
broeder Joost Peter en echtgenoote.

Met zijn eerste vrouw testeert hij den 14 Febr. 1769
bij gesloten en door beiden geteekend en gezegeld tes-
tament, houdende de gebruikelijke wederzijdsche erf-
stelling der toen nog kinderlooze echtelieden ; 7 Aug.
1760 wordt dit testt. te Ulsen in Bentheim _,geconfir-
meerd en in het documenten-protocolle ge-msereerd”
door bl. C. Hoffman, Richter en Gogra,ve  aldaar3U).
Na overlijden van zijn eerste vrouw werden in verband
met David’s tweede huwelijk over zijne vier kinderen,
hieronder vermeld, tot voogden aangesteld zijn broeder
de ,grootmajoor” en de Groninger raadsheer Jan Her-
man Keiser (17 Jan. 1776). Den 21 Oct. 1783 kwam
voor wijlen den ‘grootmajoor Thuessink de Secretaris

%eokhout  in dw plaats. David woonde toen te Zwolle
aan de Groote Aa. Bij zijn twegde echtgenoote had hij
slechts een dochter, die den naam Thomassen à Thues-
sink door haar huwelijk in het geslacht van der Hoop
overbracht.

Zijn vijf kinderen waren:
1. Dr. Evert Jan Thomassen ic ‘I’huessink,  geb. Zwolle

6 Aug., ged. ald. 8 Aug. 1762, st. Groningen 3 Juni
1832 ; tr. 17 Nov. 1787 : Adriaua Cathurina  De Blanche,
geb. Kampen 1 Juni, ged. al& 3 Juni 1786, st. Groningen
12 Febr. 1832 ; dochter van Ds. Joan Wilhelm de Blanche
(van Namen) en van Catharina Maria van der Does (van
Gouda).

Evert Jan Thuessink werd reeds op nauwelijk  18;jarigen
leeftijd (7 Aug. 1780) ontvanger der verponding te Zwolle,
alwaar zijn vader destijds burgemeester was. Overigens
vindt men zijn loopbaan als medicus, in welk vak hij
zich een groote vermaardheid verwierf, in verschillende
biografische woordenboeken besohreven,  alsmede in een
z&r uitvoerige, in het familie-archief berustende ,,Bio-
graphia Propria”. Van zijn vele funoties noemen wij die
van Hoogleeraar aan de Groningsche academie (1794),
Lid eerste klasse van het Koninklijk mederlandsch  In-
stituut, President der Provinciale geneeskundige com-
missie, enz. enz. Voorts was hij ridder der orden van
de Unie en Reünie, en van den Nederlandschen Leeuw.

Hij testeert met zijn echtgenoote 2 Febr. 1788 te
‘s-Gravenhage voor notaris Joannes Huygens, en ver-
volgens op nieuw 1 Maart 1802 te Groningen, bevestigd
dobr de municipaliteit aldaar op denzelfden datum, welke

a) Voor liet eerst gedeputeerd wegens Kampen in 1769.
“) Familiearchief Fraeylemaborg.
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beide stukken in originali in het familiearchief berusten.
Bij laatstgenoemd testament maakt de vrouw legaten
aan hare tante van der Does, geb. de Blanche (event.
haar zoon Adriaan van der Does en dochter Glasmaker,
geb. van der Does), en aan hare nicht de Vree, geb.
Uterweerde, en haar neef J. Washington. Hij zelf lega-
teert zijn medische boeken, acts  publica, kabinet, prae-
paraten,  enz. aan de Academie.

Zijn huwelijk was kinderloos.
2. Verhard  Jacob, volgt.
3. Joost Peter Ihomassen ?i TlLuesdink,  geb. Zwolle

27, ged. 29 Nov. 1767, st. 18 Febr. 1792; Luitenant
ter zee bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij over-
leed nog minderjarig zijnde en werd door zijn twee
oudere broeders beërfd.

4. Theodorus Thomassen ù Thuessink, geb. te Zwolle
18 Dec. 1771, ged. 22 Dec. d.a.v.; st. Zwolle 12 Oct. 1779.

6. Arnoldina Aleida  _%aria  !lhomassen  12 Thuessink
(genoemd naar haar beide Grootmoeders A. A. van
Benthem en Maria Bisdom), geb. te Zwolle 2 Aug., ged.
4 Aug. 1776, st. te Groningen 23 Aug. 1869;  tr. te
Steenwijk 28 Sept. 1797: Mr. Abraham Johan van der
Hoop, geb. te Arnhem 19 Jan. 1776, st. huize de Bult
bij Steenwijk 3 Oct. 1826, zoon van Mr. Jan Nanning
van der Hoop, burgemeester van Arnhem, en van Adel-
gunda Christina Wolthers.

Mr. A. J. van der Hoop was eerst Fiscaal der beide
Oldambten ; daarna lid der staten en van den gemeente-
raad, Burgemeester en Wethouder der stad Groningen.

VIL Mr. Verhard  Jacob Yhomassen  U Ihuessink, geb.
Zwolle 1 Febr., ged. G. K. 2 Febr. 1766, st. Zwolle
26 Oct. 1830; tr. Zwolle 31 Maart 1793: Johanna Mag-
dalena  Elisabeth Grosse, ged. Jever 2 Aug. 1770, st.
Zwolle 20 Jan. 1837, dochter van Hans Christopher
Grosse en van Maria Aleida Groeneveld.

Mr. G. J. Thuessink was Thesaurier (Ontvanger) der
stad Zwolle en Secretaris van de Vertegenwoordigers
van het volk dier stad (dus gemeentesecretaris).

Zijn drie kinderen waren (behalve een zoontje dat
21 Juni 1796 vier dagen oud zijnde overleed):

1. Maria Elisabeth Jacoba, geb. Zwolle 16 Jan., ged.
19 Jan. 1794, st. Zwolle 13 Sept. 1864, tr. Zwolle 18
Juni 18 16 : Herman  Frederik Steyn Paroé, geb. ‘s-Graven-
hage 20 Sept. 1788, st. Elst 4 Sept. 1866, Kapitein-
Kwartiermeester; zoon van Mr. Daniël Jan Steyn Parvé,
President der Rechtbank te ‘s-Gravenhage, en van Ida
Jacoba Brouwer.

2. Hans Christoffer,  volgt.
3. Maria Aleyda, geb. Zwolle 17 Nov., ged. 26 Nov.

1797, st. 26 Feb. 1827, tr. Zwolle 12 Aug. 1823 Ado
Wilhelm  Tholen, geb. Emden 3 Febr. 1796.
BH zijn huwelijk woonde hij als advokaat-notaris te
Weener in Oost Friesland; zoon van Herman Tholen,
Secretaris van Emden, en van Rebecca Anna Ufen.

VIII. Mr. Hans Christoffer Ihomasaen & Thuessink,
geb. Zwolle 19 Juni 1796, ged. 26 Juni, st. h. Averbergen
(onder Olst) 19 Nov. 1862 ; tr. 10. Zwolle 7 April 1824:
Elia Elisabeth Wicherlinck, ged. 19 Nov. 1799, st. Olst
6 Febr. 1830 ; tr. 2”. Olst 17 Sept. 1836 : Petronella
Wicherlinck,  ged. 20 April 1790, st. Olst 12 Jan. 1869;
beiden dochters van Mr. Balthasar Rutger Wicherlinck,
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Ontvanger-generaal  van Overijssel ,  en van Beiniera
Geertruid van de Graaff.

H. C. Thuessink was rijks- en gemeente-ontvanger te
Olst, en woonde aldaar op het nog bestaande huis ,het
Averbergen”.

Uit zijn eerste huwelijk:
1. Gerhard Jacob, geb. Olst 4 April 1825, st. Olst 15

Dec. 1862.
2. Reiniern Geertruid, geb. Olst 24 Oct. 1826, st. Olst

26 Aug. 1887, als laatste van haar geslacht.
3. Balthasar Rutger, geb.  Olst  17 Maart  1828,  s t .

Zwolle 8 Aug. 1828.
4. Een levenlooze dochter, Olst 18 April 1829.
6. Een levenlooze zoon, Olst 30 Jan. 1830.

AANHANGSEL.

De Erre Thuessink.
Ue erve Thuessink, waaraan de familie Thomassen  à Thues-

sink sedert omstreeks het jaar 1675 haar toenaam ontleende,
WIJ gelegen in het zuidwestelijk deel der tegenwoordige ge-
meente Dalfsen, in de buurschap Lenthe of Lent 3’). en moet,
volgens de hierna te noemen vermeldingen, toen Thomas Tho-
massen de Olde haar bezat,  een belangrijk complex landerien
gevormd hebben. De blijkens notarieele acten nog als Thuessink
bekend staande hofstede ligt aan den z.g. Ouden Twentschen
weg, iets ten zuidoosten van het punt, waar deze wordt ge-
sneden door de (thans verharde) Vechtsteee,  van Hohenhorst
loopende naar de herberg ,,het Bruine pddrd”  aan den straatweg
Zwolle-Heino. Het tegenwoordige huis en ert is kadastraal be-
kend gemeente Dalfsen (vroeger Sectie H) no. 1489.

Als eersten bezitter vinden wd vermeld zekeren Henric Schaap.
Thuessink was toen een thins- of cynsgoed dat in leen werd
gehouden van het stift, Essen in Duitschland (dat in Salland vele
goederen had) en is dir,  gebleven _t$ _het,~de.~dra..achttieade
eeuw. In het rUksarchX  te -%trecht  berust een charter  van
1389, volgens hetwelk genoemde Schaap het goed vervreemdt:
Hearic Schaap belooft in mijns Heeren (d. i. des Bisschops) hand
met Rixe z& vrouw binnen zes weken, zoodrd  zij uit de kraam
komb, voor m#n Heer te verschijnen om verteekenisse te deen
en het goed Tuessing te Lent met alle toebehooren af te staan
aan Wynolt Hegheningh. Zulks stemt overeen met een vermel-
ding in het tusschen 1390 en 1400 aangelegd cijnsregister, dat
hewaard wordt in het archief der Munsterkerk van Essen, en
waaraan een ketting hangt, waarom het bekend staat als libel
catenatus, ,,der Katenat” of ,,das Kettenbuch”; daarin leest men:

I n  parochia  nalveshem
Toezynk to Lente vertynzet vor 2 schilde Wynoldi Hagenynk.
Een en ander licht ons nog niet in omtrent de heteekenis en

den omvang van het goed Thuessink. Hieromtrent vinden wa
meer in de ten rijksarchieve in OverUssel  berustende z.g. Essensche
leenregisters, waarvoor overigens worde verwezen naar den in-
ventaris van het archief van den ambtman van Essen, door
Mr. A. Haga  (Verslagen Rijksarch.  1926, deel 11).

Het heeft voor ons doel peen nut alle overgangen van Thues-
sink na te sporen. Wel willen wö hier laten volgen de om-
schrgving van het goed ten tijde van Thomas Thomassen voor-
noemd, zooals  het leenregister die geeft. Daaruit blukt, dat. het
leen Thuessink, behalve het eigenlijke huis met aaohoorigheden,
nog een aantal min of meer los daarvan staande elementen
omvatte :

Thuessink int Carspel van Dalfsen in de Buyrschap  Lenthe
(volgen de beleeninqen en, na splitsing en vervreemding bij ge.
deelten, de omschravinnen  der verschillende perceelen :)

Huys,  Hoff, Barch ende Schaepschot,  eenen  tamp van 6 schepel
geseys, de voormarsch,  een mudde geseys op de Hasselt, een

37)  Vgl. Mededeelingen  over Dalfsen door F. A. Hoefer,  in do ,Versl.
en Meded.” van 1912.
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acker b(i den K,nubbe,  de lalzge  anker  in de &sch,  de Hogebree,
: ware in Dalmesholte, ende die Kemminckhorst.

(Uit is blokbaar de kern van het erve Thuessink geweest,
welke door Thomas Thomassen als één perceel, ,,geqroten  uyt
Thuessinck’,, in 1649 werd van de hand gedaan. Opmerking
verdient, dat daarbij gerekend werden o. m. een halt ware in
Dalmsholt, een landstreek meer zuidelijk onder Dalfsen en Ommen
gelegen en thans door het Overijsselsch  kanaal doorsneuen, als-
mede de Kemminckhorst, welke volgens de hedendaagsche staf-
kaarten zou liggen aan de Vecht tusschen Vilsteren en Oud-
Leusen, op de uiterste oostgrens der gemeente Dalfsen. De
verder volgende perceelen werden achtereenvolgens overgedragen
en omschreven als “gesproten” uit Thuessink :)

Het Kapellestuk  (thans nog een bekende boerderij, gelegen
aan het hierboven vermelde kruispunt van wegen).

De Legebree.
Een acker op de groote Hasselt.
De mzdclennaarsch en de achtermarsch.
Zeven morgen in de Lentherhagen.
De Horte (een nog bestaand buitengoed aan den weg van

Zwolle naar Dalfsen), de moye morgen en een ackertien.
De geschiedenis van al deze perceelen is uit meergemelde

leenregisters op te maken; de eerste daarin voorkomende ver-
melding van het nog ongesplitste goed Thuessink, is ‘die van
21 April 1565, waarbij jfr. hlarigi hfulert tot eenen nieuwen
hulder stelt Jati van Voorst. Het laatst vinden wu er Thuessink
vermeld 5 Jan. 1793: beleend geweest Gerrit Willem Hofman,
na doodt: van zijn vader. Die vader was mede blijkens een in
de beleeningsacte aangehaald magescheid van 31 Aug. 1793 :
Jasper Hofman,  gehuwd met Derkje Willems. Hun kinderen
verdeelen de nalatenschap aldus, dat de zoon Gerrit Willem en
zijn vrouw Gerritje Hendrik3 behalve ,,het  Erve Thuusink in
de boerschap Lenthe Carspel Dalfsen” ook nog ontvangen ,,twee
ackeren land met twee end ackeren aan d’oostzijde  van den hof
tot Lenthe uyt Namink,  geleegen alsvoren”  au), terwijl een andere
broeder, Gerrit Rofm&n,  en vrouw .Berentje  .Dercks,  ontvanw
het boven reeds vermelde fiCappellestuk  uyt het Erve Tuessirak
in het Carspel Dalfsen boerschap Lenthe”. Op een ander ge-
deelte van het oude erve Thaessink slaat vermoedelijk de acte
van 13 Jan. 1804, volgens welke genoemde Gerrit Jaspers
Hofman en zijn vrouw verkoopen ,,drie morgen hooyland  bij de
Horte”.

Zoo  is de oude ,,erve” door splitsing en gedeeltelijke ver-
vreemding telkens verkleind.

Het eigenlike huis echter vinden wij wederom vermeld in
1795, bij de ,,telling van alle menschen in de merkte Buurschap
#Lente  in het Scholtengerigt kerspel Dalfsen, gedaan ingevolge
,,publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de provis.  repre-
,,sentanten  ‘s volks van Overijsel”.

Gerrit Willem Hofman  - op het Teusings - Bouman.
Dezelfde G. W. Bofman overleed in 1811, nadat hg nog in

1800 wonende op Thuessink een dochter Dirkje  H. had laten
doopen. Bij de instelling van het kadaster vindt men (omstreeks
1830)  als eigenaar vermeld zekeren van der Kolk, van wien het
achtereenvolgens in eigendom overging op C. Baronessevan Dedem,
hare erven, en de landbouwers van Dijk, Oldenhof en Jalink,
welke laatste thans woont op het goed, een flinke boerenhof-
stede, die echter niets antiek3 meer vertoont, en welker naam
zelfs onder de omwonenden in vergetelheid schijnt te zijn geraakt.

Van Weede,
door Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN B L O K L A N D.

De heer Wijnaendts  van Resandt heeft in Mei 1926
in ons Maandblad eene motiveering gegeven voor de
stamreeks van het geslacht van IVeede,  zoools die in
Nederland’s Adelsboek 1927 zou worden opgenomen,

ss) Vgl. v. Doorninck bl. 486.
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aangezien die zou afwijken van de vroeger gepubliceerde.
Zijn desbetreffend opstel - wij moeten hem daarvoor
bijzonder dankbaar zijn, want de redactie van Neder-
land’s Adelsboek is niet gewoon eenigerlei toelichting
te geven, wanneer zij min of meer ingrijpende wijzigingen
in stamreeksen aanbrengt - was getiteld: De eerste
generaties van het geslacht van Weede (zie kol. 130 e.v.).

Als stamvader gaf de heer Wijnaendts op Steven van
IC’ede,  van wien hij schreef, dat hij _,,kort  voor Maart
1333 overleed”, echter zonder voor die bewering eenig
bewijs bij te brengen. Blijkbaar leidde hij die af uit
hetgeen hij aanhaalde van folio 11 van het oudste Yssel-
steinsche leenregister :

item Hel&ck Steoeaszoan  rxrn Wede tae hoeven to t
Wede milten overste huys, gehete dat erve end goet tot
Grote Wede. 1333 op Sinte Geertruiden dach. (17 Maart).

Hier staat echter niet,, dat Henrick’s vader toen dood was.
Dit heeft de heer Wjnaendts dus geheel op eigen gezag
aangenomen, klaarblijkelijk in de overtuiging, dat aerr-
riek de leenvolger van zijn vader Steven ,-an Wede
is geweest ; immers  hij schreef verder, dat de 1 een r e -
g i s t e r s  v a n  Y s s e l s t e i n  n i e t  v e r d e r  terug-
loopen,  zoodat  over  eerdere  beleeningen nie ts
te  vinden is .

Eigenaardig is, dat Nederland’s  Adelsboek 1927, ter
adstructie waarvan de heer Wijnaendts in 1926 zijn
opstel in ons Maandblad schreef, ter zake van deze
leenquaestie een ander standpunt inneemt. Daar toch
lezen wij : nHenrick  Stevensz. 19an  Wede, geb. omstreeks
1316 i), draagt Wede op aan den heer van Ysselstein
en ontvangt het van dezen in leen 1333” . . . De voor-
stelling van zaken hier gegeven, strookt niet met hetgeen
ons Maandblad te lezen en te verstaan geeft. Immers
t. a. p. in ons Maandblad wordt Henrick ons voorgesteld
als de leenvolger zijns vaders Stevell, wiens beleening
wegens het ontbreken va’n een ouder leenregister helaas
niet meer is te vinden, en in het Adelsboek verschijnt
dezelfde Henrick wegeis hetzelfde leengoed als eerste
begiftigde, na eigen opdracht, zoodat zijn vader daar-
mede te voren niet beleend kan zijn geweest.

Wat in deze de waarheid is, heb ik getracht in het
oudste leenregister van IJsselstein, hetwelk berust in
de archieven van den Nassauschen Domeinraad, na te
speuren. Dit in 1409 aangelegde en niet gefolieerde
register 2) vangt aan met twee op zich zelf staande
lijsten van leenmannen - t. w. de IJsselsteinsche  en
de Stoutenburgsche -, die genummerd zijn, waarna de
leenen der beide afdeelingen vervolgens naar de res-
pectievelijke nummers der leenmannen in het register
zijn behandeld.

Op folio 11 komt de bovenaangehaalde, door den
heer Wijnaendts geciteerde aanteekening  der beleening
van Eenrick Stevenssoeu van rede op sinte Geertruiden-
dag 1333 niet voor, maar onder volgnummer X1 der
tweede afdeeling - ,,Stoutenberchs  marine” - s t a a t
onder het opschrift Heynrick Stevens zoen ltan rede de
navolgende leen brief ingeschreven 3, :

Alle dengenen, die desen bryeff zellen zien of
-~ .

1) Voor niet ongevaarlike  en geheel onnoodige beweringen als deze
meen ik te moeten waarschuwen.

*) A. R. A.: Nass.  Dom. aroh. no. 83%.
s) Dezelfde brief staat ook in Nnss.  Dom. arch. no. 8874, fol. 40,

maar dit leenregister is van nog jongeren datum.

horen lesen, doe ic verstaen Aernt van Yselsteyn,
ridder, dat ick verleent hebbe Heynric van Wede
twe hoeven tot Wede mitten oversten huze,  mit
water, mit weyde, wilt ende tam, al alsi gelegen
siin ende ic den eygendom ontfangen hebbe, te
houden van mi ende van minen  nacomelingen tot
Zutpheensche rechte, te verheergewaden alst be-
stervet mit XX goede oude coninx tornoyze of
mit goeden payment, datter  tegen beloept. Hier
waren over mine manne Jacob van Schoenoerde,
Wouter haren Woutersz. van Lewen,  Giisbrecht
Evert Goetscalcszoen ende Everaert Gerytszoen
van Lewen ende anders goede lude. In orconde
eto. Gegeven anno MCCCXXXIIH op sinte Geer-
trudendach.

Wij zien dus, dat de begiftigde in dezen brief wordt
aangeduid als Heynric van II’ede zonder toevoeging
van Steoenssoen,  en dat de beleening niet in 1333 masr in
1334 heeft plaats gehad.. Dat boven de acte Heynric
Stevenszoen van Wede staat, wil alleen zeggen, dat dit
leen in 1409, toen dit register werd aangelegd, te zijnen
name stond.

Dat niettemin de Heynric van Wede van 1334 ook
een Stecen  tot vader heeft gehad, leert het navolgende
origineele charter uit het archief der heeren van Yssel-
Stein, hetwelk de eigendomsopdracht van hetzelfde goed
inhoudt ‘) :

Allen denghenen, die desen brief sullen sien of
hoeren lezen, doe wy verstaen  Wylger Zoeten
zoene, stoute, ende ghemene malen van Wede ende
van Emminclaer, dat quamen voir ons ende voir
dien tynsmeyster, alse Jacob van Schoenoerde,
ghezet tynsmeyster van diere malen weghen op
dese tiit optien tynsberch, Henric van Wede ende
Gheertruut, ziin wiif, daer over was Steven Hen-
Six vader voerseit, ende gaven haren Arnoude
van Yselsteyne,  ridder, dien rechten eyghendoem
van tween hoeven tot Wede, metter hofstede
metten oversten huze, met haren tynze, met water,
met weyde,  wilt ende tam, ende met al dien rechte,
dat desen voersoiden  twee hoeven behoert, also alsi
gheleghen ziin in die maelscap van Wede ende
van Emminclaer, zonder alrehande archeit, be-
houdens Gheride Isan den Zyle viertien pont zuarte
tornoysche tsjaers, die ziin wiif ende hi daerinne
hebben ende die men loesenen  mach met hondert
ponden ende met veertich ponden des zelven  paye-
ments, ende behoudens Efemyen  Stevensdochter
viif pont tsjaers, die men loesenen  mach met
viiftich ponden deszelven payements, ende oec
behoudens Amelys Steoenszoene twyntich pont
tsjaers, na Sleveta ziins vaders doede, die men
loesenen mach met tween hondert ponden, al an
alsulken payemente alse voerscreven is, ende be-
houdens mede Steren van Il’ede voerseit alsulker
liiftocht,  alse hi in desen voerseiden goede hevet.
In oerconde  des openen brieves, dien ic Wylger,
stoute voerghenoemt, hebbe beseghelt met minen
zeghele,  ende dien wy ghemene malen van Wede
ende van Emminclaer voerghenoemt in kennisse
dier waarheit  hebben beseghelt met onsen ghe-

4) A. R. 11.: Nass. Dom. arch., fol. 1982, nu. CIIII.
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menen zeghele.  Ghegheven int jaer ons Heren
dusent driehondert vier ende dertich, des Dinx-
daghes na Dertiendaghe.

Op grond hiervan kunnen wij thans verder vast-
stellen, dat Steven van Wede niet is overleden vóór
Maart 1333, maar nog leefde op 12 Januari 1334,
toen zijn zoon Henric de twee hoeven c.a. te Wede
aan heer Arnoud van Ysselstein in eigendom overdroeg,
waarmede hij 1’7 Maart d.a.v is beleend 5).

Familieberichten in een ouden bijbel
(Groenewegen en van Gastel),
medegedeeld door Dr. E. WI E R S U M.

In een bijbel ,,gheprint in de vermaerde coopstadt
van Andtwerpen in de Cammerstrate bij Hans de La&
1556”,  met de bekende Holbein-illustraties, berustende
in het Rotterdamsch Leeskabinet: J. 2766, heeft de
eerste bezitter, Corstyaen Symonsz. (Groenewegen), achter
het nieuwe testament zijn huwelijk en de geboorte z)ner
kinderen opgeteekend. Deze aanteekeoingen loopen van
1564-1670.

De plaats van inwoning wordt helaas niet vermeld,
doch met het oog op de in den tekst genoemde familie-
namen : Groeneu:egeri, Van der IViel en Van Santen,
die in dien tijd alle te Rotterdam voorkwamen, mag
verondersteld worden, dat het eohtpaar in deze stad
woonde.

Een 17de-eeuwsche  hand heeft de eerste vier berichten
(trouw en geboorte van drie kinderen) nog eens afge-
schreven op het schutblad achter het oude testament,
waarna op hetzelfde &&.loor twee verschillende handen
het huwelijk van Huybert van Gastel,  jonkman van
Dordrecht, met Cornelia Pons, jongedochter van Rot-
terdam, en de geboorten van hunne acht kinderen zijn
opgeteekend. Deze aanteekeningen loopen van 1750-1765.

Waar 16de-eeuwsche  trouw- en doopregisters vrij
schaarsch zijn, leek het mij gewenscht om de familie-
aanteekeningen 1664-  1670  in dit maandblad af te druk-
ken. Volledigheidshalve zijn ook de latere 18de-eeuwsche
berichten, hoewel natuurlijk van veel minder belang,
hierbij opgenomen.

De bibliothecaris van het Rotterdamsche Leeskabinet,
de heer J. E. van der Pot, maakte rnq..op deze bijbel-
aanteekeningen opmerkzaam en stelde mg met de meeste
welwillendheid in staat, ze af te schrijven.

Anno XV c LI111 in Jannewary stylo comuny hebbe ick,
Corstyaen Symonsz., getrout Fytgen  Dyrck Jan Boekelsz-
dochter, ende hebben gheproekerert anno XV’LVI op
Nykasyus-Bysschopdach den XIIIIen Desember  s avens
ontrent thyen uren Dyrck Corstyaensz. van Groene-
wegen ende heeft tot peeten gehadt Anna Heyndryck
Dustendochter, Aryaen Symonsz, Boeke1 Dyrckz.

Noch hebben sy geproekerert 1 Jde Corstyanendochter
anno XVcLVIII  opten XIIBn  September savons ontrent
thyen uren ende heeft tot peten gehadt Wolckgen
Aryaensdochter, Quyeryn Claessen, Anenyetken Dyrcks-

6) Het leenregister spreekt in de vijftiende eeuw van .tue boeven
tot Wede mitten oversten huze  geheten dat erve eude  goet tot
Grote Wede”, maar Nederland’6  Adelsboek  zegt kortweg: ,,Wede”,
hetgeen wel wat al te simplistisch is.

dochter, ende is gesturven den 26011  September 1683.
God hebbe de ziel.

Noch  hebben  sy  geproekerert opten XXVIeU Mey
(XV’LX) S.ymon  Corstyeaens ende heeft tot peeten  ge-
hadt Aryaen Symonsz, Dyrck Dyrsksz, Ide Symons,
dese Symon Corstyaensz is in datselfde jaer opten  IIBn
Augusty gesturven.

Nooh hebben sij  geproekerert Maertge Corstyanen aqno
LX11 op den dach te Vastelavont ontrent 1111 uren
ende heett tot peeten gehadt Gerryt  Franssen, Tryngen
Qerrytsdochter, AeltgenPyetersdochter  ende is gesturven
tot haer negen maenden.

Nooh hebben sy geproekerert Symon Corstyaerrs  op-
ten Ven Jannewary ontrent halff twalyffen op dye myd-
dych XV” LXV stylo comuny ende heeft tot peeten
gehadt Aryaen Symonsz, Gerryt  Franssen, Neeltgen
Symonsdochter.

Noch hebben sij geproekerert  Aryaentgen Corstyanen
ende heeft tot peeten gehadt Dammys Symonsz, Maert-
gen van der Wyel ende is acht daegen daerna gesturven.

Noch hebben sy geprokerert Atzenyetken  Corstyanen
opten Xen October op dye myddych ontrent een uren
anno XV’ aoht ende t sestych ende heeft tot peten ge-
hadt Huych Janssennef ende Tryntgen Mychyelsdochter.

Noch hebben sy seprokerert  Jan Corstyaensz van
Groenewegen opten XVen October op dye myddych on;
trent by twalyffen uren anno XV’ t sevántych ende
heeft tot peeten gehadt Heyndryck Dyrckz van Santen
-ends Tryatgen Ejaesdochter  ende i s  n e g e n daegen
daernae gesturven.

Te Rotterdam.
Int yaar ons Heere den 15 November 1760 is getrout

Huybert van Gaste1 met Cornelia Pons l).
Te Rotterdam.
Int jaar ons Heere 1761 den 9 Juny is geboore Huy-

bert van  Gaste1 en heeft tot peeter Jan Pons en tot
meeter Cattrina van Tuil 2), zijn grootvaader en groot-
moeder.

Te Rotterdam.
In ‘t jaar ons Heere 1753 den 19 Janniewarij is ge-

boore Jan van Gastel  en heeft tot peeter Daniel Olle-
mans en tot meeter Cornelia van Tellinge 3), zijnde man
en vrouw en koster van de romse kerck opt Stijger
Rotterdam.

Te Rotterdam.
Int yaar  ons Heere 1766 den 29 April is gebore

C o r n e l i a  ‘van Gastel  en heeft tot peeter Daniel Olle-
mans en tot meeter Corneelia van Tellinge 3), zgnde
man en vrou.

Te Rotterdam.
Int yaar ons Heere 1767 den 3 April is geboore

Wynwnt  van Gaste1  en heeft tot peeter Cornelus van
Dommelen en tot meeter Gertruij van der Leely, zijnde
man en vrou.

1) In de doopregisters (Steigerkerk) staat steeds: Pont,%
*) Dit moet z@: Tiel.
8) Dit moet qn: Tellegen.
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Int jaar ons Heere 1764 den 24 Desember  is geboore

JocooOus  *Johannis  van Gaste/  en heeft tot peeter Huybert

van Gastel,  tot meete Corneelia van Gastel, zijnde zijn
suster en broer, te Rotterdam.

Int yaar ons Heere 1766 den 23 Maart is geboore
Helena van Gaste1  en heeft tot peeter Jakoobus Ruyt-
tenbeek en tot meeter Helena (Ligthamer) 4), zijn vrou,
te Rotterdam en is gesturve in het jaar ons Heere 17’71
den 3 July out sijnde 6 jaar 4 mande 20 dage5).
__

4) Deze familienaam is in het handschrift niet vermeld.
5, Dit bericht gaat in het handschrift aan het vorige vooraf.

Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel,

in afschrift medegedeeld door H. H. VAN D A M.

(Vervolg vnn XLVI, 378.)
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1766, 2 Juni.

1789, 6 Sept.

1767, 16 Mei.

1748, 28 July.

1716, 26 Juni.
i :’

1788, 6 Oct.
1763, 4 Dec.

te Gemonde
gedoopt.

1702.

1810, 13 Apr.

1806, 17 Aug.
Den Dungen.

1808, 31 Jan.
Den Dungen.

1809, 26 Nov.

1766, 24 Jan.
door Corn.
Muller, pred.
v. Den Düngen

1799,  22 Dec. ~T~coln~s.

K. v.
Daniel Cornelis Daniel Francois d e

ob.circa9Aprill767.  Dompselaer Secre-
taris dezer Heerlijkh.

Helena. Archibald Douglass
Capt. regt. v. z.
vader, generaal en
cdt. v. d. Bosch.

Eoert  Hendrik . Frederick  Duperk.

Eels Eklig. Willem EkZig  (En-
gelse dragonder).

Catharina. Herman Isack Else-
fvier  Cornet o n d e r
generaal Obdam.

Get.M.
Cornelia Anna

Kuenen.

1. M. Douglas, geb. Mary van Breugel geb. Douglas.
Salontha.

Meggelina Ryster- Johan Rysterborch.
borch.

Hanna  Porter.

N. N. Versterre. grvader Pieter Vereterre Raad
der Stad ‘s H.bosch, auditeur
v.d. krijgsraad aldaar. Subst.
rentmeester der domeynen in

Brabant en juf% van Daasd[onck] Wed. Verster secr. tot Rosand.
Petronella  Elisabeth. Hubert Cool. Maria vau Besooijen. Christina Bilgen. Wed. Soetens.
Peter Theophiles Jo- Johan Nicolaas Le Maria de Bruyn. Louisa Maria Le Fèvre de

sephus FZvre  de Montignie Montignie,  des vaders zuster.
overleden. gep. luit.

Jucoba  (1) de Subst. Secr. Johanna Splinters. P. Rykard Splinters.
Antonetta Christop  Fiirsters. 1%. Maria Splinters huisvrouw.
Willemina  (2). get. Johan Meyers Catharina

Pinxternakel huisvrouw van
J.M.

Johan lsack Justus. Willem Arnold Alting Sybilla Wilhelmina
lamoraal Baron van Hendrina Umb-
Qeusau. grove.

het voornoemde kind is kort daarna overleden.
Abraham Cornelis.

Hendrik Jacobus.

Johanna Maria
Sara.

Anna Qeertruida.

Adrianus de Gier. Sabina Angela
Musquetier.

Adrianus  de Gier Ge- Sabina Angela
meenteschrijver te Musquetier.
Den Dungen.

Adrianus de Gier. Sabina Angels
Musquetier.

Nicolaas H arhen. Elisabeth Broek-
meulen.

Abraham Cornelis Musquetier.
Sabina Agneta Orizand,  wed.

Abraham Musquetier.
Jan Hendrik de Gier.
Freule Maria Dierkens.

Rachel Broekmeulen, wed. Ver-
meer.

vader on bekend. Anna Qeertruy
- Hacken.
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1779, 19 Dec.
kind v.Boxtel,
niet consent.
v/d Pred. E.
Buselman.

1780, 26 Mrt.

1744, .15 Nov.

1748, 1 Feb.

1761, 20 Jan.

1764, 3 Feb.

1777, 19 Jan.

1748, 1 Dec.

1734, 6 Dec.

1699.

1737, 3 Feb.

1734, 31 act.

1736, 8 Apr.

1809, 26 Juni. Johan Anthon
Francois [7e zoon)

Levina van de
Voorde.

1742, 27 Mei.

1741, 15 Jan.

174R, 22 Apr.

Frederica C’arolina
Catharina.

Suznnna Jacoba.

Dina Maria.

E verard Rappard
gep. kap. % ridder
aas. Kooningk. orde
Unie van Holland.

Jan Jurrien v a n
Reyn. (diender).

Adriaan Ruysch.

Caatje  . . . .

Maria Bourguet. peet Margarita Bouguet (moe-
ders zuster.)

Lt. kol. Willem uan Pieternella Jacoba
Ryssel. van Braam.

Hiervan extract gegeven ten requeste van den Heer de Roo van
Wulverhorst, 22 July 1794.

1779, 11 Juli Charles Salomon Charles Louis August Cornelia Elisabeth,
den Dungen. Louis August Senarclens de baronesse du Tour.

le zoon. Glxncy.

1780, 30 Juli. Onsto  Adolf Marck C. L. A. S. de G. C. E. Bease du Tour. Adolf Lodewijk Willem graaf
Willem. kapt. comp. dra- v a n  S a y n  Sc Wittgensteyn

gonders regt. grave Berlenbourg en Anna Maria
Otto van Byland, Bouwens,Douar.Be*seduTour.

K.
Johannes Een-

drikus.

V. M.
Johannes Hendricus Catharina Elisabeth

van Hogerwoud. Andereyg E. L.

Uuberta  Gerarda. Petrus Cornelus -&Ta-  Catharina de Saint
h u y s  a d v .  % no- Amant.
taris te Amsterdam.

sedert eenigen tyd bewonend ‘t Huys Overkerk.
Nicolaas.

Qerardus.

Johannes.

Agueese.

Johanna Maria.

_@argriet.

Suzanna.

d/lario.

Cornelis. -~

Wilhelmus.

Hermanus.

Johannes Hombergen
diender.

Johannes Hombergen
diender.

Johannes Hombergen.

Johannes Hombergen.

Qerardus Hombergen
soldaat regt. Har-
denbroek.

Joris v a n  Jeflrey.
Engelsche dragon-
der.

Jan Mans
schoolmeester.

Hendrik Mulders.
Koetsier op Haan-
wijk.

Klaas Van din
Oetelaar.

Jan van Ophuysen.
Schoolmeester van
Gemonde.

Jan ran Ophuysen.

Johanna van
Suchelen.

Johanna van
Suchelen.

Johanna van
Suchelen.

Johanna van
Suchelen.

Anna Sophia
Erensdood.

Jeanne v. Schot.

Petronella van
Bou(w)sel.

Ariaentje van ‘t
Woud.

Cornelia Dehne.

Elisabeth Roesting.

ElisabethRoestingh.

Get.

Cornelis Jacoba de St. Amant
geb. Hardenbroeck.

inpl. v.d. vader Philip Mans
voorlezer alhier.

~. -

De vader is R.K.

ten doop gehouden juffr. Roes-
tings, ‘t kints grootmoeder.

get. de grootvader Hermanus
van Ophuysen en ten doop
gehouden door de grootmoe-
der de wed. Roestingh.
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1781, 1 Juli.
K.

Jeanrle  Yictoire  Jac- i d e m .
qtceline  Ottoline.

V.

1764, 4 Mrt.

1790, 21 Feb.

1729, 11 Dec.

1732,
1766, 7 Apr.

1770, 14 Mrt.

1745, 28 Maart

1748, 11 Febr.

1793, 24 Nov.

1696, 20 Jan

1797(1697)
12 December.

1698, 8 Sept.

1700, 1 Juni.

1703, Jun i .

l706, 18 #Jan.

1714, 11 Juli.

1802, 11 Apr.
p/d Bouwmeer.

drnolda Wemndelina. Daniel  Eese ( j a g e r
van den Heere  Ar-
noldus des Tombes).

Wilhelmina Sophicl Laurens de Sille Hr.
Conaelìa  IVy- van Zeegenwerp.
nai&.

Cornelis Soetens
Vorster.

Cornelis Soele//s.
Cornelis Soetens

vorster.

Jenneke Otterdyk.
Christina Justina

Bilger zijn 2e
huisvrouw.

Christina Justina
Bilger 2e vrouw.

Carolina  Hendrinn.  Cornelis Soe tens
vorster.

M. Get.
idem.

Zwaantje van
Houten.

Adriana Boers.

& 1794 gedurende
het beleg v.d.
Bosch.

Jenneke Otterdyk.

Helena van den Boom, eohtvr.
van Joannes Soetens Vorster
t e n  Dungen ‘s kints halve
broeder.

Mr. Jan Bouwens Heervan  Hors-
sen, grave v. Bylandt.

Sara Cornelia Jacoba Baroase  du
Tour gravin v. Sayn & Witt-
gensteyn, Berlenburg &c.  &c.
&c.

Musula  Meyer inpl. van Wen-
delina  S u z a n n a  B o r g e s i u s
echtvr.  v. d. Heer des Tombes.

Mr. Willem Cornelis Boers, oud
raad en pensionaris der stadt
Leiden en vrouwe Sophia Wy-
n a n d a  (gebooren)  Verheul.

is alhier gedoopt een kint in onecht geboren, waarvan de moeder is Maria boetens  en wierd
hetzelve genoemd Benjamin, wordende hetzelve ten doop gepresenteert door des kints groot-
moeder Jenneke Otterdyck, huysvrouwe van Cornelis Soetens, vorster,  alhier, zijnde lidmaat der kerk.
is alhier gedoopt een kint in onecht geboren, waarvan zig vader gedeclareerd heeft Hendrick
Stelman, zijnde de moeder daarvan Maria Soetens en is hetzelve, zynde een soontje, genaemt
Johannes.  Hetzelve wierd ten doop gepresenteerd door Jenneke Otterdyck, huysvrouwe van
Cornelis Soetens vorster, alhier, dewelke  daarover stont als getuige.
onecht kind Corne l ia  Vader wordt opge-  Johanna Barbara Wed. Cornelis Soetens.

obiit. geven Cornelis van Soetens. wed. wg-
der Borst ruiter on- l e n  W o u t e r  d e .
de r  Hessen  Ph i l - Ruyter.
lipsthal.

Qeorgius. Henrick Reinhardt Elisabeth Cock van als gevaeder stonden Georg
Sohnius. Lulema. Wilhelm  Sohnius predikant

o/h fort Isabella, syn oom en
als meter Catharina Sohnius
syn moeie en ‘t kints groot-

moeder Jacomma Emund wed. Salomon Cock van
Lulema, in leven predikant te Slyk Ewick.

Salomon (3e kind). Het ‘derde kind van den predikant alhier peter David Cock wynkoper te
gedoopt op Den Dungen. R’dam.

meter Cristina Maria Sohn.
Jacola. Henrich Reinhard

Sohnìus predikant.
Qeorgiz<s. de predikant. get. G. W. Sohnius pred. o/h fort Isabella, moeder

Jacomina Emund.
Matthys ?Tillenz De predikant

6e kint. gedoopt Den Dungen.
Hewiette aaria H. R. Sohnius  p red . meters Maria Keppel huisvrouw v.d. Heer Bleyswijk

7e kint. alhier. tot Delft en stond in derselven plaats juffr. Jacomina
Cock  en Suzanna Maria Sohnius de predikants zuster.

J a c o m i n a  C?wistina  H. R. Sohn&s  predi- Elisabeth Cock  van meters Jacomyna Cock Cristina
8e kint. kant. Lulema. Maria Sohnius.

Fridrich. Coenraad Staal. Elisabeth Schlosser.
( S l o t  volgt.)
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KORTE MEDEDEELINGEN.

Claes van de Werve,
beroemd beeldhouwer van Jan zonder Vrees

van Bourgondië.

In de buitenlandsche kunsttrj’dschriften  is in den
laatsten tijd weer veel te doen over Claes Sluter en
Claes van de Werve, zijn oomzegger, de beroemde
beeldhouwers van het Bourgondische hof uit den tijd
v6ór  hunne heerschappij hier te lande. Franschen willen
hen als landslieden annexeeren; Duitschers, Luxembur-
gers en Belgen blijven niet achter. Nu zendt Dr. E.
Qavelle,  directeur der Academie van Schoone Kunsten
te Rijssel mij een artikel, naar aanleiding van zijne
bijzondere studie op dit gebied. De grafzerk van,Claes
van de Werve is helaas niet meer aanwezig, maar er
zijn oude teekeningen en afschriften bewaard. In het
h. s. van zekeren Palliot komt de volgens Dr. G. meest
betrouwbare tekst voor als:

Cy gist Claus de Werne (sic) de hathein au comté de
Hollande.

Dborgaans hebben alle schrijvers uit dit ,,hathein”
Hattem gelezen. Doch Dr. G. zegt mi. terecht, dat
men in dien tijd zeker niet de fout zou hebben begaan
Hattem, eene plaats van belang in het Geldersch her-
togdom, in Holland te plaatsen.

Hij wil hier ,,Harlem” lezen en ik geloof, dat hij gelijk
heeft. In tal van Hollandsche steden treft men van de
Werve’s aan en reeds zeer vroeg. Zij spruiten blijkens
de nog bewaarde zegels uit het geslacht van de Werve,
dat het gelijknamig slot bij Rijswijk bezat% wagrvan
de hoofdtak omstreeks  -14OUfè gi;otiäe-$@ en dat i n
zilver een roode dwarsbalk voerde. Het Haarlemsch
archief is te arm aan bronnen uit dien tijd, om daar
eene gunstige oplossing te verwachten. Doch is eene
genealogie van de oude Heeren van de Werve onzen
lezers soms bekend, of wel een andere bron, die meer
licht zoude kunnen geven over deze niet onbelangrijke
onderstelling?

B IJLEVELD .

Rutgers.
In den dertienden jaargang van Ned. Patriciaat (1923),

blz. 300 8. v. is een genealogie van het geslacht Rut-
gers afgedrukt. De Redactie spreekt in een noot haar
twijfel uit over den beweerden samenhang van dit ge-
slacht met het bekende Dordtsche geslacht van dien
naam. De beide volgende huwelijks-inteekenacten van
den stamvader uit het Amsterdamsche Gem. Archief
maken wel aan allen twijfel een einde:

,(D. T. B. Kerk. int. reg. 497, fo. 261). Den 16 April
1672 compareerden als voren Jan Rutgers van Lim-
burgh droogscheerder wedr. van Volckertje Jans buyten
de Raampoort ende  Hendrickje  Houtackers  van de Graaf
out 34 jaar vertoont acte van moeders konsent woont
op t water etc. ;

,,(D. T. B. Kerk.,int.  reg. 491, fo. 62).  Comp. 18 Nov.
1667 Jan Rutties van Limborg varensgesel oud 26 jare
ouders doot geasst. met Jacob M . . . woont buyten de
Raempoort ende  Volckertie  *Jans  van Oosterland oud
23 Jare ouders doot geasst. met Grietie Hend(riksdr.)
woont ut (supra) etc.
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Het hierbedoelde geslacht Rutgers is dus blijkbaar
afkomstig uit het stadje Limburg in Duitschland, waar
de stamvader in 1646 geboren zal zijn.

WIJNMAN.

De Bie.
(XLVI, 34ö, 346)

In het gemeente-archief van Alphen aan den Rijn
berust de benoeming van Jan de Bie, 21 April 1766,
als chirurg@ te Oudshoorn in de plaats van Jan Philip
de Roode, overleden.

Volgens die benoeming was hij vroeger chirurgijn te
Geervliet en had te Amsterdam examen gedaan 18 Febr.
1766. Naar zijn geboorteplaats etc. zal dus te Qeervliet
gezocht moeten worden.

Een kwart-eeuw geleden kwam, geloof ik, de familie
Schouten van Gajzelen  te Bussum .of te Hilversum nog
voor.

W. M. C. REGT.

Nieuw Gemeentewapen.
Bij Koninklik  besluit van 29 December 1928, No.

42, 1s aan de gemeente Marum,  provincie Groningen,
het navolgende wapen verleend, zijnde:

Gedeeld : 1 gedeeld : 1 van keel, 2 in goud een dwars-
balk van azuur; 11 in sinopel een smalle golvende
dwarsbalk van zilver, vergezeld van boven van een
klaverblad van zilver, beneden van een korenschoof
van goud ; in den sohildvoet van zilver een drieberg
van sinopel. Het schild gedekt met eene gouden kroon
van drie bladeren en twee paarl.q.___  __j_ ..-..--, --._~_._..

Adelsgunst.
Bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1989, No. 33,

zijn Hendrik Alexander Elins en He& Elias,  beiden
wonende te ‘s-Gravenhage,  met al hunne wettige zoo
mannelijke als vrouwelijke nakomelingen in den Neder-
landschen adel verheven met de praedicaten van Jonkheer
en Jonkwouw.

-VRAGEN EN ANTWOORDEN. ~~.
Anslo. (XLVII, 24). Gerbrandt Anslo was de oudste

zoon van Cornelis  Claesz. Anslo.
Cornelis  Claesz.  Awlo  werd geb. te Amsterdam om-

streeks 1692 als zoon van den lakenhandelaar Claes
Claesz.  Ans20 (oorspronkelijk Gereformeerd en afkomstig
uit het tegenwoordige Oslo, later dienaar of oudste bij
de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden te Am-
sterdam, overl. in 1632),  werd dienaar bij dezelfde ge-
meente als zijn vader 27 Jan. 1616, deed zijn eerste
predicatie als voorganger 14 Juli 1617, in vollen dienst
bevestigd als zoodanig 28 Oct. 1624, overleed in 1646.
Hij huwde in 1611 met Aaltje Schouten, om dochter
van Gerrit  Cornelisx.  Schouten. De oudste zoon uit dit
huwelijk was Gerbrandt Anslo voornoemd, geb. te Weesp
in 1612, gedoopt bij de Waterlandsche Gemeente der
Doopsgezinden te Amsterdam 17 Dec. 1632, overl. in
April 1666. Hij teekende te Amsterdam in op 20 Maart
1636 (het huwelijk had plaats te Weesp) met AbigaL?l
Schouten, woonachtig te Weesp, dochter van Laurens



Cornelisz.  Schoutelz,  dienaar bij de Waterlandsche Ge-
meente te Amsterdam (tevens de rijkste inwoner van
Weesp) en Susama  Michiel&. van Varlaer. Na d e n
dood van Verbrandt  Anslo hertrouwde zijn weduwe met
Dr. Johannes rerlaen,  voorganger bij de Doopsgezinden.

Qerbrandt  Anslo woonde als lakenhandelaar op den
Nieuwendijk te Amsterdam. Om zich in dien handel te
bekwamen, was een tijdlang bij hem in de leer Ansel-
mus Eartsen, die 20 Mei 1641 bi de Waterlandsche
Qemeeate  te Amsterdam werd gedoopt (,Anselmus  Hart-
sens de knecht van Qarbrandt Anslo”). Reeds in 1642
huwde Anselmus Hn.rtsen met Marritje  Anslo, een zuster
van Verbrandt,  waarna hij zich eveneens als lakenhan-
delaar  op den Nieuwendijk  vestigde (vgl. N. A. i. v.
Hartsen).

Verbrandt  was ook een geleerd man. Dit blijkt reeds
uit het gedicht ,,De Bruyloft van Cana”, dat Vondel ter
eere van zijn huwelijk vervaardigde (Vondel was n.1.
een neef van Michiel Michielsz.  van Varlaer, den groot-
vader van Abigaël S’chouten).  Verder komt in Menasseh
ben Israël’s  ,, De resurrectione mortuorum” (Amsterdam,
1636) van Berbrundt Anslo een Hebreeuwsch echo-ge-
dicht voor. Dezelfde Menasseh droeg zijn dissertatie
,,De  fragilitate humana” (Amsterdam, 1642) op ,ad
praestantissimum Gerebrandum  Anslo”. Zie: J. S. da
Silva Rosa, Catalogus der Tentoonstelling. . . . te Am-
sterdam ter herinnering aan het Driehonderd-Jarig Ju-
bileum van het eerste door Menasseh Ben Israël te
Amsterdam gedrukte Hebreeuwsche boek (Amsterdam,
1927), no. 36 en 36.

- - - Omtrent het geslacht Anslo vindt men overigens vele
gegevens bij DL. 8. H. Knippenberg, Reyer Anslo (diss.

1913). Een artikeltje over Claes  Claesz. en Cornelis
Claesz. Ans10 komt voor in het N. Ned. Biogr. Woor-
denboek, 1, 163. Vele der bovenstaande gegevens zijn
geput uit het ,,Memoriaal  voor Reinier  Wybrandtsz.”
in het Doopsgezind Archief te Amsterdam.

Amsterdam. WIJNJIAN.

Besselink. Gezocht worden wapen en kwartieren
van Catharina Besselink (ook Besselin, Besselyn, Beslyn,
Besselys), die volgens haar acte van ondertrouw (Leiden
9 Juüi  1690) een ,,jonged.  van Zutphen” was. In de
doopacte van’ haar Gor_ï( 1702) wordt zij als Cutharina
Jans vermeld, zoodat haar vader een Jan Besselink
moet zijn.

Catharina heeft naar alle waarschijnlijkheid tot de
Qereformeerde  kerk behoord, doch in de Zutphensche
doopboeken dezer kerk (berustende op het Rijksarchief
te Arnhem) werd haar doop tusschen 1660 en 1672
niet gevonden.

‘s-Qrar.enhage. J. J. VWRTHBI~~  GZ N.

Daemen.  Gevraagd wapen en kwartieren van Petel
Jun Daemen (Damen),  burgemeester van Tilburg in 1648
en 1666 (Edmond Meelis,  ,Uit Tilburg’s verleden”,
blz. 162 e. v.).

‘e-Cfrarenhage. J. J. VURTHEIM GZN.

Haack.  (XLIII, 219 en XLIV, 166). In verband met
het in het vorige nummer van dit Maandblad, kol. 44,
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noot 27 medegedeelde diene, dat de vermoedelijke groot-
ouders van Johanna (Anna) Haack zijn Johan Haack
en Qeertruid  Maler wier moeder een ter  Linde zal zijn
geweest, blijkens onderstaande akten.

Voor schepenen van Hasselt in dato 16 Febr. 1621
doen Johan Hake, verwalter van het schoutambt Meppel
en ffeertruyt Malers, ieder door hunne respect. gemach-
tigden voorlezen ,zekere  testsments en lijftuchts  verse-
gelinge”  tusschen beide echtgenooten 8 Febr. 1621 voor
Laurens Wychers, not. publ. te Meppel opgericht, en
vertoonen daarbij tevens de origineele huwelijksvoor-
waarden tusschen hen beiden den 16 Maart 1618 gemaakt.

Voor schepenen van Hasselt in dato 8 Sept. 1637
revoceert Aeltien ter Linde, wede. Malers  haar testament,
dat den 13 Mei 1636 voor schepenen van Zwolle is
vertoond. (Het testament was vermoedelijk een besloten
testament, daar het niet in het boek van testamenten
te Zwolle is geregistreerd).

Ztxolle. A. HAÏFA.

Hagen (van der). Wie bezit een genealogie van het
geslacht van dezen naam uit St. Oedenrode (N. Br.),
hetwelk nog steeds aldaar gevestigd is en reeds in
1636 genoemd wordt (Mr. A. R. M. Mommers, ,,St. Oeden-
rode”, blz. 33). Wapen: in zilver een treurwilg, stam
en takken bruin, bladeren groen (vgl. ook B. v. Tr.
Prins , ,,Gedenkwaardigheden  N. Br.“, 11, blz. 100).

‘s-Uracenhage. J. J. VURTHEIY  GZ N.

Later (de). (XLVI, 383). In hef Landsarchief te Ba-
tavia komen voor:

Anna de L. X Otto Valerius fiedermeyer,  6 k. ged.
Bat. 1703-1723;  en Elisabeth de L., 1690-‘93  doop-
getuige aldaar kinderen Nerinks, Corver  en Van Daele.

Welt. B. v. T. P.

Meulen (Hajonides van der). Gnjus Hojonides, ge-
boren 1730, huwde Hylkje  van der Meulen. Hun werd
een zoon geboren, dien zij 19 December 1766 lieten
doopen  als Pieter Hajonides van der Meeclen;  deze naam
blijkt ook uit zin acte van overlijden; 6 Augustus 1828.

Het was i. d. t. meer gewoonte om een familie-naam
als voornaam te geven, maar dan werd deze naam v6ór
dien des vaders geplaatst. Was deze regel gevolgd, dan
had in bovengenoemd geval het kind gedoopt moeten
worden als Pieter van der Meulen Hajonides. Hier
week men echter van den regel af en deed het juist
andersom. De nakomelingen van Pieter Hajonides van
der Meulen noemen zich van der Meulen, doch al1 en
dragen Qen oorspronkeli jken familienaam als
v oor n aam. Kan er een speciale reden geweest zijn
om van den regel af te wij ken en kwam het (in Fries-
land misschien) meer voor ? Wie kan mij erover inlichten ?
Dezelfde vraag werd ook reeds gedaan in de Navorscher,
1878, blz. 264. Vergelijk verder Navorscher, 1876, blz.
129, 360 ; 1878, blz. 419.

Dit geslacht voert : gevierendeeld; 1. een leeuw, 2 een
molen, 3. een korenaar, 4. een fakkel ; de kleuren zijn
onbekend.

Waarschijnlijk werd dit wapen aangenomen door
Qajus  Huionides, die 30 Oct. 1776 lid van de Leeuwarder
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vroedschap werd en gehuwd was met Iiyllrje onn der
Meden. Op dezen laatsten naam zou het 2e kwartier
(de molen) wijzen.

De ouders van Gajus H. waren: fiollius  H. en Grietje
Hommes  ; de grootouders van vaderszijde : Ds. Csajus  H.
en Helena Coops; de overgrootouders van dien naam:
Ds. Nollius  H. en Auckjen Claeses; deze Nollius H.
huwde in 2en echt Anna Schotanus van Ritickema,
dochter van Willem Sch. Wijst een der wapenfiguren
op een der genoemde of andere geslachten? Kan iemand
mij over de samenstelling inlichten, eventueel de kleuren
opgeven ?

Vlaardingen. M. C. SIGAL  Jr.
.

Riebeeck (van). (XLVI, 360). In mijn genealogie
vind ik, dat rvargare2ha  Jans van Lamsvelt blijkens
een transportacte van 22 Febr. 1697 gehuwd was met
Joris Willemsz. van Riebeeck, waaruit 3 kinderen: Willem,
Jan en Marrichgen.

Margaretha, de moeder, overleed vóór 11 Febr. 1696.
Joris Willemsz. v. Riebeeck, hoedemaker, stierf vóór 24
Oct. 1599. In een acte van dien datum worden als
voogden van gemelde 3 onmondige kinderen genoemd:
van moederszijde: grootvader Jan Lambertsz. v. Lams-
velt, van vaderszijde: Niclaes Henrixs Schaep.

Op 6 Febr. 1656 transporteert Andries van Lutsen-
borch ten behoeve van Cornelia van Lamsvelt, weduwe
van za. Jacob van Lutsenborch, zijn schoonmoeder, de
opene bezegelde plechte  voor deson Gerechte (Utrecht)
bij Catharina  de Bier, weduwe van Andries van Riebeeck,
den 29 Sept. 1662 gepasseert op hare huysinge sen de
grafte  op den hoek van de Vinckenburgbst_eegh  aan de
Backerbrugh.

Mijn vraag is of voornoemde van Ríebeeck’s verwant
zijn aan de gevraagde familie en of Abraham v. R.,
geb. 18 Oct. 1653 als zoon van Jan Anthonie v. R.,
tot dit Utrechtsche geslacht behoort.

Arlnhem. H. LAMSVELT.

Sprenger-de Kokelaer. (XLVI, 383). Jacoba de Ko-
kelaer werd gedqopt te Middelburg 21 Juli 1694 en
overleed aldaar 30 October 1770 (zij  werd dus niet te
Veere begraven op 7 April 1752). Zij was de dochter
van Johan de Kokelaer, opperboekhouder der O.I.C. ter
kamer Zeeland, en Clasina  Dasseuael. Omtrent de kwar-
tieren van laatstgenoemde bezit ik verschillende ge-
gevens. Daarentegen zullen alle mededeelingen omtrent
het voorgeslacht van Johan de Kokelaer mij zeer wel-
kom zijn.

Weltevreden. mT. F. HA@TMAN.
.

Valentijn. (XLVI, 384). In het Landsarchief te Ba-
tavia bevindt zich een uitgebreide correspondentie van
David Valentijn te A’dam en het handelshuis David
Palenten  en Zoonen uit 1775-1779. Genoemd wordt
ook Abraham V. - David V. zegelt daarbij met:

Gevierendeeld 1 en IV een klimmende vos; 11 en
111 vijf kepers ; hartschild over alles heen: een boom,
waartegen twee vossen klimmen, aanziende ; boven het
schild een bladerkroon.
W e l t .  B. v. T. P.
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Zuylen  van Níjevelt (van). Door de heeren van
Eoen en Wiinandts van Resandt íadelsarchief 1903:
1904 blz. 262  en Ned. Leeuw 19ì9 kol. 307-3.12)  is
thans aangetoond dat Adriaan van Nijveld,  de bastaard-
zoon van Frederik vnn Zu$en van Nijvel& Heer van
Aartsbergen en van de Berkouwe, geen stamvader van
de tegenwoordige adellijke van Zuglen van Nijevelt’s
hier te lande geweest is. Maar van wien is hij dat wel?
Kan tot zijn afstammelingen ook gerekend worden Mr.
Georgius  of Joris van Nijcelt, de stichter van het St.
Jorisgasthuis te Utrecht?

Behalve deze Adriaan van Nijreld  is nog een bastaard
van Nievelt bekend als bevelvoerder van het slot Loe-
nersloot in 1607 en 1608 namelijk Willem. (Genealogische
Heraldieke bladen deel 111,  blz. 438). Is ook bekend
van wien hij een zoon is en of hij nakomelingen gehad
heeft en waar deze te vinden zijn ?

Haarlem. SCHINDLER.

Gevraagde wapens. (XLVH, 64). Het wapen van
het geslacht Scheibler  te Montjoie is: in blauw een gouden
springende ram. Helmt. : de ram, uitkomend, Voor
verdere inlichtingen wende vrager zich tot den heer
Walter Scheibler, Monschau, Bez. Aachen.

Surenburg. Frhr. H EEREMAN VON ZUYDTWYCK.

Portretten gezocht. Door ondergeteekende worden
gezocht de portretten van:

Paul Izoan Rogguer, geb. te Amsterdam 7 Febr.
1760, overleden aldaar den 19 November 1816. Burge-,
meester van Amsterdam en -Presidex&~van de Neder-
Iandsche  Bank.

Hij was eerst gehuwd met Anna Maria Ebeling,
daarna met Cornelia Margaretha van Weede.

C o r n e l i s  S y l v i u s  oun Lennep,  g e b .  1 7 ’ S e p t .
1779, overleden te Bloemendaal 14 October 1821. Regent
van het  Binnen- en Buitengasthuis te Amsterdam,
Secretaris van het Hoofdbestuur van het ‘Vaderlandsch
Fonds ter aanmoediging van den Gewapenden Dienst
in de Nederlanden, Secretaris van De Nederlandsche
Bank.

Hij was gehuwd met Jkvr. Sophia Elisabeth Backer.
Ja c o b Fo ck, President van de Nederlandsche Bank

van 26 April 1821 tot 21 Nov. 1836, den datum van
zijn overlijden.

‘s-Gravenhage. E. VAN B E R E S T E Y N.

INHOUD 1929, No. 3.
Bestuursberichten. - De etrijd  om het Hertogdom Bouillon, door

?rof.  Mr. R. Fruin. - Deventer geslachten. Bijdrage tot de genealogie
lordens.  door Mr. H. Kronenbere  en Jhr. H. H. Röell. - Het eeslacht
Chomas~en  à Tbuessink, door Dur.  E. J. Th. à Th. van dey Hoop.
Slot). - Van Weede, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland.
- Familieberichten in een ouden bijbel (Groenewegen en van Gastel),
nedenedeeld door Dr. E. Wiersum. - Hervormd doouboek van St.
dichi&gestel, in afschrift medegedeeld door H. H. vin Dam. (Ver-
rol&. - Korte mededeelingen: Claes  van de Werve, beroemd beeld-
,oÜ&er  van Jan zonder frees  van Bourgondië; Rutgers; de Bie;
qieuw Gemeentewauen  : Adelseunst. - Vragen en antwoorden: Anslo:
3esselink;  Daemen;  Haack;  -Hagen  (van-der); Later (de); Meulei
Hajonides van der); Riebeeck (van); Sprenger-de Kokelaer; Valentijn;
Suylen  van Nijevelt (van). - Gevraagde wapens; Portretten gezocht.

De Ned. Bo&-  en Steendrukkerij, voorh. H. L. Surrra.
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BESTUURSBERICHTEN.
Met ingang van 1 Mei 1939 zijn de heeren  JH R. DR.

E. VAN HERESTEYN en D R . E. J. TH . B TH . V A N  D E R

HOOP op hun verzoek ontheven van het beheer resp.
van de afd. archieven en handschriften en van de
bibliotheek.

Met genoemden datum zijn benoemd:
a. tot archivaris: mej. Mr. E. P R I N S, commies-

chartermeester aan het Alg. Rijksarchiet  ;
b. tot conservatr ix  der  handschr i f ten :  mej .

Mr. E. PRINS, voornoemd;
c. tot bibliothecaresse: mej. F. TIDDENO, thans

assistente ter bibliotheek van het Genootschap.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van den Heer W. J. F. J ut en, te Bergen-
op-Zoom, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en van de Provinciale Staten van Noord-
Brabant, oud-burgemeester vau Wouw enz. De overledene
had zich in onzen kring bekendheid verworven als op-
richter en redacteur van ,,Taxandria”,  tijdschrift voor
Noordbrabautsche Geschiedenis en Volkskunde, en als
schrijver van verschillende werken op historisch en
genealogisch gebied, waarvan zijne ,,Genealogische  kwar-
tierstaten van Nederlaudsche Katholieken uit vroeger
en later tijd” hier speciaal worden vermeld. De heer
Juten  was in 1910 tot correspondeerend lid van het
Genootschap benoemd.

Tevens had het Genootschap het verlies te betreuren
van de heeren  Ir. J. B. 0 nderw ate r, civ. ing. te
Dordrecht, en H. W. 0. van Bleyswijk Ris, gep.
vice-admiraal te ‘s-Gravenhage, resp. sedert 1916 en
1997  gewoon lid van het Genootschap.

. . ‘

Tot lid zijn benoemd:
Ir. A. F. H. B LAAUW . . . . Oss.

Molencrtraat  85~.
M r .  P .  R .  T A K  LABRIJN.  . . Rot2erdam.

West Kruiskade 25a.
N. M ESSCHAERT S N E L L E N. . . Semarang (N. 0. Indie).

Adreswijzigingen.
Baron VAN I)EN BOGAE~~DE  VAN TERBRUGGE Bucarest.

Boulevard Dacia  32.
W. TH . L AGERS . . . . . . . . . ‘s-Orcrvenhage.

Frederik Hendriklaan 12.
C. L ION C ACHET . . . . Pemntang Siantar (S. 0. K.)
W. VAN MAANEN  . . . . . . . . . Amsterdam

Vijselotraat  37 bov.
BingerdenJhr. Mr. W. E. VAN WEEDE. . . , .

(bij Doesburg).
Onder de adreswijzigingen in het vorige maandblad

is de naam van Mr. W. M. Kolff abuisievelijk vermeld
en dient dus te vervallen.

..~_~__

De Heeren en Graven van den Bergh,
door Mr. A. P. VAN SC H I L F G A A H D E.

Gaarne zou ik zien, dat bij de t z.t. te verschijnen
Inventaris van het archief’ van het Huis Bergh een zoo
volledig mogelijke genealogie van het hier behandelde
geslacht kon verschijnen. Ik publiceer daarom hierbij
alles wat mij bekend is, zonder de bewijsplaatsen, met
het dringend verzoek aan alle lezers, aanvullingen en
verbeteringen aan den Redacteur ter publicatie in te
zenden.

1. RaBodo,  heer van den Bergh l), komt voor 1166
en 1179.

‘) De oudere generhie’s,  die niet geheel vaststaan, zijn hier wegge-
laten.
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11. HenGc, heer vau den Bergh, nobilis vir 1124, ridder
1226-1246, dood 1266.

111. Adam, heer van den Bergh, 1228, nobilis vir 1233,
ridder 1243-1260,  huwde Imagine, weduwe in
1272. Hieruit:

IV. Frederic, heer van den Bergh; 1272-1280,  huwde
c. 1260 Heylwich de Oye, j- 1293. Hieruit:
10.  Adam, volgt onder V.
20.  Henric, komt voor in 1302 en 1309.
3?. Frederic, komt voor in 1309.

1’. Adam, heer van den Bergh, komt voor 1302-1310,
f 14 Januari 1312, huwde c. 1280 Heilwich  vun
Randerode, dochter van Lodewijk, $ 3 November
1306. Hieruit :
10. Frederic, volgt onder Vl.
20.  Irmgard,  abdis van Elten,  verkozen 4 Juni 1334,

t te Elten 26 Juli 1366, begraven aldaar.
30.  Qijsbertus,  t 1343.
40. Mechteld, huwde Eoert van Heeckeren tot lilft,

k.nape 1318, ridder 1334-1348, zoon van Evert
en Christina, vrouwe van Ulft.

VI. Erederic, heer van den Bergh, ridder 1318-1330,
+ te Kerkhellen 30 Juni 1331, huwde c. 1306
Elisabeth van Millen,  vrouwe van Grebben (Grub-
benvorst), t 29 April 1366, dochter van heer
Willem, heer van Wichraede en Eatharina. Hieruit:
1’. Adam, volgt onder VIL
20. Willem, volgt onder VHbis.
30.  Eredevic, heer van Grebben, knape 1362, ridder

1369, t 14 Mei 1381, huwde (huw. vw. 26 Fe-
bruari 1362) Elisabeth van Zuylen tot Anholt,
dochter van Dirk en Aleid.

40. Justina, huwde (huw. vw. 28 Aug. 1339) Johan
van Zuylen tot Anholt,  komt voor 1339-1363,
zoon van heer Steven en Bertha,  gravin van
Dalen.

VIL Adum, heer van den Bergh, knape 1337-1364,
t 17 November 1364, huwde c. 1336 Margriet
van Weerdenburg, t 31 Maart 1369.

Bitfer, 1364-1367.
Bastaardzoon :

VIIbis.  Willem, heer van den Bergh na zijn broeder
Adam, heer van Grebben (sinds 1362) en van den
Bylandt (sedert zijn huwelijk?, althans sinds 1364),
ridder 1348, j- 14 November 1387, huwde (n348?)
Sophia van Bylandt, t 1381, erfdochter van Johan,
heer van Bylandt en Catharina. .

Hieruit :
1 o.'Frederic,  volgt onder VIII.
20. Elisabeth, huwde in 1366 Johan wan Lynden.

Bastaardkinderen :
a. Heijlwioh, huwde met Johan Boot, :,1407.
b. Frederic,  1368-1391.

VIII. Frederic,  heer van den Bergh en van den Bylandt
(sinds 1377),  knape 1361-1396, ridder 1398, + 3
October 1416 ah- laatste mansoir,  huwde o. 1370
Catharina van Bueren, i_ 19 Mei 1410, dochter
van Alard, heer van Bueren, en Elisabeth van
Bronckhorst.Batenburg.

Hieruit :

Sophia, volgt onder 1X.
Bastaardkinderen :

a. Johan van den Bergh, gend. R a f f e n b e r g ,
1429-1470,  dood 1476,  huwde 1”. Briete,
dood 1440, 20. Stine Hillebrants, t ná 1476 .

Uit het gde huwelijk:
10. Frederic  Ra,ffenbergh, priester, 1476-1492.
20.  Fie, 1476-1484, huwde vóór 1484 Jacob van

den Velde.

1X. Sophia, erfdochter van den Bergh en Bylandt,
t 27 Mei 1422, huwde vóór 1396 Otto van der

‘Le&, heer van Hedel en Almsteen, ridder 1396,
+ 20 October 1428. begraven te ‘s Heerenberg,
zoon van Jan van Polanen, heer van de Leek, en
Ma;ye;;ttha  van der Lippe.

IYillem, volgt onde r  X .

X. Willem  van der Leek,  heer van den Bergh, By-
landt en Hedel, geb. te Aspel bij Rees 22 Febr.
1404 en gedoopt aldaar, knape, t 26 November
1466, begr. te ‘s Heerenberg, huwde in 1429 Yech-
teld (alias Locka) r:nn Bentheim, t 21 ndei 1446,
dochter van graaf Everwijn van Bentheim-Stein-  ’
furt en Mechteld van Steinfurt.

Hieruit :
10. Oswald,  volgt onder X1.
20. Ludolph, volgt onder XIbis.
30.  Adam, volgt onder XTter.
40. Mechteld, t ná 1608, dood 24 Juli 1612, huwde

4 Februari 1459 (huw. vw. 1 Januari 1469)
Nicolaas  _lI,  graaf van Zecklenburg,  j- (voor
12 April) 1493, zoon van Otto Vil en.. .

60. Sophia, geestelijke te Wijk-bij-Duurstede, 1461
-1486 .

60.  Otta, geestelijke te Wijk-bij-Duurstede, 1461-
1486, priores van het St. Naria Magdalena .
klooster aldaar sedert 1490, j- kort vóór 22
Februari 1602.

Bastaardkinderen :
a. Anna, huwde (huw. vw. 22 Juni) 1468 Hen-

rich die Cfreve, zoon van Gerrit.
b. Daam, 1464, 1468.
c. Barnabas, 1464, t 30 ‘December 1602, huwde

j Belia Ruters, dood 1617, (zij hertrouwt v66r
1606  Reyner  Po.+).

Hieruit :
10. Ruter,  onmondig 1606, dood 1606.
20. Barnabas, onmondig 1606, mondig 1617, 3

te Hedel 162. (voor 1623).
‘d. Mnria.
e. Eeylwich, 1464, 1487, d. 1603.
f. Luytgard.
8. Qeertruyd. i

h. Bartholomeus, 1468, 1486.

. X1. Ostoald, heer, sedert 1486 graaf van den Bergh,
geb. te .‘s Heerenberg 28 Febr. 1442, gedoopt aldaar
24 April d.a.v., + te ‘s Heerenberg tussohen 6 en

7 Februari 1606, nog geen ridder 1469, ridder
1461, huwde (huw. vw. 20 TDecember 1466) ‘Eli-
sabeth van Meurs,  $ te Eeulen kort v6ór 12 April
1493, begr. in de Dominicanerkerk aldaar, dochter
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I van Vincent, graaf van Meurs en Sarwerden, en
Anna van Beieren.

Hieruit:
1”. Willem,  volgt onder X11.
20. Frederik, heer van Hedel,  kanunnik van St. Ge-

reon  te Keulen, geb. in 1474, t te Emmerik
2 Januari 1613, begr. te ‘s Heerenberg.

30. Anna, geb. 1466(?j, i_ (Januari?) 1663, huwde
(te Cracau bij Crefeld 9) 1 Februari 1490 Johan,
graaf van Meurs el1 Sarwerden, heer van Laer,
T 1607, zoon van Jacob en Cunegonda, gravin
van Sonnenberg.

40. Metta, geb. te ‘s Heerenberg c. 1470, t 1639,
huwde (huw. vw. 8 October 1492) ,Frederic
wan Bronckhorst-Borculo, t 1606, zo011  van
Otto en Elisabeth van Nassau.

60. ITPaZburg,  geb. kort voor 18 November 1486,
i_ tusschen 19 Mei en 16 Aug. 1647, huwde
(huw. vw. 16 Januari 1496) Hendrik van Wzsch,
f tusschen 14 Mei 1613 en 17 Nov. 1616, zoon
van Johan, heer van + Wisch, en Margaretha
van Kettler tot Assen.

6’. Elisabeih,  geestelijke in St. Maria in Bethehem
te Keulen, 1487-1636, in Syon aldaar 1637,
t 1042.

X11.  Willem, graaf van den Bergh, geb. te ‘s Heeren-
berg 24 Juli 1468, gedoopt aldaar 29 Juli 1468,
+ te Zalt-Bommel 3 Mei 1611, begr.  ts Hedel,
huwde te Boxmeer Januari 1606 (huw. vw. 23
Dec. 1603) Anna van Egmondt, geb. nà 1480, t te
Monreal  (bij Koblenz) 4 Sept. 1617, begr. aldaar,
erfdochter van Willem, heer van Haps, eu Mar-

.iL_.&  _‘.&+
+

riet, erfdochter -van Bo.mdpalbee&en  Sta-
euhwëert.’  ~?Z~%rtrouwde  ‘te (Boxmeer?) 23 Juli

1612 met Philip5  van Virneburg, t 1634, z o o n
van Philipp en. . . (Hij hertrouwde in 1629 Odilia
van der Marck, t 1668).

Hieruit :
Oswald,  volgt onder X111.

Bastaardkinderen, bij Lyse Poer, t c. 1626:
a. Daem van den Bergh, t te Didam t. 14 en

24 Juni 1666, huwde (huw. vw. 20 Maart
7.660) Walburch  van Helmond, + te ‘s Heeren-
oerg 6 October 1669, waarschijnlijk een na-
tuurli jke dochter van Qén  der heeren van
Helmond. Geen kinderen.

Bastaarden :
10. Elisabeth, dood 1676, huwde vó6r 1669 Arnt

Teeckinck.
20. Heylke, 1666-1669.
30. Erederik, priester, t kort vóór 18 Juli 1664.

b. Rector van den Bergh, geb. 1604, is dood 1662.
Bastaarden :

10. Mechteld, non in het St. Agnes Convent te
Emmerik, 1666.

20. Lyske, 1666.
c. ‘Anna, non in het klooster te Laag-Elten, 1666

- 1 6 6 9 .

X111. Oiwald,  graaf van den Bergh, geb. te ‘s Heeren-
berg 21 Maart 1608, + te Zutphen 9 Mei 1646,
begr. te ‘s Heerenberg  (26P) Mei 1646, huwde c.
1637 Elisabeth van Dorth, t’ te ‘s Heerenberg

110

12 Dec. 1646, begr. aldaar 8 Januari 1646;  dochter
van Seyno, heer van Dorth, en Henrica van Aes-
wijn, en weduwe van Johan van der Horst.

Hieruit :
10.
59.

30.

40.

60.

Willem, volgt onder XIV.
Oslcald,  heer van Homoet,  Nyenborch en Vry-
nesteyn,  geb. 21 Maart 1638(T),  t, in 1663,
vóór 9 Augustus.
Frederik, geb. te Ulft, -t in Maart 1640, be-
graven te ‘s Heerenberg  tusschen 6 en 22
Maart 1640.
Anna, geb. te ‘s Heerenberg  (vóór 13) April
1644, t te Hedel(?)  (na 20 September) 1676,
begraven te Boxmeer.
Frederik, heer van Hedel,  Stevensweert, Box-
meer, Spalbeeck etc., geb. te ‘s Heerenberg  in
1646, gedpt. aldaar, $ te Luik einde 1692,
begr. te Boxmeer.

Bastaard :
Marcl~s,  1636-1647, huwde N.N.

XIV. N’illem, graaf van den Berg, geb. te ‘s Hesren-
berg 24 Dec. 1637, j- te Ulft 6 November 1686,
bijgezet te Ulft, huwde te Meurs 11 November
1666 Maria ,tian Nassau, geb. te Dillenburg 18
Maart 1638, ?_ te Ulft 18/28  Mei 1699, bijgezet
te Ulft 31 Mei 1699, dochter van Willem, graaf
van Nassau, en Juliana van Stolberg-Wernigerode.

Hieruit:
10. Yagdalena, geb. te ‘s Heerenberg 1 Aug. 1067,

t aldaar 26 Mei 1679.
20. Rerman, volgt onder XV.
30. Frederik, volgt onder XVbis.

_ _-. ~1 4% Oewak&  geb. te ‘s Heerenberg 16 Juni 1661,
gesneuveld te Boxum 27’ Jan. 1086, bijgezet
te Ulft.

60. Wilhelmina, geb. te ‘s Heerenberg  7 Juli 1632,
gedoopt aldaar 13 Juli d.a.v., verdronken bij
Ulft 16 November 1691.

60. Elisabeth, geboren te ‘s Heerenberg 31 Dec.
1663, ?_ te Essen 12/2 Januari 1614, begr.
aldaar 3 Februari (n, st.) 1614, abdis van ’
Freokenhorst  (160ö),  Essen (1606) en Notteln
(1613).

70. Joost, geb. te ‘s Heerenberg  26 Januari 1666,
t aldaar 8 Aug. 1600, begr. aldaar.

80. Adam, geb. c. 1667i $ te Groningen 7 Novem-
ber 1690 n. st , bijgezet te Ulft.

90. Lodewijk, geb. omstreeks 1672,.t  te Steenwijk
9/19 Juni 1692, oud 19 jaar.

100.  Juliana, geb. October(?) 1672, wellicht twee-
ling met den voorgaandei  verdronken bij Ulft
16 November 1691.

110.  Aendrik, volgt onder XVter.
.120.  Adolf, volgt onder XVquater.
130.  Catharina, geb. 1678(9),.  $ te Culemborg 19

October 1640 o. st., begr.  aldaar in de St. Bar-
barakerk 6 Nov. 1640, huwde te ‘s Heerenberg
22 Februari 1601 o. st. Floris 11 van Pallalrdt,
graaf van Culemborg, geb. te Culemborg 28
Mei 1677, t aldaar 4 Juni’ 1639 o. st., begr.
aldaar in de St. Barbarakerk 20 Aug. 1639
o. st., zoon van Floris 1 en Philippa Sidonia
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van Manderscheidt - Blankenheim - Gerolstein.
140. Anna, vrouwe van Russen, Nederheim en

Peen, geb. 1679(?),  t te Annadael (bij Echt)
17 Augustus 1630, . begr. te Stevensweert.

160. Gharlolta,  geb. 1582 (P), i_ te Annadael 2 NO-
vember 1631.

XV. Herman,  graaf van den Berg, geb. te ‘s Heeren-
berg 2 Aug. 1608, + te Spa 12 Aug. 1611 n. st.,
begr. te Braiue 1’ Alleud 5 Sept. 1611, huwde

Februari 1599 Maria Meucia  van Witthem
y 2& ‘Juli 1613, begr. te Brussel 17 Aug. 1613:
dochter van ‘Johan, markies van Bergen op Zoom,
en Margaretha van Merode.  Zij hertrouwde te
Mechelen 18 October 1612 Quiilaume  de Melun,
prins van Epinoy, j_ te St. Quentin 8 Sept. 1636,
na hertrouwd te zijn (3 Nov. 1616) met xrnestine
vau Arenberg.

Hieruit : .
10. Matia Marga,.etha,,  geb. te Venlo 17 Juni 1608,

-f aldaar 18 Juni 1608, begr.  aldaar in de
parochiekerk.

20. Maria Elisabeth Clara, geb. te ‘s Heerenberg
22 Augustus 1610, _F te Boxmeer 6 Januari
1633 n. st., begr. aldaar 16 Maart 1633 n. st.,
huwde haar neef Albert, graaf (qan  den Bergh,
zie onder XVI.

3”. Doode  dochter, geb. en $ 21 November 1611.
Bastaarddochter, bij Elysabet van Heeck (in 1618

de vrouw van Andries Verbrabel, burggraaf
van het slot van ‘s Hoerenberg):
Juliana van den Bergh, geb. 169 . , i_ te (Brussel?)
Sept. 1623, huwde vóór 1620 don Augustin de
Herrera.

XVbis Frederik, graaf van den Rergh, heer van Box-
meer en Bylandt etc., geb. te Ulft 18 Aug. 1659,
t te Boxmeer 3 Sept. 1618 n. st., begr.  aldaar
13 Sept. 1618, huwde (huw. vw. 8 Febr. 1601)
Françoise de Ravenel-Rentigny, geb. 1583, 1_ te
Dixmuiden 2 Aug. 1629, voorloopig aldaar bijgezet,
overgebracht naar Boxmeer na 18 Maart 1631,
dochter van Eustache en Marie de R.enty.  Zij
hertrouwde in 1622 met haar neef Michel de
Conflans, markies de St. Remy, zoon van Antoine
en Madeleine de Ravenel. (Hij hertrouwde 1”. in
1631 met Louise de Carr*oisin,  90. Benevièue  Poucet,
weduwe van J. J. de Sève).

Hieruit :
1”.
20.

3”.

4”.

Albert, volgt onder XVI.
Herman,  f- te Boxmeer (129) Dec. 1610, begr.
aldaar.
Leonora Cathnrina Febrohis,  geb. en gedoopt te
Brussel 6 Mei 1613, t te Parijs 24 Juli 1667
en begr. aldaar, huwde te Boxmeer 2 Februari
1634 Frédéric Maurice de la Tour d’ Auvergne,
hertog van Bouillon etc., geb. te Sédan 22
October 1606,  t te Pontoise 9 Aug. 1662,
begr. in de abdij van St. Taurin te Evreux,
zoon van Henri en Elisabeth, gravin van Nassau.
Anna  Maria, geb. te Brussel 26 Juli 1617,
+ aldaar 6 Oct. 16’73, begr. aldaar in Notre
Dame de la Chapelle.

Bastaarddochter:
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Lucretia van den Bergh, erkend 23 Oct. 1617,
geb. vóór 1601, t 3 November 1622, huwde
1 6  S e p t .  1 6 2 0  Seger ?:on myttenhorst  zu d e r
Gepberg, t 16 Nov. 1626.

XVI. Albert, graaf van den Bergh, h%er van Boxmeer
etc., geb. te Brugge 20 Oct. 1607, gedpt. aldaar,
+ te Boxmeer 17 Juli 1666, begr. aldaar 19 Juli
1666, huwde 10. 16 October 1626 zijne nicht
Maria Elisabeth Clara van den Bergh, erfdochter
van Bergen op Zoom c. a., zie boven onder XV,
20. ; huwde 20. te Brussel (St. Gudule) 16 Dec.
1641 Madeleine de Cusance,  gravin van Champlitte,
f te Boxmeer 22 Sept. 1689 n. st., begr. aldaar,
dochter van Claude Franqois,  graaf van Cham-
plitte,  baron van Beauvais,  en Ernestina van
Witthem, nicht zijner eerste echtgenoote.

Uit het eerste huwelijk 5 doodgeboren kinderen,
waarvan bekend zijn:

30. een zoon, geb. en t te ‘s Heerenber6Aug.  1630.
40. een zoon, geb. en i_ te Boxmeer 18 Maart 1632.
60. een zoon, geb. en -/= te Boxmeer 7 Januari 1633.

Uit het tweede huweliik:
60.

70.

80.

9”.
100.

Frederik Frans, graaf van den Berg etc.,
geb. te Boxmeer 30 Januari 1643, gedpt.
aldaar 1 Maart 1643, t te Keulen 11 April
1661, begr. te Boxmeer 16 April 1661.
Maria Clara, geb. te Boxmeer 17 April 1644,
gedpt. aldaar 8 Sept. 1644, -i te Sigmaringen
15 Juli 1716, begr. aldaar, huwde te Boxmeer
12 Januari 1666 Mnximiliaan van Hohen-
zollern-Sigmaringen, geb. te München 20 Ja-
nuari 1636, gedpt. aldaar 22 Januari 1636,
t te Sigmaringen 13 Aug. 1689, begr. aldaar
14 Aug. 1689, zoon van Mainhard 1 en Anna
Maria von Törring-Seefeldt.
Anna Elisabeth. geb. te Boxmeer 27 Juli
1646, f te ‘s Heerenberg 17 Aug. 1667, begr.
Boxmeer.
Albert Oswald  Frans, volgt onder XVII.
Willem  Leopold, heer van Boxmeer, Haps,
Sambeeck en Dixmuiden, geb. te Boxmeer
24 Maart 1662, -/- te ‘s Heerenberg 26 Sept.
1673, begr. te Boxmeer.

XVII. Albert Oswald  Frans, graat van den Bergh etc.,
geb. te Boxmeer 6 Sept. 1646, gedpt.  aldaar
4 Oct. 1646, I_ te ‘s Heerenberg 20 Juni 1712 als
laatste mansoir,  begr. te Boxmeer 23 Juni 1712,
huwde te Rietberg 31 Dec. 1686 o. st. M a r i a
Leopoldina Catharina, gravin van Oost-Friesland
en Rietberg, i_ te Boxmeer 6 Mei 1718, begr.
aldaar, dochter van Johan en Anna Catharina
von Salm-Reifferscheidt.

XVter. Hendrik, graaf van den Bergh, heer van Hedel,
Stevensweert, Spalbeek en Well, geb. te Bremen
1673, t te Zutphen 22,/12 Mei 1638, begr. te
‘s Heerenberg 31/21  Mei  1638, huwde 10. (huw.
vw. 4 Maart 1612) Margaretha van Witthem, vrouwe
van Boutersum, Oud-Herlaer, Opvelp, etc., f te
Geldern  27 Maart 1627, begr. ,te Roermond (Mun-
sterkerk) 6 Mei 1627, dochter van Johan, markies
van Bergen op Zoom, en Margaretha van Mé-
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rode, huwde p. te Geldern  (Dominicaner-klooster)
29 Dec. 1629 Hieronyma Catharina  von Spaur,
t op het slot Ghoor (b. Horn) 14 Dec. 1683,
dochter van graaf Georg Friedrich en Franziska
von Lodron.

Uit het eerste huwelijk:
1”. 1&ria Elisabeth, geb. Januari 1613, + te Bergen

op Zoom 29 Nov. 1671 n. st., huwde 19 Maart
1630 Eitel Friedrich, .graaf, sinds 1641 vorst
van Hohenzollern-Hechangen,  geb. Januari 1601,
t te Hechingen 11 Juli 1661, begr.  aldaar,
zoon van Johann  Georg en Franziska von Salm-
Finstingen.

20. Rendrik Oswald, geb. te Stevensweert Januari
1614, jong gestorven.

Uit het tweede huwelijk:
3”. Elisabeth Cutherina, geb. te (Venlo?) 11 Febr.

1632, t te Illeraichen 20 Juli 1681, huwde
Johann IV, g r a a f  won Hohen-Rechbero u n d
Rothenloeu:en,-+  te Illeraichen 1 Juni 1676 n. st.,
zoon van Kaspar  Bernard II en Dorothea, gravin
von Königseck.
Bmalia  Lucia, geb. te (Delft ?) 25 April 1633,
huwde Jucob  Paris Truchsess von IClaldburg-Zeil,
geb. 18 Januari 1624, t 24 Maart 1684, zoon
van Johann  Jacob en Johanna, gravin von
Wolkenstein-Trostburg.
Maria Agnes, geb. te Ulft 20 Oct. 1634 n. st.,
t_ te Vreden 4 September 1676, begr. aldaar,
decanesse  van het stift Vreden.

40.

50.

6”.

70.

Anha Charlotte, geb. 26 Mei 1636, f te (Goch?)
17 Febr. 1693, non te Goch.
Wilhelmina  Juliana, geb. 20 Jan. 163S, t Oc-
tober 1714r  huwde -1% &&6&&$?~~+  graaf
Ton Sayn-  IVittgensteih,  geb. 30 Nov.  1620,  j-
slot Qhoor  13 Dec. 1675, zoon van Georg en Maria
Juliana, gravin van Nassau-Dillenburg, en wedr.
van Elisabeth Juliana, gravin van Nassau-
Siegen;  huwde 2”. 1680 (1) Charles Eugene,
hertog vu?z Croy-Milendonck,  i_ in Zweden 22
Januari 1702, zoon van Philippe en Isabella
van Bronckhorst-Milendonck.

Bastaardkinderen, gewettigd 25 Febr. 1611:
8. Herman  Frederik, graaf van den Bergh, heer

van Stevensweert etc., geb. (te Venray?) c. 1600,
t te Maastricht 31 Maart 1669, begr. aldaar in
de Dominicanerkerk, huwde te Stevensweert 11
December 1632 Josinn Walburgis von Löwenstein-
Wertheim-Rochefort, geb. 1615, t te Maastricht
23 Dec. 1683, begr.  aldaar in de Dominicanerkerk,
dochter van graaf Johann  Dietrich en Josina,
gravin van der Marck-Lumey.

b. Anna Murin, t 1652(2),  huwde 1”. Nov. 1626
Bernard Albert, graaf van  Limburg- Bronckhorst-
Styrum, 1_ te Keulen 1637, begr.  te Vreden, zoon
van Joost en Maria, gravin van Holstein-Schauen-
burg-Gehmen; huwde 20.1643  Johan von Myrbach
zu Tiesschen, + 1646 (i).

XVquater.  Adolf graaf van den Bergh, heer van Hedel,
geb. 1576 (?), t te ‘s Hertogenbosch Juni (3) 1609,
begraven te Boxmeer.

Bastaardzoon bij Hilleke Hendri;r:  (huwde Hen-
drick  Someren)  ;
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Heridrik  can den Bergh, heer van .Bcrlicum,
dood 1633, huwde in 1620 Mclria,  bastaarddochter
van Oost-Friesland, i_ 1633.

XIbis. Ludolph van den Bergh, heer van Hedel  en
Almsteen,  geb. 1443/4, t 15 Augustus 1499, be-
graven te Hedel.

Voor zijn eventueel huwelijk en de afstammelingen
daaruit, kan men raadplegen: Serrure. Histoire
de la souverainité de ‘s Heerenberg.

XIter.  Adam van den Bergh, heer van Hedel sedert
1499, geb. 6 Mei 1445, i_ kort voor ló03, begr.
te Hedel,  proost van Zutphen, en domheer te
Utrecht.

Bastaardkinderen :
10. Hercules van deh Bergh, 1503-1530, is dood

1632, huwde vóór 1617 Ahna . . . . j- in 1540.
Hieruit :
a. Adam van den Bergh, heer van Mathena,

gedoopt 1 Sept. 1521, komt voor 1542-1576,
is dood 1678, huwde Mechtelt van der Wil-
then, j- na 1676, bij wie:
u. Elel*cules  *van  den Bergh, heer van Mathena

en Dieps tegen, komt voor 1576-1685.
8. Wilhelm van den Berg, 1678.
y. Walburgh  van den Bergh, vrouwe van

Diepstegen 1578-1599, huwde Arnt run
Boickhorst, 1599.

b. Frederick van den Bergh, 1667.
20. Aleid van den Bergh, bagiju te Xanten 1513-

1534.

Van den Bergh-Hohenzolletn.

De onder XVII vermelde graaf (Albert) Oswald  (Frans)
vermaakte zijn bezittingen aan Frans Wilhelm VUYJ
Hohenzollern-Sigmaringen,  tweeden zoon vau Mainhard 11,
vorst van Hohenzollern-Sigmaringen bij Johanna Catha-
rina Victoria, gravin van Montfort, en kleinzoon van
de onder XVI 70. genoemde Maria Clara van den Bergh.

Deze Frans Wilhelm volgt hieronder met zijn afstam-
melingen :

F,rans IC:ilhelna, Nicolaus Josephus Mainhnrd, graaf
van den Bergh-Hohenzollern op 20 Juni 1712, geb.
te Sigmaringen 6 Dec. 1704, gedpt. aldaar 7 Dec. 1704,
t te Boxmeer 23 Febr. 1737, begr. aldaar 2ö Febr. 1737,
huwde te ‘s Heerenberg voor het landdrostengericht
22(?) Mei 1724  aar.ia  Cutharina  gravin ~011 Truchsess-
IPaldbury-Zeil,  geb. 29 Sept. 1702,  t te Boxmeer 24
Febr. 1739, begr. aldaar 27 Febr. 1739, dochter van
Johann  Christoph en Maria Frauziska Isabella gravin
von Montfort.

Hieruit :
10. Joannu Josephina  Anton@  geb.  en gedpt.  te

‘s Heerenberg  14 April 1727, + te Sigmaringen 22
Febr. 1787, huwde op het slot Knil  bij Trier 2 Maart
1749 haar neef Kar1 Friedrich Leopold Joseph, later
vorst cun  Hohenzollern-Sigmoriugen, geb. en gedpt.
te Sigmaringen 9 Jan. 1724, t te Krauchenwies
20 Dec. 1785, begr.  te Sigmaringen, zoon van Joseph
Friedrich Ernst en Maria Franzisca Louise gravin
von Oettingen-Spielberg.

2”. Johan Bu,ptist  Josephus lg~~atirts  Antonius Os~~aldus
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Chr&ianzcs,  graaf van den Bergh-Hohenzollern, geb.
en gedpt. te ‘s Heerenberg 24 Juni 1728, t te Hai-
gerloch 15 Nei 1781, begr. aldaar 18 Mei 1781,
huwde (huw. vw. 1 Aug. 1747) te München 26 Juli
1747 Muria Benonia gravin ?:on Lodron, -f te Aken
11 Juli 1768, begr. aldaar (St. Annakerk) 12 Juli
1768, dochter van Johann  Kar1 Antoni en Naria Anna
gravin von Khiemburg.
Maria Theresia Leopoldina,  geb. te ‘s Heerenberg
6 Naart 1730, gedpt. te Zeddam 8 Maart 1730, f te
Sigmaringen 28 Oct. 1800, begr. aldaar, kanonikesse
te Remiremont (Reimersberg, Vogesen).

3”.

1Ja den dood van graaf Johan Baptist (=f  1781) ve r -
erfde het graafschap Bergh c.a. op zijne zuster Joauna
Josephina An.tonicx, waardoor het aan den hoofdtak der
vorsten v a n  Hohenzollern-Sigmaringen  kwam, die het
tot 1912 behield.

De Hollandsche Tuin in vervolg van jaren.
1.

(Jacoba van Beyeren),
door Jhr. Dr. W. A. B EELAERTS VAN B L O K L A N D.

In een vorig opstel heb ik den Hollandschen Tuin
behandeld en op, naar ik meen, goede gronden aan-
getoond, dat de oude geschiedschrijvers gelijk hebben
gehad, toen zij het ontstaan van dien tuin als embleem
terugbrachten tot den tijd van het beleg van Hagestein
door Willem VI, hetwelk in 1406 plaats had. In aan-
sluiting daaraan zou ik voorts het een en ander willen
mededeelen nopens den Hollandsohen Tuin in vervolg
van jaren, aangezien het mij voorkomt, dat ook de
latere geschiedenis van dit zinnebeeld meer aandacht
verdient, dan haar tot dusverre ten deel is gevallen.

Op de plaat  bij mijn eerste opstel gaf ik eene  re-
productie der houtsnede van Jacob Corneliszoon van
Oostzanen, voorstellende Willem VI en Jacoba van
Beyeren,  en ik eindigde de vorige maal met te wijzen
op het groote dek, waarin het, door deze vorstin be-
reden muildier is gehuld, waarop vele malen de Hol-
landsche Tuin is afgebeeld. Weliswaar dagteekent deze
houtsnede uit, den aanvang der zestiende eeuw en zou
het dus zeer wel mogelijk zijn, dat wi hier te doen
hebben met een voortbrengsel der verbeelding van den
kunstenaar, maar ik meen, dat deze houtsnede niet uit-
sluitend is te beschouwen uit een oogpunt van kunst,
maar wal degeltik  ook historische waarde heeft als af-
beelding en dus niet voor loutere fantaisie moet worden
gehouden. Ik zou daarvoor in de eerste plaats kunnen
wijzen op het feit, dat het beeld der vorstin zelve on-
getwijfeld als portret is bedoeld; immers de kunstenaar
blij kt vroegere afbeeldingen der Hertogin te hebben
gevolgd en niet zijner verbeelding den vrijen teugel
te hebben gelaten. Hierop mag ik thans echter niet,
verder ingaan en ik moet er mij toe bepalen dit even
aan te stippen. Iets anders is echter die herhaalde af-
beelding van den Hollandschen Tuin op het dek. Dat
Jacoba van Beyeren  kostbare,  r i jk versierde paarde-
dekken gebruikte, blijkt uit de Graaflijke rekeningen 1).
~~

‘) Zie b v. fol. 21 van de theasuriersrekening loopende  van 14 Fe-
bruari 1419 tot 14 Februari 1420 (8. R. A. : Graafl.  Rek., af& V no. 7).
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Wel vermelden deze rekeningen niet, wat de op die
paardedekken aangebrachte borduursels of belegsels te
zien hebben gegeven, maar hare zegels bewijzen af-
doende, dat deze vorstin bijzondere voorliefde heeft
gehad voor den Hollandschen Tuin, zoodat het niet
alleen zeer wel mogelijk,  maar zelfs waarschijnli jk
is, dat de Tuin inderdaad ook toepassing heeft gevon-
den als beteekenisvolle versiering op de dekkleeden
harer rijdieren.

Wat de zegels en signetten van Jacoba van Beyeren
betreft, kan ik mededeelen, dat mij daarvan tien ver-
schillende stempels bekend zijn geworden en de Hol-
landsche Tuin op acht daarvan voorkomt, terwijl het
ontbreken van dit  embleem op de beide andere ge-
makkelijk verklaarbaar is.

Jacoba’s eerste zegel dagtet;kent  uit den tijd van haar
huwel i jk  met  Jan  va,n Touraine, tweeden zoon van
Karel VI van Frankrijk,  aan wien zq Geeds in  1406
op ongeyeer  vijfjarigen leef,tijd in huwelijk was beloofd.
De trouwplechtigheid had plaats in 1416, in welk jaar
haar man door het overlijden van zijnen ouderen broe-
der dauphin is geworden. Op dit eerste zegel komt de
Tuin niet voor, maar toen in April 1417 haar gemaal
en in de volgende maand ook haar vader, Willem VI,
was overleden, liet zij eenen nieuwen stempel snijden
en deed zij daarin haar wapenschild griffen, geplaatst
in den Hollandschen Tuin, evenals haar vader sedert
1403 had gedaan.

Deze tweede stempel heeft slechts korten t$d dienst
gedaan, want, in Maart van het volgende jaar (1418)
werd het vervaardigen van eenen nieuwen stempel nood-
zakelijk wegens het tweede huwelijk van Jacoba. ZOO-
als bekend, trouwde de Hertogin toen met Jan van Bra-
bant, en haar nieuwe groot-zegel gaf te zien het gedeelde
wapenschild van haren gemaal en haar, gehouden door
den Brabantschen ever en geplaatst in den Holland-
schen  Tuin. Wie dit  zegel heeft  gesneden, leert  ons
de thesauriersrekening van dit  jaar 2), want daarin
lezen wij in de afdeeling Groote Foreyne:

I t e m  upten  selven  dach ( t .w .  XXIX dage  in
Octobri) uutgegeven ende hetailt Robbert,  miinre
liever vrouwen camerlincge van Hollant van Bour-
gondie van silver ende arbeitsloon, dat hij miinre
genadiger vrouwen zegel van Brabant endevan
Hollant gesneden ende gemaict hadde,  111 gou-
den Engelsce  noblen, stuc CXII  g., facit XXVIII  s.g.

Het is dus Robbert,  de kamerling van Jacoba’s moe-
der Margaretha van Bourgondië, weduwe van Willem
VI, geweest, die dezen stempel in 1418 voor haar heeft
gemaakt. Ook hiermede is slechts gedurende een twee-
tal jaren gezegeld, niet omdat deze stempel zoo spoedig
werd vervangen, maar wegens het optreden van Ja-
coba’s  oom Jan van Beyeren, waardoor  aan  ha re  re-
geering een einde werd gemaakt.

Sedert dien bediende Jacoba zich gedurende eenige
jaren van een geheim signet, hetwelk waarschijnlijk ook
reeds in 1418 is gemaakt, maar omtrent welks ver-
vaardiging ik helaas niets heb kunnen vinden. Dit, sig-
net, vertoonde in den Hollandschen Tuin en onder eene
kroon twee gothische  J’s, ongetwijfeld ontleend aan de
voornamen van haar en haren toenmaligen echtgenoot.

‘) A. R. A.: Graaflijke rekeningen, afd. V no. 5.
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Nadat Jacoba in 1421 naar Engeland was gevlucht
en haar huwelijk met Jan van Brabant ongeldig had
doen. verklaren, heeft zij ook dit signet ter zijde moeten
stellen, en zij schijnt daarop in Londen in het vroege
voorjaar van 1422 een nieuw groot-zegel te hebben
doen vervaardigen met haar aangeboren wapen in den
Hollandschen Tuin, van welk zegel ik een exemplaar
aantrof in het Rijksarchiefdepôt te M O D S  aan eenen
brief gegeven te Londen 26 Maart 1422.

In het najaar van hetzelfde jaar 1422 is Jacoba her-
trouwd met Humphrey van Glocester, hetgeen tengevolge
moet hebben gehad, dat deze voor haar een nieuw
groot-zegel heett laten maken met het gecombineerde
wapenschild van hem en Jacoba, doch niet  in den
Tuin geplaatst. Deze stempel is nog in 1427 hier te
lande in gebruik geweest. Jacoba was toen echter reeds
door dezen echtgenoot in den steek gelaten en kampte
met den moed der wanhoop den ongelijken strijd met
Philips van Bourgondië, met hare erflanden als inzet.

In 1428 en 1429 gebruikte de rampspoedige vorstin
een signet, dat blijkens zijn Nederlandsch randschrift
in Holland zal zgn gesneden .  He t  ve r toonde  d r ie
fleurige anjers in den Hollandschen Tuin.

Ook een nieuw groot-zegel liet zij zich hier maken,
hetwelk haar eigen wapenschild, gehouden door twee
leeuwen en daar achter de Moeder Gods te zien gaf,
welke geheele  voorstelling was geplaatst binnen den
Hollandschen Tuin. Deze stempel is naar verhouding
lang in gebruik geweest, want  daarvan  komen nog
afdrukken uit het jaar 1432 voor.

Middelerwijl had Jacoba echter reeds weder een nieuw
groot-zegel doen snijden; ditmaal met een Latijnsch
randschrift. Dit zegel verschilt hierin met het vorige,
dat de Moeder Qods in de voorstelling on-tbreekt..  Het
eerste exemplaar daarvan, hetwelk ik vond, dagteekent
uit 1430, terwijl de stempel in ieder geval tot in 1434
dienst blijkt te hebben gedaan.

In 1436 was een andere stempel in gebruik,  van
kleinere afmeting, doch met nagenoeg dezelfde voor-
stelling, echter met een Nederlandsch randschrift.

In dien tusschentijd was Jacoba voor de vierde maal
in den echt getreden, maar dit feit schijnt geenerlei
invloed te hebben uitgeoefend op het door haar ge-
voerde Wapen. Tot haren dood op 9 October 1436 is
zij haar vaderlijk wàpen verder getrouw gebleven en
niet minder den Hollandschen Tuin 3).

Het ziju echter niet  al leen de zegels,  waarop wij
aoht hebben te geven om te weten, óf en, zoo ja, welk
officieel gebruik Jacoba van Beyeren  van den Holland-
schen  Tuin heeft gemaakt. Immers daartoe hebben wij
ook het oog te richten op de tijdens hare regeering
geslagen munten.

Zooals ik in mijn vorig opstel reeds aanhaalde, komt,
bli jkens het  standaardwerk van Prof.  P.  0.  van der
Oh+  : ,De Munten der voormalige Graafschappen Hol-
lend en Zeeland” (1868), de Hollandsche Tuin het eerst
1

8) Jacoba liet bij haren dood twee zilveren zegels en twee dito
signetten na, die in de munt te Dordreobt zijn versmolten. Op fol.
3 van de rekening harer executeurs-testamentair (zie A.B.A.: Graafl.
Rek., afd. V no. 25) komt namelijk deze post voor: ,,By Geryt Potter
“van dor Loo ende  Jan Deym, die gesent  worden Tordrecht om te
,,vercopen  alsulck gout ende  sulverwerck als hierna gescreven staet
,te Yeten.  . , . 11 gebroecken zegelen ende 11 gebroedera  clena. signetten. , . .”
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voor op gouden en zilveren munten van Willem VI
en daarna op die van zijne dochter Jacoba en haren
tweeden gemaal, den Hertog van Brabant.

Jacoba heeft in Holland slechts zeer korten tijd na
het overlijden haars vaders (1417) het bewind gevoerd,
daar haar oom Jan van Beyeren  zich reeds in 1418
daarin heeft  weten te dringen. Of gedurende dien
korten tijd in de munt te Dordrecht geldstukken zijn
geslagen, waarop de Tuin is afgebeeld, is mij niet ge-
bleken. Vast staat alleen, dat onder Jacoba in Hene-
gouwen munten zijn geslagen van geheel hetzelfde type
als onder de regeering van Willem VI te Valenciennes
reeds had plaats gehad. Ook zijn daar op den naam
v a n  h a r e n  g e m a a l  J a n  v a n  B r a b a n t  gelgksoortige
munten geslagen, welke zijn wapen vertoonen, gehouden
door den leeuw in den Tuin, en lagere waarde, w a a r o p
eveneens zijn wapen in den Tuin voorkomt, zonder den
leeuw als schildhouder.  Dit  waren de zoogenaamde
Henegoumche tuinen.

Deze munten, zoowel van Willem IV als van Jacoba,
en het feit ,  dat beiden, die den Hollandschen Tuin
op hunne zegels hebben gevoerd, in hun graafschap
Henegouwen, waar zij niet weinig steun hebben onder-
vonden, veel hebben geresideerd, maken het begrijpelijk,
dat de Tuin ook een Henegouwsch embleem is geworden.

In tegenstelling met Jacoba heeft haar oom Jan van
Beyeren,  die haar hier te !ande uit de regeering heeft
gestooten,  den, Hollandschen Tuin nimmer gevoerd,
noch op zijne zegels, noch op zijne munten. Dit moge
op het eerste gezicht vreemd schijnen, doch is toch
zeer goed te verklaren, wanneer de oorsprong van den
Tuin in acht wordt genomen. Dit embleem is namelqk
- ik  moet  he t  h ie r  nogmaals  herha len  - d o o r
WXeti VI aangenomen tijdens zi,jnen oorlog met heer
Jan van Arkel,  welke niet anders dan eene  episode uit
den Hoekschen en Kabeljauwscben partijstrijd vormt.

I Arkei  was het hoofd der Kabeljauwen en reeds in die
~ jaren is Jan van Beyeren voor hen in de bres getreden
1 door in den oorlog met de Arkelschen bemiddelend bij
/ zijnen broeder op te treden.

Toen in latere jaren Jan van Beyeren  zich van de
regeering meester maakte ten koste van zijne nicht
Jacoba, geschiedde zulks steunend op de Kabeljauwen,
en sedert  dien heeft  Jan de Hoeken, die de trouwe
steunpilaren van Jacoba waren, te vuur en te zwaard
bestreden. Het laat zich dus denken, dat Jan van Beye-
ren van den Hollandschen Tuin, die zijnen oorsprong
had gevonden in den strijd tegen zijn eigen partijgan-
gers, niets heeft willen weten.

Dat daarentegen de Tuin niet  alleen een geliefd
embleem van Jacoba is geweest, maar ook voor hare
geestverwanten een symbool van beteekenis  moet zin
geworden, valt gereedelijk af te leiden uit het feit, dat
wij den Tuin zelfs vindon  afgebeeld op het zegel van
een harer getrouwste aanhangers: heer Jun van Heemtede.

Met  den  dood  van  Jacoba  van  Beyeren  heeft de
Hollandsche Tuin tijdelijk afgedaan. Philips van Bour-
gondië, aan wien zij reeds b[j haar leven de regeering
harer erflanden had moeten overgeven, stelde zich boven
de partijen en heeft op zegels of munten goen gebruik
van den Tuin gemaakt.
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Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jordens,

door  Mr. H. KRONENBERG  en Jhr. H. H. ROE&
(Vervolg van XLVII, 84.)

B.
Henri&  Jordefzs,  ged. Deventer 14 Juli 1606, -/- De-
venter 28 Juli lti67, brouwer te Deventer, ge-
meensman voor de Polstr. 1633-1646, 1649-1661,
burgemeester 1646-1648, 1662-1667, rentmeester
der Prioraten-goederen, gecommitteerde ten lsnd-
dage van Overijssel, woont aan de Nieuwe Markt
te Deventer, huwt Deventer 26 Febr. 1626 (ondertr.
11 Febr.) Fenna Rutgers l), geboortig van Delden,
dr. van Ratyer  Hermans  en weduwe van Jurrierl
van Loenen  met wien zij 23 April 1622 te Deventer
was getrouwd.

Trstament  van Henrick Jordens en Fenna Rutgers d.d.
1 Juni 1661. Zie boek opene test. 1664-16i9.  Dev.
Archief.
Het portret van Henrick Jorclens komt voor op Ter-
borch’s regentenstuk in de raadzaal te Deventer.

Uit dit huweliik:
10.

20.

3”.

Hillegont Joidens,  ged. Deventer 6 Mei 1627,
5_ voor 14 Nov. 1667, huwt Deventer 29 Juni
1647 (ondertr. 12 Juni) Berent Rijcken, begraven
Lebuinuskerk 23 Juni 1677, gemeensman voor
de Noordenbergstr. 1667-1673, in 1674 regent
en hopman, zoon van Jan R$cken.  Hij hertrouwt
Dec. 1667 (ondertr. Dev. 14 Nov., attest. o p
Amsterdam 1 Dec.) Margariefa  Wouiers, weduwe
te Amsterdam.
Inventaris ~van Berent Rijcken, wede van Ha?legonda
Jordelzs  d.d. 28 Nov. 1657. Zie invent. Assen&.  Dev.
Archief.
Bernardina Jordens, ged. Deventer 23 Nov. 1628,
begr. aldaar Lebuinuskerk 9 Mrt. 1708, huwt
1” Deventer 1664 (ondertr. 18 Mrt. 1664 zonder
copulati) Ever2  Rijcket,.  weduwn. van Geertruid
Arents, ged. Deventer 5 Aug. 1627,  zoon van
Jirn Rijcken en van Peterken Jansen ; zij huwt
20 Deventer 16 Mei 1667 (ondertr. 20 April)
Jasper Dapper, ged. Deventer 18 Jan. 1638,
begr. aldaar Lebuinuskerk 23 Sept. 1679, ge-
meensman voor de Bergstr. 1669-1673, voor
de Overstr. 1676-1679, provisor van het Hei-
lige Geesten-Gasthuis, zoon van rentmeester
Bitter Dapper en van Christina,  Elsinck.
Derl,je Jordens, ged. Deventer 6 Oct. 1630.

40. Jorrien  Jordens, ged. Deventer 2 Nov. 1631.
60. Jorrien of George Jordens I. U. D., ged. De-

venter 20 Jan. 1633, 1_ 1667, ingeschr. Deventer
Athenaeum 12 Oct. 1650, Utrecht Aug. 1663,
Leiden 26 Sept. 1664, gemeensman voor de Bis-
schopstr. 1667-1667,  schout van Colmschate,
huwt Deventer 18 Juli 1668 (ondertr. 26 Juni)
Anna  Nilant, ged. Deventer 16 Apr. 1632, dr. van
burgemeester Dr. Jellis Nilant en van M a r i a
Cflagau.

1) Diverse genealogieën Jordcns  noemen haar Fewnn  Spzegd.  Wi j
vonden haar tot dus verre enkel ds Fennn  Rulgers  vermeld .

v.

VL
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Uit dit huwelijk:
a. Henrick Jordens, ged. Deventer 1 Juli 1660.
b. Maria Jordens, ged. Deventer 6 Nov. 1661.
c. Maria Jordens, ged. Deventer 14 Dec. 1662.
d. Maria Catharina Jordens, ged. Deventer 22

Nov. 1664.
e. Jellis Jordens, ged. Deventer 9 Jan. 1666.

60. Jenneken Jordens, ged. Deventer 8 Febr. 1636.
70. Qerhard, volgt V B.B.
80. Joan. volgt V B.B.B.
90. Herman,  volgt V B.B.B.B.

B.B.
Cferhard Jordens, ged. Deventer 26 Dec. 1636, begr.
aldaar Lebuinuskerk 12. Febr. 1718, gemeensman
voor de Polstr. 1667-1673, 1703-1717,  commies
van ‘slands magazijnen, huwt, Gorssel 20 Sept. 1663
(ondertr. Zutphen en Deventer 29 Aug. 1663, attest.
op Gorssel 18 Sept.) Aleijda  van Diemell,  begr. De-
venter Lebuinuskerk 27 Mei 1700, dr. van Eter-
hard van Diemen en van Clrrr~c  Ventholt.

Uit dit huwelijk:
10. Everhard, volgt VL
20. Fenneken Jordens, ged. Deventer 26 Jan. 1666.
30. Joan Hendrik Jordens, ged. Deventer 28 Febr.

1667.
4”. Fenna Antonetta Jordens, ged. Deventer 28 Febr.

1669.
60.  Hester Jordens. Eed.  Deventer 26 Jan. 1671.
6”.

7”.

80.

9’.

Rutger Jordens, -ged. Deventer 20 Febr. 1674,
begr. aldaar Lebuinuskerk 31 Juli 1734, ge-
meensman voor de Assenstr. 1730-1734.
Z@ test. d.d. 21 en 22 .Tuli 1734 zie boek van opene

test. 1780-1744.  Dev. Archief. ,.L /I.

Fenna Jordens, ged. Deventer 26 Juli 1676,
begr. aldaar Lebuinuskerk 13 Nov. 1761.
Arnolda Hester  Jordens, ged. Deventer 26 Mrt.
1677, begr. aldaar Lebuinuskerk 1 Mei 1747.
Het gezamenlijk test. van Fenna Jordens en Arnolcla
flester  Jordens geopend 8 Juni 1748. Zie boek geopende
test. 1 51. Dev. Archief.
Clara Maria Jordens, ged. Deventer 26 Sept.
1678, i_ aldaar 21/22 April 1744 en 27 April in
de Lebuinuskerk begraven.
Haar test. d.d. 8, 9 en 12 Dec. 1735, boek van opene
test. 1728-1750.  Dev. Archief.

10”. Joanna Jordens, ged. Deventer 28 Mrt. 1680,
begr. aldaar Lebuinuskerk 10 Aug. 1733.

llO. Henrica Jordens, ged. Deventer 31 Dec. 3682.

Everhard Jordens, ged . Deventer 18 Nov. 1664,
begr. aldaar Lebuinuskerk 2 Juli 1737, schout van
Holten en Bathmen, van 1698-1731 secretaris van
Deventer, huwt Bathmen Mei 1687 (ondertr. De-
venter 16 Apr. 1687, attest. op Bathmen 4 Mei
1687) Godina  Westerhuis, ged. Bathmen 21 Febr.
1664, dr. van Everhard  Westerhuis, schout van Hol-
ten en Bathmen, en van Sam Grauweijck.

Moonen wijdde hun een huwelijkszang, pag. 231 en
schreef een lijkzang op haar overlijden, pag. 610.

Uit dit huwelijk:
1’. Everhard Hendrik Jordens, ged. Bathmen 1 Apr.



Zegel van Jacoba van Beyeren
als weduwe van den Dauphin,

1417-1418.

Signet van
Jacoba van Beyeren,

1428-1429.

DE HOLLANDSCHE TUIN.

Zegel van Jacoba van Beyeren Signet van
als gemalin van Jan van Brabant, Jacoba van Beyeren,

Zegel van Jacoba van Beyeren
vóór haar derde huwelijk,

1418-1419. 1419-1421. te Londen 1422,

Zegel van Jacoba van Beyeren,
1428-1432.

Zegel van Jacoba van Beyeren,
1430-1434.

Zegel van Jacoba van Beyeren,
1435.

Zilveren munt van
Jacoba van Beyeren,

geslagen te Valenciennes.

Zilveren munten van Jan van Brabant, de eerste twee geslagen te
Valenciennes, de laatste met het wapen van Jacoba van Beyeren,

doch op zijnen naam, geslagen te Maastricht.

Zegel van
heer Jan van Heemstede,

1427,

Behoort bij Maandblad ,,De Nederlandsche Leeuw”, No. 4, April 1929.
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1688,  begr. Deventer Lebuinuskerk 30 Mei 1748,
gemeensman voor de Bergstr. 1717-1748,  com-
mies van ‘slands magazijnen, provisor St. Eli-
sabeths Gasthuis.
Zun vader stelt zich 6 Mei lïa7  voor f 4000 voor
hem borg als commies van ‘s lands magazijnen.

Dev. Memorieboeken.
Zijn test. d.d. 19 Apr. 1748, geopend 8 Juni 1748.
Zie boek geopende test. 1 pag. 51 en 59.

. Zie ook cohier 50e  penning. Colmschate 5 Juli lî48.
20. Johan, volgt VIL
30. Sara Helzricita  Jordens, ged. Bathmen 16 Dec.

1690.

VII. Johan Jol,dens 1. U. D., ged. Bathmen 4 Aug. 1689,
begr. Deventer Lebuinuskerk 19 Aug. 1730, inge-
schreven Dev. Athenaeum 24 Sept. 1706, Harder-.
wijk 16 Sept. 1707 en 31 Juli 1710, gemeensman
te Deventer voor de Waterstr. 1714-1730,  schout
van Bathmen en Holten, ontvanger van Colmschate,
huwt 1” Colmschate 23 Sept. 171 1 (ondertr. De-
venter 29 Aug.) Antonetta Braakmatr,  ged. Deventer
7 Juli 1687, begr. aldaar Broerenkerk 26 Sept. 1723,
dr. van Antoni Braakmau,  wjnkooper en van So-
phia Wijchers  ; hij huwt 20 Deventer 14 Sept. 1724
(ondertr. 26 Aug) Martina Berharda  van Doorrhinck,
ged. Deventer 12 Mrt. 1699, begr. aldaar Lebui-
nuskerk ,8 Apr. 1783, dr. van den gemeensman
Martinus  van Doorninck en van Margat.efha  Tichler.

De portretten van Johan Jo&ns en zijn echtgenoote
(1” of 2”?) zijn in Oct. 1899 bij Fr. Muller verkocht.
14 Sept. 1724, inventaris opgericht door Dr  Joan Jor-
dens, wedr Anfonefta Braakmans, tot bewus van het
moederlijke goed van zijn kinderen.
Tnvent. Eopestr.  Dev. Archief.
De erfgenailen  van Johan Jordens verkoopen Mrt 1738
voor f 6550 het erve de Wilgerije  onder Rande.
Cohier 500 penning Colmschate.,
Wed. Jordens-v. Doorninck, verkoopt 11 .Tuli 1777
en 31 Mrt. 1779 een hof over de IJssel en koopt
14 Mrt. 1780 een hof buiten de Norenbergpoort. Dev.
renuntiatiehoeken.
Test. van Martina Gerharda v. Doorninck, wede Suholtus
Johan Jördens, d.d. 25 Mrt. 1783. Zie boek van opene
test. 1783/93, bladz.  8. Dev. Arch.
Zie ook kohier 508 penning, Deventer 1 Juli 1783.

Uit deze huwelijken:
1’. Aleida Qoedina Jordens, ged. Deventer 27 Oct.

1712, begr. aldaar Lebuinuskerk 26 Dec. 1712.
2’. Antony Jordens, ged. Deventer 31 Jan. 1714,

begr. aldaar Lebuinuskerk 29 Mei 1760, ge-
meensman voor de Norenbergstr. 1744-1760,
custos van de Lebuinuskerk, huwt Zwolle 29
Mrt. 1743 (ondertr. Dev. 13 Mrt, Zwolle 11
Mrt.) Maria Mechteld Valrarten, ged. Zwolle 30
Jan. 1726, dr. van D i r k  IYalraven en van Ar-
noldina Adrialza  Festenberg.
Zij koopen 14 Nov. 1752 een huis voor in de Noren-
bergstr.  Dev. Renuntiatieboeken.
Hun boedel werd benificiair  aanvaard. Dr Gerkard
Willem Jacobson en DI Gerhard David Jordena komen in
1762 en volgende jaren voor als curatoren over de nala-
tenschap en als voogden over de 4 minderjarige kinderen.
Zie rekeningen Polstr.  Dev. Archief.
Uit dit huwelijk:

30.

40.

60.

d.

e.

f.
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(1. Joan  Eoerhard  Jat-dens,  ged. Deventer 29 Dec.
1746, begr. aldaar Lebuinusk. 4 Jan. 1747.

b. Arnoldina Adriana Jordens, ged. Deventer 6
Juli 1747, + Eukhuizen 28 Jan., aldaar begr.
31 Jan. 1771, huwt Zwolle in Febr. 1766
(ondertr. Enkhuizen 19 Jan.) Mr. Pieter Bzcijs-
kes, ged. Enkhuizen 14 Juli 1739, t aldaar
21 Juni en begr. 24 Juni 1779, burgemeester
van Enkhuizen, zoon van Gerrit Buijskes  en
van Mar,gareta  oun Rossen.

c. Johanna Antonetta Jordens, ged. Devénter  29
Dec. 1748, huwt Philip Hendrik Luijkel,  geb.
1 Nov. 1766 te Kirberg (vorstendom Dietz),
zn. van Johnn .Daniel  Luijkel,  oud  mi l i t a i r .
Hij hertrouwt Johanna Erancina Tecinte, geb.
Middelburg 21 Juni 1763, wede. van Jaques
Raimond en dr. van Diderik Iecinte, scheeps-
timmerman en van Maria van Qiest.
De staat van dienst van Ph. EI. Luijkel  is als volgt:
Secretaris b/h reg. Zwitsers van Stokhar 5 Aug. 1775,
vervolgens vaandrig en kwartiermeester bij dit regi-
ment. Kap. le bat. 70 halve brigade inf. 8 Juli 1795,
is bij het 19e bat. infanterie in 1804,
verplaatst bij het 5@ reg. infanterie 21 Mrt 180’7.

Nargnreta  It’illemina  Jordens, ged. Deventer
10 Febr. 1760, begr. Zwolle 24 Aug. 1776. Zij
woonde op 1 Dec. 1776 te Zwolle en bedankt
op dien datum hare voogden Mr. Qerhard ril-
lem Jacobson en Cfeorg van Hemert voor hun
goedeadministratie.ZieDev.renuntiatieboeken.
Joan Everhard Jordew,  ged. Deventer 8 Aug.
1761. Hij leefde nog 10 Sept. 1768, op welken
batuF hij zijn voogden 8. \li. Jacobson e n
B. D. Jordens voor hun goede administratie
bedankt.
Lamberta Elisabeth Jordens, ged. Deventer 19
Sept. 1762, huwt Mastenbroek 22 Dec. 1777 (on-
dertr. Zwolle 4 Dec. naar Mastenbroek, geatt.
21 Dec.) Carel Alexander Schlösser, luit. der
artillerie.

g. Martina Jacoba Jordens, ged. Deventer 21 Nov.
1763, begr. Zwolle 22 Aug. 1800, overl. in het
convent.

h. Didrika Egberdina  Jordens, ged. Zwolle 2 Mrt.
1767, huwt Augustin tiaximiliën.  Verbrand  Jo-
seph Paternostre du Montlion, geb. te Namen
in 1768,5_  Bergen op Zoom 4 Dec. 1801, militair.
Zijn staat van dienst is als volgt:
16 maanden als cadet bij het corps mineurs,
Al maanden als cadet bij het regiment Wallons  infan-
terie van Gen.Majoor Grenier, daarna 46 maanden als
vaandrig,
luit. bij het regiment Glenier 5 IMrt  1779,
naar Frankrijk uitgeweken 20 Oct. lï8ï,
kapitein bij het korps mineurs van de Bataafsche re-
publiek 8 Juli 1795.

Aleida Qoedina Jordens, ged. Deventer 24 Febr.
1716, begr. aldaar Lebuinuskerk 19 Apr. 1716.
Hewick Jordens, ged. Deventer 18 Febr. 1716,
begr. aldaar Lebuinuskerk 27 April  1716.
Sophia Goedina  Jordens, ged. Deventer 24 Sept.
1717, huwt Lunteren 1 Febr. 1742 (ondertr.
Deventer 20 Jan., bruidegom Roomsch,  attest
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naar Lunteren 29 Jan.) Johan Maurits Brandt,
vaandrig in het reg. van kol. de Guij, zoon
van wrj’len ritmeester Peter Brandt en van Aleijda
Meijer.
Zd woonden op de Bruinhorst te Lunteren.
Test. van J. M. Brand en S. G. Jordens, d.d. 30 Juli
1742. Boek van opene test. 1728-1650. Dev. Archief.

60. Verhard  Jordens I. U. D., ged. Deventer 8 Nov.
1718, begr. aldaar Lebuinuskerk 4 Oct. 1765,
ingeschr. Dev. Ath. 3 Sept. 1736, Harderwijk
1 Febr. 1740, gemeensman voor de Waterstr.
1739-1766, huwt Zwolle 8 Aug. 1745 (ondertr.
Deventer 24 Juli, att. op Zwolle 8 Aug.) Johanna
Catharina Lindenhovius, ged. Zwartsluis 22 Nov.
1724, begr. Zwolle 17 Febr. 1762, dr. van Jo-
hannes Lindenhovius, pred. te Zwartsluis en
van Aleida Ilolstein.

Test. van Z)*  Gerhard Jordens en J. C. L,indenhovius,
d.d. 12 Mrt 1746, geopend 13 Nov. 1755. Boek ge-
opende test. 1 253. Dev. Archief.
Zij verkoopen 2 Mei 1752 een huis in de Assenstr.
en 25 Apr. 1753 eene obligatie. Zie Dev. renuntiatie-
boeken.
De boedel desolaat verklaard; zie Dev. renuntiatieboe-
ken 1757 en 28 Juni 1758 en 28 Apr. 1762.

70. Aleida Clara  Jordens, ged. Deventer 21 Jan.
1720, huwt Lunteren 24 Apr. 1747 (ondertr.
Deventer 1 Apr., Rheden 2 Apr.) Dr. Frans
Nicolaas Suermondt, schout van Rheden en Velp,
ged. te Wageningen 16 Jan. 1724, zoon van
IViblem  Suermondt, burgemeester van Wage-
ningen, en van Cornelia uan Setten.

80. Sara Helzrietta  Jordens, Eed.  Deventer 26 Anr.

90.

100.

110.

120.
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1722, begr.  aldaar Lebukuskerk 24 Jan. 1765,
huwt Deventer Fransche kerk 11 Juli 1740,
ondertr. 26 Juni Gerhard I17illem Jacobson, geb.
Deventer 4, ged. 6 Dec. 1722, begr. aldaar
Lebuinuskerk 16 Mei 1798, gemeensman voor
de Bisschopstr. 1743-20 Sept. 1787, toen ont-
slagen, zoon van’ burgemeester Gerhard Joan
Jacobson 1. U. D. en van Elisabeth Ketjes.
Johanna Maria Jordens, ged. Deventer 19 Sept.
1723, begr. aldaar Broerenkerk 17 Febr. 1730.
Everhard  Rutger Jordens,  ged. Deventer 26 Juni
1726, begr. aldaar Broerenkerk 2 Jan. 1730.
Martinus  Jacobus Jordens I. U. D., ged. Deventer
11 Febr. 1727, begr. aldaar Lebuinuskerk 2 Sept.
1761, kort na zijn  promotie, ingeschr. Dev.
Athen.  3 Febr. 1742, Leiden 13 Sept. 1746.
Henrik Joan Jordens, ged. Deventer 29 Aug.
1728, begr. aldaar Broerenkerk 6 Dec. 1736.
Rutger Jordens, ged. Deventer 18 Oct. 1729,
begr. aldaar Broerenkerk 17 Dec. 1736.

B. B. B.
V. Joan Jordeljs, ged. Deventer 6 Oct. 1639, begr.

aldaar Lebuinuskerk 4 Sept. 1693, gemeensman voor
de Norenbergstr. 1662-1673, burgemeester 1674-
1693, provisor van Keijsersplaats 1660-1689, ont-
vanger van Raalte, rentmeester van het klooster
Zwarte Water, rentmeester van het Capittel 1674,
gecommitteerde ten landdage van Overi.jssel,  huwt
Deventer 19 Mei 1662 (ondertr. 3 Mei) Geertmid

VI.
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Steeuberyera,  ged. Deventer 27 Nov. 1643, begr.
aldaar Lebuinuskerk 27 Oct. 1713. dr. van burge-
meester Rudolf Steenbergen en van’ Geertruid N&-
2inck.

Joan  Jordens werd beleend met de Bannink onder Colm-
schate 4 Sept. 1682.
Moonen wjjdde hem een lUkzang, pag. 351.
Een geschilderde familiegroep van Joan  Jördens en
Geertruid Steenbergen met vijf kinderen,bevindt  zich ten
huize van den Heer H. J. Jordens te Deventer.

Uit dit huwelijk:
10. Henrik Jordens, ged. Deventer 17 Febr. 1663.
20. Antonij Jordepas,  ged. Deventer 6 Jan. 1664,

begr. aldaar Lebuinuskerk 26 Mei 1715, doof-
stom geboren, kon evenwel lezen, schrijven en
schiideren.

30. Geel,truid  Jordens, ged. Deventer 28 Dec. 1664,
begr. aldaar Lebuinuskerk 19 Sept. 1694, huwt
Colmschate 19 Nov. 1693 (ondertr. Deventer
4 Nov., attest. naar Colmschate 19 Nov.) Joaja
van Boeckholt I. U. D., ged. Deventer 13 Jan.
1661, begr. aldaar Lebuinnskerk 6 Oct. 1716,
gemeensmau voor de Engestr. 1690-1700, bur-
gemeester 1700-1715, gecommitteerde ten land:
dage  van Overijssel, zoon van den Devent,er
secretaris Bernhard van Boeckholt I. U. D. e n
van Harmina Forckenbeek. Hij hertrouwt De-
venter 11 Sept. 1712 met Arnoltìa  Marienburgh.
Op het huweluk  van Geertr. Jordens en Joan wan
Boeckholt  een bruiloft.zang  van Moonen, pag. 274.
Op hun overlijden een grafdicht Moonen, pag. 505.

40.11enrick,  volgt V I .
50.  Rudolph, volgt VIbis.
60. Joan Jordens, ged. Deventer 13 Mei 1677, begr.

aldaar Lebuinuskerk 12 Juni 1677, tweeling met :
70. Fenna Aleida Jordens, ged. Deventer 13 Mei

1677, begr. aldaar Lebuinusk. 27 Juli 1740, huwt
5 Aug. 1701 Colmschate (ondertr. Deventer 16
Juli 1701, Kampen 8 Juli, attest. gegeven op
Kampen, op Diepenveen 5 Aug. 1701) Antonij
van Benthem I. U. D., t 19 Nov. 1703, burge-
meester van Kampen, gecomm. ten landdage
van Overijssel en ter Staten-Generaal, zn. van
Ecerwijn  van Benthem 1. U. D. en van F e m m a
van Steenbergen.
Test. van Henna  dlez@a Jordens, d.d. 10 Febr. 1723.
Zie boek van opene test. 1709-1729, pag. 209. Dev.
Archief.

Henrick Jordens I. V. D., ged. Deventer 1 Dec. 1667,
i_ 20 Aug. 1716 te Zwolle en 27 Aug. in de Le-
buinuskerk begr., ingeschr. Dev. Athenaeum 28 Aug.
1682, gemeensman voor de Bisschopstr. 1696-1702,
voor de Polstr. 1703-1715, secretaris van Deventer,
sinds 1693 ontvanger-generaal van Twenthe, huwt
1659 Bathmen (ondertr. Deventer 14 Sept. 1689,
attest. op Bathmen 29 Sept.) Elisabeth Mechteld
Roelinck, ged. Zwolle 29 Mrt 1668, begr. Deventer
Lebuinusk. 27 Aug. 1715, dr. van kapitein Gijsbert
Roelinclt en van Maria Roijer.

Rloonen  wijdde hun een bruiflotszang, pag. 237.
Uit dit huwelijk:
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1”. een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 27 Mei 1690.

2”. Johanna Geertruid Jordens, ged. Deventer 16
Juni 1691, kinderloos aldaar i_ aan kanker 3
Mrt. 1747 en 8 Mrt. in de Lebuinuskerk begr.,
huwt Deventer Fransche Kerk 19 Dec. 1723
(ondertr. 4 Dec.) haar vollen neef Joan  Jordells
1. U. D., ged. Deventer 12 Febr. 1696, begr.
aldaar Lebuinuskerk 21 Sept. 1724, eerste klerk
der provincie Overijssel 18 Apr. 1715, zoon van
burgemeester Rudolph  Jorderls  I. U. D. en van
Sina Roelinck.

c. Hendrik Jordens 1. U. D., ged. Deventer 25 Oct.
1726, begr. Zwolle 30 Juni 1749, ingeschr.
Dev. Athenaeum 23 Sept. 1741, Utr. 1748, al-
daar gepromoveerd 9 Apr. 1748, gemeensman
voor de Bisschopstr. 1746-1749, ontvanger
van het Carspel Wlj’he.

d. Joost Jordens 1, U. D., ged. Deventer 29 Mrt.
1728, begr. aldaar Lebuinuskerk 27 Apr. 1786,
ingeschr. Dev. Ath. 26 Jan.’ 1746, Utrecht 1761,
gemeensman voor de Bergstr. 1748-1786, sinds
12 Febr. 1764 griffier van de leenen  der pro-
vincie Overijssel.

3”. Maria Jordens, ged. Deventer 17 Dec. 1693, begr.
Zwolle 6 Mei 1732, huwt 1” te Deventer Fransche
kerk 24 Juni 1714 (ondertr. Deventer en Zwolle
9 Juni) !\‘ilhelm Roijer 2. U. D., ged. 16 Jan.
1688 te Zwolle, aldaar begr. in de Michaelis-
kerk 28 Juli 1716, licentmeester te Zwolle, zoon
van burgem. Henrik Roijer I. U. D. en van Anna
Paul%na  Yriesejl;  ZQ huwt 20 Zwolle (ondertr. 16
Febr.) 4 Mrt. 1726 Gerhard Il;icherlink I. U. D.,
ged. Zwolle 22 Juni 1676, begr. aldaar 31 Mei
1735, secretaris van Zwolle, zoon van den ont-
vanger-generaal van Salland Willem Wicher-
link I. U. D. en van Elisabeth Vriesen.

Test. van Joost Jordens d.d. 3 Jan. 1772, geopend
26 Apr. 1786. Boek van geopende test. ItI 318. Dev.
Archief.
Zun erfgenamen verkoopen 17 Aug. 1787 een erve
en huis, genaamd de Prioraat, op den Berg te Deventer.
Dev. renuntiatieboeken.
Zie ook cahier 508 penning 26 Juni 1786.

e. Joan Jordens, ged. Deventer 18 Apr. 1734, begr.
aldaar Lebuinuskerk 12 Sept. 1735.

40. Jonn Jordens, ged. Deventer 6 Dec. 1696, begr.
aldaar Lebuinuskerk 2S Apr. 1696.

60. Gljsbert  Timon (limannus)  Jordens 1. U. D.,
ged. Deventer ld Dec. 1696, begr. aldaar Le-
buinuskerk 9 Oct. 1766,  ingesch. Dev. Athenae-
urn 15 Sep t .  lïl2, Utrecht 17 17, gemeensman
voor de Waterstr. 1716-1719, burgemeester
1720-1766, cameraar. gecommitteerde ten land-
dage van Overijssel, XI?37  EëñöeX-Xö?? ent;
vanger van Twenthe, huwt 10 Deventer 11 Sept.
1720 (ondertr. 24 Aug.j Antonetta Gesina Fockink,
ged. Deventer 12 Mrt. 1693, begr. aldaar Le-
buinuskerk 8 Oct. 1729, dr. van burgemeester
Joost Eocl&k  en van Christina Steenbergen;
hij huwt 20 Deventer  14 Juni  1733 (ondertr .
23 Mei) Judith Cramer, begr. Deventer Lebui-
nuskerk 22 Apr. 1748.

f. Antonetta Gesina Jordene,  ged. Deventer 16
Jan. 1736, begr. aldaar Lebuinuskerk 11 Mei
1771, huwt 1’ Deventer Fransche Kerk 13 Oct.
17i>S(ondertr.27Sept.)Hend7ikF7ederil~Bouwe7
I. U. D., ged. Deventer 6 Febr. 1730, begr. al-
daar Lebuinuskerk 25 Jan. 1780, gemeensman
voordeBergstr.l749,burgemeester1760-1779,
zoon van burgemeester Arnold Bouwer I. U. D.
en van Geertruid vafa Markel.

Dit huwelijk werd 27 Oct. 1769 door echt-
scheiding ontbonden.

-.- ~__ __ _Qj_hnwt 20 Colmschate 3Q Oct. 1770 (ondertr.
Dev. 11 Oct., Kampen 12 Oct., Zwolle 13 Oct.)
Derk Ridder, ged. Vollenhove 7 Sept. 1729, begr.
Kampen 8 Juli 1800, militair, zoon van Scholtus
Dirk Ridder en van Femmigje vali der Wende.

Inventaris van burgem. Gijsbert  Timon Jordens, d.d.
4 Juni 1733. Zie invent. Overstr. Dev. Archief.
Zie ook cahier 50e  penning Colmschate 26 Oct. 1745.
Dev. Archief.

Zun staat van dienst is als volgt:
sous-lieutenant reg. inf. op Overijssel van col. v. d.
Clooster, 27 Oct. 1748,
lieutenant, 13 Juli 1’755,
capitein  titulair reg. v. Nassau Weilburg 13 Juni 1768,
capitein  eflect,ief  zelfde reg. 1743,
majoor zelfde regiment 1779,
heeft zijn compagnie verkocht 1780.

a.
Uit’ deze twee huwelijken :

Elizabeth  Mechteld Jordens, ged. Deventer 1 Juli
1721, begr. aldaar Lebuinuskerk 13 Juli 1742,
huwt Deventer 26 Oct. 1741 (ondertr. 7 Oct.)
Adam Vijfhuis  _7. U. D., ged. Deventer 14 Dec.
1710, begr. aldaar Lebuinuskerk 20 Aug. 1763,
gemeensman voor de Waterstr. 1729-1763,
schout en ontvanger van Colmschate, zoonvan
den gemeensman en brouwer Warner Vzjfhuis
en van II’ilhelmina  Beumers; hij hertrouwt De-
venter Fransche kerk 4 Juli 1746 (ondertr.
19 Juni) Anna Paulina Jordens, ged. Deventer
6 Mrt. 1724, begr. aldaar Lebuinuskerk 8 Apr.
1784, dr. van Herman  Jordens en van Sina
41 aria Ro+er.

b. Josina Christinu  Jordens, ged. Deventer 24 Oct.
1723, begr. aldaar Lebuinuskerk 18 Apr. 1730.

60.

70.

8”.

g. Joanna  Judith Jordejls, ged. Deventer 21 Juli
1737, begr. aldaar Lebuinuskerk 7 Aug. 1737.

Henrina  Rudolphina Jordens, ged. Deventer 30
Apr. 1699, begr. Zwolle 6 Mei 1763, huwt Zwollle
10 Nov. 1721 (ondertr. 26 Oct.) Herman  Quezjsen,
I. V. D., ged. Zwolle 1 Febr. 1699, begr. aldaar
20 Dec. 1734, burgemeester van Zwolle, zoon
van Derk Queijsen,  clerk  van Overijssel, en van
Helena richerlinh.
Henrine Mechtelt Jordens, ged. Deventer 16 Juni
1700, begr. aldaar Lebuinuskerk 21 Aug. 1700.
Henrine Hechte12  Jordens, ged. Deventer 21 Aug.
170 1, begr. Zwolle 3 Sept 1740, huwt Deventer
13 Nov. 1736 (ondertr. Zwolle en Deventer 29
Oct.) Daniel  Louis, ged. den Haag 8 Nov. 1696,
_F Rotterdam 29 Aug. 1767 en 2 Sept. te Zwolle
begr., Waalsch predikant aldaar van 1723-1766,
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zoon van Daniel Louis, advocaat, en van Susanne
Neaulme.
Joan Jordens,  ged. Deventer 12 Nov. 1702,
begr. aldaar Lebuinuskerk 18 Nov. 1702.
Sina ,Jordens, ged. Deventer 21 Mrt. 1704, begr.
aldaar Lebuinuskerk 24 Juni 1704.
J’inrc  Jordew, ged. Deventer 15 Aug. 1706, begr.
Zutphen 21 Mrt. 1782, huwt Deventer Fransche
kerk 16 Mrt. 1760 (ondertr. Deventer 1 Mrt.,
Zutphen 2 Mrt, attest. van Zutphen naar De-
venter 16 Mrt.) Joost Jan op ten Noort I. U. D.,
ged. Zutphen 13 Oct. 1697, begr. aldaar 16 Sept.
1768, raadsvriend te Zutphen 10 Sept. 1723, ont-
slagen 21 April 1749, gecomm. ter adm. Amsterdam
29 Apr. 1747, Soholtus binnen en buiten Lochem

Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel,

1802, 27 Mei.

id.

1717, 6 Sept.

171.3, .1 Jan.

1690, 29 Mrt.

1691, 29 Juli.

8 Juni 1742, rentmr. domeinen 1 Mrt 1734-17
Febr. 1769, zoon van Johan op ten nioort  1. V.D.
en van Naleken VerstegeIl en weduwnaar van
Cfeertruid Margal-etha  Daendels.
Juffr. Sina Jordens maakt 15 Juli 1ï4ï bekend, dat
door het overlijden van haar zuster Johanna Geer&.
Jordens door haar is geòrren het erve ten Drinke  of
Brinkman met + in de Velder maete en 1 van de Ap-
pelenkamp. Coh. 50e penn. Colmschate.
25 Mrt. 1782, het versterf van wdlen Mevr. Sina Jor-
dens, Wed. Op fen Noort  aangegeven. Coh. 50” penning.
Ueventer.

18”.  Joan Jordens, ged. Deventer 18 Mrt 1708, begr.
aldaar Lebuinuskerk 16 Sept. 1708.

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

in afschrift medegedeeld door H. H. VAN D A M.

(Vervolg vnn  XLVII,  93-94.)

K. V. M.
Elisabeth. Hendrik SUU~  beek. Catharina van Eg-

mont.
wonende beiden op Zegewerp.

Derk. Hendrik Suwbeek. Catharina van Eg-
mont.

Maria. Hendrik Suurbeek. Cath. v. Egmont.

Aletta Geertruid Assuerius Swaafie. Johanna van
Hewietta. Sevenhove.

Cornelis. .Charll  Swamlorn. Cornelia van Zut-
phen.

Get.

Dirk v. Egmont.
poters Angenieta v. Egmont.
Jan v. Delft.
Lidya van Egmont.

met een brief v/d Heer Gon-
stantyn v. Zutphen, ‘notaris
& schepen van St. Michiel5
Gestel door deszelfs dochter
Cornelia.

Jacoba Theodora
(gedoopt op
Haanwijk).

Jacob Dirck.

Marten  Christiaan ,,en stond in plaats van den HoogEd. Heer, de
Sweerls de Landas. Heer van Elst tot Boedelham als gevaeder, de

HoogEdGeb.  Heer Henrick Sweerts de Landas,
Heer van Baarschot en de HoogEd.  Juffer Maria
Gratana Sweerts de Landas.

idem
Heer van Oirschotte.

1798,8Dec.geb., Angelique  Zénobie. Jan Louis Timon Ba- Maria Elisabeth Zeno Guillaume Anne Louis
27 Jan. d.a.v. ron ‘f!an 2 engnagel. Cornelia geb. Ba- Timon Baron van Tengnagel

gedoopt. ronesseD0pffE.L.
1786, 10 Sept. Andreas Jan Jacob. Arnoldus Des lombe, Henriette  Anna des peter Andreas des Bons. Coll.

luit.  kol. Carabi- Bons. cdt. regt. Hardenbroek cdt.
niers . der stad Grave.

Jan des Tombe in zijn leven
scheepen  van Schieland

Jacob des Tombe Heere van
de Heggen, oud scheepen te
Rotterdam.

1686. Is alhier door een vroetvrouw van Boxtel geadsisteerd door een brief van den Drossaard Cae-
teren, aldaar.

1686. Johanna. Jacob Udenbrecht. Johanna Armberg. Abr. Schortes  subst. secr.
Philip Mans schoolmeester.

1739, 26 Juli. Is een kint onecht geboren, ten doop gepresenteerd en gedoopt van hetwelke de vader onbekent
is, des moeders naam zooals werd opgegeven Maria Peelsees en werd het kint genaamd ïVnria



1742, 2 Apr.

1749, 24 Aug.

1756, 24 Jan.

1767, ‘21  Juni.

1708, 16 Jan.

1713.
1696.
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K. V. M. Get.
Helella.  Hierover stonden als getuigen Cornelis Soetens, vorster,  alhier, en Jenneke Otterdijck,
deszelfs  huysvrouw, beyden  ledematen dezer gemeente, die de vraagstukken hebben beantwoord.

zie Smettii Kerckelicke Ordonnantien  Corp. VI pag. 120.
Johannes Hendrik. Barent  Veeneka Petronella Pasjee.

schoolmeester &
voorleser.

W?yna. Barent  Peeneka Petronella Pasjee. Johanna van Middag te Wede.
schoolmeester. Albert Veeneka.

Christinu. Barent  Peeneka Petronella Pasjee.
schoolmeester &
koster.

I( rede& Hermanus.  1. Louis Y;za& Luit. Johanna Elisabeth
regt. Zwitsers Kol. de Laat.
Mäy.

Maria. Secretaris Salomon Judith van den
Yoltelen. Anker.

Anna. Salomon Poltelen.
Alexander. Subst. secr. van

Zutphen.

Het Avondmaalzilver van de Remonstrantsche
Gemeente te Vlaardingen ‘1,

door M. C. SIGAL  JR .

In Onze Rode, Vrijzinnig Christelijk Maandblad voor
Vlaardingen en omgeving gaf ik destijds 2) een artikel
over het Avondmaalzilver van de Remonstrantsche ge-
meente te Vlaardingen en ofschoon het voor genoemde
gemeente niet zonder belang ~vg__e~-. en ander over
d e n  ‘schenker  vän  he t  -&ï?ér  te vernem=meen -?ki
dat het wel juist is dit artikel hier nogmaals te doen
plaatsen, zoodat het genealogisch materiaal ,  daarin
verwerkt, niet in een plaatselijk blaadje verdwijnt, doch
hier meer tot zijn recht komt.

Tot het Avondmaalzilver van de Remonstrantsche
Gemeente te dezer stede behooren  o. a. een antieke
zilveren schotel en twee antieke zilveren bekers, waar-
over ik hier het volgende wil mededeelen.

De schotel, die lang is 34 CM. en breed 26.6 CM.,
heeft afgeronde hoeken en het volgende gedicht tot

c randschrift :
Reik lang aen Vlaerdingen,  o schotel van den disch,
Dien de gedoemde kerk dekt ter gedachtenis
Haers heilants,  broot toe, welx  genot uit Godts genade,
Der ziel, geen ìichaem, na het leven kom’ ter stade.

K. B. V. E.
Op het midden van den schotel is het volgende wapen

gegraveerd: het schild beladen met 3 boonstengels (2-l),
met een hartschild, beladen met 3 schuinkruisen (a-l),
waarover een zilveren paal;  het  schild is  omgeven
door een rand van lofwerk.

Achter in het Doopboek (1722-1780) van de Remon-
strantsche Gemeente te Vlaardingen s) komen eenige
bladzijden voor, vermeldende de ,,Namen  der Lidmaten

1) Zie ook : Ons Avondmaalzilver  in : Onze Bode, no. 8, April
1924, 15e Jaargang, blz. 40 en 41.

f) Onze Bode, no. 3, Nov. 1926, 18e Jaargang, blz. 13.
J) Oud Archief  vau den Burg. Stand, Inv. no. 9.

Maria Pus wed. Thomas Bur-
chard  Voltelen  in zyn leven
pred. tot Swol.

Judith v. d. Anker. de vader.
Maria Maccerle wed. Cornelis

van Zutphen.

van de Remonstrantsche Gemeente te Vlaardingen die
ik DUS  Fredericus Froet zoo bij mijne Intrede den 30”
Nov. 1721 aldaar gevonden hebben, al zedert aange-
nomen”; onder deze namen komt de aanteekening  voor:
,de Heer en Mr. Kornelis  Boon van Engelad  woont
op den Beer bij Out Beierlant bij mij den 9 Jan. 1741
aangenomen.”

waa.r de genoemde initialen met de beginletters van
dezen naam overeenstemmen kan het niet anders of
~l~~ho~Iow  v a n  Engek&  fs de -schenker ~

Deze Mr. Kornelis  B’oon  van Engelant behoorde tot
een Rotterdamsch geslacht, waarvan de leden tot de
Remonstrantsche kerk behoorden; hij was gedoopt te
Rotterdam 29 April 1680 als zoon van Hugo  Boon ,
geboren te Rotterdam en begraven te Poortugaal 16

i November 1708, die koopman (borstelkooper) was en
aan de Botersloot woonde. Hugo Boon was gehuwd
(ondertrouw stadhuis Rotterdam 22 Januari 1673) met
Johanna van Heel, eveneens te Rotterdam geboren en
begraven aldaar in de Waalsche Kerk graf No.  1 0 0
6 April 1698.

Zij was een dochter van Bartholomeus Pieterszoon
~ van Heel, marktschipper op Gent in 1649 en van
1 Maertje Joppens; hij bekleedde in Rotterdam het ambt
; van Leproosmeester in 1662 en 1663 en was luitenant
’ der Schutterij 1662-1664 en kapitein daarvan 1664-
1 1669.
: Genoemde Bartholomeus Pz. van Heel kocht in 1660
1 de Heerlijkheid Oud- en Nieuw-Engeland, gelegen aan
1 de Oude Maas,  even ten westen van Hoogvliet  en
I even ten oosten van de plaats, waar tegenwoordig de
/ Noordgeul in de Oude Maas uitmondt, ten zuiden van
1 de z.g.  Vondelingenplaat,  waar thans nog het huis

staat, bekend onder den naam ,het Huis Engelant”;
deze hofstede werd door hem gesticht.

De bezitting kwam na zijn overlijden aan zijne met
Ilugo Boon gehuwde dochter; hunne kinderen Barlho-
lomeus,  Hugo en de reeds eerder genoemde Mr. Korte-
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lis Boon werden 8 Februari 1704 met deze bezitting
verblijd. In 1739 verkocht Mr. Kornelis Boon de be-
zitting ‘aan de gemeente Schiedam.

De familie B o o n  woonde op Den Beer bij  Oud
Beyerland ; Hugo Boon, broeder van Mr. Kornelis,
stichtte daar in 1706 een kapitale bouwmanswoning ;
na zijn overlijden zond Mr. Kornelis Boon in 1743 een
request aan de Staten van Holland met verzoek om
de  p laa t  ,De B e e r ” tegenover Oud Beyerland, reeds
jaren gepacht door zijn sedert overleden broeder Hugo,
te  mogen koopen  of in eeuwig durende erfpacht te
mogen ontvangen.

Mr.  Konzelis Boon behoorde tot de 18e eeuwsche
poëeten, die hun lier stemden om vele onderwerpen uit
hun naaste omgeving te bezingen ; zoo gaf ,De Beer”
hem de inspiratie voor de ,Beerezang”,  aldus door hem
genoemd. Het lidmaatschap van het College van Baljuw
en Leenmannen van Voorne  en het Baljuwschap van
Heenvliet gaf hem schijnbaar niet zooveel arbeid, dat
hij de lier niet kon blijven tokkelen, want in 1724 kwam
bij R. Boitet te Delft een bundel gedichten van hem uit.

Op het titelbad  van dit werk komt zijn wapen voor,
zijnde een schild, beladen met drie boonstengels ; het
wapen op den schotel van het Avondmaalstel is echter
vermeerderd met het reeds genoemde hartschild. Dit hart-
sch i ld  i s  hoogs twaarsch i jn l i jk  he t  wapen  van  de
Heerlijkheid Oud- en Nieuw Engelant, doch zekerheid
daaromtrent kan ik niet verkrjgen.

-% w
*

Verder behooren  tot het Avondmaalzilver twee antieke
bekers, waarvan de bovenrand iets naar buiten gebogen
is ; zij zijn hoog 16 c.M. en hebben beneden een middel-
1,ijn van 7, boven een van 9.5 c.M.

Deze bekers dragen elk twee opschriften, nl.
Remons In Usum

trantsche Caenae
Kerk Domini  4)

to t 1737
Vlaerdinge

omgeven door gegraveerde figuren.
Het overige zilver, modern werk, is zonder eenig figuur

of opschrift  en een geschenk van wijlen den heer
J. C. van Büüren van Heyst.

Toen de Remonstrantsche Gemeente hier ter stede in
1810 opgeheven werd, kwam het Avondmaalzilver in
gebruik bij de gemeente te Boskoop, vanwaar het terug-
ontvangen werd, toen in 1908 de Gemeente alhier op-
nieuw gevestigd werd.

Tijnsgoed-leengoed.
In j.g. 1928 van dit Maandblad, k. 301 schreef de

heer Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, dat hij het
onbegrijpelijk achtte, dat ik in mijn artikel Bosch van
Weede  over het goed de halve Cortecamp geschreven
had, dat het in leen ontvangen was door Willem Bosch,
en diens voorgangers en nakomers, van de Abdij van
St. Paulus, terwijl het een tijnsgoed was. Dit laatste
w a s  mij. te voren wel reeds opgevallen, maar èn de
.omstandigheid,  dat de desbetreffende acten voorkwamen
in  he t  Leenreg i s te r  d ie r  Abdi j  èn  hetfeit,datinde

4) Ten gebruilee voor  den maaltijd des Heeren.
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acte sprake is van ,,droech  ons op en gaff ons over”
en daarna van ,verlijden  wi j” ,  u i td rukkingen  welke
men ook in leenacten vindt, waren aanleiding, dat ik
in de meening verkeerde, dat Willem Bosch beleend
werd met genoemde helft, welke, zooals de heer W. A. B
ten rechte aangeeft, een tzjnsgoed  was.

Doch thans lees ik in nr. 3 van jg. 1929 van ons
Maandblad iets dergelijks, immers daar staat, in alinea 2
van de mededeelingen over de erve Thuessink:

,,Thuessink w a s  t o e n  e e n  t h i n s -  o f  cijnsgoed,
dat in le en werd gehouden van het Stift  Essen in
Duitschland”, terwijl  verder ook sprake is  van het
Essensch 1 e en r e gi s ter, waarin de overgangen van
dit tijnsgoed zijn te vinden.

De terechtwijzing van den heer W. A. B. in k.
305 van jg. 1928 is dus geen aanleiding geweest om
ten  aanz ien  van  de  mededee l ing ,  da t  he t  tqnsgoed
Thuessink van het Stift Essen in leen werd gehouden,
een redaotioneele verbetering aan te brengen ?

Ondergeteekende zou dus gaarne vernemen hoe het
mogelijk is, dat men bij een tijnsgoed in verwarring
kan komen alsof de houder daarvan ermede beleend
werd, hetgeen immers thans weer met Thuessink het
geval is.

W. W. v. R.

Wij meenden goed te doen ons medebestuurslid Dr.
E. J. Th. à Th. van der Hoop, wiens mededeelingen
over de erve Thuessink den Heer W. W(ijnaendts)  v(an)
R(esandt) aanleiding gaven tot het stellen van boven-
staande vraag, in de gelegenheid te stellen hieronder
zijn standpunt nader toe te lichten:

,Van de mij door den Redacteur geboden gelegen-
heid tot het geven van eenige nadere toelichting een
dankbaar gebruik makend, vrees ik echter de door ons
geacht correspondeerend lid gestelde vraag slechts ten
deele te kunnen beantwoorden : ,,hoe het mogelijk is,
dat men bij een tijnsgoed in verwarring kan komen
alsof de houder daarvan ermede beleend werd”. Deze
mogelijkheid bestaat m.i. onder meer, wanneer men zich
in een bijzonder geval geen rekenschap geeft van den
aard van het goed : tijnsgoed, leengoed of beide tegelijk.
De door den Heer W. W. v. R. bedoelde verwarring
kan natuurli jk ontstaan daar,  waar bij  gebreke aan
bronnenmateriaal omtrent het rechtskarakter van een
zeker goed geen uitsluitsel is te verkrijgen. Dit nu doet
zich bij de erve Thuessink geenszins voor, en ik moet
dan ook opkomen tegen het slot van inzenders bijdrage :
,hetgeen immers thans weer met Thuessink het geval is”.

Hierin l igt  het  verwijt  besloten als zoude ik ten
onrechte een tijnsgoed voor een leengoed hebben aan-
gezien. De questie omtrent den aard van het goed de
halve Cortencamp is ten vorigen jare van bevoegde
zijde afdoende belicht, hetgeen voor mij natuurhjk  een
reden temeer was inzake Thuessink bij mijn woordenkeus
voorzichtig te zijn ; toch vraagt de heer W. v. R., die
blijkbaar ook een ander gaarne iets gunt, waarom te
mijnen aanzien een ,redactioneele  verbetering” uitbleef.
Wat mij nog te wachten staat weet ik natuurlijk niet,
maar eenige opheldering omtrent Thuessink is in dit
stadium wellicht niet ongewenscht.

Het stift Essen bezat in Overijssel talrijke goederen,
,,erven” genaamd,  ressorteerende  onder drie ,,hoven”,
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die weer stonden onder een z.g. ,hoofdhof”.  Volgens de
historische inleiding bij den inventaris van het archief
van den ambtman  van Essen (Verslagen Rijksarch.
1 9 2 6 ,  11) behoorden hiertoe tins- en  l eengoederen .
Thuessink nu was zoowel het een als het ander: dat
het een tijnsgoed was, bleek uit de tinsregisters  van
het stift, berustende ten rijksarchieve in Overijssel ; dat
het tevens een leen was, volgt uit de, eveneens aldaar
berustende, Essenscbe leenregisters met de verschillende
daarop vervaardigde repertoria. Al deze bronnen vindt
men uitvoerig beschreven in bovengenoemden inventaris,
samengesteld door ons medelid Mr. A. Haga. wien ik mijn
wetenschap in dezen dank: voor dergelijke goederen
werden behalve een jaarlijksche  tijns op St. Lambert
bovendien bij verschillende gelegenheden leenjura  (heer-
gewaden) betaald. Yet heergewaad bedroeg een dubbelen
tijns.

Hiermede meen ik voor mijn deel de opmerking van
den heep  W. v. R. voldoende te hebben beantwoord”.

Mr. A. Haga te Zwolle, naar wien Dr. Th. h Th. v. d.
Hoop hierboven verwijst, was zoo vriendelgk  aan boven-
staande uiteenzetting nog het volgende toe te voegen:

,De door den heer Th. à Th. van der Hoop mede-
gedeelde feiten zijn volkomen juist en het erve Thuessink
was geen uitzondering, want het stift Essen bezat in Over-
rijssel  een lOO-tal  van deze tinsgoederen. Oorspronkelijk
hofhoorige goederen, waren ze, meerendeels in de 140
eeuw, in z.g. tinsgoederen veranderd: het hofverband was
vrij wel geheel opgeheven, een jaarlijksche tins werd be-
taald, terwijl voorts bij vererving, overdracht, enz. door de
nieuwe verkrijgers b e 1 een i n g moest w-den verzocht,

, waarvoor  a l s  hee rgewaad  een  dubbe le  tms m o e s t
worden betaald. Een voorbeeld van zulk een verandering
van een hofhoorig goed in een tins- en leengoed werd in
extenso medegedeeld in de inleiding tot mijn inventaris.
Werd het erf gesplitst, dan moest voor de beleening van
elk onderdeel eveneens het volle heergewaad worden
b e t a a l d .  D e  t i n s  b l e e f  e c h t e r  a l l e e n  o p  h e t
hoofderf rus ten. Aldus meen ik uit de rekeningen
der tinsen  en heergewaden te mogen besluiten.

Het hier medegedeelde slaat alléén op de eerste groep
der Essensche goederen, de z.g. tinsgoederen. Ook de
3e en 4e groep van Essensche goederen hadden een
soortgelijke tweeslachtige natuur als de tinsgoederen,
waarvoor overigens worde verwezen naar de inleiding
van mijn inventaris.”

Het zal den heer W. v. R. thans wel duidelijk zijn
dat Dr. van der Hoop allerminst de redactioneele  te-
rechtwijzing verdient, die hij hem blijkbaar heeft toege-
dacht. Het rechtskarakter van de erve Thuessink, dat
zoowel een tinsgoed als een leen was van het stift Essen,
ve rsch i lde  - zooals men heeft kunnen zien - aan-
merkelijk van dat van den halven Cortencamp, welk
goed door den heer  W. v. R. ten onrechte een 1 een
werd geheeten, ondanks het feit, dat de door hem zelf
aangehaalde acten van 1497 en 1668 uit het leenregister
van de Abdij van St. Paulus het ten duidelijkste als een
t i n s g o e d  d e d e n  k e n n e n .

V ALCK LUUASSEN.
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KORTE MEDEDEELINGEN.

Geslacht Verstege.
(XLIV, 187-159, 224 en 243).

In  he t  schepens ignaa t  van  Arnhem (Rijks-Archief
Arnhem)  ‘613-1618, vond ik op fol. 209 en 209”” de
boedelscheiding (n.1. een extract) van de nalatenschap
van wijlen Ds. Johannes Fontanus, predikant te Arnhem, p
waarin o. a. genoemd wordt zijne dochter Sybilla,  over-
ledene echtgenoote  van Gerardo Verstegen.

nC&-am Huijgen et  Reijdt  schepenen comparierden
Wilhelma van Haerdt, weduwe van zale: Dono. Fontano,
in sijnen leven kerckendienaer alhier ende verclaerden,
dat Eilardus  Mehenius, dienaer  Geestlicken  (Godtlicken?)
W o o r d t s  t o t  Harderwijck  voir hem selven ende  als
man ende momber van sijne huijsfr. Sam  Fontanus ,
mitsgaders Qellius  de Bouma als volmachtige van sijnen
broeder Gerardo Verstegen, voir hemselven ende als vaeder
ende  momber van sijne onmundige kijnderen, bij zale.
S,qbilla Fontanidr. In ehestant geprocreiert, alsmede
Derck Gellius,  mede momber derselver kijnderen, haer
hadden affgecofft, gevrijet ende  uijtgelost mit ene summe
van vijffhondert gulden daervan sij bekenden mit over-
wijsinge vernuecht te sijn, alsulcke tochtgerechticheijt
als sij comparante  hadde  aen die Erffnisse ende  nala-
tenschap van zali. haren Eheman sulx dat sij daervan
desistierden  gelick si j  daer van desist iert  mits desen
verthyende ende overgevende dieselve goederen vrij
ende onbecommert van haer  ende haren Erffgenaemen
ten behoeve van die erffgenaemen Domini  Fonta,ni  vurss.
mit obligatie ende expressen verbant wanneer sij com-
paran te  deser werlt comt te overli jden, dat Samuel
Terstegen j ö n g h s t e  &one  van  Gerardo Verstegeti‘  ende
Sybille,  vurss. uijt haren comparante  nalatenschap eens
hebben ende genieten sall die summe van vijfftich gulden
van  XXI  stuver  ‘t stuck.

Comparierden  aen  d’ander  sijde Dons  Eilardgs  Mehe-
nius, Gellius  Boumn ende  Derck Gellius vurss. ende
verclaerden dat gedachten Wilhelmken van Haerdt, we-
duwe vurss. ende haer in voriger qualité hadden gedaen
oprechte ende  volkomene erffuijtinghe ende  satisfactie
van die alinge erffnisse, versterf ende  nalatenschap van
zali. Dn’. Fontano so gereet  als ongereet bedanckende
haer ende haren erven daervan volkomener verrichtinge.

Den 17en February 1616.”
H. M IJNSSEN.

Claes van (de) Werve.
(XLVII,  99.)

Ik kan niet nalaten iets in het midden te brengen
naar  aan le id ing  van  de  pog ing  der  heeren  Gavelle-
Bijleveld om den hierboven genoemden middeleeuwschen
beeldhouwer voor Haarlem in beslag te nemen.

Om te beginnen met den naam: in het Fransche
grafschrift heet hij de W er ve en ofschoon ik niet ont-
ken, dat hij van der Werve kan geheeten  hebben -
ook Hoefer  in Gelre,  Bijdr. en Meded. VI noemt hem
zo0 - is het bewgs  daarvoor niet geleverd.

Wat nu ‘s mans geboorteplaats betreft, vind ik, dat
Hatheim of Hathein zoo weinig geli jkt  op Haarlem,
dat ik, ‘zelfs  bij Pranschen,  niet aan die verbastering
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kan gelooven. Nu blijf t  nog over de bijvoeging  ,,au
comté  de Hollande”, die natuurlijk meer op Haarlem
dan op Hattem wdst, maar of Hattem in Bourgondië
w e l  zoo bekend was als de heer B. schijnt  aan te
nemen, meen ik te mogen betwijfelen. In elk geval
zal Holland daar meer bekend zijn geweest dan Gel-
derland en zoo is de vergissing te verklaren.

Dat aardrijkskunde niet ieders werk was - en is,
‘mag ik wel zeggen - blijkt uit het onderschrift eener
pren t  van  _C 1 6 8 0 : ,Wie H a t t e m  i n  F r i e s l a n d t
aus demvornemen der malencontent errettet wirt” (Gelre,
Bijdr. en Meded. VI, bl. 136) en uit de omstandigheid,
dat op eene der officieele  verluchte  briefkaarten Hat-
tem als in Overijssel gelegen wordt voorgesteld.

Ten slotte waag ik het hier te wijzen op eene  eigene gis-
sing, die ik op blz. 232 van dl. XXVH der Bìjdr. en
Meded. van Gelre heb medegedeeld, nl. dat onze Claes
- altijd ondersteld, dat hij in Gelderland geboren is
- zi$m achternaam ontleend heeft aan de aan Hat tem
grenzende buurt  Werven in de gemeente Heerde.

J. S. VAN V E E N.

Aanteekening de Rotte.
De Staatscourant van 31.8.1867 bevat eene eerste

en die van 29.12.1867 eene tweede oproeping van ge-
rechtigden tot uit de nalatenschap van Mr. A d r i a u n
Basson op 12.1.1681 ter Weeskamer te Gouda a a n g e -
brachte gelden, waarvan als erfgenamen geboekt stonden
Erançois de Rotte en Dirck Kittecop.  Het zuiver saldo
des boedels bedroeg in het jaar der oproeping . . . f 1.245.
Uit den uitersten wil des erflaters (test. i.d. 11.4.1678
vóór Notaris Nic. Straf in ‘t Veld te Gouda verleden)
blijkt, dat hij tot erfgenamen had benoemd Eran@s
de Rotte en Dirck IVittecop  voor de eene helft enzpe
vrouw Anna Framisca  van Abbinga, later hertrouwd
met Jhr. Hendrick  van der Borch, heer van Veldhuizen,
voor de andere helft.

François de Rotte en Dirck Wittecop zouden, doch
eerst na den dood van zijne weduwe, alleen de vruchten
trekken en eerst diegene van hunne kinderen zou vrij
en onbezwaarde eigenaar van het erfdeel worden, de-
welke bij het overlijden van zijnen vader twee kinderen
tegelijk in leven zou hebben.

François de Rotte liet bij  zijn overlijden 2 zoons na:
Gerardus  l+anciscus  de Rotte, Roomsch-Catholiek priester
eerst te Leiden, later te Gouda en Hugo de Rotte, m e -
dicinae doctor te Rotterdam. - Dirck Wittecop  liet eene
dochter na, Maria Theresia IVittecop, geestelijke zuster.
- Bij octrooi der Staten van Holland van 28.6.1696 en
82.1706 zijn deze goederen uit fideï-commissair ver-
band ontslagen en is alles op 17.12.1720 uitgekeerd. -
De hierboven vermelde gelden waren contanten, welke
bij verwisseling bij de overgave der effecten niet zijn
uitbetaald.

M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.~~
Bieren+Viruly. Geneal.-biogr.  aant.  gevraagd om-

trent dit echtpaar, gehuwd te Rotterdam in Jan. 1764.
‘S- Gr. v. E.

Gouda. Volgens overlevering zou de geslachtnaam

Gouda afgeleid zijn van Gualta;  kan iemand mij daar-
over inlichten ?

Vlaaidingesa. M. C. SIGAL  Ja.

Kate (ten). llernaan  ten Kate  tr. te . . . (nà 1 6 8 8 )
Neel2je pcrn  Wettere~~,  wed. J .  V i ru ly .

‘s-Gr. v. E .

Klerck (de). Pieter de K. tr. te . . . den . . . Cornelio
Viiruly (zij geb. 1.9.1678). Elk geneal.  biogr. gegeven is
welkom.

‘s-GY. v. E.

Oudaen. Geneal.-biogr. gegevens gevraagd over Michiel
O., geh. Rott. 17.3.1728 met Agatha Vim+.

‘s- Gr. v. E.

Saportas .  Jacques  Eduard Sarpo,ntas,  geb. Amst.
8.21812, van beroep. . ., f in Duitschland (waar ?) 9 Juli
1867, was ,gehuwd  met Johanna, kiruly.

‘s-Gr. v. E .

Wijdenbrug  (van). (XLVI, 63). ,,Benthem Ehe-
leuthe vom Jahre 1642: den 19 Junij Sontags ist Dnus
Bernhaydus  Wiedenbrügge  mitt seiner allerliebsten Anna
Martha Pruiss z u 0 1 d e n s e e 1 copulirt.”

Schiittorf. Dr. L. E D E L.

Gevraagd wapen. Van welk geslacht is het volgende
wapen (als alliantie-wapen gevoerd met dat, van het
geslacht Vermey) :

in blauw een bandswijs geplaatste gouden pijl, ver-
gezeld van 2 groene klaverbladen, en een aangezet
schildhoofd van zwart met 3 faaswijs geplaatste zes-
puntige sterren; helmteeken een vlucht volgenshet schild.

Leiden. P. C. LABRIJN.

Onbekende wapens. 1. Op scherven van aardewerk,
gedagteekend  1693, eenigen tijd geleden te Venlo op-
gegraven, komt het volgende wapen voor: Een geblokte
dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van een baren-
steel met vier hangers; in den schildvoet van drie meer-
bladeren naast elkander.

Aan welke familie behoort dit wapen?

11. Aan welke familie behoort het volgende wapen : In
zilver een zwarte dwarsbalk, waarop een goudgebekte
en gepoote, naar rechts gewende zwarte merlet.

Aanziende, roodgevoerde, goud-getraliede helm met
zwart-blauwe wrong.

Helmteeken: Een naar links gewende zilveren post-
hoorn, rood gesnoerd, goud geband en met gouden
mondstuk. Dekkleeden : zilver en blauw.

Penlo. J AN VERZIJL.
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Mr. A. P. van Schilfgaarde. - De Hollandsche Tuin in vervolg van
jaren. 1 (Jacoba van Beyeren), door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van
Blokland (met een plaat). - Deventer geslachten. Bijdrage tot de
genealogie Jordens, door Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. Röell.
(Vervolg). - Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afsohrift
medegedeeld door H. H. van Dam. (Slot). - Het Avondmaalzilver
van de Remonsrrantsche  Gemeente te Vlaardingen, door M. C. Sigal
Jr. - Tijnsgoed-leengoed. - Korte mededeelingen: Geslaoht  Verstege;
Claes van (de) Werve; Aanteekening de Rotte. - Vragen en ant-
woorden: Bierens-Viruly ; Gouda; Kate (ten); Klerck (de); Oudaen;
Saportas: Wijdenbrug (van). - Gevraagd wapen; Onbekende
wapens.
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Genealogisch-heraldisch
Dit blad versohijnt  maandelijks en wordt aan de

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

Maandblad, aoomede  opgaven van adresveraodering
gelieoemente  riohten totden redao t eur Dr.Ta.  B.
VALCK LUOASSEN,  hzc& SQLZPW&!~~~,  Driebergen.

De jasrlijksohe  oontribntie voor het lidmaatschap
bedraagt flO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekeltikache  portefeuille ontvangen, f XL-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementaprijs  van flO.-per jaargang.
Poetrekening van den pen n i n g m e e B te r No. ZOSlO.

VAN HET

Genootschap: ,,De Nederlandsche Leeuw”,
k ti.

Correspondentie betreffende het Genootsohap  j
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den s e o r e t ar i B Dr. E. J. TEOXASEEN
h THUEBBINK  VAN DEB  HO O P, Bweelinckslr.  50, ‘s Uw-
uenhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijkeohe portefenille,  zoomede  aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
tot den bi bliotheoaris, BL+%jenburg  5,‘s~Qrawer~hage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge-
vestigd BEeijenburg 5, ‘s-Qravenhage,  zijn voor de leden
geopend iederen  Maandag van S+-12  en van 2-,
6 uur.

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

~~_~_. _
?s”. 5. XLVII” Jaargang. Mei 1929.

Maandelijksche Bijeenkomsten.
Te beginnen met Maandag 3 Juni a.s. en tot nadere

kennisgeving zullen de maandelijksche bijeen-
kom sten gehouden worden op iederen  eersten Maan-
dag van de maand ten 44 ure in Hotel Wittebrug
te  Scheveningen.

Tot lid is benoemd:
Mr.  L.  V A N  D E R  P O E L  HIDDINOH.  . . A r n h e m .

Utrechtsche  straat 14.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het
overlijden van J h r. D. Rutgers  van Rozenburg ,
oud-secretaris van den Hoogen  Raad van Adel, te Arnhem,
sedert 1908 gewoon lid van het Genootschap.

Adreswijzigingen.
H. A. BICKER  CAARTEN . , . . . . ‘s-Gravenhage.

Nieboerweg  222.
C. W. L. baron V A N  B O E T Z E L A E B  . . A r n h e m .

Izaak Evertslaan  14.
M r .  D r .  W .  DIJCKMEEBTER  . , . . . A m s t e r d a m .

Keizersgracht 255.
J. C. VAN H ARENCARSPEL . . . . . ll’eltevreden.

Hotel Djocja, Sluisbrugstr.
F. J. HERMAN  . . . . . . . . . Amersfoort.

Heiliqenbergerweg  67a.
G. M. KAM . . . . . . . . . . Wassenaar.

,,Consett  Hall”. Koekoekslaan.
H. N. baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER

OYE . . . . . . . . . . . . Wassenaar.
h .  !l’eylingerhovst,  Rijksstr.w.

Jhr. Mr. J. L. W. C. VON WEILER  . . ‘s-Gravenhage.
Nassaulaan  24.

De afstamming van het geslacht
de Schepper - IJssel de Schepper,

door W. W IJNAENDTS VAN RESANDT.

Het eerst verscheen een genealogie van dit geslacht

in het groote werk yan de Haan Hettema  en van
Halmael,  Stamboek wrn den F&schen  Adel 1). De schrij-
vers motiveeren de opname van dit geslacht daarin met
de volgende bewoordingen :

,,Wij aarzelen niet &én oogenblik deze familie in ons
,Werk naar de volgorde van het Abt te geven, dewijl
,wij niet betwijfelen, dat zij van echten ouden Adel
,is, al hebben dan ook de latere nakomelingen nooit
,daarop  aanspraak gemaakt”, enz.

en verder:
,,zeker toch is het, dat bij de Geschiedschrijvers en

,,Genealogisten  de De Schepper onder de adellijke
,,families  van Vlaanderen worden opgesomd en zelfs,
,volgens sommigen uit den Stam der Graven van
,,Vlaanderen  oorspronkelijk zijn:  waarbij deovereenkomst
,van het geslachtwapen der De Schepper, drie.
,,leeuwen van sabel op een veld van goud, met het
,,Grafelijk  wapen van Vlaanderen alleszins opmerking
,, verdien t”. (!)

De schrijvers laten de Nederlandsche familie de
Schepper n.1. afstammen van het geslacht Duplicius
bijgenaamd de Schepper, heeren van Eecke, en beginnen
hun stamreeks met Johan Duplicius de Schepper, om-
streeks 1460 en gehuwd met Philippote  Wissoc.  ZQ
geven dan een genealogie van diens afstammelingen;
in de 7” generatie komt dan voor een Jospar de Schepper,
van wiens zoon Syb?xnt de Schepper, overl. vóór 1668,
de Nederlandsche familie afstamt.

Genoemde Jasper  is door hen vermeld als 2” kind
van een André de Schepper en CXuislaine  5!homasdr.  de
Sekerin, welke André zoon zou zijn geweest van Cor-
neìlle  de Schepper, heer van Eecke, een zoon van den
bekenden Cornelis  Duplicius de Schepper (Schepperius),
16Od-1664,  heer van Eecke, een persoon bekend in de
omgeving van Karel V.

Ons mede-lid, de heer G. A. IJssel de Schepper,
_.-. ~

l) Zie deel 1, p. 334 e. r. en d e e l  11, Aanteekeningen, p. 221 e. v.



139

heeft echter na jarenlange onderzoekingen naar deze
familie Duplicius  de Schepper kunnen vaststellen, dat
he tgeen  de  Haan  Hettema en van Halmael  over hen
mededeelen, wemelt van fouten en dat Cornelius  de
Schepper,  heer van Eecke, slechts. één dochter had,
waardoor de mogelijkheid verviel, dat de Nederlandsche
tak van hem zou afstammen.

Bovendien heeten,  zooals de thans ingestelde onder-
zoekingen aan het licht brachten, de vader en de groot-
vader van Jaspar de Schepper in het geheel niet A n d r é
en Cornelis,  zoodat de in het Friesche Stamboek mede-
gedeelde afstamming dient te worden geschrapt.

In het Stam- en IVapegzboek  van Aanzienlijke Neder-
landsche Families, deel 111,  van Vorsterman van Oyen,
wordt voorzichtigheidshalve de geheele Belgische af-
stamming onbesproken gelaten en wordt alleen verwezen
naar het artikel in het Stamboek van den flrieschen  Adel.

De stamreeks begint bij Vorsterman van Oyen aldus:
bybranl  de Schepper, gehuwd met Feyckje Jochems,

hadden 6 kinderen, waaronder:
1.

2.

3.

4.

Taetscke de Schepper, geb. in 1619, overleden te
Kollum 12 Maart 16’71, gehuwd te Buitenpost 8 Maart
1664 2) met Gajes van Broersma, overl. te Eollum
6 Dec. 1678.
Abraham de Schepper, burgemeester van Leeuwarden,
gehuwd met litia Hugius. (Uit hem stamt de ge-
heele familie de Schepper en IJssel de Schepper).
Isaack de Schepper, geb. in 1640, overleden 9 Mei
1688; zijn beide huwelijken worden vermeld in dat
artikel.
Aleijdis de Schepper, gehuwd met Gerhardus Adius,
lid der Staten-Generaal.

Twee punten trekken bij deze mededeelingen  de aan-
dacht, ten eerste dat zoowel bij den eerst bekenden stam-
vader Sybrant, als bij den zoon Abraham, die het ge-
slacht voortzette,  geen enkel jaartal  wordt vermeld,
en ten tweede het groote verschil in de geboortejaren
van het 1” en het 30 kind, n.1. 1619 en 1640.

In de Proclamatie- en Ondertrouwregisters van Leeu-
warden vindt men dan ook op 17 November 1616 de
voltrekking aldaar van het huwelijk van Sybrant Jaspers,
j.m., ge b o o r ti g v a n S n e e k, met Feijckien  Jochemsdr.,
j.d., geboortig van Harlingen.

In ieder geval stond uit deze gegevens vast, dat het
. geslacht het eerst bewijsbaar te Leeuwarden voorkwam,

van waar uit de onderzoekingen derhalve moesten aan-
vangen.

Ook, als hij in- 1617 burger van Leeuwarden wordt,
heet hij : geboren van S nee k.

Uit dit huwelijk sproten minstens 8 kiuderen, de
naam der moeder wordt in de oudere Leeuwarder doop-
registers nimmer vermeld en de vader heet bij de in-
schrijvingen nooit de Schepper, doch Sybrant (ook Sybren,
Sybrents,  Sibbe) Jaspers. De kinderen waren:
1
1.

In het Groot-Consentboek van Leeuwarden, dl. 1661-
16ti4, fo. 46,  vindt  men d.d.  14 Mei 1661 een acte,
waarbij Taetske S’ybrants  de Schepper, huisvrouw van
Gayus Broersma, secretaris van Collumerland, aan Hora-
tius Jellema en diens vrouw een huis verkoopt, gelegen
te Leeuwarden in de St. Jacobstraat, genaamd de Witte
H e l m  o p  d e  S t o c k , aan de eene zijde begrensd d’oor
het huis van Sybrant Jaspers  de Schepper’s  erfgenamen,
zooals de ouders van de verkoopster dit huis indertijd
verkregen hadden van wijlen Benne Wytsma cum uxore.

2.

::
5.

6.
7.

8.

Hieruit bleek dus, dat de stamvader Sybrant tot vader
had een Jcrsper  de Schepper. De naam van Sybrant de
Schepper kwam echter noch in de doop- en trouwboeken,
noch in de transportregisters van Leeuwarden voor, doch
toen eenmaal bekend was, dat zijn vaders naam Jasper
was, werden onder den naam Sybra?bt Jaspers (dus alleen
met het patroniem en zonder familienaam) tal van acten
over hem gevonden. Uit de Qroot-Consentboeken  van
Leeuwarden noemen wij de 3 volgende, omdat daarin

T e e k e ,  ge&  4 Januari  1618 (dit is dan de latere
mevrouw Broersma),
Jancke, ged. 4 Maart 1621.
Jasper,  ged. 30 April 1623.
Alcke,  ged. 8 April 1627.
Aelke,  ged. 24 Januari 1630 (dit is dus de latere
mevrouw Adìus).
Jochum, ged. 14 November 1630.
Abraham, ged. 9 October 1636 (dit is de latere burge-
meester van Leeuwarden, die het geslacht voort-
zetten zou).
lsaack, geboren in 1640, wiens doop nog niet ge-
vonden werd.

De vorenmedegedeelde inteekenacte van Sybrant
Jaspers  (de Schepper) leerde, dat hij te Sneek geboren
was. Inderdaad werden in het nog van die stad gelukkig
bewaard gebleven zeer oude doopboek, dat van 1578
tot 1603 loopt, de 4 volgende doopacten gevonden:

1592, 19 November, syn twe kinders gedoopt, geboren
het eene van mr. Jaspar  de Schepper ende  syn qff
Aalke, genampt Mayke, etc.

2) Dit jaar 1664 is onjuist, zooals dadelijk zal blijken. 1) Dit woord had toenmaals een andere beteekenis dan tegenwoordig.
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zoowel zijn vrouw en zijn beroep,  als het huis in d e
St. Jacobstraat vermeld worden.

Deel 1633- 1637,  fo. 230, ‘7 IXei  1636. Dr. Meinardus
Nyenhuys en Xaria Joachimi Lambertì, echtelieden, ver-
koopen  aan Sybrant Jaspers en Feyck Jochems, echte-
lieden, burgers en ,siideIaeckencopers”  een huis in de
St. Jacobstraat, tegenwoordig door de koopers bewoond
gelegen naast het huis genaamd in de Witte Helm
en dat door Harmen Wlilem  Schilderer bewoond.

D e e l  164’7-1650,  fo. 20.  25 Jan.  1647.  Dr .  Heclor
Meynsma, advocaat voor het Hof van Friesland, ver-
koopt aan Sgbrant Jaspers , ,,sydelakencoper”  en Feyckien
Jochems, echtelieden, ,, winckeliers”  3) binnen Leeuwarden,
een huis met poort  en ingang en poortkamer in de
Korfmakerstraat, met bij behoorende kelders, koetsbed-
steden en geslepen vloeren.

Deel 1652-1654, f”. 267,4  April 1664. Anne Haetses,
mr. metselaar, c. s. als hypothecaire crediteurs van wijlen
Henrick Harmens, linnenwever, verkoopen aan Sybrant
Jaspers, koopman, en Feycken Jochumsdr., echtelieden,
burgers alhier, een huis met plaats en bleekveld op de
Nieuwe Bueren te Leeuwarden.

Uit  deze acten bli jkt  dus,  dat  S_ybrant  Jaspers (de
Schepper) en zijn vrouw Feyckje Jochems in 1664 nog
te Leeuwarden in leven waren ; daar hun oudste dochter
volgens de bestaande gegevens in 1619 geboren was,
moest hun huwelijk derhalve vóór laatstgenoemd jaar
hebben plaats gevonden.



141

1594, 7 July,  synt dre kivtderut  gedoopt, geboren het
een can mr. Jaspar ende Aalcke, genampt Sybrandt,  etc.

1596, 30 April, is een kind gedoopt, geboren can mr.
Jaspar  ende Aaltye  3. &., genaevnt Mayke.

1598, 26 April, m. Jasper ende Aalke hebben een kint
laten dopen genaemt Baltazar.

Alzoo  stond vast, dat de tot dusver bekende s t a m -
vader Sybrant de Schepper, die blijkens zijn huwelijksacte
te Leeuwarden dd. 17 Nov. 1616 van Sneek geboortig
was, op 7 Juli 1694 gedoopt was te laatstgenoemder
plaatse als zoon van mr. Jnsper de Schepper en
Aalke N. N. 4).

I

Een onderzoek in de nog aanwezige Sneeksche archi- 1
valia lag dus voor de hand, maar ondanks de nauw- j
keurigste nasporingen werd noch in het Rechterlijk ’
archief, noch in het Weeskamer-archief ofin het Kerkelijk
en Gemeente-archief van Sneek verder eenig spoor van
mr. Jaspnr de Schepper teruggevonden. Hoogstens kon
dus geconcludeerd worden, dat deze daar van + 1692
tot -F_ 1 6 9 8  ttidelgk  ver toe fd  zou  hebben  en  e r  in
ieder geval niet inheemsch was. En gedachtig aan de
overlevering der Belgische afstamming lag dus het
vermoeden voor de hand, dat hij er in genoemde jaren
slechts met een garnizoen b.v. als heelmeester vertoefd
had, want wel was gebleken, dat Sneek toenmaals een
garnizoen binnen zijn muren had.

Daar ook te Leeuwarden niets over Jaspar de Schepper
te vinden was, werd - gelet op de overlevering eener
herkomst uit  België - het onderzoek in Belgische
archieven begonnen, in de hoop van daaruit weder op
Jasper en zijn zoon L3ybrant terug te komen.

Aangezien men bij een afkomstig zijn van een ge-
‘ - .  sbcht,zzit  d@~‘ZüideI~e~~Në&%X?%n  Steeds  h e t  e e r s t

denkt aan een vandaar uitgeweken zijn tengevolge van
het beli jden van den Hervormden godsdienst in de
eerste jaren van den 80-jarigen  oorlog, werd als eerste
bron van onderzoek het oog gericht op de rekeningen,
berustende te Brussel in het archief van de voormalige
Rekenkamer, rekeningen welke handelen over het be-
heer der geconfisceerde  goederen van personen, die
door den Raad van Beroerten waren verbannen of ter
dood veroordeeld, dan wel wegens de religie waren
gevlucht.

Daar deze onderzoekingen echter vruchteloos waren,
zullen wij  er hier niet  veel over uitwijden. Zoowel
bronnen uit het archief van de ,Chambre  des Comptes”,
als uit dat van den ,Conseil  des  Troub les”  werden
nagezien en wel van die plaatsen,  waarvan bekend
was, dat daar eertijds families de Schepper hadden ge-
woond. Zoo was uit de Receuil de généalogies  de Goethals”
bekend, dat er te Gent een familie de Schepper in de
168 en 160 eeuw leefde, welke daar in de stadsregee-
ring zat en welke hetzelfde wapen voerde - in goud
3 zwarte leeuwen (2 en 1) - als de familie de Schepper
hier te laude, doch de naam Jusper kwam bij haar niet
voor en uit de bovenbedoelde bronnen te Brussel kwamen
alleen te voorschijn een Josse de Schepper, die sedert
lb68 met zijn vrouw verbannen was een Lofis descheppere,

4) Wij wijzen er hierbij op, dat Sybrant te Leeuwarden 2 maal
een dochter met.  den naam Aalke deed doopen, dus naar zijn eigen
moeder, een zoon Jaspar naar zijn vader en een zoon Jochum naar
zijn schoonvader.

Om nu Jasper de Schepper, geboren omsteeks 1666,
n de Zuidelijke Nederlanden terug te vinden, zou men -
lu de andere pogingen faalden - in die plaatsen aldaar,
Naar een familie de Schepper toenmaals woonde, een
mderzoek naar hem hebben moeten instellen, doch dit
:ou een ‘vrij onbegonnen werk z\jn geweest, gelet op
ìe omstandigheid,  dat in bijna elke plaats van Vlaan-
leren en van Brabant de naam de Schepper (Scheppere,
Scheppers) voorkwam. De eenige weg, welke nog open

1.eek en welke door ondergeteekende ook bij  andere
onderzoeken  wel met succes was toegepast, was een
mderzoek in de archieven der stad Antwerpen.
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lit Gent, wiens geconfiskeerde  goederen sedert  1689
ioor de Rekenkamer beheerd werden.

Men mocht dus aannemen, dat de komst hier te lande
van den eersten de Á?chepper  van het hier te bespreken
bhans Nederlandsche geslacht aan andere redenen te
wijten was, dan aan een vertrek uit de Zuidelijke Ne-
Ierlanden ten gevolge  van een vonnis wegens het on-
geoorloofd  belijden van de nieuwe leer.

Antwerpen toch was de stad in de Zuidelijke Neder-
landen die het langst in Staatsche handen bleef; tot
Parma haar in Aug. 1684 veroverde, was zij het toe-
vluchtsoord van de uit Zuidelijker streken uitgewekenen,
voordat deze hun vlucht naar de Noordelijke provincies
voortzetten. Door haar groot garnizoen, dat na de ver-
Bvering hoofdzakelijk naar Bergen-op-Zoom trok, waren
personen uit allerlei streken daar te samen gekomen.
Was het mogelijk, dat ook voor Jasper de Schepper,
die zooals wij aantoonden denkelijk als mililair  te Sneek
had vertoefd, de stad Antwerpen de uitgangspoort was
geweest om ons land binnen te komen?

Een onderzoek in het stedelijk archief te Antwerpen
wees uit, dat daar in den gezochten tijd eenige families
de Schepper leefden (0. a. afkomstig uit Brugge, Brussel
en Aalst), waarvan de belangrijkste uit Mechelen kwam,
doch aansluiting van een hunner aan Josper de Schepper,
die bij een Aalken  N.N. tusschen 1692 en 1698 vier
kinderen won, genaamd Mqke, Sybrand, Mayke en
Balthazar,  werd niet gevonden.

Juist toen ondergeteekende daarvoor het onderzoek
te Antwerpen wilde staken, viel zijn oog op gegevens
uit het Weeskamer-archief te Antwerpen, welke van veel
lateren datum waren dan het nagezochte tijdvak 1665--
1696, n.1. van omstreeks 1620, doch welke alphabetische
opgaven bevatten van bij de Weeskamer berustende boe-
delrekeningen en staten van goederen van nalaten-
schappen. Daarbij trof in het jaar  1619 de staat van goed
ten name van Melchior  de Schepper zijn oog en waar wij
reeds hadden een Jasper  (Qaspar,  &spor)  en een Bal-
thazar (diens zoon, zie boven), kreeg ondergeteekende
de overtuiging, dat deze Melchior met de voorgaande
twee te maken had, immers dan waren de 3 Koningen
Caspar, Balthazar en Xelchior  bijeen En ziet, den bundel
van 1619 (11 Januari) ten name van llielchior  de Schepper
uit het Weeskamer-archief opgevraagd hebbende, bleek
hem al dadellj’k  uit den aanhef van het eerste stuk, dat
het gezochte gevonden was.

Men oordeel0  maar zelf :
,Staat  ende verclaringe van  den  goedeja,  yronde  ra12

,erven ende  erffrenten, achtergelaten bij wijlen Jaspor
,,ende  Melchior de Schepper, gebroederg  waren, die midts



143

,,hunne afflycicheyt syn gesuccedeert, te weten  voor deen
,helft  op  Sybrant  de  Schepper  des  voors .  Jas-
,,parssone, daer  m o e d e r  a f f  i s  Aalken  Assel-
,b erch en voor dander  helft op Jaspar ende Marie de
,,Schepper,  des voors. Melchiors kinderen, welcken staet
,ende  cerklaringe c’an goedera,  midtsgaders  rekerainge
,,ende bewijs Jan van den Broecke, laeckenbereyder, als
,,moederlycke  raeve  erade  momboir metteu  rechte gelevert
,,over den ~‘oots. kitlderen  u%jleh Melchior de Schepper,
,,doende  ende overgeverade  is voor mynen Eerw. Heeren
,, CC’eesmeesteren  der sta& van Aratwerpeu  sen Marie de
,,Schepper  met Servaes de G’rave  haar man, soo voor
,,henselven  als syns rendants mede momboir, ende  aen
,,Peeter van der Cammeh, cuyper, ende Franchois Ci-eerts,
,,momOoileil mettela rechte gelevert o v e r dera  voors.
,,Sybraut  d e  S c h e p p e r  d e n  v o o r s .  Jaspars-
,,sone wijlen, van de administratie oratfanck  ende
,,vuytgaoen  bij hem rendant soo ter saecken erade  over de
,nabescreuen  goeden als orer den persoon van den voors.
:,Jaspar Melchiorssone, oudt nu ter lijdt omtrent XIIII
,jaeren  eenichsints gehadt  ende gehanteert ende  is als
volgt” . . . etc.

Daar zooals later zal blijken Jaspar,  de zoon v a n
M eichior de Schepper, in 1601 was geboren, is deze
staat in 1610 opgesteld (Sybrandt huwde in Nov. 1616
te Leeuwarden) en eerst op 11 Jan. 1619 aan Wees-
meesters ingeleverd, denkelijk omdat toen de voogdij
over den jongste der onmondigen afgeloopen was.

Uit het uitvoerige stuk blijkt, dat toen de ouders van
Jaspar  en Melchior de Schepper, gebroeders, van welk
echtpaar de namen echter in dit stuk nog niet genoemd
worden, overleden, er geen deeling van de goederen
tusschen de broeders had plaats gehad (denkelijk ten
gevolge  van de oorlogsomstandigheden)  en dat er eerst
gedeeld werd toen Jaspar en Melchior zelf reeds waren
overleden.

Voorts blijkt er uit, dat rlilelchior  omstreeks 1601, als
soldaat te B 8 r ge n - o p - Z o o m in garnizoen liggende,
was gestorven, dat zijn weduwe daar was hertrouwd en
zich niets aan haar beide kinderen Jaspar  en M a r i a
had laten gelegen liggens),  en dat deze toen bij familie-
leden te Antwerpen waren opgevoed, waar Baria  tijdens
het opmaken der boedelbeschrijving in huwelijk was
getreden met S6rvnes  de Crare en waardoor de afre-
kening aan Weesmeesters van Antwerpen werd ingediend.
De moeder van Qbrandt de Schepper Jasparszoora  was
toen ook reeds overleden, Sqbrandt had onder voogdij
gestaan van Peter ran der Cammen  0n Erançois Geerts.

Wat nu de goederen en renten betreft, welke op het
oogenblik der afrekening nog eigendom van Jaspar
en Maria en van hun neef Sgbrandt de Schepper waren,
de rendant Jan ,uan den Broecke begint met te ver-
klaren, dat hem aanvankelijk onbekend was welke
goederen en renten dezen kinderen van hun grootouders
nog competeerden, dat hij daartoe verschillende reizen
heeft moeten maken om bij verre familieleden daarnaar
te informeeren, alle welke reizen onder de ,,Uitgaven”
gespecificeerd vermeld zijn.

“.) Zie hierover een uitvoerig rekest van Servaes de Grave, den
man van Maria de Schepper, voorkomende in het Rekwestboek der
Weeskamer van Antwerpen, dl. 1614-1621, fa 205, d.d. 11 Juni 1620,
waaruit blijkt, dat die moeder Louysken de Vos heette.

144

Als resultaat van zijn bemoeiingen kon de rendant
dan ook de volgende bezittingen opgeven :
1.

2.

3.

4

0.

6.

7.

8.

een rente van ti carolus guldens -‘ijaars  op een huis
en grond gelegen binnen Th i 8 n 8 n (Tirlemont) aan
de Vischmarkt ;
vijftien sillen  beempt (1 sille is 100 roeden), een leen
wezende,  gelegen bij het klooster van Linter  buiten
T hiene n, belast met 30 gl. rente aan diverse kloos-
ters, en in huur of pacht toen bezeten door Peet e r
St eveus,  wonende te Thienen,  der kinderen oud-
o o m ;
een bunderkorenlandteWommersum  buitenThienen,
belast met 3 gl. rente aan het Bagijnhof te Thienen
en met 1 gl. rente aan jonker van Leefdael;

een rente van 5 schellingen Vlaamsch op goederen,
ge legen  t e  Base l  b i j  Rupe lm onde;
een rente van 10 schellingen Vlaamsch op een half
bunder land gelegen te (niet ingevuld) ;
een rente van 10 schellingen Vlaamsch op 400 roeden
land in de Schietakker te Ru p elmond e;
een rente van 9 schellingen Vlaamsch op een huis
en hofstede te B as e 1 (b3 Rupelmonde) ; (al deze
renten werden tot dusver ontvangen, zoo vermeldt
de rendant,  door B a r b a r a  Stevens,  o u d - t a n t e
der kinderen) ;
een leenrente van laponden  Vlaamsch,gehypotheceerd
op diverse leengoederen genaamd de Winninge binnen
de parochie en heerlijkheid van Te m s c h e (Tamise),
waarover proces gevoerd wordt tegen Joris  van
Redichoven te Gent.

De opsomming van het bovenstaande was noodig,
omdat aan de hand van deze gegevens de loop van het
verdere onderzoek verklaring. vindt.

Eenmaal deze boedelscheiding gevonden zinde, was
het niet moeilijk in het Antwerpsche Weeskamerarchief
meer over deze kinderen de Schepper te vinden. Zoo
bleek uit het Eedboek  der weeskamer dat op 8 Maart
en 10 Maart 1610 tot voogden over de kinderen van
wijlen Melch.ior  de Schepper waren benoemd Hans van
den Broecke, lakenbereider, moederlijke neef, en Vincent
Ingelrame,  behuwd-vaderlijke neef, en dat op 3 Juli
en 27 Sept. 1610 tot voogden waren benoemd over
Sybrnradt  de Schepper Jasparszoon ,daer moede- aff is
Eeltken Asselberch”, Peeter van der Cammen, behuwd-
moederlijke neef. en Franchois Geerts e), vaderlijk8 neef.

Blijkens het Consentboek der Weeskamer word  op 22
Sept .  1612 door Weesmeesters  aan deze  4 voogden
vergund om te mogen verkoopen ten voordeele der
weezen,  hetgeen dezen competeeren in land, renten en
gronden van erven, gelegen onder H i n ge n e, B o r n h 8 m,
B a s e l ,  Wintham  e n  Rupelmonde,  ,,de v o o r s .
k i n d e r e n  v e r s t o r v e n  w i j l e n  M a r i e  S t e v e n s  d e r
v o o r s .  weesen g r o o t m o e d e r . ”  Ookde toen nog in
leven zijnd8 moeder van Sybrant de Schepper consenteert
bij deze acte in de voorgenomen verkoopen.

Uit al deze acten stond dus vast, dat de ouders van
Jasjoar  en Melchior de Sch.epper  gegoed waren geweest
t e  Thienen, R u p e l m o n d e , B a s e l ,  Hingene,
T e m s c h e  e n z . en dat hun moeder M a r i a  Steuens

l

6) François Geerts  Bartolomeussone, van T hienen, werd 20 Mei
1588 poorter van Antwerpen. In 1531 was een Frans Geerts  schepen
van Thietien.
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heette, zoodat vaststond in welke richtingen verder ge-
zocht kon worden, in de eerste plaats naar den voor-
naam van hun vader.

Alvorens daartoe over te gaan,  werd het nuttig ge-
oordeeld een onderzoek in de Bergen-op-Zoomsche
archieven in te stellen, omdat de medegedeelde wees-
kameracte van 1619 geleerd had! dat M e l c h i o r  d e
Schepper daar omstreeks 1601 als  soldaat  van het
garnizoen was gestorven.

In de oudste trouw- en doopregisters van Bergen-op-
Zoom werden tosn de volgende acten gevonden, welke
de nu .bekende  gegevens verder completeerden.

,Ondertr.  te Bergen-op-Zoom 23 Jan. 1588
Jaspar de Scheppers, j. g. met Aeltken  Asselberch, leed’.

v a n  Qillis  Janss, beyde IJan  Antzcerperr.
Getrouu:t den 14 Febr. 1588.
Uit dit  huwelijk geen kinderen te B. op Z. gedoopt

(doch wel te Sneek, zie hiervoor).

Ondertr. te Bergefl-op-Zoom  1 Febr 1597
Melchior de Schepper, j. g. van Antwerpen, ruyter ojidet

den ritmeester Marcelis  Box, en Lowyse Rouffaerts, j. d.
van Antwerpen,.

Getrouwt  den 5 &lart!~  15.97.
Uit dit  huwelijk werden 2 kinderen te B. op Z.

gedoopt: 1. Mayken, op 28 Juni 1698 en 2. Balthazar,
op 7 Maart 1600.

Opmerking verdient, dat onder de te Sneek van zijn
broeder Jaspar  gedoopte kinderen er eveneens waren
die de voornamen &nyken  en Balthaear  ontvingen.

Ten slotte  ondertrouwden op 8 Maart 1602 te B. op Z.
Hans Schoenmaker, j.g. van Pelt, ruyter onder den

heer rithmr. _Marcelis  Bax, met Loxysken de Vos, varl--.-.---  .._. ___
Antwerpen, we& varï MeXhlorXë-  Ehepper.

Hiermede waren eenige  belangrijke acten dus voor
den dag gekomen; overigens  leverde het archief’van B.
op Z. geen andere acte meer op, dan eene verklaring
op 2 Jan. 1601  7) afgelegd door 4 ruiters van de com-
pagnieën van de beide ri tmeesters Bacx, waaronder
Melchior de Schepper, zoodat deze laatste tusschen Jan.
1601 en Maart 1602 daar is overleden.

Voor geval men het nu nog vreemd mocht vinden,
dat Jaspar  de Schepper, die in 1688 te B. op Z. huwde,
van 1692-1698 te Sneek voorkomt, moge dienen, dat
uit de bundels Procuraties en Certificaties dier stad
blijkt, dat in dien tijd een vendel Friesche voetknechten,
o.a. onder kapitein Willem Meldron, te B. op Z. in
garnizoen lag, zoodat het aannemelijk is, dat Jaspar
met een dergelijk vendel in Friesland is gekomen.

Gewapend met de te Antwerpen gevonden gegevens,
dat Jaspur en M e l c h i o r de Schepper. van hun ouders
goederen en renten hadden geërfd, gelegen en geheven
in de hiervoor genoemde plaatsen, 0n dat hun moeder
Mayken (Maria) Steoejls  heette, kon nu in België het
onderzoek voortgezet worden. Opmerking verdient, dat
di0 goederen in 3 verschillende provincies lagen, zoo-
dat in 3 verschillende rijksarchieven onderzoek gedaan
moest worden. Thienen iigt n.1. in Brabant, het archief
ervan berust te Brussel ; Rupelmonde, Basel en Temsche

7.) Procuraties en Certificaties van Bergen-op-Zoom, UI. nr. 403,
1600-1603 (Rijksarahief  te ‘s-IIertogenbosch).
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liggen in Oost-Vlaanderen en ressorteeren dus onder
h e t  RijksaPchief  t e  G e n t ,  t e r w i j l  Hingene,  Bornhem
en Wintham in de provincie Antwerpen gelegen zijn
en onder het Rijksarchief te Antwerpen vallen.

Het onderzoek in de oude registers van T hi e n en
(Greffe échevinal de Tirlemont) leverde echter niets
oPY nagenoeg alle bescheiden begonnen te laat voor
het beoogde doel en de enkele oudere acten bevatten
niets over de Schepper.

Meer resultaat had een onderzoek in het Rijksarchief
te Antwerpen, toen bleek, dat het geheel0  oud-archief
v a n  Hingene daar berust. In de registers, getiteld
Rôle ordinaire,  vonden wij in deel 1679-1592  op 7
Maart 1689 een acte, waarbij Guillatlme  van Homme
namens de achtergelaten kinderen van Naria  Stevelis,
die huisvrouw was van Balthasar de Scheppere,  in rechte
aanspreek t  Gilles Verlysen over 9 gl., zijnde  de helft
van  de  pach t  van de visscherij.  Hieruit volgde dus,
dat - hetgeen reeds te vermoeden was - de vader
v a n  Jaspnr en Melrhior,  B a l t h a s a r  d e  S c h e p p e r
heette.

Behalve in de Rules  ordinaires,  waarin deze laatste
(het laatst op 16 Sept. 1087) herhaaldelik in diverse
aanspraken  voorkomt  en  dan  ook  vee la l  hee t :  d e
Schippere, komt hij als Balthasar Schippere, de Schippere,
de Sceppere, in de Registers vajl IVettelycheden  v a n
Hingene  voortdurend voor van 13 Apr. 1569 tot 29
Apr. 1661 als kooper  van perceelen land, onder dat
gericht gelegen.

Te Gent werden op het Rijksarchief aldaar daarna
de  a rch ieven  van  Base l ,  Temsche  en  Rupe lmonde
door ondergeteekende  doorgewerkt.

In het schepenregister van Basel, no. 114, loopende
van 1579-16267  werden daarbij op de folios 114--118
twee zeer groote in lö86 ingeschreven acten gevond&,
welke te belangrijk zijn om ze onbesproken te laten.

De eerste acte houdt in, dat de meier, de ‘s graven-
mannen en schepenen van Basel, benevens baljuw en
leenmannen van Wissekercke, en de schout en schepenen
van Baarselbroek, bekend maken, dat ten verzoeke van
jr. Set,vnes van Steelalat,  heer van Wissekercke, wegens
schuld verkocht zouden worden diverse goederen van
Balthazar de Sch.epper,  n.1. 24 gemeten ‘s Gravenleen
in Baarselbroek, 6 gemeten leen aldaar onder het res-
sort van den leenhove  van Wissekercke en 4 gemeten
erven in ‘t Leeg Pnnnenbrouck aldaar, dat de eerste
i n t i m a t i e  d a a r t o e  a a n  d e n  d e b i t e u r  Balthosar d e
Schepper gedaan was op 29 Juoi lb83 te zijner domi-
c i l i e  b innen  Rupe lmonde ,  da t  na  de  tweede  inti-
matie in oppositie waren gekomen H u g o  Longin  en
G u i l l i a m  l*an  Hnmme als mombers vau Balthasar’s
weezen,  geprocreëerd bij Jouovrou illtrria Stevens, ve r -
klarende, dat de helft van de in beslag genomen par-
tijen goederen den weezen  toebehoorde ,als concquest
met huerlieder moeder”, zoodat als de executie voort-
gang heeft ,  slechts de andere helft  verkocht mocht
worden, waarna na allerlei in de acte vermelde, door
beide partijen genomen maatregelen, bepaald werd, dat
de eene  helft der goederen bij executie gekocht zou
w o r d e n  d o o r  Serrlaes ran Steelnnt  en de andere heltt
door hem verkregen zou worden bij  vrijwilligen koop
van de genoemde voogden en zulks omdat de opbrengst
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alleen van één helft dier goederen onvoldoende was
om de schuld en de kosten verbonden aan deze executie
te voldoen.

De tweede acte is van 5 Juli 1686 en is een copie
van een voor burgemeester en schepenen van Ru pel-
m on d e gepasseerde acte, waa,rbij  Ciuilliana  va,n liamme,
als voogd van de kinderen van Balthazard (de) Scheppers,
geprocreëerd  bij joncvr. Maria Stevens, aan Servaes van
Steelandt, ridder, heer van Wissekercke, en diens huis-
vrouw Maria Longin,  die andere helft vrij willig opdraagt.
De voogd legt daarbij over zeker ,main le&” d.d. 27 Juni
1 5 8 6 ,  onderteekend  door den commies Aurogge,  in-
houdende, dat die weexen  voór  de reconciliatie van
de stad Dendermonde aldaar verbleven hadden, benevens
een consent van den oudsten zoon Jonas de Schepper,
oud ongeveer 23 jaar, gepasseerd voor notaris C. van
der Beemde te Antwerpen op 27 Juni 1686, waarin
deze in den verkoop van die helft toestemt.

Het was thans zaak meer over BalthazardeSchepper
te vinden, van wien dus nu vast stond, dat hij te Rupel-
monde woonde en reeds sedert 1659 gegoed was o. a.
onder het tegenover Rupelmonde aan de andere zijde
van de Schelde gelegen gericht van Hingene.

In het te Gent gedeponeerde Familie-archief Moerman
van Haerlebeke berusten de leenregisters van ‘s-Graven-
leenen van het land van Waes. In register nr 1, leen-
boek genaamd de Loopere,  vindt men de leenen  onder
Basel en op f”. 64 leest men :

een leen van den Qraaf  van Vlaanderen in Baerzele-
brouck, groot 8 bunderen. :

oerhevea  bij  Jean de ~~OhTKWe?M~J  en Aymet  run Es-
sche, causa tcIco?‘e  Anna de Montmorenc:y  ;

tlaernaer Biczlthasar  de Scheppere bij coope;
daernaer  mr. Sera,nes  van Steelandt, de helft bij coope

bij decreta  ende  d’trnder helft oan de voochden van de
weesen van dera voorn. Balthasar de Schepper; denom-
brement  overgele!yt  den 20 Dec. 1603;

daernaer 1607 vrouwe Margareta van Steelarat  filia
mr. S’ervaes;  etc.  etc.

Ook de aankoop van dit leen door Balthasar werd gevon-
den ; blijkens schepenregister no. 137  van Basel, f0 46”““,
compareeren op 20 Juni 1567 de E. Seigneur Baltharard
de iS’cheppere,  ten eenre,  en Ameyt zran Hessche, als m a n
van joncvr. A n n a  v a n  Montmorenc~  f” Pieters, t e r
andere zijde, en verkoopt de tweede comparant aan
den  voornoemden Bnlfhatard  een ‘s Gravenleen, zijn
huisvrouw toebehoorende,  groot 24 gemeten, gelegen
,,iu eeu streke  in Baselbrouck”,  voor 264 ponden grooten
Vlaams&  en 4 ponden voor den Godspenninck, belast
met meerdere servituten conform het denombrement
(dat niet is ingeschreven).

Bli jkens register  no. 138  van  Base l  fo. 69’“” had
Balthaztird  de Schepper reeds in April 1678 moeite met
de betaling van renten, waarvoor dit leen verbonden
was ,  n.1. met  Antonis  de Coerle,  wien een rente van
3 0  gl. ‘s jaars daaruit  competeerde.  Die financieele
moeilijkheden - welke ten slotte  leidden tot de executie
van een groot deel vau Ba,lthasar’s  bezittingen - sproten
voort uit den oorlogstoestand. De eerste 15 jaar v a n
den BO-jarigen oorlog waren fnuikend voor iemand, die
t’e Rupelmonde woonde en daar aan beide oevers van
de Schelde rijk gegoed was geweest,

Er bestaan van Rupelmonde nog een paar z.g. Ter-
riers, zijnde Cohieren can de 10” penning der poort en
stede van Rupelmonde; uit dat over 1681 (no. 2866 van
het archief’ van Rupelmonde te Gent) blijkt, dat Bal-
thasar de Scheppere toen in die stad 2 huizen in eigen-
dom bezat, n.1. één aan de Platte Putte met 2 gemeten
lands en één in de Berckenstraat groot 226 roeden. In
het Cohier over 1686 (no. 2867) lezen wij onder het
artikel : ,,huljsen  in proprietijt beseten  bzj diversche pro-
prietarissen en nu gheraseert en geruineert wesende
door desen  troubelen en oorloghe, vermits dat de voors.
stede deurgaende belast is gheweest met een legere ent
volck ‘van  oorloghe van Z. M. ende tselfsteghebracht tot
ruine!’ etc. De beide hiervoor vermelde huizen van
Balthasar heeten  in dit Cohier dan ook ,afgebroke en
vaghe”, is het wonder, dat - waar ook het land niets
opbracht - iemand in die streken financieel te gronde
ging en dat Balthnsar, die zooals wij straks zullen zien
zijn loopbaan als Baljuw van Rupelmonde was begon-
nen en overal in die streken goederen bezat, op het
laatst van zijn leven een geruineerd  man was, wiens
zonen als soldaten in dienst moesten treden?

Toch  moet  hij een man van inv loed  zijn gewees t ;
nog tijdens zijn débacle compareert  voor Schepenen
v a n  D e n d e r m o n d e  s) op 31 Oct .  1584 in persoon
niemand minder  dan  joncheer  Charles d’dutermont,
heere van Raim-Bowourt en stelt deze zich borg voor
Balthasar de S’cheppere  voor een som van 600 carolua_ _
gulden.

In een t i jd toen er te Mechelen veel huizen leeg
stonden. nl. omstreeks 1666, en veel vreemdelingen
die ledige perceelen opkochten, vinden wij ook in‘-de
Áj’chepenbrierera  run Giechelen,  G. no. 191, dl. 1566-1067
op fo. 141 een acte van 4 Dec. 1666, waarin .&targuiete
van Eerdenborch, weduwe van Qhijsbrecht  Qjdt, en haar
zoon Jan Vrjt verkoopen aan Ba’lthazar  de Scheppere, t o l-
1 e n aar, en jouffr. Maria S’tevens,  diens huisvrouw, een
huis over de Groote Brugge in de Steenstraat aldaar
voor 144 gl.

Dat hij toen inderdaad t o 11 en a ar en wel van Den-
der m on d e was, bleek uit eene  ten Stads-archieve
van Gent , in deel 1662-1663 der Staten van Goed,
f”. 77”“” gevonden acte van 11 Sept. 1662, blijkens welke
Sr. Qhijselbrecht Cock zich borg stelt bij den Ontvanger
van Oost-Vlaanderen voor Balthazar de Sceppere voor
diens handelingen en administratie als t o 11 en a ar v a n
d e n  t o l  t e  D e n d e r m o n d e ,  w a a r t o e  hij b i j  a c t e
d.d. 28 Aug. t.v. door den Thesaurier-generaal en com-
miezen van de financiën des Konings  was benoemd.

Voordat  hij met de ontvangst en administratie van
dezen tol was belast, was hij van 1666 tot 1668 baljuw
van Ru p elmo n de geweest. In het archief van de
voormalige Rekenkamer te Brussel berusten onder de
.Comptes  des officiers de @stice-&omté  de Flandres”
nog lö rekeningen der baljuws van genoemde stad (zie
no. 14344 van dit archief) en eene  daarvan, loopende
van 16 Maart 1666 tot 14 Maart 1669, is die v a n
Balthazar de Sceppere.

Op de eerste pagina van zijn rekening staat, dat de
voorwaarden van zijn functie zijn neergelegd in zijn
-_~

8) Wettelijke kennissen wra Dendermonde, in 1914 met het Stadhuis
en het geheele archief aldaar helaas verbrand.
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commissie-brief, hem gegeven door Zijne Majesteit, waar-
van het origineel aan hem is ter hand gesteld en de
copie geregistreerd is in het Rkgistre  des Commissions,
berustende  in  de  Rekenkamer  te  L i l l e ,  in  he t  dee l
aanvangende met 1 Jan. 1649 op fo. 218”““.

En inderdaad wees een onderzoek in het Staats-
archief te Lille uit, dat dit Commissieboek daar nog
berustte (Archives du Nord, E, 48, fo. 218”““) en dat
op genoemd folio d.d. 9 April 3558 deze commissie
was ingeschreven, aanvangende aldus :

Philippe, etc. tous ceuls qui ces p&se)ltes 1%erro)lt,  salut.
D e  l a  p a r t  d e  n o s t r e  b i e n  aimé Baltazar
Sc ep p ere neus  a eslé remonstré comme n&re nmi e t
f e a k  conseillier  et racerew-gBnErn1  d’ Oosiflctndres  Jehall
de Hertoqhe lug ajlt bnillé  a lo?ycrlle  ierme par cri d’église
et renchzere  comme wu plus offrctnt  et deltaier renché-
risseur  ela  la forse et mcrnike accoustumé l’office ce d u
baillage de Iaostre  ville et port de RupeImonde,
ensemble toutes les amendes  civiles, exploits et emclumens y
appartenans  d’anchienneté  et que de droit  appertenir  y
doivent et ce pour le temps et ternae de trois ans
etlssuyvant  l’ung 1’ autre,  commenchwas  acoir  tours  doiz
le XVQ jour de mars XVc cincquante cisacq  p11ss6”  . . . etc.

Over zijn afkomst of toenmalige woonplaats leert
deze commissie-brief niets en ware het niet, dat in het
oudste Régistre des rentes der stad Ru pel m o n d e
(no. 2881 van het archief dier stad te Gent berustende)
een inschrijving voorkomt, waarin hij met zijn vaders-
naam genoemd wordt, dan zou deze ook onbekend
gebleven zijn. Bedoeld register, waarin van 1650 tot
1610 zijn ingeschreven alle renten, gaande uit huizen,
hofsteden en erven in die stad, bevat op fo. 17’“” de
volgende ?~nteekeQ~  onder_~~s2P_stede?~~$  Rupelmqn@:
Balthàsak  de Scëppere f i 1 i u s G h e-ërzé r 2, b‘zj  cöbpe  . . .
8 de&rs.

Wij maken daaruit  op, dat hij bij zijn komst als
baljuw te Rupelmonde, dus in 1666, niet daar inheemsch
was, doch er een huis kocht,  dat uit  dat huis een
rente van 8 deniers  jaarlijks  ging en dat zulks in het
rente&gister  werd ingeschreven. Voor de eerste keer,
dat zijn naam daar werd geboekt, werd zijns vaders
naam erbij vermeld, nimmer werd hij in andere acten
van Rupelmonde en omgeving verder filius Gheeraert
genoemd.

Nog eenmaal werd een acte gevonden, waarin Bal-
thazar  de Schepper met zijn vaders voornaam vermeld
wordt .  Bli jkens deel  1581-1582 van de Staten van
Goed der stad Gent, fo. 207, bekent op 22 Maart 1682
Balthazar de Sceppere filius Oheeraert  getransporteert
te hebben aan den administrateur van de goederen
van wijlen François en van wijlen Charles uat1  Redichouen
een rentebrief van 12 ponden grooten  Vlaamsch, rest
van een rente van 19 dergelijke ponden, ten laste van
Jan van Lare  en Jw Ihijsman en oorspronkelijk af-
komstig van Bernart p’ala den Broeck en Barbara  Yiijts,
echtelieden, en door hem, Balthazar, op 6 Mei 1671
van genoemde Barbara en haar 2 zonen gekocht g).

9) Dat dit dezelfde Balthazar  is als degene, die in 1566 met zijn
vrouw het huis over de Groote Brugge in de Steenstraat te Mechelen
kocht en dat hij bij overname van bovenbedoelden rentebrief de
koopsom denkelijk niet voldeed, blijkt uit een Mechelenaohe acte
van 2 Apr. 1576 (reg. G, no. 200, f”. 82), waarin sprake is van een
schuld van Balthnzar Scepters  groot 600 gl. aan Jacob en Jan van
den Broecke  alias Vijts, zonen van wijlen  Barbara Vijdts te Mechelen,
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Toen Balthazur in 1555 door Koning Philips 11 tot
baljuw van Rupelmonde werd benoemd, moet hij een
zekeren leeftijd hebben gehad, piepjong was hij toen
uiteraard niet  en waar hij  v&r  1562 - zooals wij
hiervoor konden aannemen met het oog op het geboorte-
jaar van zijn oudsten zoon - met Maria Stevens huwde,
is zijn geboortejaar wel op omstreeks 1525 te stel-
len. Dit in het oog houdende is hij denkelijk dezelfde
- althans een andere Balthazar werd bij onze ver-
schillende onderzoekingen nergens gevonden - als de
Balthazar de Snepper,  die Trinitatis 1549 in de 0. 1,.
Vrouwekerk te A n t w er p e n huwde met L!Jslcen  Smits.
I)e Antwerpensche trouwacten van dien tijd vermelden
alleen de namen zonder verdere gegevens en de doop-
boeken vangen eerst 11 jaar later aan, toen Balthazal
reeds lang te Rupelmonde woonde; in ieder geval is
de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit zijn eerste
vrouw was  en  Unria  Steveias  uit Thienen  zijn t w e e d e
vrouw.

V a n  w a a r  n u  Balthazrtr  en zijn vader Berard d e
Schepper herkomstig waren en tot welke der vele fami-
lies de Schepper zij  behoorden, bleek ondanks veelvuldige

~ onderzoekingen in verschillende archieven nog niet.
Wel staat vast ,  dat zij  niet  uit  Antwerpen, Gent of
Mechelen kwamen ; geen spoor is  daar van hun af-
komst of van Gerard, den vader, te ontdekken.

Wel komen er te Gent verschillende families d e
Schepper voor en werden er in dien tijd daar vier ver-
schillende fferard’s  gevonden, docht vast is komen te
staan, dat deze geen zoon Baltllazar  hadden. Wel voerde
de Gentsche schepenfamilie van dien naam ook de 8
leeuwen, die de Nederlandsche familie voert, maar het
is nog zeer de vraag of deze laatste wel haar juiste

,wapan  .vqer$.  .en d.it Qiet later heeft  aangenomen - na
ingewonnen inlichtingen in België b.v. - toen zij hier
te lande  al spoedig weder tot de burgemeesterswaardig-
heid opgeklommen, een zegel wenschten te bezitten.

Men moet niet vergeten, dat zoowel de ouders van
Jaspar  de Schepper, als die van ksybrctnt  de Schepper,
stierven, toen de kinderen nog jong waren, dat Jaspar
en Sybrant  via Rupelmonde over Antwerpen en Bergen-

, op-zoom  in  Fr ies land  te rech t  kwamen,  zooda t  he t
1 familie-verband spoedig geheel verloren ging en het de

vraag is of de kennis van het juiste familie-wapen bij
hun afstammelingen behouden bleef.

Hoe het ook zij de stamreeks vangt thans als volgt aan :

1. Gerard de Schepper,  geb .  oms t r eeks  1495 ,
onbekend bleef waar hij woonde, vast staat dat
hij vader was van:

11. Balihazar  de Schepper, geb. omstreeks 1626,
baljuw van Rupelmonde 1655-1058;  tollenaar
te Dendermonde o. a. 1562, 1566; sinds 1569 ge-
goed te Hingene  en te Rupelmonde; beleend met
een ‘s Gravenleen van het land van Waes bij koop
in 1567; bezit  een huis  te  Mechelen 1666 en
landen onder Basel, Baselerbroek en Temsche,
verliest tengevolge van de oorlogen sedert 1683
het grootste deel zijner bezittingen, + (denkelijk
te Rupelmonde) in 1586, tr. (10 Antwerpen, 0. L.
Vr.  Kerk 16 Juni 1549 Lyske,/  Smits, tr. 20)  om-
streeks 1560 Narirr  S&evenx, uit Thienen,  t (den-
kelijk te Rupelmonde) in 1583.
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Uit dit huwelijk 3 kinderen (voogden over de
2 onmondigen waren in 1683 H u g o  LolJgin  en
Guilliam  L’nn Hamme) :
1. Jonas de Schepper, geb. iu 1563, vertoeft in 1686

te Antwerpen, komt niet meer voor bij de schei-
ding der grootouderljke  goederen in 1614.

2. Ja,spa).,  volgt ITL.
3. Nelchior, volgt 111 bis.

Jaspar  de Schepper,  geb .  oms t r eeks  1664 ,
verbleef vóór 1586 te Dendermonde, daarna als
militair of heelmeester te Bergen-op-Zoom, kwam
denkelijk met een Friesch vendel van daar te Sneek
en daarna weer naar Brabant, i_ vóór 1610, tr.
Bergen-op-Zoom 14 Febr. 1688 Aalken  Asselberch
JaIlsdr., geb. Antwerpen, + na 1612, wede van
Qillis Junsz~~.

Uit dit huwelijk 4 kinderen (voogden over den
eenig overlevenden zoon waren in 1610 Peter van
d e r  Cammen  en François  Beerts):
1. Mayi~e?z  de Schepper, ged. Sneek 19 Nov 1692,

+ voor 1596.
2.Sybrant  de  Schepper ,  ged .  Sneek  7  Ju l i

1594, vertrekt na overl\jden  zijner ouders van
Bergen-op-Zoom naar Friesland,  burger van
Leeuwarden sedert 161’7, zijdelakenkoopman
aldaar, i- na ltij4, tr. Leeuwarden 1’7 Nov. 1616
Feyokien Jochems, geb. Harlingen, + na 1664.

Uit hem stamt de Nederl. familie de bchepper-
Yssel de bchepper.

3.1CIoylce  de Schepper, ged. Sneek 30 Apr. 1696,
t voor 1610.

4.Balth,azar  de Scheppe?,,  ged.Seek 26 Apr.
1098, + voor 1610.

ILIbis.  Melchior de Schepper, geb. omstreeks 1668,
verbleef eerst te Dendermonde vóór 1686, zat in
1595 op het fort Dambrugge buiten Antwerpen
gevangon, was daarna ruiter  onder r i tmeester
Marcelis  Bacx te  Bergen-op-Zoom;  t aldaar in
1601, tr. Bergen-op-Zoom 5 Maart 1697 Louise
Ruffaerts de Vos, geb. Antwerpen,  t na 1619 ;
zij hertrouwt Bergen-op-Zoom 19 Mei 1606 Hans
,!schoelwnaker,  ruiter als voren.

Uit het eerste huwelijk (voogden over de 2 over-
levende kinderen waren in 1610 Vincent Ingelrame
en Jan call  delz  Broecke):
1. Maqckelt  de Schepper,, ged. Bergen-op-Zoom 28

Ju& 1098, tr. Antwerpen 1619 Serucres  de Qrace.
‘L.Baltha2(1r  d e  S c h e p p e r ,  g e d .  Bergen-op-

Zoom 7 Maart 1600, mi_ voor 1610.
3. <Jaspar de Schepper,  geb. in 1601, is in í619

te Antwerpen.

Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jordens,

door Mr. H. KRONENBERG en Jhr. H. H. RöELr,.

(Vervolg  van  XLVII,  128.)

VI bis. Rudolph Jordens 1. li. P., ged. Deventer 17 Dec.
1671, t Utrecht 17 Oct. 1748, begr. Deventer Le-
buinuskerk  24 Oct. 1748, ingeschreven Dev. Ath.
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31 Jan. 1688, Harderwijk 10 Nov. 1693, gemeensman
voor de Bisschopstr. 1692-  1694, burgemeester 1696
-1748,  cameraar,  rentmr.  van het  kapit tel  van
St. Lebuinus, lid admiraliteit Noorderkwartier, ge-
deput. ten landdage van Overijssel en ter Qenera-
liteit ,  l id Raad van State, huwt le C o l m s c h a t e
28 Jan. 1694 (ondertr. Deventer 13 Juni 1694)
Aina  Roelinck, ged. Zwolle 30 Dec. 1670, begr.
Deven te r  Lebu inuskerk  20 Sept. 1703, dr. van
kapitein Qijsbert  Roelinck en van M a r i a  Roijer;
hij huwt 28 Windesheim  16 April 1705 (ondertr.
Deventer en Zwolle 21 Mrt., attest. op Winshem
13 Apr.) Maria Roelinck, ged. Zwolle 2 Mrt 1682,
begr. Deventer Lebuinuskerk 30 Aug. 1767, dr.
van den Zwolschen burgemeester  H a r m e n  Joan
Roelinck en van Anna Mechteld Palck.

De portretten van Rudolph Jordens en van Maria
Roelinck hebhen berust onder Jhr. Sandberg  van Essen-
burg, op het kasteel Essenburg.
Test. van Rudolph Jordens en van Maria Roelinck,
d.d. 28 Dec. 1733, geopend 12 Oct. 1757. Zie boek ge-
opende test. 1, pag. 308.  Dev. Archief.
Rudolph Jordens beleend met Bannink, onder Colm-
schate, 19 Sept. 1716.
Uit zijn huwelijken:

10. een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 7 Nov. 1694.

2”. Joan Jordens 1. U. D.. ged. Deventer 12 Febr.
1696, begr. aldaar Leblinuskerk  21 Sept. 1724,
ingeschr. Dev. Athen.  15 Sept. 1712, eerste klerk
der provincie Overijssel sinds 18 Apr. 1716?
huwt Deventer Fransche Kerk 19 Dec. 1723
(ondertr. 4 Dec.) zijn volle nicht Johanna Beer-
truid Jordens,; ged.>L Deventer  16 Juni  1691,
begr. aldaG’ Lebùinuskerk 8 Mrt. 1747, dr. van
Henri&  Jordens en van Elisabeth Mechteld Roe-
linck.

30.

40.

5”.

60.
70.

Test. van Johanna Qeertr. Jordens, d.d. 13 Febr. 1747,
geopend 12 Mei 1747. Zie Dev. Memorieboeken 1742
-1756. Dev. Arch.
Uit dit huwelijk een doodgeboren kind, begraven
Deventer Lebuinuskerk 17 Sept. 1724.
een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 14 Oct. 1697.
een ongedoopt kind, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 7 Dec. 1628.
Gijsbert Timan Jordens, ged. Deventer 30 Aug.
1703, begr. aldaar Lebuinuskerk 23 Oct. 1730,
ingeschr.  Dev. Athen.  29 Jan. 1720, Utrecht
1723, gemeensman voor de Overstr. 1722-1730,
ontvanger der verpondinge van het Oostkwartier
van Vlaanderen.
Zijn test. d.d. 6 Oct. 1730, geopend 19 Dec. 1730.
Zie Memorieboeken 1729-1733. Dev. Arch.
Herman  Joan, volgt VII, tweeling met
Hendrik Rudolf ,Jordens  I. U. D., ged. Deventer
2 8  Dec,  1706,  + a ldaa r  aan p o k k e n  2 6  A p r .
1730 en 1 Mei in de Lebuinuskerk begr., inge-
schr. Dev. Athenaeum 10 Febr. 1723, Utrecht
1727, gemeensman voor de Norenbergstr. 1729
-1730, huwt Deventer 26 Aug. 1728 (ondertr.
7 Aug.) Bernardina Henrika  ter Borch, g e d .
Deventer 6 Aug. 1711, t aldaar 16 Apr. 1773
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en 21 April in de Lebuinuskerk begraven, dr.
van den gemeensman en rentmeester B e r n a r d
Heidentrijk ter Borch cm van Henrica van
Suchtelen.
Test. van Bern. Henr. ter Borch, Wed. Mr. H. R.
Jordens, d.d. 29 Mei 1770, geopend 16 April 1773. In
dezen boedel veel onroerende goederen, o. a. het buiteo-
goed de Matance, onder Terwolde. Zie boek geopende
test. 11 454. Dev. Archief.
Zie ook Dev. renuntiatieboeken, 7 Oct. 1774.
Uit dit huwelijk:

a. Hendrik ter Borch Jordens, ged. Deventer 6 Oct.
1729, begr. aldaar Lebuinuskerk 2 Mrt 1770,
ingeschr. Dev. Athenaeum 9 Sept. 1746, gemeens-
man voor de Waterstr. 1747-1767, burgemees-
ter 1767- 1770, gecommitteerde ten landdage
van Overijssel.
Zijn test. d.d. 29 Dec. 1759, geopend 10 April 1’770.
Zie boek geopende test. 11, pag. 357. Dev. Arch.

80. Derk Adriuan  Jordons, ged. Deventer 6 Apr.
17 10, begr. aldaar Lebuinuskerk 11 Juni 1723.

90. Awa &&hleld Sina Jordens, ged. Deventer 27
Nov .  1712 ,  t aldaar  5 Jan.  1780 en 10 Jan.

in de Lebuinuskerk begr. ,  huwt 10 Deven te r
11 Oct. 1733 (ondertr. 26 Sept.) Iorger  Willem
Brun I. ll. D., ged. Deventer 24 Oct. 1702, begr.
aldaar Lebuinuskerk 12 Jan.  1737,  gemeena-
man voor de Overstr. 1726-1737,  on tvanger
van het haardstedegeld en van de lOOO*t@  pen-
ning, zoon van kapt Joachim Brun en van Aleida
Steenbergen; zij huwt 2” Deventer 7 Oct. 1742
(ondertr. 22 Sept ) Hendrik Hagedoorn I. U. D.,
ged. Deventer 7 Febr. 1712, begr. aldaar Le-
buinuskerk 6 Oct. 1773, van 1734_1744gemeens-
man voor de Norënbergstr.,~  bu rgemr .  1746 -
1773, gecommitteerde ten landdage, wedr. van
Pieternella Henrieita Slocker  en zoon van den
gemeensman  Hendrik Hagedoorn I. U. D. en van
Elisabeth Borgerink.
Test. van A. X S. Joraens, wed. Henr. Hagedoorn,
d d. 25 Jan. 1779, geopend 8 Juni 1780,  boek geopende
test. 111 180. Dev. Archief.

VI I .  Berman .7oan  Jordens  I, V. D., ged .  Deven te r
28 Dec. 1706, begr. aldaar Lebuinuskerk 22 Juli
1766, ingeschr. Dev.
der provincie

Ath. 10 Febr. 1723, clerk
Overijssel 1724-1746, gemeensman

te Deventer voor de Norenbergstr. 1746-1766,
burgemeester 1767-1766, gecomm. ten landdage,
provisor van St. Jurrien. huwt Kampen 6 Sept.
1731 (ondertr. Deventer 18 Aug., Kampen 17 Aug.,
naar Kampen geattest. 2 Sept.) Rudolphina (Ro-
dofijna)  Johanna Daendels, ged. Kampen 23 Juni
1700, begr. Deventer Lebuinuskerk 16 Febr. 1768,
dr. van den Kamper burgemeester Gerrit  David
Daendels en van Aleida _2aria Lemker.

Hermarl  Joan Jordens is 20 Nov. 1749 beleend met
Strijtveen en de le en 2O Kattenvoorde onder Wijhe,
evenals wijlen zijn vader op 16 Nov. 1730.
Herman  Johan Jordens en Rudolphina Johanna Daendels
verkoopen 21 Febr. 1759 een hof onder de Linden te
Deventer, zooals hij dien van zijn ouders heeft aangeerfd.
Dev. renuntiatieboeken.
Zie ook cahier  6Oe penning, Colmschate 3 Mrt 1740,
17 April 1770, 5 Juni 1773 en 14 Febr. 1774.

154

Uit dit huwelijk:
10.  Mr. Rudolf Jordens, ged. Deventer 13 Nov. 1732,

i_ op den huize Bannink onder Colmschate 5 Oct.
1797 en 9 Oct. in de Lebuinuskerk te Deventer
begr., ingeschr. Dev. Atth. 29 Jan. 1749, Leiden
17 Sept. 1753, gemeensman voor de Bergstr.
1764-20 Sept. 1787, toen ontslagen, landrent-
meester van Twenthe, provisor van het Meijers-
hof en Swartjeshuis, huwt Deventer Fransche
kerk 18 Juli  1762 (ondertr .  3 Jul i)  Illechteld
Theodora ten Brink, ged. Deventer 26 Sept. 1742,
-/- Diepenveen 11 Nov. 1816, dr. van den griffier
en rentmeester Silvester  Aemelius ten Brivk 1. U.D.
en van Anna Mechteld Roelinck.
Zie cahier  508 penning, Colmschate 8 Mei 1771, 24 Mrt
1802 en 1 Mei 1802. Rzdolf  Jordens beleend met Bannink
9 Mei 1766.

Uit zijn huwelijk:
a. Anna Mechteld Jordens, ged. Deventer 24 Mrt.

1763, begr. Lebuinuskerk 23 Mei 1764.
b. Rudolphiha  Johanna Jordens,  ged. Deventer

10 Febr. l’(64. beer. Lebuinuskerk 20 Sept. 1779.
C. Anna Mechteld  -J&dens, ged. Deventer-26 Jan.

1766, t op den huize Leuvenurn  17 Juni 1820,
huwt Deventer 16 Dec. 1783 (ondertr. 27 Nov.)
Mr. Antoni  Pieter van Westervelt tot Leuvenum,
ged. Harderwijk 16 Aug. 1760, j- op Leuvenum
27 Apr. 1823, rentmeester van de Geldersche
Hoogeschool,  lid van het depart.  bes tuur  van
de Monden v. d. IJssel, zoon van Willem Jan
van Westerf:elt,  heer van Salentijn en Leuvenum,
en van Aleida Johanna van Westervelt.

d.

e.

20.
30.

ongedoopt kind, begr. 1 Febr. 17ti6 Lebuinus-
k e r k .
Rudolphina Johanna Jordens, ged. Deventer
26 Juni 1783, begr. aldaar Lebuinuskerk 18 Juli
1784.
Oerhard David, volgt VIII.
Aleida Maria Jordens, ged. Deventer 17 Apr.
1735,  t Deventer 28 Apr. 1806 en 2 Mei in
de Lebuinuskerk begraven, huwt Deventer 1
Aug. 1766 (ondertr. 17 Juli) H e n d r i k  II illem
Jordens 1. 77. D., ged. Deventer 3 Aug. 1727,
begr. aldaar Lebuinuskerk 9 Mrt 1790, gemeens-
man voor de Bergstr. 1760-  1762, clerk van de
provincie Overijssel 1762-1790, kerkmeester
van de Bergkerk, zoon van Herman  Jordens
en van Sina Maria Roijer. _ _ _ -

40. Joan Cfijsbert  Helarik Derk Jordens, ged. Deven-
ter 7 Febr. 1737. begr. a ldaar  Lebuinuskerk
10 Juli 1737. ’ Dm

6’. Maria Jordens, ged. Deventer 1 Juli 1738, begr.
aldaar 7 Oct. 1743.

60. een doodgeboren kind, begr. Lebuinuskerk 26 Mei
1 7 3 9 .

VIII.  Mr. Oerhard David Jordens, ged. Deventer 21 Febr.
1734, j- den Haag 6 Febr. 1803, ingeschreven Dev.
Ath. 20 Mrt 1760, Leiden 16 Sept. 1754, gemeens-
man voor de Norenbergstr .  1760-1770,  burge-
meester 1771-20 Sept. 1787, toen ontslagen, ambt-
man van Colmschate, gecomm. ter statenvergade-
ring van Overijssel,lid  leen  2e Nationaal Gerechtshof
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1801-1803, huwt 1” Deventer 14 Nov. 1765
(ondertr. 24 Oct.) jonkvr. Maria Elisabeth van
Hemert, ged. Deventer 14 Dec. 1741, f- aldaar in
het kraambed 11 Oct. 1772 en 16 Oct. in de
Lebuinuskerk begraven, dr. van jonker Jacobus
Herman  can Hemert tot den Krijtenberg  en van
Cathari,lu  Christina Jordens; hij huwt 29 Zwolle
Waalsche kerk 17 Juli 1774 (ondertr. Deventer
en Zwolle 2 Juli) Elizabeth Magteld Louis, ged.
Zwolle 1 Nov. 1739, -i_ Deventer 27 Juni 1821,
dr. van den Waalschen predikant Daniel Louis
en van Hendrina Machteld ,Jordens.

8. D. Joráens, beleend met het goed ter Sudick onder
Heerde,  17 Dec. 1708. Zie over hem Nieuw Nederl.
Biogr. Woordenboek, I 1228.
Zie ook Invent. Bergstraat 15 Juni 17T4. Dev. Archief.
Geschilderde portretten van hem en zijn echtgenoote
bevinden zich ten huize van den heer H. J. Jordens,
te Deventer.
Uit zijn  huwelijken :

1”. Mr. Herman  Joan Jordew-,  ged. Deventer 3 Oct.
1766, + aldaar 14 Oct. 1861, ingeschreven Dev.
Ath. 18 Juli 1782, Leiden 17 Sept. 1787, grif-
fier bij de Arr. Rechtbank te Deventer, huwt
Deventer 28 Febr. 1796 (ondertr. 13 Febr.)
Barbara Elisabeth Cost, geb. 16, ged. Deventer
19 Jan. 1774, + aldaar 23 Jan. 1820, dr. van
burgemeester Mr. Willem Herman  Cost en van
Johanna Aleida vare Doorninck
Een geschilderd portret van hem berust bij den Heer
H. J. Jordens te Deventer.
Uit dit huwelijk:

a. Maria Elisabeth Mechteld Jordens, ged. Deventer,
18 Febr. 1798, t op de Matance onder Terwolde,
6 Juni 1830.

b. Mr. Willem Herman  Cost Jordens. Ped. Deventer
14 Apr. 1799, -f aldaar 23 Nov. ‘10876,  ingeschr.
Dev. Ath. 23 Ang. 1816, Leiden 20 Apr. 1819,
van 1826-1866 vrederechter en kantonrechter
te Deventer, van 1827-1874, lid van den ge-
meenteraad, lid van de provinciale staten van
Overijssel, lid le en 2’ Kamer der Staten-Gene-
raal, huwt Deventer 18 Mei 1826 Anna Maria
Gezina  Rock,  ged. Almelo 16 Oct. 1800, t De-
venter 18 Nov. 1863, dr. van Mr. Coenraad
Cock en van Barta Lamberts.

C.

Zie over hem Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek I 1230.
Qerrit  Ba& Jordens, ged. Deventer 4 Mei
1800, t_ Deventer 17 Apr. 1822, ingeschr. Dev.
Ath. 29 Aug. 1818, Leiden 19 Sept. 1820.

d. Mr. Rudolph Jordens, geb. Deventer 1 April
1802, ged. 2 Mei, i_ aldaar 26 Mrt. 1829, inge-
schr. Leiden 20 Mei 1822, 22 Sept. 1823.
tweeling met

e. Johanna Aleida Jordens, geb. Deventer 1 April
1802, ged. 2 Mei, -f- aldaar 19 Jan. 1876.
Zij was eigenaresse van de Matance onder Terwolde.
Een geschilderd portret van haar bij mevr. Cost Budde-
Hoogeveen, te ‘s-Gravenhage.

20. Catharina Christina Jordens, ged. Deventer
12 Nov. 1667, t 21 Oct. 1800 en 24 Oct. in de
Lebuinusk. begraven, huwt Colmschate 19 Apr.
1789 (ondertr. Deventer 4 Apr. att. van Deven-

ter naar Colmschate of elders 19 Apr.) Hendrik
wolfsen, ged. Deventer 3 Febr. 1766, begr.
aldaar Lebuinuskerk 22 Mrt. 1802, zoon van
Med. Dr. Petrus Wolfsen  en van Roselina Budde.

3”. Jacob Herman  Jordens, ged. Deventer 9 Nov.
1769.

49. Rudolphina Johanna Jordens, ged. Deventer
30 Jan. 1771.

60. Daniel Jacob Rudolph, volgt 1X.
70. Maria Elisabeth Jordens, ged. Deventer 27 Nov.

1776, i_ aldaar 2 Maart 1866, huwt Deventer
28 Aug. 1803 (ondertr. 13 Aug.) Hendrik van
Loghem, geb. Deventer 23 Dec. 1774, aldaar
doopsgezind ged. 13 Mrt. 1796, i_ aldaar 6 Apr.
1843, secretaris van Deventer, dichter, zoon van
Hendrik van Loghem en van Maria Elisabeih
Ho fkes.
Zie over hem Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek VI 960.

8”. Rudolphine Mechteld Jordeus,  ged. Deventer 16
Juli 1778, t aldaar 22 April 1849, huwt Deventer
28 Aug. 1803 (ondertr. 13 Aug.) Mr. Helzdrik
Ribbius, ged. Deventer 7 Dec. 1769, i_ aldaar
4 Jan. 1838, lid van de municipaliteit, president
van de Arr. Rechtb.  te Deventer, zoon van
den ge’nìeen&i%i  %o”deì@k  van Eìjll Ribbius
en van Theodora Aleijda  Duikinck.

1X. Mr. Daniel Jacob Rvdolph Jordens, ged. Deventer
28 Juni 1776, j- aldaar 29 Sept. 1860, ingeschr.
Dev. Ath. 23 Sept. 1791, Leiden 10 Dec. 1796,
advocaat, notaris te Deventer 1812-1866,  schout
van Colmschate, lid van de Raad van Deventer en
van de provinciale staten van Overijssel, huwt 7
Aug. 1810 te Groot Midlum (O.Fr.) Anna Maria
Metelerkamp, ged. Hoogezand 11 Oct. 1783, t De-
venter 29 Oct. 1836, dr. van Mr. Eisso Metelerkamp
en van Geerhardine Groeneveld.

Geschilderde portretten van hem en zdn echtgenoote
benevens een miniatuur en een crayon-portret van hem
berusten bij den heer H. J. Jordens, te Deventer.

Uit dit huwelijk:
1”. Elizabeth  Mechteld Jordens, geb. Deventer 30

Apr. 1811 en 19 Mei ged., t Arnhem 12 Jan.
1892, huwt Deventer 1 Sept. 1836 Dr. phil.
Antoni  Brarzts, geb. Amsterdam 12 Febr. 1805,
t Gorssel  huize het Joppe 27 Nov. 1862, lid van
ged. staten van Gelderland, zoon van Jan Izaäk
de &eufcille  Brants en van Louisa Hartsen  en
weduwnaar van Carolina  Sophia Sturing en van
Adelaide Rudolphina Clignett.

2e. Mr. Gerhard Eisso Jordens, geb. Deventer 4 Nov.
1812, -i_ aldaar8 Juli 1901, ingeschr. Dev. Ath.
31 Mei 1831, Leiden 28 Sept. 183!, adv. en proc.,
notaris te Deventer 1866-1900,  Ild van den ge-

5”. ,Jacob Herman Jordens, ged. Deventer 14 Oct.
1772.
In de Lebuinuskerk zijn begraven :
9 Oct. 1772 kind van burg”‘. fferrit David
Jordens.
24 Oct. 1772 kind van burg”‘. Gerrit  David
,Jordens.
6 Nov. 1772 kind van burg”‘. Gerrit D a v i d
Jordens.
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meenteraad, bestuurder van het Burgerweeshuis onder Twello, $ Velp (G.) 1% Dec. 1%90, burge-
en van het Jordenshofje, huwt Deventer 26 Apr. meester van Vollenhove, Notaris te Zutphen,
1856 Sophia Maria Catherina Jarman, geb. Breu- kanselier bij het Ned. Consulaat te New-York,
kelen 7 Nov. 1826,  t Deventer 1 Dec. 1900, dr. zoon van Mr. Adolf Hendrik Cramer en van
van Jaco&s Jarmall en van Anna Catharina dnna  Agneta Smissaert. Hij hertrouwt Jeanne
Ringeling. Esther BuskenHuet.
Een ge&ilderde  !amiliegroep  van den heer en mevr.
Jordens-Jarman  met hunne dochter Jaqueline berust
bU mej. 0. B. Jordens, te Deventer.

Uit dit huwelijk:
ct. Anna Maria Catharina Jordetrs,  geb. Deventer

26 Febr. 1856, t aldaar 26 Mrt. 1906, huwt
Deventer 4 Aug. 1880 Dr. Albertus  Jacob Krolzen-
berg, geb. Vollenhove 28 Mrt*  1847, leeraar,
later conrector van het Deventer gymnasium,
arrondissements-schoolopziener, bestuurder van
het Elizabeth-gasthuis en het de Weertsgesticht,
zoon van Mr. Hendrik Kronenberg en van .&faria
Elisabeth Duijmaer  van Tuzist.

b. Jaqueline Jordells,  geb. Deventer 20 Juni 1867,
t aldaar 29 Juni 1912.

8%. Henrietta Johanfaa  Jordens, geb. Deventer 3 Juni
1820, + Kampen I 1 April 1886, huwt Deventer
16 Juni 1843 Johan Derk van Hasselt, geb .
Arnhem 10 Dec. 1819, + Kampen 7 Apr. 1886,
burgemeester van Kamperveen, lid van ged.
Staten van Overijssel, zoon van Mr. Gerard van
Hasselt en van Juliana Johanna Diderika gravin
va?l  Rechteren tot Westerveld.

c. Octaeia Bellina Jordens, geboren Deventer 10
Apr. 1859, bestuurslid van het Museum de Waag
te Deventer.

d. Cornelia Jeannette Cl’elmoet  Jordens, geb.Deventer
23 Jan 18ti1,  + aldaar 18 Mei 1866.

e. Daniël Jacob Rudolph Jordens, geb. Deventer
22 Juni 1862, t aldaar 26 Juni 1866.

f. Claire Susette Jordens, geb. Deventer 10 Nov.
1863, huwt Deventer Ei Oct. 1898 Franciscus
Antonius Jan Pippenghegen, geb. den Haag 19
Febr. 1861, t Utrecht 16 Dec. 1935, ritmeester
bij de cavallerie,  later bij den plaatselgken  staf

.te Zutuhsn, eoo~  -vers 4?twed  Pkter  Theodorus

90. Ernst Anthon  Jordens, geb. Deventer 31 Dec.
1821, + den Haag 27 Nov. 1894, adv. te Arnhem,
secretaris aldaar 1860-1864, burgemeester van
Haarlem 1866-1893, lid Prov. Staten van
Noord-Holland, huwt Arnhem 2 Juli 1867 Claire
Susetle Reynst, geb. Batavia 10 Nov. 1837, _F
den Haag 2 Dec. 1894. dr. van Zaximiliaan
Reynst en van Claire Flavie de Chauvigny de
Blot.

Uit dit huwelijk :
a. Claire Musette Jordens, geb. Arnhem 12 Sept.

1868, “i Splügen 5 Oct. 1896, tweeling met
b. Anna ï%laria Jordejls,  geb. Arnhem 12 Sept.

1868, i_ Haarlem 18 Dec. 1879.
c. Claire Flavie Jordens, geb. Arnhem 27 Nov.

1869, t aldaar 26 Dec. 1883.
d. Ernst Anthon Jordens, geb. Arnhem 6 Aug. 1861,

huwt den Haag 26 Jan. 1911 Antoinette Jacqueline
barones Szceerts  de La+adas,  geb. den Haag 8

Juli  1871,  -dr. van W i l l e m  H e n d r i k  M a a r t e n
Christiaan baron Sweerts de Landas  en van
Antonia  Jacoba ual1  Maanen e n  wede. v a n
Theodoor Goedvriend.

9.

h.

3”.
4”.

6”.

Pippenghegek en van Catharina Helena Pàruly.
Sophie Baria  Cntharina Jordens, geb. Deventer
28 Mrt. 1866, t aldaar 12 Oct. 1923.
Herman Joan Jordens, geb. Deventer 10 Jan.
1868, Cand. Notaris, lid van den gemeenteraad
van Deventer, wethouder 1902/1906,  lid van de
Provinciale Staten van Overijssel 1906, gedepu-
teerde van Overijssel sinds 1907, bestuurder van
het Jordenshofje, huwt 15 Febr. 1924 te Herford
(Westf.) Margarete Cordes,  geb. Bremen  12 Dec.
1882, dr. van Heinrich Cordes  en van El ise
Baeszler.
Gerrit David, volgt X.
Octaria  Bellina Jordells, geb. Deventer 24 Juli
1815, + Deventer 27 Jan. 1866, huwt Deventer
6 Mei 1841 Mr. Gerhard Dumbar, geb Deventer
16 Dec. 1815, j_ Olst, huize Nijendal  1 Aug. 1878,
burgemeester van Deventer 1863-1865. lid
Prov. Staten van Over&sel  1853-1874, lid 2e
Kamer 1862-1873,  le Kamer 1873-1878, zoon
van Mr. Derlc Dumbar  en van Aleida Maria
Umbgrocqe.
Gerhardina Jordens, geb. Deventer 20 Nov.
1816, t aldaar 14 Juli 1817.

Ge. Johan Hendrik Georg, volgt Xbis.
70. Gelhnrdina Jordens, geb. Deventer 9 Mei 1819,

1_ Zutphen 17 Nov. 1862, huwt Deventer
2  J u n i  1 8 4 2  *Mr. \I’illem Jan Carel  Putman
Cramer,  geb. 20 Oct. 1816, huize de Dijkhof

X

X. Mr. Gerrit David Jordens, geb. Deventer 7 Mrt.
1814, t Zwolle 17 Febr. 1889, ingeschr. Dev. Athen.
7 Juli 1831, Leiden 26 Juni 1833,  adv. en proc.
te Zwolle, plaatsverv. kantonrechter aldaar, secre-
taris van de commissie van landbouw in Overij&el,
huwt Arnhem 31 Juli 1841 Anna Cornelia Robide
van der Aa, geb. de Lemmer 19 Febr. 1818, f-
Zwolle 16 Dec. 1893, dr. van Mr. Christiaan
Pieter Elisa  Robidé van der Aa en van Eelke Poppes.

Uit dit huwelijk:
le. Daniel Jacob Rudolph, volgt X1.
29. Christina Petronella  Eliza Jordens, geb. Zwolle

13 Febr. 1846, huwt Zwolle lb Juni 1866 Jala
Frederik Willem van’ Veeren,  geb. Twello 12
Oct. 1838, t Ede 13 Aug. 1916, directeur van
het postkantoor te Harlingen, daarna te Schie-
dam, zoon vari  George  Wolfqang  Francois  van
Peeren en van Rudolphine Theodora Peeren.

bis. Johan Hendrik Georg Jorderzs,  geb. Deventer 11
Jan. 1818, t aan boord op reis naar het vaderland
4 Juli 1864, luitenant ter zee 1 e klasse, in 1869
gepens. en benoemd tot inspecteur van het bosch-
wezen in Ned. Indie,  huwt Deventer 13 Juli 1864
Coruelia  Jeannette Welmoet  Jarman, geb. Amsterdam
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15 Mei 1820, T den Haag 11 Mei 1901, dr. van
Jacobus Jarmun en van Anno, Catharinn Rirlgeling.

Uit dit huwelijk:
le. Daniel Jacob Rudolph, volgt XIDis.
20.  Johan Hendrik Georg Jordens, gel>. Btipvia 14

Mei 1859, -/- Soerabaja 12 Juli 1893.
3’. Anna Maria Catharina Jordens, geb. Batavia

18 Juli 1862, huwt den Haag 23 Aug.  1883
Robert Harvey, geb. Leicester 13 Nov. 1864,
sollicitor aldaar, lid van den raad van Leicester,
zn. van Joseph Harvey en van Jane #hort.

Daniel Jacob Rudolph Jordens, geb. Zwolle 29 Aug.
1842, assuradeur, lid van den gemeenteraad van
Zwolle, wethouder, president kerkvoogd, f Zwolle
4 Mei 1927, huwt Delft 22 Sept. 1876 Wilhelmina
Henriette Elixabeth Molenkamp, geb. Delft 15 Jan.
1853, dr. van Ds. Gerhardus Molenknmp  en van
Helena Heliriette  van der Alandele.

10.
Uit dit huwelijk:
Ir. Gerrit David Jordens, geb. Zwolle 10 Nov.
1877, huwt den Haag 16 Oct. 1903 Anna Geer-
truida de Bruzjn,  geb. Vlissingen 26 Mei 1881,
dr. van Hendrik Elias de Bruijrl en van Johanna
Maria  Helena Molenkamp.

Uit dit huwelijk:
a. Erik Jordens, geb. Rijswijk (Z. H.) 6 Dec. 1904,

-t aldaar 12 Dec. 1904.
b. ~l’ilhelmina  Henriette Elizabeth  Jordens, g e b .

Rijswijk (Z. H.) 20 Apr. 1906, t Zwolle 1 Aug.
1921.

c. Erik Jordens, geb. Rijswijk (Z. H.) 31 Mei 1908.
d. Helena Henrietta Gerardina Jordens, ged. Rijs-

wijk (Z. H.) 2 Apr. 1910.
20. Helena Henriettte  Gerardina Jordens, geb. Zwolle

28 Oct. 1878, _F aldaar 7 Juni 1897.

XIbis.  Daniel Jacob Rudolph Jordens, geb. Batavia 6 Aug.
1855, kunstschilder, huwt den Haag 14 Aug. 1891
Catharina IVi$nanda  van Hasselt, geb. Utrecht
14 Sept. 1861, dr. van Alexander IVillem Michiel
,van Hasselt en van Cornelia Georgetta ‘s Gravesande
Guicherit.

Uit dit huwelijk:
1”. Johan  Willem Jo,rderls,  geb. den Haag 15 Mei

1892, aldaar + 19 Mrt 1912.
‘Le. Mr. Gornelis  George  Jordens ,  g e b .  d e n  H a a g

23 Oct. 1896, vanaf 1 Aun. 1927 rechtskundig

3”.

ambtenaar  b i j  de  Samar&g  J o a n a  S t o o m t ;
Mij. en hare zustermaatschappijen en bij de
Vereeniging van Ned. Ind. Spoor- en Tramweg-
mijen, huwt aldaar 4 Febr. 1928 Maria Cecilia
Gerlings, geb . aldaar 8 Mei 1903, dr. van Ir.
J o h a n  T h e o d o o r  Ge&zgs  en van E l i s a b e t h
Indewe$.
Elisabeth Wilhelmina Jordens, geb. den Haag
27 Nov. 1903.

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

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,
medegedeeld door C. J. WELCKEH.

In het archief der gemeente Kampen berust slechts
één dun begraafregistertje in quarto van de Broeder-

kerk te Kampen, beginnende 24 Juni 1741 en eindigende
26 October 1811 l). In deze leemte aan doodenboeken
brachten achtereenvolgens de artikelen van de hand
der heeren  C. H. van Fenema in 1913 2) en Mr. P. C.
Bloys van Treslong  Prins in 1926 3) eenige aanvullingen.

Hoewel bekend is, dat het aantal personen, dat in
de Boven- en Buitenkerken te Kampen begraven werd,
talri jker was dan de dooden,  die in de Broederkerk
ter aarde besteld werden, wekt het toch verwondering,
dat van het oude kerkeli jk archief der Broederkerk
zoo bitter weinig voor het nageslacht bewaard gebleven
is. Iedere vermeerdering van gegevens heft dus een
tip van den sluier op, die over de geschiedenis van dit
godshuis hangt.

In de stedelijke rekening van Kampen van 1594 is
het volgende 4) ingelascht : ,,Alsoe die E. Raedt belieft
,heft, dat henvorder die repara,tie der Broderkercke,
,,bij den Cameners ende Rentmrs.  geschíen sall ,  ge-
,lijck  wij in onse jaer  gedaen  hebben ,  soe  hef t  ons
,,Heyman Sybrantsz. olde kerckmr. daertoe overgelevert
,,an gelden - 50 h. @. - 7 st. 3 oort ende Mr. Claes
,,ten Over als leste kerckmeister an ons overgelevert
,,an renthen  ende g roeven  64  h .  @. - 9 st. - bedra-
,gende  toesamen 115 h. Q. - 2 st. - 3  oor t ” .

Inderdaad eene aanwijzing, die de moeite waard is.
Hieruit vernemen wij dus, dat vanaf 1694 de reparaties
aan het kerkgebouw door bemiddeling van heeren  ca-
menaars  en rentmeesters van Kampen uitgevoerd werden,
waarvoor de renten van een viertal huizen en de in-
komsten der groefgelden van de Broederkerk ter be-
schikking gesteld werden. Vanaf 1595 tot en met 24
November 1640 blijkt deze toestand bestendigd te zijn.
De stedelijke rekeningen, 1596-1639, vormen evenals
het administratieboe VZC~ het ziekenhuis een genea-
logische bron. Jaarlijks worden de namen der begravenen
opgesomd. Hierop slechts vijf uitzonderingen, wat be-
treft de groefgelden, want deze zijn in de jaren 1697,
1600 - de geheele rekening over dit jaar ontbreekt -,
1604, 1606 en 1680 niet medegedeeld.

In de stedelijke rekening van 1640 staat aangeteekend:
Den 24 Novembris 1640.

,,No’=. Hebben Schepenen en Raedt geresolvert  ende
,goetgevonden  da t  van ‘t geschrevene Broederkercken
,renten ende het geene van begraffnisze in de Broe-
,derkercken  sal muegen geproffitiert worden tot behoeff
,van het Sieckenhuis gelecht  ende daermede tho bene-
,ficieren,  ende wat meer als hier nyet verrekent sullen
,worden”.

Dan volgen in de rekeningen 1640 en 1641 alleen
,,de Broederkercken renthen”, nl. :
,,Vuit  d e s  E .  J o h a n  Louwsens h u i s  . . . 3--10-
,,Vuit Albert Hartsuickers erffgenaemen huis 4- lO-  5,

1) Voorin staat geschreven: ,,Carkenboek  van de dooden  van de
Broederkerk van ‘t kerkengeregtigheyd om meede  te verrekenen
met de heeren  Carkmeesters, beginnende Anno 1’741 Den 24 Juni
van Bsrnhardus ten Hoven, oustos”.

2) C. H. van Fenema  - Het administratieboek van een ziekenhuis
als genealogische bron, Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch
Genootschap -de Nederlandsche Leeuw,” 1913.

3) Mr. 1’.  C. Bloys WZN Trealong  Prins. - Genealogische en heral-
dische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Over-
ijssel beschreven door -, A. Oosthoek-Utrecht-1925, p. 119-121.

4) Dit besluit ontbreekt in het oudstje  deel der Resolutiën van
Schepenen en Raden, 1587-1612.

“) In 1641 is de tweede post 4-4-.
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,Vuit J o h a n  T y m e n s z .  Veenen hus  . . . 4- 4-
,,Vuit  den Ehenhorn, nu de schultus Johan

ten Torn. . . . . . . . . . . . 2-16-
1 6 -  o-

De groetgelden worden na 1639 niet meer verant-
woord en in 1642 verdwijnt ook de post renten uit
huizen voor goed uit de stedelijke rekeningen. Hieraan
sluiten dus de mededeelingen, door den heer C. H. van
Fenema in ,de Nederlandsche Leeuw”, 1913 gedaan,
volkomen aan.

Voor het openen van een graf werd van 1595-1612
vijf heeren pond betaald en wel voor volwassenen en
kinderen een gelijk bedrag. Over de jaren 1613-1621
bedroeg de kerkengerechtigheid 8 h. @. 8 st., evenwel
in het jaar 1618 slechts f .6.-.-, welk bedrag vanaf
1622 6) gehandhaafd bleef. Uit de ontbrekende jaren
1647-1680 moet het besluit dateeren voor kinderen
half geld te laten betalen, nl. f .3.-.-.

Onder de verrekende bedragen komen slechts enkele
keeren afwijkende voorbeelden voor, zooals :

,,1601.  Gheesken Witten testament - 2 h. Q.
,,6 Juli 1742. Volgens testamentaire beschikking van

,,Grietje Adolfs, wede van Klaas Jansen op het Eiland
,f .2-16-.

,1616  voor het luiden van hopman Appel - 2 h. Q.
,169l  doode voorbij de kercke gedragen - f .3.-.-.
,N.B. Den 3 April 1721 volgens resolutie vansche-

,,penen  en Raaden,  uyt handen van Evert Moulijn ont-
n tangen voor kerkengeregtigheyt van drie verdroncken
,lijcken  die op het Siekenhuys gebragt waren, die be-
,kent sijn geworden ende naar Meppelt gebragt -
,f. 9- 9 - 0 .
‘7Y Dito...geresolveert, dat een dood lijk vanhier ge-

,,haalt  ende  elders vervoert wordende, sal betalen der
,, kerken geregtigheyt, aan de eerst aankomende off
n voor bij vaerende kerke”.

Voor verhooging der groeven werd in 1625 door
Albart Hoff  f .14-9-  betaald,  t,erwijl  eenige keeren
het vastgestelde bedrag extra voor den eigendom eener
groeve betaald werd.

Het tegelijkertijd begraven van twee en drie, jazelfs
van vier kinderen uit één gezin wijst vooral in de jaren
1600, 1601, 1624, 1626 op het voorkomen va.n pest te
Kampen. In 1636 wordt de geheele familie van den
mayeur of wachtmeester Willem Jansz,  bestaande uit
de ouders met vijf kinderen - nadat 7 kinderen resp.
in 1624, 1626 en 1632 gestorven waren - grafwaarts
gedragen.

Op het begraven van Roomsch Catholieken in de
Broederkerk wijzen de posten:

de mater van Bronnope in 1610;
de procuratersche Fenne Jansz.  in 1624 ;
een ,,pape”  in 1687; de post:
p,riester  naar Emmeloord na 12 Juli 1702 sluit zich

daarbij aan.
Vrijgesteld van het betalen der kerkengerechtigheid

waren de predikanten, de rector, de schoolmeesters en
gezin, eveneens werden de ouden van dagen uit gast-
huizen en vergaderingen (= hofjes) pro Deo begraven.

Over het algemeen komen vage aanduidingen als
ieene joffer, een oude predikant, een pape, een priester,

6) Vanaf dit jcw wordt in de stedelijke rekeningen van Cnroli
gulden en niet meer van heeren  ponden gesproken.
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vrouw in de Breede steeg, lijk naar Sluis of Zwolle
vervoerd”, dus zonder nadere naamsaanduiding, slechts
zelden voor.

De alphabetische doodenlijst, uit drie verschillende
bronnen ZOO volledig mogelijk opgemaakt, te weten uit :

1”. Stedelijke rekeningen, 1595-1639 ;
20. Administratieboek van het Ziekenhuis te Kampen,

1641-1647 en 1680-1796;
30. Begraafregister derBroederkerk, 1741-1811, moge

menige genealogische aanvulling brengen.
Tot besluit nog eenige beknopte mededeelingen over

de huizen, waarvan de eigenaars renten aan de Broe-
derkerk verschuldigd waren. Deze opsomming vult even-
eens het door den heer C. H. van Fenema gepubliceerde
over de jaren vóór 1640 aan. (Wordt  vervolgd) .

KORTE MEDEIJEELINGEN. -
Boreel.

Onze Redacteur heeft op kolom 67 vau dezen jaargang
de gedachtenwisseling betreffende de door den heer van
Malsen  gepubliceerde, historisch-merkwaardige documen-
ten aangaande de herkomst der familie Bareel gesloten,
maar dit wil - naar het mij voorkomt - niet zeggen,
dat vooreerst niet meer over het geslacht Boreel in ons
Maandblad mag worden geschreven. Alleen de door den
heer van Malsen  te berde gebrachte quaestie is uitge-
bannen, doch publicatie van authentieke gegevens blijft
natuurlijk gewenscht en is dit sedert de uitgaven van
den heer van Malsen  zelfs in hoogere mate geworden,
dan zij dit te voren was.

Nederland’s Adelsboek 1928 laat de stamreeks der
familie Bareel  aanvangen met Ruffelaert Bareel,  over-
leden in 1443 1). Omtrent dien stamvader schreef de
heer van Malsen op kol. 61: ,Van dezen burger van
Gent weten wij niet veel”, en uit hetgeen hij aangaande
hem mededeelde, blijkt, dat feitelijk de geheele weten-
schap nopens hem neerkomt op het bekend zijn van den
grafsteen van hem en zijne vrouw. Zelfs ging de heer
van Malsen  op kol. 02 zóóver te zeggen, dat bedoelde
Ruffelaert niet in andere authentieke stukken voorkomt
dan de Muysson-documenten, welke van zeer twijfelachtige
waarde zijn, zooals door onzen Redacteur is aangetoond.
Laatstgenoemde heeft in zijn naschrift zich gehaast op
dit feit te wijzen door te herhalen, dat het thans heet,
dat Ruffelaert ,niet in authentieke acten voorkomt.”

Met het oog hierop acht ik het van belang een en
ander openbaar te maken, hetwelk ik vond in de Graaf-
lijke Rekeningen, bewaard in het Algemeen Rijksarchief
te ‘s-Gravenhage.

Bij den aanvang der regeering van Jacoba  van
Beyeren en haar huwelijk met den Hertog van Brabant
zijn een groot aantal lijfrentebrieven verkocht, voorna-
melijk in Brabant en Vlaanderen, zoodat dientengevolge
de namen van vele Zuidelijke Nederlanders in de Graaf-
lijke Rekeningen uit de eerste helft der vijftiende eeuw
voorkomen. In het bijzonder echter is in dit verband
van belang de afzonderlijke rekening s), overgelegd bij
de thesauriersrekening loopende van 21 Augustus 1418
tot 8 Januari 1419, en getiteld:

1) Opmerkelijk is, dat Nederland’s Adelsboek 1925 (Historisrh Ge-
deelte), als eerste generatie opgaf: Willem Bareel,  genoemd in cen
giftbrlef van 1339.

1) A. R. A.: Graafl.  Rek., nfd. V, no. 5a.
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Dit siin sulke liifpencyen als verkoft siin by
Gheryt Pietersz. ende  Claes Pietersz., gebroederen,
in Meymaent ende  dairomtrent anno XVIII, dair
die dage aff verschinen die een helfte upten eersten
dach van November ende die ander, helfte upten
anderen dach van Mey  of binnen XV dagen na
elken dage ombegrepen. Ende  tgetal, dat up som-
migen personen naem hierna gescreven  stait, be-
duydt die outheit van horen jaren.
deze rekening vond ik in de eerste plaats:

Vercoft tot G en t tot twee liven up zulke dagen
als vorseit stait.

E e r s t  R u f f y n  B o u r e e l  ende  Jorys  z i i n
zoen. .  . . XXV tronen l).

en in de tweede plaats onder de rubriek:
Noch vercoft tot Brugge, dair die dage off ver-

schinen die een helft upten eersten dach van
Meye  ende die ander helft upten eersten dach
van November anno X1X off binnen XV dagen
dairnae onbegrepen

en den ondertitel:
Vercoft tot Gent tot twie liven op zulke dagen

als voirseit stait:
. . . . . . .
I t e m  R u f f i n  B o u r e e l  ende  Jan z i i n  z o e n

. . . . X X V  tronen  l).
Voorts ligt in de thesauriersrekening, loopende van

14 Februari 1914 tot 14 Februari 1420 2), eene  losse
lijst getiteld : Dit ziin die liifrenten,  die miin genadige
here ende  vrouwe van Brabant sculdich ziin te betalen
. . . . ., welke in verschillende afdeelingen is verdeeld,
waarvan eene  tot opschrift draagt: Dese nabescreven
renten verschinen die een helft opten  eersten dach van
December ende die ander helft opten  eersten dach  van
Junio  of binnen XX dagen dairnae, tot Brugge te be-

. talen. Daaronder volgt op blz. ‘7:
Gent, tot twee liven :

Ruff yn Boureel ende  Joris ziin zoen . . XXV tronen.
Ruffin Boureel ende  Jan ziin zoen . . . XXV tronen.

Deze Ruffyn Boureel nu en zijn zoon Joris z i jn
klaarblijkelijk’ identiek met Ruffelaert Bareel, overleden
in 1443 s), en zijn zoon Joris Bareel, die als de eerste
en tweede generatie der stamreeks Bareel worden op-
gegeven in Nederland’s Adelsboek 1928, zoodat hier-
mede in het gebrek aan authentieke gegevens betref-
fende den beweerden stamvader althans eeniger  mate
wordt voorzien. Naar mijne meening  lijdt het geen
twijfel, of er is meer en beter omtrent hem te vinden,’
en het zou mij niet verbazen, zoo het geslacht .Boreel
(Boureel-Bourel)  herkomstig bleek te zijn uit het Zuid-
Westen van België en Noord-Westen van Frankrijk.

W. A. B E E L A E R T E J.

Het Groningsche  geslacht Koning.
(XLV, 208-214).

Errata et addenda.

Arnold Hendrik Koning (IIbis)  zegelde zijn testament
met het beschreven wapen, echter gedekt door een

1) Helaas staan hier d.e leeftijden niet boven de genoemde personen
vermeld.

2) A. R. A.: Graa5.  Rek., afd.  V, no. 7.
J) Op zine grafzerk ook BouTeel  en niet Bored  geheeten  (zie jaarg.

1928 van ons Maandblad, kol. 252).
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kroon met 6 fleurons en met twee elkaar aanziende
windhonden als schildhouders.

Mr. JohaNnes Koning (111) en de overige leden der
familie voerden het wapen als in de genealogie be-
schreven.

Jacobus Berhardus  Koning (11) huwde te Emden 15
Sept. 1740 met E. S. Schnitger.

Dr. Johannes Koning (111) huwde met Sara Wiardi,  ge-
doopt in de Martinikerk te Groningen lb Febr. 1743,
dochter van Egbert W., med. doet.  in de Heerestraat.

Arnold Hendrik Konbng  (IIbis),  wiens geb. jaar en datum
niet vaststaan, was eerst clerq, in 1749 commys en in
1769 als secretaris aan de Rekenkamer verbonden. Hij
werd in Juni 1724 tot lid der AMartinikerk  aangenomen,
zonder attestatie, legde toen dus naar alle waarschijn-
lijkheid zijn belijdenis af. Dit en het feit dat Jeremias
(1, 1) zich als bejaarde liet doopen,  doet ver.ond&stellen  dat
zij doopsgezind waren. In zijn testament noemt hij zijn
vrouw C. Niehof. ZQ zijn denkelijk begraven in de Mar-
tinikerk, daar hier vier graven aan de familie Koning
behoorden, n.1. nes. 378, 401, 419 en 466, aangekocht
bij acte van ouden datum.

Zijn dochter Hermanna Kotzing  is als wede van Co-
pius Beyer hertrouwd met Ds. fiicolaus  Haringha,
geb. te Groningen in Febr. 1724, als kandidaat bevest.
tot predikant te Hellum 20 Mei 1763, te Garsthuizen
21 April 1777 en daar overleden 26 Sept. 1802. Her-
manna zelf overleed te Loppersum 29 Aug. 1809, den-
kelijk ten huize van haar broeders dochter Catharina
Arnolda, wier echtgenoot Ds. Th. Fr. Uilkens  daar toen
als predikant stond.

Mr. Johannes Koning (111) was later raadsheer der
stad Groningen en is 24 Sept. 1766 te Coevorden met
A. B. Lanckhorst gehuwd.

Jhr. Edzard Willem Polman Qruys (bij IV, 10) is
niet in 1866, maar 4 Nov. 1886  overleden.

Alida Koning (VI) is niet te Finsterwolde, maar te
Wedde geboren.

Awold Hendrik Koning (Vbis, 1) geb. te Winschoten
2 April 1860, huwde in November 1893 met _Uaria  Ca-
tharina Heeley, geb. te Dordrecht 7 Sept. 1872, overleden
21 Juli 1926 te Schoor1 (na in 1909 van haar man te
zijn gescheiden), dochter van Qeorge Heeley, fabrikant
te Dordrecht (Engelschman) en Sara Margaretha Tol.

Uit dit huwelijk  zijn gesproten:
a. Arnold Hendrik Koning, geb. 2 Oct. 1894.
b. Sara Margaretha Koning, geb. 24 Nov. 1896.
Arnold Hendrik Koning, de vader, is 16 Maart 1920

hertrouwd met Diderika Johanna. Hopster, geb. te Bar-
neveld 9 Maart 1876.

Zin broeder Mr. Jacob  Eduard Koning, geb. te W.
4 April 1862, kantonrechter te Kampen, huwde te Gro-
ningen 30 Mei 1906 met Jkvr. Mnthea Sophia Iïiicolaja
Verhayen, geb. te Groningen 19 Juli 1873, dochter van
Jhr. Arnoldus Antonius Josephus Maria en van Mathea
Johajlna Rouppe van der Voort.

Hieruit één dochter: Alida  Mathea Koning, geb. 21
Maart 1914 en overl. 26 Mei 1923.

Johannes Sixtus Gerardus K. (Vbis, 3) werd 10 April
1866 geboren en overleed 12 Oct. d.a.v.

W. M. C. RIWT.,
Seis.

In de Staatscourant van 7 Nov. 1860, No. 264 en van
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1 Xaart  1861, No. 02 heeft onder No. 198  op roep ing
plaats gehad van de rechthebbenden op een saldo, groot
f 242.6’L5,  afkomstig van de nalatenschap van Joan Seis,
o p  1 J u l i  1 6 9 7  o v e r l e d e n ,  w i e n s  b o e d e l  o p  1 8
Juli 1698 bij de voormalige Weeskamer van Amsterdam
was ingebracht ten behoeve van Paulus, Pieter, Maurits,
Hendrik en Christinu  Sophia Sets.

Hierbij is aangeteekend,  dat voornoemde Paulus, Pieter,
Maurits, Hendrik en Christina Sophia de kinderen waren
v a n  Joan Seis,  in leven kapitein in dienst  der Oost-
Indische Compagnie, en voorts :

,De erflater vermaakte nog bij  ziju testement  d.d.
27 Junij 1697, voor den notaris Cornelis Venendaal te
Batavia gepasseerd, een legaat aan Maximiliaan van
D e u v e r e n ,  den  voorzoon  van  zijne weduwe,  d ie
v r o e g e r g e h u w d  w a s  g e w e e s t  m e t  z e k e r e n
van De u w eren; dit legaat is reeds uitgekeerd.”

Uit het bovenstaande blijkt:

Familie Queeckel.

Bij akte van den 26 Augustus 1594, gepasseerd voor
den notaris Jan Worbouts te Hoorn, verkoopen Juriaan
Breenburg, wonende te Edam, en zijne zuster Anna Breen-
burg, wonende te Hoorn, aan Cornelis Junsz. Queeckel,
koopman te Amsterdam, ,een dubbeld kerken-grave,
leggende in de Oude kerk tot Amsterdam voorschreven,
agter het, choor,  met een blauwen zerk daar opleggende,
gemerkt als in mergine deses,  waarop ook de name
van salr. Machteld Breenburgh, wede.  van salr. Joriaan
Breenburgh, der transportanten  moeder, met den datum
van haar sterff-dagh,  uytgehouwen staat”.

Voor notaris  Zeger  van der Brugge te Rotterdam
i compareerde 6 September 1700 de heer ,Josua  van Belle

om te verklaren dat zijn huisvrouw en Vrouwe lblilhel-
mina Heilersiegh, ieder voor de helft, de rechtmatige
e igenaars  van  bovengemeld  g ra f  met  ze rk  z i jn  en
heeren  Eerkmeesters  van de Oude kerk te Amsterdam
verzoeken dat op hunne namen te doen overboeken.

Wie de descendenten waren van Cornelis Jansz. Queeckel
blijkt uit onderstaande filiatie, opgemaakt aan de hand

; van deze akte.
\V. J. L. P O E L M A N S.

Cornelis Jansz.  Queeckel
I

10.. de juiste datum van het overlijden van Joan Seis;
9. zijn rang in dienst van de O.I. Compagnie;
30. z\jn tweede huwelijk  met de weduwe van Deuveren,

welke gegevens in de genealogie van het gsslacht Sels-
van Löben  Sels door W. Wijnaendts van Resandt ont-
b r e k e n .  V ALCK LUCASSEN.

I I I I
Jean Catharina Maria Idda

overl. zonder kinderen. overl. zonder kinderen overl. zonder kinderen tr. te Amsterdam
tr. tr. Willem Hooft l).

Gomelis van Kampen Abel Mathijs Burgt
te Amsterdam. te Amsterdam. I

I I I
ha

in 1688 overl.
zonder kinderen 9

tr. te Delft
Ijaniel  van Hogendorp l),
dijkgraaf vau Schieland,
raad, en vroedschap van

Rotterdam.

Ma& teld
in 1665 overl. zonder kinderen

tr. te Delft Mei 1648 Jean van der Meyden  l),
raad, vroedschap en burgemeester van Rotter-
dam, bewindhebber van de Oost-Indische Com-
pagnie ter kamer Rotterdam.

Ida Catharina
ged. 16 Aug. 1658

tr. 1675 Joszia  van Belle, heere van Waddincx-
veen, raad, vroedschap en hoofdofficier van
Rotterdam, bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie ter kamer Rotterdam.

ï kinderen (ouders en kinderen in 1700  allen
nog in leven).

*) Zie Dr. P. Leendertz  Jr.. Twee Leonora’s,  in het Haags&
M&ndblad, 1929, Jan.-nr.

VRAGEN EN ANTWOORDEN. _~~
Anthing. Gevr. de afstammelingen van Johan PhiZip

Anlhing,  zoon van Carel  Hendrik Wilhelm  en Anna Maria
Brascamp.  Geb. te Willemstad 31 Aug. 1792, overl. nabij
Keulen 17 Juni 1833. Laatstelijk Lt. Kol. bij de Afd.
Grenadiers. Huwt als Kap.-adj. bij den gen. staf. der
O.I. troepen te Kaap de Goede Hoop 3 Maart 1816 Q. J.
c’. Liesching.  Is er van hem ook een portret bekend?

‘s-Gravenhage. G. H. J. G IJSBERTI H O D E N P I J L.

Duysing-Doornekroon. Mr. Johan Baert trouwde te

Cathakna
tr. te Delft

Jean Heilersiegh,
Secretaris van Z. H. Prins Willem 11,

Prins van Oranje enz.
\

Wilhelmina Heilersieg?l
t,r.  10.  Frederik Huissen ‘), heere van Ravels,

hoog-baljuw en rentmeester-generaal van
Zeeland bewester Schelde,

20.  Jacob van Hoorn, burgemeester, raad en
vroedschap van Vlissingen, bewindhebber

. van de Oost-Indische Compagnie ter
kamer Zeeland,

30.  Jan van der Stringe,  ontvanger-generaal
van de Provincie Zeeland

ex 1 : peen kinderen.
ex 2 : Jacob en Salomon (beiden in 1700 nog in

leven).
__- ~--- ~~~

Alkmaar 11 Juni 1722 met Anna Duysing, die 13 No-
vember 1723 aldaar in het kraambed overleed. Blijkens
hunne huwelijksvoorwaarden van 17 Mei 1722 was de
te Alkmaar woonachtige Anna Duysing eene  dochter
van wijlen Simon Duysing en Maria Dooruekroon.

Gevraagd worden genealogische gegevens betreffende
laatstgenoemd echtpaar.

‘s-cfr. S. v. H.

1) Een Mr. Jacob Doornekroon werd 11 Sept. 1717 tc Alkmaar
begraven, zoodat ook deze familie dnar schijnt te hebben tIlnis-
behoord.
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Ronge. (XLVII, 63). 1. Ro vzge, Godfried S’ewalto  -
geb. Straalsond 22 April 1764, zn. van den burger
ald. J o h s .  Christiarn  R.  en Anna Chrisiina  Zecke,  lu-
thersch; in Oot. 1783 in ‘s Comps. dienst aangenomen
als matroos, 20 Juni 1784 te Bata. met schip ‘t Loo
voor de Kamer Amsterdam; Juli 1786 gechangeerd als
dragonder bij de lijfwacht van den Gouv.gen.;  Korpo-
raal 3 April 1789; Wachtmeester 4 Oct. 1790; 13 Mei
1791 adjudant; Cornet  26 Aug. 1791.; Sous luit. 10 Oct.
1794; demissie wegens ziekte 3 Juli 1796; burger te
Batavia ; 8 Maart 1796 schepen aldaar; in 1798 vice
prs. van schepenen; 19 Juli 1799 op verzoek ontslagen;
3 April 1804 weesmeester; 24 Nov. 1808 Assessor bij
het landgerecht; 1 Juni 1809 opperbrandmeester met
rang naast sabandhaar ; ouderling Luth. gem., t Bata-
via 7 Mei 1821, ondertr. Bata. 16 Dec. en X ald. Buit.
Portug. Kerk 30 Dec. 1792 An.na Maria Holtman, geb.
Batavia, laatst weduwe opperchir. Andreas Christoph
Auerbach, en dr. van Meindért Arnoldus H., resident te
Sulabessie, en Elisabeth Martha Brauwer(e);  zij _t 26 Mei
1816 op Jacatra en werd 26 Mei 1816 op Tanah abang-
Weltevreden begr.

Hij test. Bata. 15 Maart 1821 (nats.  K. Heynis No.
6198) en woonde toen aan de Antjolsche vaart buiten
de Rott. poort aldaar; bij gebreke van as- en descen-
deuten  waren erfgenamen zijn twee broers en drie zus-
ters, die allen Runge  worden genoemd nl. Adam Coen-
raad R. te Lumbeek; Johan Nicolaas R. te Straalsond ;
Maria Dorothea R. bejaard doch ongeh. te Amsterdam;
Sophia Rebecca R., X H. H. Ehrich en Bnrbara Ulrika
R., X Möller,  beide laatsten te Hamburg.

Als schepen zegelde hij met een gevierendeeld wapen
1 en IV een vogel (kraanvogel?); 11 en III gedeeld :
1. drie ?, 2 en 1; 2. een schenkkan of aarden kan met
oor naar links; schildhouders twee griffioenen ; boven
het schild een fantasiekroon.

Hij had bij de Makassaarsche vrouw Saroni (die dood
was 22 April 1821) een zoon, geboren 2 Dec. 1816, die
als Lodewijk Meyrlderts Egnor door hem werd geadop-
teerd en op 22 April 1821 in de Maleisohe kerk te Bata.
werd gedoopt; gett. Leonardus  Thomas en Margnretha
Abrahams;  van dit kind is echter geen sprake in voor-
noemd testament.

1. Rong e, Hendrik - van Bremen,  burger te Bata.
j.m. ondertr. ald. 11 Nov. 17ö2  Abigael Josina Mar-
l~~VlS, van Batavia, wede. Lourens Leoinnecs. Hij
t Batavia als havenknecht in Compagniesdienst
6 Mei 1769, nalatende 7 kinderen nl.:
1. Josina  Christina R., oud 19 jaar; begr. pro deo

Welt. 26 Oct. 1813 van de diaconie-armen:
2. Casten Fredrik  R., oud 17 jaar; begr. Bat. Bin.

Port. K. 2 .Dec.  1770;
3. Pieter Aendrik R., oud 15 j., volgt 11;
4. Gebelia Dina R., oud 10 j., begr. Binnen Port.

Kerk Bata. 16 Nov. 1786 voor rekening Jan Swart
uit diens huis op de Moorsche gracht;

5. Hermanus R., oud 7 jaar; later sergeant Cie.,
begr. Bat. a.v. 24 Juli 1797;

6. Chrisliaan.  R., volgt 11 bis;
7. Sara Catharina R., oud 4 m., gedoopt Batavia 26

April 1769, gett. Jan Jacob Meyer en Cath”. Wilh”.
van Velsen.

De inventaris van zijn boedel werd 11 Mei 1769

-
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opgemaakt in het sterfhuis buiten de Boom te
Batavia.

Zijn wede. test. ald. 6 Juli 1787 (Nots. N. Maas)
wonende in de Groote Roea Malakka.

[I. Pieter Hendrik R., kaartemaker in Indië voor de
Kamer Amsterdam aangenomen, geb. Batavia circa
1764, ondertr. le. Bat. 11 Sept. en X ald. Hall.
Kerk 28 Sept. 1777 Geertruida Askan, vrije christen-
vrouw, die 6 Juli 1778 in de Binnen Port. Kerk
ald. werd begr.; hij ondertr. 2e. Bata. 29 April en
X ald Hall.  Kerk 16 Mei 1779 Estria Pieters, bej.
dr., begr. Binnen Port. Kerk ald. 30 Oct. 1782 en
en ondertr. 3e. Batavia 8 Mei ‘en X ald. Binnen
Port. Kerk - Juni 1783 Sara Dorothea de Jong, j. dr.
Hij t 10 Feb. en werd 11 Feb. 1788 in de Binn.
Port. Kerk te Bata. begr. uit sterfhuis Moorsche
gracht; op 13 Mei 1784 had hij met zijn 3e vrouw
te Batavia getesteerd voor Not. Jobs. Greving. Zijn
wede. ondertr. Bata. 23 April en X ald. Buiten
Port. Kerk 16 Mei 1789 Willem Jucobus  Kegel.

Uit het ‘Le. huwelijk was:
1. Hendrik Pieter R., begr. Binn. Port. Kerk Bata.

31 Mei 1780.
Uit het 3e huwelijk waren:

2. Hendrik Pieter R., burger te Bata., f ab int. ald.
Utrechtsche straat, begr. Weltevreden 6 Nov. 1807;

3. GebeZin Dina R., oud. 6 m., begr. Binn. Port. K.
Bata. 30 Juli 1787;

4. Josina IC(lhelmina  R., geb. bata.  9 Oct., ged. ald.
Maleische Kerk 16 Oct. 1786,  gett. Jan Jansen
en Yillemina Adriana Meyer, ondertr. Bat. 3 en
X Buiten Port. Kerk 20 Juli 1806 Johs. Henricus
van Hoogen?zuisen, van ‘s-Gravenhage, burger te
Batavia j.m., die 16 Aug. 1806 te Welt. werd
begraven.

Il’bis.  Christiaan R., ged. Bat. Hol].  Kerk 7 Nov. 1764,
ass. Cie. voor de Kamer Amsterdam in Indië aan-

+ Batavia kort vOór 7 Septemb. 1791;
h;??a;d. 11 Juli 1791 Nots. L. W. van Schellebeek.

‘Hij had de volgende natuurlijke kinderen:
1. Casten  Fredrik  R., geb. in 1787, begr. Binn. Port.

Kerk 9 Aug. 1790 ;
’ 2 Hendrik Pieter R., geb. Jan. 1789 ex Geertruyda

Cornelin  ;
3. Christiann  R., geb. 6 Aug. 1791 ex Helena Chris-

tina  (ged. 21 Jan. 1770),  ged. Bat. Binnen Port.
Kerk 28 Aug. 1791, gett. de vader en Geertruyda
Cornelia, begr. Bata. Binnen Port. Kerk 6 Jan.
1796 voor rek. van J. A. Jacobs.

Rong,,  . . . . . luit. van het Deensche schip Ulrica,
begr. Welt. 14 Feb. 1800.

Ro n.ge, Eerman  Fredrik  -, burger te Bata., won.
Moorsche gracht, test. ald. 10 Sept. 1763 Nots. W.
Wargaren, begr. Binn. Port. Kerk aldaar 23 Oct. 1763.

Welt. B. v. T. P.

I N H O U D  1020,  No.  S.
Beetuursberichten. - De afstamming van het geslaoht de Sohepper-

IJssel de Schepper, door W. Wijnaendts vsn Resandt. - Deventer
geslachten. Bijdrage tot de genealogie Jordena, door Mr. H. Kronenberg
en Jhr. H. H. Röell. (Vervol ). - Begravenen in de Broederkerk te
Kampen, medegedeeld door 5. J .  Weloker. - Korte mededeelingen  :
Boreel; Het Qroningsche geslacht Koning; Seis; Familie Queeckel.
- Vragen en antwoorden : Anthing ; Duysmg-Doornekroon  ; Ronge.
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Dit blad versohijnt  maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootsohap gratis toegezonden.

Bijdragen eo oorrespondentie,  bestemd voor het
Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den re d a o t en r Dr. TE. R.
VALCE  LUCASSEN,  h,uim S~amenheide,  Driebergen.

De jaarlgksohe  contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.- en voor de leden te’e Gravenhage,
die de wekelëksohe portefeuille ontvangen,flS.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrggbaar
tegen een abonnementsprijsvan jlO.- per jaargang.
Postrekening van den p en n i n g m e e B ter No. 20910.

I
Correspondentie betreffende het Genootsohap

(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten  tot den B e o r e t ar ia Dr. 1. J. THOLIAEEEN
B THUEBEINK  VAN DEB  HO O P, 8weelinckstr.  50,  ‘8 Ga-
oenhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijkeohe  portefeuille, eoomede aanvragen om
exemplaren va11 vroeger versohenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e o a ris, Bleijenburg  5, ‘s-Gra.wenhagc.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge-
vestigd B&jmburg  5, ‘e-&avenhage,  zijn voorde leden
geopend iederen  Maandag van 94-12  en van 2-
6 onr.

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

No. 6. XLVII" Jaargang.
r, r>

Juni 1929.

BESTUURSBERICHTEN.
Tot lid zijn benoemd:

Mr. J. D. C. baron VAN H E E C P E R E N  V A N

K ELL . . . . . . . . . . . Angerlo.
Huize  Bingerden.

Mej, C. HOO~EWERFF.  . . . . . . Rotterdam.
tredehofweg  36.

F. HOOCSEWERFF  . . .’ . . . . . Rotterdam.
Vijverweg  38.

Adieswijzigingen.
Dr. H. E. E NTHOVEN . . . . . . . Baarn.

Koningsweg 6.
L.  T.  W I L H E L M Y  VAN HA S S E L T  . . . Scher~eningen.

Rusthoekstraat 12.
K. RUYOHAVER  . . . . . . . . . Breda.

Kowinginmeets.  30.
N .  ME S S C H A E R T  S N E L L E N  . . . . . Medan  (X0. K . ) .

Brand Hatel  Medan.

Officieele  mededeelingen betreffende
naamsveranderingen.*)

Bij schrijven van 16 Mei 1999 heeft het Bestuur mede-
deeling ontvangen van het Dept van Koloniën, dat er,
blijkens van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië en en de Qouverneurs  van Suriname en Curagao
ontvangen bericht, bij hen geen bezwaar tegen bestaat,
dat het in kennis wordt gesteld met de door of namens
hen genomen beschikkingen op verzoeken om naams-
verandering, naamsbijvoeging en naamsaanneming.

In verband daarmede  zullen in het vervolg geregeld
afschriften (of uittreksels) van de desbetreffende beschik-
kingen aan het Bestuur worden toegezonden of aan
hetzelve daarvan mededeeling worden gedaan, terwijl
aan het Bestuur eveneens gegevens zullen worden toe-
gezonden betreffende aangenomen namen, bedoeld in
artikel 63bis van het Burgerlijk Wetboek voor Suriname.

*) Zie het  bestuursbericht in kol. 39/40 van dezen jaargang, be-
treffende den omslap van het Maandblad.

Algemeene Vergadering van het Genootschap,
op 25 Mei 1929.

Aanwezig zijn de eereleden Jhr. Mr. F. Beelaerts van
Blokland, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland  (Voor-
zitter) en Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, de ge-
wone leden Jhr. F. Teding van Berkhout, W. J. J. C.
Bijleveld, R. H. 0. baron van der Capellen,  ir. D. W .
van Dam van Hekendorp, Mr. W. B. A. Donker Curtius,
B. J. van Eek, Dr. Th. F. Egidius, Dr. H. E. Enthoven,
D. Q. van Epen, Jhr. Mr. H. van der Goes van Naters,
ir. M. R. Idema Greidanus,  J. de Groot, Dr. C. Hofstede
de Groot, J. H. van Linden van den Heuvell, Jhr. Mr.
D. J. P. Hoeufft, Mr. C. G. Jordens, ir. J. G. Kam,
Dr. C. J. de Bruyn Kops, Jhr. Dr. H. J. L. Th. van
Rheineck Leyssius, Dr. Th. R. Valck  Lucassen, Jhr.
Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, A. Merens,  G.
Hai t sma Mulier,  Jhr. W. F. R. van Naerssen, N. van
Oosterzee,  Mej. Mr. .E. C. M. Prins, H. W. G. Ras B.Dzn.,
J. Reepmaker, A. F. J. Romswinckel, Jhr. J. H. Rö&,
Mr. H.. W. van Sandick, Mr. A. P. van Schilfgaarde,
F. A. L. C. baron Schimmelpenninck van der Oye,
H. N. baron Schimmelpenninck van der Oye, Jhr. A.
G. Sickinghe, H. J. A. van Son, Mr. A. Staring, A. P.
M. A. Storm de Grave, Jhr. J. L. Storm van ‘s-Urave-
sande, Jhr. H. Trip, N. Vernède, R. H. M. Verspyok
en J. J. Vurtheim Gzn.

De Voorzitter heet den aanwezigen welkom en her-
denkt de leden, die in het afgeloopen  jaar door den
dood aan het genootschap zijn ontvallen, waarbij hij
inzonderheid memoreert het eerelid,  den Oud-Voorzitter
Kolonel Wagner. Voorts deelt de Voorzitter met leed-
wezen mede, dat de Secretaris, Dr. E. J. Th. à Th. van
der Hoop, wegens ongesteldheid verhinderd is de ver-
gadering bij te wonen; hem wordt, met instemming
der vergadering, een spoedig herstel toegewenscht. In
zijne plaats doet de heer Storm de Grave voorlezing
van de notulen der vorige jaarvergadering, welke
onveranderd worden gearresteerd.
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Het wegens ziekte van den Secretaris door den Re-
dacteur opgemaakte jaarverslag - dat elders in dit
blad is opgenomen - wordt door dezen voorgelezen
en hierna vastgesteld. Overgegaan wordt vervolgens
tot de verkiezing van vier leden van het bestuur. Aan
de beurt van aftreden zijn de heeren  Jhr. Dr. W. A.
Beelaerts van Blokland, Dr. Th. R. Valck Lucassen,
Jhr. Dr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius en A. P.
M. A. Storm de Grave, die allen met groote meerder-
heid worden herkozen en hunne herbenoeming aannemen,
waarna de Voorzitter namens de herkozen bestuursleden
een woord van dank tot de vergadering spreekt voor
het in hen gestelde vertrouwen.

Hierna wordt door de commissie tot het nazien van
de rekening en verantwoording van den penningmeester
over 1928, bestaande uit de Heeren J.  Reepmaker en
H. J. A. van Son, verslag uitgebracht. Bij monde van
eerstgenoemde wordt voorgesteld den penningmeester
te deohargeeren met dank voor diens nauwgezet beheer,
waartoe door  de vergadering wordt besloten.

Btttreffeude de in de vorige jaarvergadering door den
Heer Dutry van Haeften bepleite meerdere openstelling
van de bibliotheek, verklaart de Voorzitter, dat aan
diens  wensoh reeds eenigermate is tegemoetgekomen
en het bestuur bovendien hoopt binnen afzienbaren tijd
de bibliotheek ook nog op een tweeden werkdag voor
de leden te kunnen openstellen.

Op een door den Heer van Schilfgaarde in diezelfde
vergadering gestelde vraag antwoordt de Voorzit ter ,
dat na r9pe overweging van de wenschen van verschil-
lende groepen belanghebbenden, het bestuur heeft ge-
meend den eersten L&Iaandag te moeten handhaven voor
d e  maandelijksche  b i j e e n k o m s t e n . .  ._ _~_  ~__ ~__

Daar bij rondlrraag  geen der aanwezigen meer het
woord verlangt, wordt dit  gedeelte der Algemeene
Vergadering gesloten en gaat de voorzit ter  over tot
zijn aangekondigde voordracht over  ,,Stamreekben in
beeld”, verduidelijkt met lichtbeelden, die met groote
aandacht wordt gevolgd.

Aan het  einde zegt de vice-voorzit ter ,  Dr.  Valck
Lucassen, namens de vergadering hartelijk dank aan
Jhr. Beelaerts van Blokland  voor zijn belangrijke en
duidelijke uiteenzetting en voor alle moeite, studie en
toewij&ng,  die de voorbereiding van een dergelijk onder-
werp vergt, met welke woorden van dank de vergadering
met applaus haar instemming betoont.

S. D. G.

Jaarverslag 1928.
Overeenkomstig het bepaalde bij art. 12 der Statuten

heeft het Bestuur de eer Uwe vergadering hierbij ver-
slag te doen omtrent het jaar 1928.

Het ledenaantal  handhaafde zich, ondanks het feit,
dat wij in het afgeloopen jaar vele sterfgevallen te be-
treuren hadden, op hetzelfde peil  en bedroeg op i
Januari  1929: 648 gewone leden, 11 eereleden en 10
correspondeerende leden, zoodat het aantal der leden
aan het einde van het verslagjaar bedroeg 669. Het
aantal abonnés  op het Maandblad steeg van 20 tot 25.

De samenstelling van het Bestuur onderging geen
wijziging : de ptiriodiek aftredende bestuursleden werden
in de Algemeen6  Vergadering van 19 Mei 1928 allen
herkozen.  Dr.  Th.  R. Valck Lucassen zag zich door

het Bestuur met het Vice-Voorzitterschap  bekleed.
In tegenstelling tot het vange  jaar kon op ‘Lti en 23

Juni j.l. wederom eene excursie worden gehouden,
welke ditmaal een bezoek aan de Zuid-Hollandsche
eilanden ten doel had en waarbij zoowel van autoriteiten
als belangstellenden de meest mogelijke medewerking
en groot6 gastvrijheid werd ondervonden. Het Bestuurslid
de Heer Bijleveld  had hiervan als in vorige jaren de
voorbereiding op zich genomen, daarbij op krachtige
wijze gesteund door den Heer 8. H. van Dam en onzen
SecretarIs Dr. E. J. Th. 8, Th.  van der Hoop, terwijl
het Bestuurslid Jhr.  Dr.  Th. van Rheineok Leyssius
eene  uitstekende historische toelichting tot deze excursie
vervaardigde, die, den deelnemers voor de juiste waar-
deering der vele bezienswaardigheden van deze, van
een zoo belangrijk verleden getuigende streek  van groot
nut was.

De _Maandelijltsche  Bijeenkomsten hadden geregeld
plaats ,  Jhr .  Dr.  W. A. Beelaerts van Blokland  w e r d
bereid gevonden de Jaarlijksche  Algemeen6  Vergadering
met  een  lez ing  met  l i ch tbee lden  over :  ,,de h e r a u t
Beyeren quondam Gelre en zijn werk” te besluiten.

Het ambtenaren-corps van het Genootschap onderging
in den loop van het verslagjaar eenige mutaties. Mej.
9. 8. s’Jacob,  die op 1 April 1928 to t  a s s i s t en te  de r
bibliotheek werd aangesteld en aldaar verdiensteli jk
werk verrichtte,  aanvaardde een anderen werkkring,
waarna met ingang van 1 December in haar plaats
benoemd werd Mej. F. A. Tiddens. Mej. E. M. van
Gelder,  die als  assistente v a n  d e  afdeellng Familie-
archieven werkzaam was en haar taak vervulde op een
wijze die haar aanspraak gaf op onze erkentelijkheid,

~trad aan het. einde van het Verslagjaar in Rijksdienst
terug,  terwijl  met ingang oall- 7 - ------T&c.-jr,  s$èY%Xten
behoeve van de sectie-heraldiek van het Documentatie-
bureau, werd aangesteld mej.  J .  C. H. Hoogeveen.
Voorts  deelen  wij met voldoening mede, dat mej. Th.
J. van Alff na eene  langdurige ongesteldheid weder in
de gelegenheid was hare geregelde werkzaamheden aan
de Bibliotheek en het Dogumentatiebureau te hervatten,

De Redacteur van het Yaafldblad  kan ook op het af-
geloopen  j a a r met tevredenheid terugzien, daar het
hem wederom aan de zeer gewaardeerde medewerking
van velen, zoowel binnen als buiten den kring van
het Genootschap, niet heeft ontbroken.

Als zoodanig worden hier vermeld het eerelid Jhr.
Dr. W. A. Beelaerts  van Blokland, de correspondeerende
leden Dr. Henri Obreen, R. T. Muschart en W. Wij-
naendts van Resandt, de gewone leden H. H. van Dam,
D.  G .  van  Epen , J. de Groot, Mr. A. Haga, W. J.
Hoffma?ï, Dr.  E.  J .  Th.  à Th.  van der Hoop, J .  R.
baron van Keppel, Mr. H. Kronenberg, Jhr. Dr. Th.
van Rheineck Leyasius, H. Mijnssen, Jhr. H. van de
Poll, Mr. D. F. Pont, W. M. C. Regt,  Jhr. H. H. Röell,
Ur. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, W. A.
van Rijn, J. W. A. Haagen  Smit, Mr. J. Tonckens, P.
L. Thierens, Jan Verzijl, P. M. van Walchren,  Mr. H.
Waller, Dr. E Wiersum, M. G. Wildeman, alsmede de
H.H. Dr.  L. Edel,  Pastoor G. C. A. Juten,  H. van
Malsen en Mr. J. P. W. A. Smit.

Hun allen en aan de talrijke medewerkers aan de
rubrieken ,,Korte mededeelingen”  en ,Vragen  e n  a n t -
woorden” zij hier dank betuigd voor hun aandeel in
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den bloei van het orgaan van het Genootschap.
De samenstelling van het register was ook in het

afgeloopen  jaar toevertrouwd aan de goede zorgen v a n
het Bestuurslid A. P. M. A. Storm de Grave .

De Bibliotheek werd, voor zoover de beperkte geld-
middelen van het Genootschap zulks toelieten, door
aankoop en verder door schenkingen uitgebreid. Aan
het catalogiseeren der boekerij, volgens de in het vorige
jaarverslag aangegeven methode, werd geregeld voort-
gearbeid, zoodat de catalogus weldra voor het gebruik
geheel gereed zal zijn. Ook het repertorium .op de tijd-
schriften werd geregeld bijgehouden.

Ten gerieve der leden kon in den loop van het ver-
slagjaar  een wijziging worden ingevoerd in de uren
van openstelling der Bibliotheek. In plaats van ‘s Maan-
dags van 3-6 uur n.m. is  deze thans op dien dag
ook in de morgenuren van halftien  tot twaalf te raad-
plegen, terwijl het openingsuur in den namiddag tot
2 uur werd vervroegd.

Eveneens werd krachtig voortgearbeid aan de orde-
tiag vandeafdeeling  Handschriften en Fumitie-archieven.

Nadat de Oost-Indische testamenten waren bewerkt,
zoodat daarvan in de verzamelingen van het Genoot-
schap thans een alfabetische lijst aanwezig is, heeft
Jonkvr. G. M. de Casembroot zich zeer verdienstelijk
gemaakt door vervolgens een register samen te stellen
op de West-Indische testamenten. Zij  zet  thans het
werk voort betreffende de overdrachten en beswaringen
der huizen te Delft, waaraan Mr. W. Polvliet  en Mej.
van Malsen  reeds hadden gewerkt.

De collectie handschriften ontving eene  belangrijke
uitbreiding doordat, tengevolge van eene  beschikking
van wijlen ons mede-lid den gep. generaal-majoor der.-_
genie75;5X’ölvliëf, diens groote verzameling  genealo--
gische manuscripten (circa 1000 in getal) in bruikleen
aan het Genootschap werd afgestaan.

Enkele kleinere familie-archieven werden aan onze
collectie toegevoegd. Zoowel aan de inventariseering
van het familie-archief Hooft van Vreeland  als aan
dat der familie Heereman  von Zuydtwyck is geregeld
voortgewerkt. De inventaris van laatstgenoemd archief,
dat zeer belangrijk en uitgebreid is, nadert thans zijne
voltooiing.

Het Documen.tatiebureau  met zijne drie secties genea-
logie, heraldiek en iconographie (met ingang van 1
Januari 1929 samengesmolten tot den Inlichtingendienst
van het  Genootschap) was gedurende het  jaar 1928
respectieveli jk toevertrouwd aan de leiding van de
H.H. Storm de Grave, van der Hoop en van Beresteyn,
nadat de Heer R. T. Muschart zich tot zijn leedwezen
genoodzaakt gezien had van zijn taak als leider van
de 29 sectie (heraldiek) met ingang van 1 Jan. 1928
ontheffing te verzoeken, welke hem in groote erkente-
lijkheid voor het vele, door hem in die functie verricht,
werd verleend.

Bij de sectie-genealogie kwamen een honderdtal brieven
in met verzoeken om inlichtingen, waarvan ruim 60%
uit de, het Genootschap ten dienste  staande bronnen
min of meer uitvoerig konden worden beantwoord.

Met groote erkentelijkheid zij hier melding gemaakt
van de uitgebreide verzameling aanteekeningen  en fiches
uit Indische archieven, door het correspondeerend lid
Mr. P. C. Bloys van Treslong  Prins ten behoeve van
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het Documentatiebureau ingezonden, alsmede van h e t
groote aantal fiches (circa 1000) uit Belgische archieven
en voornamelijk betrekking hebbende op Hollandsche
families, welke wij van den Heer Joh. Ruys te Brussel
mochten ontvangen.

Ook de onder deze sectie van het Dooumentatie-
bureau ressorteerende  bronnen werden op dezelfde uren
als de Bibliotheek voor de leden toegankelijk gesteld.

Bij de sectie-heraldiek kwamen eveneens vele vragen
in. Met dank worde hier gewaagd van de belangelooze
wijze, waarop het lid Kolonel J. C. P. W. A. Steenkamp
steeds bereid gevonden werd, aan de hand van zijne
uitgebreide heraldieke verzameling,  aan hare beant-
woording mede te werken.

Betreffende de sectie-iconografie kan worden medege-
deeld,  dat  de inventariseering wordt voortgezet der
geveilde portretten. Voorts werden eenige collecties en
tentoonstellingen van portretten beschreven. De ver-
zameling reproducties werd o.a. verrijkt met een aantal
portretten door Jkvr. Dr. C. de Jonge op haar studie-
reis in Amerika als Hollandsche portretten herkend.
Verschillende daarvan konden, dank zij de wapens die
e r  op  werden  aange t rof fen ,  worden  geïdentiílceerd.
Eenige malen werden inlichtingen over portretten ver-
schaft.

De financieele  toestand gaf geen aanleiding tot bij-
zondere opmerkingen. De netto-kosten van het Maand-
blad bedroegen f 2791,31,  van de Bibliotheek f 417,28,
van het Documentatiebureau f 87,70, terw$ aan salarissen
werd uitgekeerd f 1041. Het batig saldo dat op 1 Jan.
1928 f 244&89  bedroeg, was op 1 Januari 1929 groot
f 2769,16.  Het Feith-fonds, tot aankoop van meer be-
langrijke boekwerken, bedroeg op 1 Jan 1929 f 324,61.

Moge hieruit blijken, dat de financieele toestand niet
onbevredigend genoemd mag worden, het l i jdt  geen
twijfel  of versterking onzer geldmiddelen, waardoor
het Genootschap in staat  gesteld kan worden zijne
werkzaamheden en bemoeiingen ten gerieve  der leden
steeds meer uit te breiden, blijft een dringende ver-
eischte, om welke reden het Bestuur zijn verslag meent
te moeten beeindigen  met het uiten van den wensch
dat het in steeds ruimere mate van de zijde der leden
den moreelen  en materieelen steun moge ondervinden,
die voor den toenemenden bloei van ons Genootschap
onontbeerlijk is.

HET B E S T U U R.

De oudere generaties van het geslacht Van Oyen
(later Vorsterman van Oyen,  Cock van Oyen enz.),

door M. G. WILDI~MAN.

Dertig jaar geleden (vgl De Novorscher 1899, afl. 12)
gaf ik eenige op- en aanmerkingen ten beste inzake
de genealogie Vorsterman van Oyen in het ,Stam-  en
Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën”.
- De toen nog levende samensteller van dat artikel
reageerde daarop niet ,  - van zijn standpunt bezien
de wijste partij, omdat door polemiek onvermijdelijk
grooter  feilen aan het l icht zouden komen dan die,
welke ik in mijn betoo,v slechts even meende te moeten
aanstippen. Wel is  het  opmerkeli jk,  dat  in het  een
menschenleeftijd beslaande tijdvak sedert het verschijnen
dier critiek niets nieuws over het geslacht werd gepu-
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bliceerd, terwijl toch geheele bundels verschenen, waarin
aan talrijke veel onbelangrijker familiegeschiedenissen
eene plaats werd ingeruimd.

Voor hen, die lust mochten gevoelen eerlang een
compleete  genealogie van het geslacht te bewerken geef
ik hieronder eenige  archivalia, uitsluitend de oudere gene-
raties betreffende, niet twijfelend of eene voortgezette
studie in de bronnen van het thans naar eisch gëinven-
tariseerd archief van Tiel zal nog talrijke gegevens
opleveren, welke in den tijd dat ik de aanteekeningen
verzamelde niet waren te bereiken.

Bewerkt voor dit doel zijn indertgd de schepensignaten
van Tiel en Zandwik 1549-1720, id., van Zandwgk
van 1660-1720,  gerichtssignaat Zandwijk  1596-1617,
weekgeding id., 1669-1617. -

In
reeks

1.

I:;-
IV:
V.

genoemd  Stam- en Wapenboek wordt de stam-
zns in de oudere generities als volgt voorgesteld:

Dirk van Oyen X Maria van Lawick.
Hertdrik  van Oyen X Cornelia van Eek.
Herbert van Oyen X Anna van Benthem.
Willem van Oyen X Odilia van Steenhuysen.
Dirk van Oysrt X Judith van Suermondt.

Herbert van Oyen
x 10.  ìMechteld Berrards.

20. Cornelia Willemsd’.
Willem van Oyen X Geertruìd van Estveld.

VI.

VIL
De genoemde allianties met dochters uit de geslachten

v. Lawìck, v. Eek, v. Benthem, v. Steenhuyseqv.  Suermondt
zijn evenwel in de bekende geslachtslijsten dier familiën
niet te vinden en het is opvallend dat in de gerichts-
signaten wel namen van leden dier geslachten voor-
komen bij transacties met leden der familie Van Oyen,
doch nimmer in eenig familieverband (vgl. o.a. de aant.~_. _~ ._
9,66,66)  zöodat mèn diè vermeende verxïï&Q+ï%a~pin~
zal moeten beschouwen als een proeve van listige kunst-
grepen, temeer nog daar bovendien de in de E#e gene-
ratie genoemde Dirk uan Oyen niet een Willem doch
een Hendrik van Oyen  tot vader had, zoodat de vier
oudste generaties gereedelijk geschrapt kunnen worden.

Uit de bij het bearbeiden der gerichtssignaten zoo van
Tiel als van Zandwik  verzamelde gegevens meenen wij
de stamreeks te mogen reconstrueeren als hieronder volgt.

Het is dus geenszins alleen een afbreken doch tevens
een opbouwen, al komen de oudere generaties daarbij
lang niet zoo luisterrijk voor den dag als de samen-
steller van het artikel in het soi-disant standaardwerk
ons heeft willen opdringen. -

1. p;e;  van Oy(
. . .

waaruit:
1. Anthony Harmensz. volgt 11.
2. Cfiobert  Harmensz. van  Oy(  metselaar, dood

1691 (vgl. aant. 1,2,3,4,  6, 6, 8) tr. 1” N.N.;
tr. 20 Hendricxken Jan verhuìtzd’.  (vgl. aant.
12, 13).
Uit 1” huw., Ariken van Oy( (vgl. aant. 13).
Uit 20 huw., Griet van Oy( (vgl. aant. 17).

3. Ilenrick Harmensz, volgt IIbis.

11. Anthony (Anthonis, Thonis) Harmensz. van qy(
metselaar (vgl. aant. 8) deken St. Josephsgllde te
Tiel 1691 (vgl. aant. 10) deken O.L. Vrouwen
Broederschap te Zandwijk 1697 (vgl. aant. 16 en 16)

koopt huis en hofstad aan Gasthuisstraat  te Tiel
in 1682 (vgl. aant. 7)
tr. Peterken WilZemsd’(vg1.  aant. 20, 21) waaruit:
1. Ib’ilhem Thonìs van Oy(  (vgl aant. 27) .
2. Harmen, volgt 111.
3. Jenneke  Thonis van Oy(  (vgl. aant. 26).

III. Harmen  7‘ho& van Oy
tr. Beliken Willem Crauwels  d’ (vgl. sant. 19, 23, 27)
waaruit:
Harmen Harmensz, volgt IV.

IV. Harmen Harmensz. van Oy(
(vgl. aant. 19,26,27,28,29,30,31)  t tusschen 1626
en 1633 (vgl. aant. 31, 32)

In aant. 27 hierachter is sprake van zijn oom, Mr.
Adriaen Evertsen. Of dit een oom van vaderszQde,
dan wel van moederszdde is valt uit mUne  gegevens
niet op te maken. HoogstwaarschijnlUk wordt hier
dezelfde persoon bedoeld, die in aant. 29 als organist
voorkomt; het praedicaat ,,Mr”  zal dus op een school-
meesterschap doelen.

tr. Styn Qoossens (vgl. aant. 33)
Hunne kinderen waren reeds + vóór 2-3-1637 (vgl.
aant. 33).

IIbis.  Henrìck Harmansa. van Oy (vgl. aant. 34)

111.

IV.

t

tr. N.N. ’
waaruit:
Dirck Henrìcksx, volgt 111.

Dirck Henricksz. van Oyen
bakker in 1680 (vgl. aant. 37)
buurmeester in Zandwijk  vó6r 1693(vgl. aant. 46,46)
deken bakkersgilde 1694 (vgl. aant. 62)
lost_ Feq@hrief  af_ *s Wee~&aaU&3f-~vgl~~
aant. 3 6 )
koopt rentebrief op hui8 er naast 1680 (vgl. aant. 39)
koopt huis op St. Walburgkerkhof te Tiel en een stuk
land gena de Poeyerael  te Zandwik  1688 (vgl.
aant. 42)
koopt land op de Ooy te Zandwijk en huis en
hofstad in de Cleyberchschestraat te Tiel 1689
(vgl. aant. 43)
koopt aandeel in huis in Tolhuisstraat te Tiel
1690 (vgl. aant. 44)
koopt 6 morgen in Poeyeraal lö91 (vgl. aant. 47)
koopt 8 hont land op Sellick 1611 (vgl. aant .
68 en 133)
bezit een rosmolen (vgl. aant. 60)
tr. N.N.
waaruit:
Herberen  Dircksa. van Oyen, volgt IV.
Herberen  Dìrcksz. van Oyen
schepen te Tiel 1622 (vgl. aant. 68)
rentmeester ald. 1609, 1610 (vgl. aant. 64, 66)
f Tiel 2-11-1622 (vgl. aant. 68)

In de Gerichtssignaten van Tiel en van Zandwak
komt tusschen 1587 en 1637 de naam Herberen
Dirricxsoon zonder toenaam meermalen voor. Er was
een burgemeester van Zandwijk  van dien naam in 1599,
1600, 1601, 1603, 1606, die in 1637 oud-burgemeester
wordt genoemd en schepen in 1611, 1626, 1627, deken
van ‘t St. Anna Gilde in 1601.
In 1587 wordt een Dirricxken, ook wel Dirricxken-
Harmans als huisvrouw van een Herberen Dinicxez
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vermeld en in 1630 .eene Anna de Beyer, personen
blijkbaar behoorende tot een ander genus.

tr. Corne l i a  Willems (vgl. aant. 70, 71, 72, 73,
74, 76, 76, 77)
waaruit :
1. Di~ck van Oyen  (vgl. sant. 6 9 )
2. Dr Henrick van Oyen  .(vgl. sant. 78-97)

a schepen te Tiel, 1628, ‘36, ‘39, ‘44, ‘46, ‘48, ‘62,
‘53. ‘64

burgem= 1633, ‘34, ‘$6, ‘37, ‘38, ‘46, ‘47, ‘49
gasthuismeester 1626, ‘27.
scholarch 1662.
scholtis en dijkgraaf 1628, ‘30.
richter 1629, ‘30.
commies van de monstering.
tr. Theodora van Leeuwen (vgl. sant. 88, 89.)
Waaruit 2 dochters Johanna en Jacomina uan
Oyen beiden gehuwd met, Heeren  van Hueckelom
(vgl. aant. 97)

3. Naria van Oyen,  tr. Jacob van Wtenhove ( v g l .
aant. 76, 77)

V.

4. Willem van Oyen, volgt V.
6. Cornelis valz Oyen, volgt Vbis .

Willem van Oyen (vgl. aant. 98-124)
schepen van Zandwijk  1643, ‘44, ‘46.
gasthuismeester 1636, ‘39,40.
armmeester 1646, ‘47, ‘48,49.
provisor 1662, ‘63, ‘64, ‘66,“66.
burgemeester van Zandwijk.
Contrôleur der licenten  te Tiel.
tr. Tiel 11-6-1626

Vbis.

U i t  d i t  hzcwelijk d e  n a z a t e n  i n  d e  r e c h t e
lijn, d i e  w i j  h i e r  n i e t  v e r d e r  b e h a n d e l e n .

Co,-nelis  ona Oyen (vgl. sant. 1 2 6 - 1 6 3 )
tr. 10. Elisabeth van Cattenburch (vgl. sant.  127, 130)

2”.  Maria KeE#kens  (vgl. sant. 129, 131) waarui t
een jong overleden  zoon.

Qeertruid vaa Estveld  ( v g l .  a a n t .  93, 100,  .113,
122, 123, 124.)

A A N T E E K E N I N G E N .
1) Qerichtssignaat Tiel 29/10 1573, Gisbt van Oy pro-

misit Thrijn van Oy 8 gl. holl.
In denzelfden tijd komt enkele malen eene Calharina

van Oy in de signaten voor als wed. Gisbcrt Tuyl o.a.
Gerichtssignaat Tiel 27/9 1574, Johan de Roeyer

promisit Cuthr@ vun  Oy enz.
Gerichtssignaat Zandwijk  13/6  1586, Iken Willems

c’um  tutore heeft_ bij eede verclaert  dat sy gesien heeft
dat Joffer Cátharina van Oy weduwe gedaen heeft in
bewaerder handt Jofier Maria van Isendoern weduwe
za. Herman van den Poll v$t gauwen ringen.

2) Gerichtssignaat Tiel 31/7 1577, Derick Hermantsz. pro-
misit Gisbert  van Oy tot behoeíl Gereken Michieldochter 3 gl. holl.

3) Gerichtssignaat Tiel 8111 157’7, Gisbt Hermuntsz. van
Oy vendidit Wilhem van lsendoren alle sgn gerechticheit van
haijs ende hoffstat in die Vaterstraet,  dat welck hem vercooper
aenbestorven is durch dode van z. Uken Jansdochter.

4) Gerichtssignaat Tiel 25/2 1579, Dirick Wolff voer sich
selven mede geloevende voer Herman Janss. sijnen neef?,  Her-
man Franss,  oeck voer sich selven mede van wege sune soster
GerUken  Michgielsdochter ende Gisbert  van Oy geloevende voer
Dirick Henrickss. ende  Henrick Adriaenss. vendiderunt Rem-
‘bolt Janas. huijs en hoffstat binnen Tiel1 in die Gasthu$straet.

5) Gerichtssignaat Zandwijk  30/4 1585. Gisbert Hermansz.
van Oy promisit Sander tiisbertsz.  tot behoeff St. Josepsgilde
f 90.-  holl.

6) Gerichtssignaat Tiel 11/8  en 21/10  1587, Gisbert  van
Oy komt voor als belending van een h. en erf in die Gasthuisstr.

7) Qerichtssignaat Tiel 21/1  1582, Jerephaes Coellman en
momber synre huysvrouwe sampt Gerrit Aertssen van Eek
ende RQck  van Eek gebroederen mede vervangende hun OD-
mondig susterken Metken van Eek, vendiderunt Antonius van
Oy Hermanssen  huys ende hoffstat staende in die Gasthuijsstraat
binnen Tiel ex una z. Steven van(den) Steenhuijs  erfgen. ex
altera  Joest die Hoers weduwe.

8) Gerichtssignaat Tiel 21/3 1587, Insinuatie ten versoecke
van Goert Janssen den Raymaker aan Gisbert  en Thonis van Oy,
gebroederen, metzeluers,  over een dwarsgevel van ‘t huis van
Willem Willemssen annex ‘t huis van voers. Goert Janssen.

9) Gerichtssignaat Tiel 12/8 1587, Henrick van den Steen-
huis vendidit Joffr. Geertruijt  van Suilen van Nieuvelt huis en
hofstadt etc. binnen Tiel in die Gasthuisstraet ende Hoeckstraet
Adonis  van Oy, und Jennicken weduwe z. Dirrick Stoer ex
nna die wed.. z. Jan Huiberssen en Gerrit die Haes ex altera.

30) Gerichtssignaat Tiel 20/4 1591, Lenert Janssen Ray-
maker promisit Thonis van Oye Harmunssen als deken tot be-
hoef van S. Josephs broderschap  40 gl. holl.

11) Gerichtssignaat Zandwijk, 1012  1592, Bernt Gisberssen
als momber van Cornelis Thoeniss, und mede van wep~n  hemsel-
ven und Jan Willemssen snider promiserunt Thonis Harmansser,
van Oy,  een halven margen lants gelegen tot Senwouden.

12) Qerichtssignaat Tiel 10/12 1593, Johan Vermolen
Jacopssen metzelaer vendidit Harman Corneliszn. f 2.- thyns ex
domo et area binnen Tiel, in die Gasthuisstraat cx una Henricxken
weduwe ‘sa. Thonis van Oy, ex altera Willem Werntzssen
Soholt tot Drumpt.

a) (ElaarblQkeluk  is hier eene verschrijving in ‘t spel en
moet voor Thonis van Oy gelezen worden Gijsbert  van
Oy, wiens vrouw elders Hendricxken wordt genoemd, ter- ’
wijl op dat tijdstip Thonis nog in leven was).

13) Gerichtssignaat Zandwijk  414 1596, Anthonius van Oy
als momber over zdn z. broders Gisbert  van Oy nagelaten
onmondige kynderen geprocreert bij Hendricxken Jan Perhuitz
dochter zijn  gewezenen huysvr. en mede uten naem en van
wegen Henricxken vurss. und Jacob van Bilant vol. van Ariken
va% Oy des vurss. Gisberta van Oy voerdochter vendiderunt
Jan Jacobss.  Timmer huys ende hoffstadt binnen Tiel in die
Gasthuysstraat ex altera Henrick Noet.

14) Qerichterignaat  Tiel 31/12  1595, Attestatie ten ver-
aoecke van Anthonis van Oy, over ‘t verbieden van ‘t afbreken
van een cape11 op S. Walburgherskerkhof.

15) Gerichtssignaat Zandwijk 4/12 1597, Jacob van Bilant
vendidit Thonis van Oy, und Adriaan  de Vries als dekens
ende tot behoeff van onsen liven vrouwen broderschap  bynnen
Tiel1 soven  gl. sjaers thijns ex domo et area in platea vleijs-

straet ex una Be& Buden ex altera Jan van Scherpensell.
16) id. .16/7  1698, Anthonia Jan Ruttendochter wed. z.

Cornelis Jacobssen ‘cum tutore vendidit Thonis van Oy, ende
Adriaen die Vries als dekens in der t,ijt ende tot behoeff van
onse live vrouwen broderschap  4 gl. holl. sjaers thuns ex domo
-et area in platea Waterstraet  ea una dat gemeijn straetken
tegens kraens putten over en Jan Aelberssen  ex altera.

17) Id. id. 12/2  1599,  Griet Gisbertz van Oys-dochter cum
tutore heeft voer ons geapprobeerd en gecanfirmeert alzulcke
opdracht als Anthony van Oyen,  haer oem voer haer quota
gedaen heeft op huis en hoffstat bynnen Tiel in die gasthuis-
straet aen Jan Jacobssen tymmerman und heeft dienthalven
haren vurbemelten oem des vurss. hu@ en hofstadt halven als
oeck van wegen haer z. vaders versterff bedanckt goder  be-
talinghe ende uitreykinge.
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IS) Id. id. 2/4 1600, Anthonus wan Oy,  promisit Johan van
Hemert tot bahoeff van die broderschap  van U. Joseph 19 gl. 5 st.

19) Id. id. 9112  1 6 0 1 ,  Beli Wzllem  Crauwetsdr. wede.  z .
Narman v a n  Oy, uum t u t o r e  prumlsit ThoGs  v a n  Oy, t o t
behoeft’ van z. Hdrman van Oys zyu zoen uagclaten onmundige
kgndt met nhamen Harman van Oy, f 650.-

20) Id. id. 2418  1608, Anthonus van Oy Harmanssen  ende
Pelerken Willemsdr. echLelu1  ten cum tutore tiarito ydiuto hebben
overgegeven en gewilt ot f zaeuk weer dat hoer luiden zoens zoon
genaut Harman van Oy  quame te stirven zonder lietfs echte
blivende geboerte nae toe laeten dat in zulcken geval1  alle die
guderen rede ende onrede dat selvige kgndt van z@ beste
vader ende beste moeder ennioh zgus  sol mogen aenbeerven,
wederom sullen succedeeren  erven ende versterven opten rechten
erven daer van die hercoemen zijn.

21) Gerichtsrcagn;rat  Zandwijk 24/2 1602, Anthonus Harmans-
s en  vendidlt Peterken  W i l l e m & .  zyn echte hudsvr.  al ztin
goederen rede eode onrede  lot gericht van Tiel ende Sitndwyck
geleren etc. - Peterken  Willem&.  cum tutore vendidit Anthonus
van Oy  Harmausseu  haren echten echten man via sus bona.

22) Id. id. 115  1603, Jan Mertenssen die Rover promisit
‘Anthonius van Ooy tot behoefi van 8. Josephs gilt f 39 holl.

23) id. 1816 161~4,  Anthonius Hermanssen van Oy  en Peterken
Willem&. cum tutore marito pdicto hebben bekent overgegeven
ende gewilt  dat soe wen haers zoens zoen genant Harman Her-
manssen  van Oy  geprocreert bjj Belijken Willem Crauwelsdr.
sonder  lleff 4 blivende geboerte deuer werelt  quaeme te overlieden,
dat dan alzulcke guderen soe rede als onrede  den voern.  Harman
van Oy van den vurss. Anthonius van Oy zgo bestevader en
bestemoeder Peterken  voern. koempt te erven ende te profitieren,
wederom sullen succedieren en comen  op Anthonius van Oy en
Peterken  vurss.  echteluiden hare kinderen ende rechte erffge-
namen en niet op des kinder vurss. moeders Belyken voern.

24) Gerichtssignaat Tiel 1/3 1605, Anthonus van Oy  promisit
Matheus  van der Steegh tot behoef der stad Tiel f 125.-

26) Gericht&ignaai  Zandwijk 26/8 1679, Jennëke Thonis üan
Oy  j. dr. cum t,utore begeert, dat al haar kleeren, goud en zilver,
mitsg. een o.blle. van f 250.- bU den borgemr.  VUgh zal: en
zune hw. op 9 Sept. 1661 sen haar compte schuldig bekent, na
haar dood sullen comerr aen SeverUntje  Hendricx ende Geurtjen
Hendriox wonaphtiph tot Nimmeghen. Jenneke Thonis van Oy
promisir sen Jenneke Driessen hw. van Willem Jan de Rover
f 50.- solvendo aenstonts na haer dood.

26) Gerichtnsignaat  Zandwijk 24/2 lflO9, Dirck  Claesz. T o p
promixit Herman  van Oy  Hermnnsz.  f 175.-  holl.

2i) Id id, 1516  16 16. Hermat  van Oy  Hermanssen geassisteerd
met zij?,  oom Wilhem  van Oy  hrhhen  overgegeven  dat zun oom
mr. adriiren Evertsnen und zijn moeder Beel Crauwels  echtelugden
sullen rnll$en doen timmeren  alles wat nodiuh is aent, huijs deer
sijluijderr  tegenwoordich in wonen ende den voorn. Herman  van
Oy mit recht voor de helft, voor  vaders “ersterff uit, tracht van
m techuescheydt is toehehoorende ende dat allet ter tijdt toe die
voorn. Herman  24 j alllt sal geworden zijn.

2R) Id. id. R/l 1623, Herman  van Oy  Hermaasz.  vendidit
,Toffr.  Joh Inna vitn Ave*aar,  wede. vxn zx. Johan van Bueren
een Sandtwijckschen schepenschuldhrief van 176 gulden.

29) Cferic.htnsipnaat  Tiel 1 I/.5 1623. Herman  Hprmanssen  van
Oy  nr.ornt*if  Altrlapn Evertsz., Organist, vnn de borgtocht scha-
drloo*  re honden.

30) Id. id 1/7 I625,  .T,cn 9erdtsz.  als principaal cooper en
( ‘ornQllu  Goos+nysen  en Herman wan Oy  als horeen  pr omiserunt
den r+nrrnr.  Dirck %rick vitn d'ahdpe  van S. Paulus t’ U t rech t
elk f 2511.- voor  ‘t gewas van ‘t black land gend. den Schuur-
carnp tot Ophemert.

3  I) Gerichrssignaat  Zandwijk 7/2 1 6 2 6 ,  Gerridt  Aryenaaen
ende Wernerdt  Arynsnen voor haerzelven en vervangende Evert
Adriaenssen ende  Anneken Aryensdr. haar resp. onm. broeder
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en suster vendiderunt Herman van Oy alsulcke negen gedeelten
als voorsz.  compten  hebben in de helft van een huys en hufstadt
binnen Tiel in de Qasthuisstr, aed d’eenzüde d’erfgen. van za: Jan
Jansz. Sob en aen d’ander zijde Henrick Henrickssen vaïï PaeswaeB.

32) Id. id. 18/7  1633, Borgermrn. ende Schepenen des Ge-
richts van Sandtwijck hebben ten versoecke van de crediteuren
van Hermen  van Oyen za., de wede en erfgen. van voorsz.
Bermen van OQ onterfft ende ontrechticht van een huis en
hoffstadt ex una Arien Henricksz. ex altera  Jan Dircksz. en
hetzelve huis verkocht aan Frans Huijbertsz. out schepen van
Tiel ende Cathariua G erits echteluiden.

33) Id. id. Zandwijk 2/3 1637, Truisken Crauwels wede.  van
za: Dirck Janssen, Jan Lambertsz. nomine uxoris Jenneken
CIauwels, Grietgen Jans. wede.  Peter Grauwel, Geusten Jans
wed. za. Dries Crauwel, Gerrit Ariaenssen, Anna Adriaens,
Michiel Jochims vande  Raeck als bestevader ende momber vande
onm. nagn. kinderen van za: Joohim Michielsz. bij Anna Dircx
verwekt ende Stiin  Qoossens erfgen?.  van haar overleden kin-
deren bij Hermen  van Oyen  geprocrd.  te zamen erfgen. van za:
Willem Dircksz. Crauwel ende Met Jansdr. i. 1. echteluyden,
vendiderunt Aerdt van Welu een bomgardt groot omtrent 8 h.
landts gent. den Vispoel  en 2 m. weyland gent. Genterlandt op
Sandtwijck gelegen.

34) Gerichtssignaat Tiel 2117 15ï6, Henrick Hermansz.  van
Oy  als volmachtich van Jan Wilhelmsz. vendidit, Wilhem Her-
mansz. al1  des voorsa. Jan Wilhemss. aenpart ende  gerechticheit
hu hadde in een hnis en hoffstadt in die Dampoert.

35) Gerichtssienaat Zandw@  513  1677,  Claes Wolboecker
promisit Dir. k Henrickst. van Oyen  f 80.-  holl.

36) Gerichtssignaat Zandwijk 7/12 1580, Claes Wolboecker
ende Marten van Leuwen echkluijden  cum suo tutore marito
predicto promiserunt I?erick  Henmcksz. van Oyen f 480.- holl.
ad. 20 st. tstuck.

37) Gerichtssignaat ZandwUk  20/4 1584, Ott Pieck promisit
Derick van Oyen,  becker  f 242.- holl. ad 20 st. tstuck.

Gerichtssignaat%m* _.. ,S+veIr~rn-
sen bedanckt  Ilirrick van Oyer  Henricksz. goder betalingh und
atfloasinEh van alsodanen rentbriefl  .van ses carolen  gl. sjaers
met die hooffssomme  van dien als hij op huis ende hoffstadt in
die Weersfraet an die een zijde Everts Remboltzssen ende Jan
Schuil aen dander zijde sprekende had.

38) Gerichtssignaat Zandwijk,  18/1 1578, Claes Wolboecker
promisit Derick van Oyen f 300~

39) Gerichtssignaat Zandwgk,  2113  1582 Albert Dominicus
ende Derisken Rol& eohteluijden  cum suo :utore  marito predicto
veodiderunt Derick  van Oyen  een rentebrieff staende op huijs
en hoftstadt daer Evert Rrmboltz in woendt in die Weerstraet.

40) Gerichtnsignaat  Zandwijk,  24/11  1582, Henrick Jansz.
schoemaecker en Derick va4a  Oyen  promissrunt een voer al1
den E. Krentfesten  Derick Vyph heer’ tot Soelen, amptman tot
behoeff die soldaeten bynnen  Tiel t 138.-  holl.

41) Gerichtssignaat Zandwqk  12/1 1583,  Jan van Stercken-
borch den slden promisit Derwk van Oyen f 242.- holl. ad
20 st., tstuck.

42) Gerichtssipnaat Tiel 7/12 1688, Derick van Oyen is
ingeseth in huis ende hoffstadt aent S. Walburgens  kerckhoff
ex una den coester  ex altera Joffr.  van Vlyth. Noch in een
stuk lant penant den Poijeraell tot Santwijck soe voel1 Otto
Pieck daer inne berechtigett  ex una Arnt Janssen ende die
pemeenstraet ex alt,era et in ommibus pdict,is  ende die heer
verboet  enen yderen aenfanck ende bruickweer.  Den 7 Decemb.

43) Gerichtssignaat Zandwijk  19/12  1589, Derick van Oyen
ingeseth in een atuok lant gelegen op die Ooy int gericht van
Santwijck ex una Willpm  Cranwell  ex altera Ot,t JnestQn,  noch
in een hu@ en (de) hoffntadt bunnen Tiel in die Cleiberschestraet
ex una de gemeen ganck en ex altera die wed. van z. Jan van
Hasselt.

.
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44) Gerichtssignaat Tiel 22/8 1590, Arent Dirrickssen ven-
didit Dirick van Ogen Henricxssen zijn gerechte aendeell und
qflofa al8 hij heeft op sekere huisken en hoffstede in die ToEZ-
hu@straat.

t

48) G-erichtssignaat  Zandwgk29/10  1593, mi. Thonis Aertssen
van Wel1  ende Dirrick van Og Hewricxsoon  als buermeesters
indet tijd tot Zandwijk  promiserunt Gerrit Peterssen f 162.

46) Id. id. 17/11 1593, Jacob van (den) Steenhuis promisit
Mr. Thonis van Wel1  ende Dirick Hënricxssen  van Oy als buer-
meisters  in der tijt tot SandtwUok  f 14,-  holl. sjaers van pach-
tinge van een weykampken gelegen op Santwqc;k.

47) Id. id. 12/ 12 159 1, Otto Pleck van Asperen vendidit Dir-
riek  van Oyen  Henricxssen die gereuhte hallfsuheidioge  van
omtrent 8e8 morgen lands gelegen iut gericht van Z;tndwi/ck
genant den Poeyeraell, waervan die gerechte wederhelft ofte
haltscheidioqe toekomende is Elitiabelh  Brant Vogelsdochter ex
una, die weduwe van Z Cornrlis Woltl met die weduwe van
Arnt Janssen ex altera die gemeyn straet.

48) Gerichtssigoaat Tiel 711  1590,  Gisbert  Splinterssen pro-
misit Dirrick van Oyen  17 gl. hall. Sadvendo  vicroris prij. Noch
17 pl. Paesohen  AO. 91 p. . . . . . ter cause van een . . . . .
huijuhuur, dat Dirrick van Oyen wt craoht van een verwan

, ’ opgewonnen behorende Ott Pieuk aeo S. Walburgen Kerckhof
gelegen.

49) Id. id. IS/8 1592, Steven Cornelisz. wcerdt in de zwaen
promisit IJirrick vun  Oyen  eode Elizabeth Brandtzdoohter 96
gulden hollaut tot 4 jaereo toe, alle jaer 96 gulden, waer van
den zesten termijn verschenen zal1  wezen toe weten die eene
helft vant van t yrsre jarr gebruicx des poeyerak  obgem. Ste-
ven van haer gepacht opten dach Mei 1593 und die ander helft
van die vur8s.  somme  des yrste jaer pacht.op Kerstdach daer
neeat volgende.

1’ erffgenamen van z. Wolteris Zeris, ex altera Henrick Stoffels.
58) Gerichtssignaat Tiel 9/7 1611, Ursela Augusrijnsdr.

wede. za: Jan Joosten eode Swaentgen Jansdr.  cum rutoribus
?n Jasper  Jansz.  vendtderunt Dirck  van Oyen  Henricksz. 8 h .
and int gericht van Tiel opte Sellick gelegen.

59) Id. id. 28/6 1612, Jan Wilhemsz. Top vendidit 1 irck
Wan Ogen Henricksz. huijs ende hoftstadt gelegen binnen de st,adt
l?lel. aen d’ een zode het straetgen oaest Joncker  Hoth van der
Ehems en aen d’ ander zgde d’ erfgen. van Dirck Top.

60) Gerichtssigoaat Z.*ndwBk  1 C/7 16 17, Corsten  Janssen
koopt een hui8 en hofstad biunen Tiel aent Hoocheijndt.  belendende
D. en N. de gemevn straergheos, ten z. Dirck vas Oyen  eode
ten W. die Rosmolen toebehuoreode voorn. Dirzk  van Oye%

61) Id. id. ‘LI/5 1624, IGrck Henrickssen van Oyen  vendidit
Eenriok Aerdt.sz. huijs ende hoffstadt  erft en bomgardt  gele#en
binnen TUel  ex una den binnenmolenswerff, ex altera  der stadt8
wal1 ende voor hoofts die gemeijn str; et.

62) Gerichtssignaat  Zar#dwQk 7/5 1602, Arieu Jan8sen,
mider,  promisit Herberen  Dirrickssen van Oy f 215.-

63)  Gerichtssigeaat  Zandwijk  3O/lO  1604,  Hubert  v a n
Soudenhalch  en Heorick die With dijckmeesreren  de8 gericht8
van Saotwijok veudideruut Herberen  van Oy Divricxssen  omtrent
vierdalff hondt lauts voer die Sautwi@ksche  porrr.

64) Geriohtssignaat  Tiel 2/1 1609, Herberen  Ilirckssen  van
Oyen  nuhen rentmr.

65) Gerichtssignaat Tiel 2/1 1610, Herberen  Dirckssen van
Oyen  ren1  mi.

50) (Xeriuhtssignaat  ZandwUk  18/1 1593, Michiel Hessels pro-
misit 1Jirrick  van Oyen ffenricxsz.  f ô42.- hnll. uter die helft

66) Geriohtssignaat  Ti-1 IS/1 1610, Govert van Eek 818
principael pachter der stadt accijsen en J han van Katteoborch
en Henriok Wilhemss. promiserunt PICX een vooral nyemHndt
met zijn quota te mogen atstaeo Herberen  Dircxsz vara Oyen
ende Henrick Rijckenseen  als rentm(eeute)l(e)n  in der tgdt tot
behoeff dezer staat.

./. van hui8 und hoffutadt binnen Tiel1 in die Weerstraet ex una. .---/.c. --“1.-- ~._X._  _i
‘) ó 1) Gerichtssigoart Zandwuk  iO/lO 1542,  %hilips &“èGhier
heeft geloeffc Zh’rrìck  Henricxssen van Oyen  erstelioken toe
vrien,  tquiteren ende schadeloes toe halden van alsodane drie
phl8 gulden sjaers als die Vridaec:h*che  arme tavell in S. Mar-
teoskerk, uter de8 voerss. Jjirrick  Hznricxssen  hays en hoffstat
in die Weerstraete  aen die een zgde Evert Remmitz. en Jan
Schuil aen d’ander zijde gaende hebben.

Stellende daeronder te waerschap  hui8 en hoffstadt bynnen
die stat van Tiel1 in die Snndtwyxkxsche  straet ex una d’erff-
gen. van z. Dirrick van Maessaoker ex altera Willem Aertssen
torff maker.

i
52) Id. id. 14/1  1594, Tilman Thonissen  achomaker  promisit

Dirriclf vun Oy Frans Henricxssen ende Jan Maesacker,  ale
deken8 ende tot behoeff de8 Beckersgilde f 40.-.

53) Gerichtswignaat Tiel 2915  1596, Dirrick van Oyen  Hen-
&xsz.  is gericht in hui8 en hoffstat tU88Chen  Tiel1 en Sandt-
w@k ex una die erffgeo. van z. Dirrick van Maesacker ende
sen d’auder zyde Willem Aertss. Kraen et in omnibus mobili-
bus et unmobilibus Phs. die Ghier int gericht van Tiel ende
Sandtwgck  gelegen.

54) Gsricht.qsigoaat  Randwijk 1/9 1596, Cornelis van Haesselt
vendidit Dirrick van Oy Henricxssen schepenenthyn8hrirven
stwde op negen morgen landts  op Sandtztijck  genant den Poijeraell.

55) Td. id. 25/8 1600, Henrick Noet promisit Dirrick vanoyen
Henricxssen 136 gl. hall.

56) Id. id. 26/10  1601, Herbert  van der Lauwijck Heer tot
Geldermalsen promisit Dirrick van Oyen  Henrìcxssen  f 172.-.

57) Gerichtssignaat Zandwak 6/l2 1602, Jan Top mulleneer
man ende momb. sijnre huiisvr. Catherine Herberens dochter
vendidit lrirrì&  van Oy Henricxssen ‘t gerechte vvfftendeel
van hui8 ende hoffstat bynnen Tiel in die Tdhuisstraet  ex una

67) Gericht8signaat Zandw#k P/IO  1612, Dirok Jansz.  Groes
~~&~_.fler@~~~  yfn oy Oircksz. f  7 5 . -

68) Gerichtssignaat Tiel l/l 1622, Herberen Dircksz. van
Oyen,  schepen (in margine) ob it 2 Novemb.

69) Gerichtssianaat  Tiel 1 1/2  1622, Cornelia  Goossensz.  van
Ave*aet  promisit, Herberen  Dircksz. van Oyen  f 100 - sol\ endo
o p  Paeschen  a.s .  (In marérine  :) geca%-rit  npt begeeren  Viiu
de 8oon van Herberen  van Oeyen gen. Dirck den 20 Aijril in 1629.

70) Geril.htssipnaat  Zandwijk  lid/11  1631,  A ert Fransx. v a n
der Hie heett gocodeert,  errde overgegeven Cornelia  lVilbms,
wed. w i j l e n  Herbert Oyen  sUn recht ende t,cOenrppen  hij h.adde
op het werkloon hij comparant te pretenderen hadde op Grrrlt
k,hristuffelsz.  houtcoper tot Utrecht ter cause het timmerwerk
hij den comparant aengeoomen te maken val1 dpn 1 oorxz.  Gerrit’
Christoffelsz.  aen dm kleinen hoff nfte booolgaernt  bU he t
het casteel vau Bueren bedragende f lOO.-

71) Gerichtssignaat Zandwuk  24111 1638,  Henrick Ruijper
oorporael  onder de compie van den Ritmr. Wassrnaer  en JHO
Jansz.  Wammers den jongen als mannen en mnmhers van hun
resp. hugsvrouwen  Vendideruot. Cornelia Willem&  wed. vnn Oyen
de resteerende penn. van een schuldbekentenis st,aeode  op Hen-
riek Jan Lambert,sz.  zijnde nog 180 gl.

7 2 )  Ge?ic;htsaipnaa.t  Za+wijk S/Í 1 6 4 2 ,  Cornelia Willems
wed. v a n  z. Hederen  vaa  Oyen  cum  tuto e  vendldlt  Hmlli(.k
Aertsz. de gerechte hrlfte van eenen  windt- ende Rosmeulen
met alle gerechticheiit enz. staende ende prlegen  binnen ‘l’iri
genaemt den Hinnenmeulen daervan den cnper de wedrrhrlfte
toebehoort voor een vru eugen erf f ende goedt dijcktpns ende
erffpacht  vrij.

7.3) GerichtRsiPnaat  Tiel 2213 1646, Corrnelia  willema,  w e d .
Herberen  v a n  Oyen,  i.l. schepm de.er  stadt cum tufnrr  rilde
doctor Henrick  van Oyen,  commissaris etc. vendideruut Gerrit
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Dircksz. van Goch  huijs ende hofstadt met het achtererf gelegen
binnen Tiel in de Tolhuijsstrate.

74) Gerichtssignaat Zandwljk  17/2 1654, Cornelia Willems,
wed. Herberen  van Oyeti  cum tutore vendidit Pelgrom Vogel-
sanck een obligatie van 800 gl. capitaels van dato den 16 Aug.
1653 staende op Dr. Henrick van Oyen in leven borgemr. van Tiel.

75) Gerichtssignaat Zandwijk 413  1664, Cornelia Willems
wed. Herberen  van Ogen vendidit haren soon Willem van Ogen
schepen in Santwijck seekere obligatie van 800 gl. capitaels
bij den Hr. Horgermr.  Henri& van Oyen op den 16 Aug. 1653
ten behoeve van de transportante gepasseert ende heeft de
voorn. comparante aen den voors. haren soon mede getranspor-
teert soodanige actie ende recht als haere comparante wegens
affgesproocken  rouw off dootschulden hares soons Borgemr. Oijen
monterende ter somme  van f 350.- competerende waren.

76) Gerichtssignaat Tiel 3/6 1671, Cornelis van Oyen voor
{ p. Herbert van Oyen contrerolleur van de convoyen en li-
centen binnen Tiel, Henrick van Oyen en Maria Roger echtel*.
cum tutore, mede CGrnelia  van Oyen  cum tutore ende Agneta van
Oyen mede cum tutore voor haer selven ende vervangende Hugo
Rijckhals ende Maria van Oyen echteln. mede voor 3 ende Hen-
riek Reyer schepen in Sautwijck als gemachtigde van den Heer
Jacob van Wteohoven ende Maria van Oyen echteln. vermogens
proce  gepasseerd op 22 Marty 1669 voor borgemr. en Raeden
van de stadt Stockholm  mede voor + p. tez(amen) erfeen(amen)
van Joffr. Cornelia Willems wed. wijlen den schepen Herbert  van
Oyen, vendiderunt Evert Schers  ‘ende  Cornelia van Niel echtel”.
huys en hoffstadt gelegen binnen Tiel in de Weerstrae.

77) Gerichtssignaat Zandwijk  816  167 1, Cornelis van Oyen  in
gevolge  van ‘t gepasseerde den 3 Juni 1671 geliquideert heeft
met de Heer Commandeur Bouman, ende is bevonden dat de
cooppenn. vant huijs staende in de Weerstraet vercoft aen Gerrit
Scheers  hercomende uut den boedel van Cornelia Willems
weduwe van Oyen, toebehoorende voor f p. aen Cornelis van
Oyen,  voor J p. aen(de) kinderen van Borgem’.  Willem van Oyen
en voor g p. aen Sr. Wtenhoven  nom. uxoris int geheel sijn
overgegeven sen gemelten commandeur welcke cooppenn;affp-e;-
togen de posten daer wt betaelt aen Mr.  Pelgrom Vogelsanck
ende die luyden die aent huys hadden gearbeyt bedragen f 1650.-
waer van de helfte paende tot affkortinge van schuit van Cor-
nelis van Oyen te weeten onkosten interessen in capitael, belooff
hy Cornelis van Oijen  noch schuldich op desen dach drie hon-
dert vier ende dartich gulden 7 st. 12 penn. wordende voor
aoo veel en niet verder in vigeur gelaten den schepen brleff
de dato den 20 .Tuly 1658 met het gevolch  daer op gemaeckt,
solvende cum interesse huyden date deses  over een jaer namens
den 8 Juny 1672 soo voorts tot d’afflossinge toe, sonder dat
deese sal moeen bejaren, noch bedagen  daer voorn. comparant
sich al soe betuycht gegeven heeft den 8 .Tuny 1671.

78) Gerichtssignaat Zandwijk lO/lO 1625, Anthonis Buth
promisit Ghijsbert de Ruck en Doctor Oyen gasthugsmrn.  binnen
Tijel f 50.-  holl.

79) Id. id. 3/11  1627, Gerit  Aertsz promisit Henrick van
Oyen  der rechten doctor en Joncker Joost v. Bueren gasthuiamrn.
in der tijd f 212.-

89) Gerichtssignaat Tiel 1111  1628, Doctor Henrick van
Ove%  Scholtis en dijkgraaf van Tiel substituit Johan Vogel
borgemr. van Tiel.

81) Id. id. l/l 1628, Doctor Henrick van Oyen Schepen.
82) Id. id. 2/1 1626, Doctor Oyen  bij continuatie gasthuismr.

83j Id. id. l/l 1627, Doctor Oyen  bij cent. gasthuismr.

84) Id. id. 17/6  1629, Doctor Henrick van Oeyen Richter
deser  stede substi:uit  Dirck Henrickss. om ‘t rechtersampt  te
bedienen.

85) Id. id. 14/3 1630, Quitantie van bnrgem*n’.,  Schepenen
ende Raedt der stad Tiel aan Doctor Henrick van Oyen,  jegen-
woordich Richter en Scholtis tot Tiel.

;
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86) Id. id. 2110 1630, Dr. Htmrick  van Oyen  Richter, revo-
ceerde de substitutie bg zun Ed. voor dezen op Dirck Henrickss,
gedaan, suhstituit den borgemr. Herman van Leeuwen, om in
ztin absentie ‘t Scholtampt deaer stadt te bedienen.

87) Gerichtssignaat Zandwuk,  30/11  1630, Met Jans, wede.
Johan van Heumen cum tutore promisit Dr. Henrick van Oyen
f 112.-  10 st. ter cause van geleende penn. ten deele bij wijlen
Roeloff van Heumen ende ten deele bij haer ontfangen.

In margine: gecasseert den 12 Aprilis  1635.
88) Gerichtssignaat Zandwijk  1416 1631, Dr. Henrick van

Oyen, Scholtis ende Richter dezer stadt vendidit Theodora van
Leeuwen zijne huisvrou alle zijne ongereede goederen, mitsg.
schuit-  rentebrieven ende obligatiën hij heeft ende vercrijgen
mach inde Gerichten van Tiel ende SantwUck  nae doode zljnre,
soo lange zd leven zal tot tochten rechten te houden te be-
sitten ende te gebruicken sonder aen iemandts eenich bewds
rekeninge off reliqua daer van te doen.

89) Id. id. 14/6  1631, Theodora van Leeuwen huijsvrouwe
van Dr. Henrick van Oyew voornt. is gecomen voor onzen rich-
ters gesubstitueerden ende voor ons cum tutore sibi assumpti,
vendidit Henrick van Oyen haeren echten man voornt. omnia
sus bona immobilia mitsgader rent- en schuldbrieven sampt
obligatiën voorss.  in omni modo ut supra.

90) Gerichtssignaat Tiel l/l 1633, Dr. Henrick aan Oyen,
nieuwe borgermr.

91) Id. id. 24/5 1636, Scholtis, Borgermrn. en schepenen
des Gerichts van Sandtwgck  geven als een eeuwigen erffpacht
asn Nenrick van Oyen  der rechteu dr. Borgermr.  der stadt Tiel
een stucksken landts in het Sandt gelegen int gericht Sandtwijck
buUten  de stadt Tiel.

92) Gerichtssignaat Zandwijk  14/9  3636, Jenneken  Jans
wede. Claes de Wael cum tutore promiait Doctor Benrick  van
Oyen B0rgem.r  ende Henrica van Haesselt wede. Franc Noest
f lOO.-.

93) Id. id. 2716 1646, Thwdora van Leeuwen huijsvrouw van
L&&xHem=ich&+%zt--
van Lith de Jeude Scholtis dereelver stadt ende Johan Wijnants
van Resandt hebben haer borgen gestelt  voor Cornelis van Lith
de Jrude voor de administratie van den ontfanck voor zijne
quota als ontfaneer  binnen Tiiel, haer comparanten leven lanck
vel expandabitur den 27 Juni 1616.

94) Gerichtssienaat  Tiel l/Q 1646, Dr. Henrick van Oyen
aangesteld tot bnrgemr.

95) Id. id. l/Q 1648, Dr. Henrick van Oyen  herkozen als
burgemr.

96) Id. id. 27/2 1649, burgemr.  Oyen stelt zich borg voor
den secretaris Doctor Udents.

97) Td. id. 3/1 1654. Henrick van Oyen  out-borgermr.  ende
schepen inderbat deser stadt Commissaris vande monstering etc.
varclaert dat al zijn goederen na z@ overlijden knmen zal aan
Johanna ende  Jacomina van Hueckelom süne behoude dochters.

98) Gerichtssignaat Zandwijk 8/8 1628, Thomas van Estvelt
vendidit Willem van Oeyen, yn swager, het derdepart van 8
hond land int gericht van Tiel gelegen genaemt den Esch.

99) Id. id. 2819  1629, Geertruidt  van Estveldt  echte huys-
vrou van Willem van Oyen voornt. vendidit haeren echten
man voorss.  omnia bona prediota in ommi  modo ut supra.

In margine: ,,Gecasseert met beliven van Willem van OyeN
ende sijn hugsvrou den 10 Novemb. 1649.”

100) Id. id. 28/9 1629, Willem van Oyen vendidit Geertruidt
van Estvelt zijnen echte huysvrouw alles goedts reede ende
onreede hij heeft ende vercrijgen mach inde Gerichten van Tiel
ende Sandtwijck gelegen na doode  zijnre soo lange zij leven
sal tot tochten rechten, te besitten ende te gebruicken sonder
daer van eenige reeckeninge off reliqua te doen.

101) Id. id. 28/1 1030, Jacob Willemsz. heett bekent van
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Tomas van Estvelt, Adriaen Hartman  ende Willem wan Oyen
s@ broeder ende swagers ten vollen betaelt te zijn van zdn
za: moeders C;ornelia  Suirmonts versterf.

102) Id. id. 28/5 1630, Adriaen Hartman no (min)e  uxoris Maria
van Estvelt, vendidit Willem van Oyen  zijns comparants der-
depart van 8 hond landts inden Gerichte van Tiel gelegen
genaemt den Esch ex una ‘t Gasthuis binnen Tiel, ex altera
Jacob Will,emsz., Johan Ggsbertsz. en meer anderen.

103) Id. id. 1 I/l 1632, Henrick Gelitsz.  heeft bekent van
Willem  van Oyen  vernoecht te wesen vande wincob van sekere
schip bfl hem comparant van Thomas van Estvelt voor desen
gecoft, dewelcke soo tot Tiel als Rotterdam gevallen was, bekeLde
mede dat hij comparant tot betalinge voor gemelte schip aen
van Oyen geen voordere  penningen als de somme  van ses hon-
dert gl. getelt hadde, ende dat hij comparant alnu van Willem
van Oyen ende Thomas Fan Estvelt voornt. van alles volcomen-
tlick voldaen ende gecontenteert was.

104) Id. id. 17/1  1632, Claes Dircksz. hpeft bekent voldaen
te wesen vdn Willem van Oyen  wegen alsulcke tienden als
derselven van Oyen met hem gecoft hadde in den jare 1631.

105) Id. id. 11/2 1633. Cornelis Henricksz. vendidit WiZZem
2)un  Oyen alle sodanige  penningen als hg met ziju wagen ende
peerden int verleden jaer 1632 ten dienst.e  van Z.Excle den
Prins van Oraengien verdient. heeft vermogens het boeck van
den wagendienst gehouden wesende geteickent op der Goude.

106) Id. id. 4/5 1633, Jacob Jansz.  Stroier  heeft vercoft aen
Willem van Oyen  poodanige penningen n.1. f 160.-  als hg
compt.  heeft in den wagendienst van Gerrit Hermensz. Kaappert
in het leger verdient in den jare 1632, welcken  dienst Joost
Wouterssen tot Bommel van voorn. Gerh it Hermenesen gecoft heeft.

107) Id. id. 15/4 1634, Scholtis, borgetim. en schepenen van
Sandtwijck  hebben voor een eeuwigen erfpacht gegeven aen
WiZZem van Oye?t contrerolleur een stuckgen oulandts int Sandt
op Sandtwgck.

108) Id. id. 15/7  1636, Jan Lambertsz. promisit Joncker
.-J&a+d+&&-=--XiZlem-~-  Qy~-gasthuism~n.  f X9.-.

109) Id. id. 11/6 1638, Johan van Segen ende Rijksken
Gerits  zgne huusvrou  stellen zich borg voor Willem van Oyen
gasthu&mr.

110) Gerichtssignaat Tiel 5/11  1638, Adriana de Jongh hw.
van Joncker Gevert van Eek cum tutore transpt. aan Cornelia
en Henrick Jacobsz. kn.
der Steech  des

van Jacob Willemsz. bij Odelia van
comp teo dr. za. verwekts 13 h. bouland int ge-

recht v. Sandtwijck gelegen gend. de Lock.
Voogden over voorn. Henrick zijn: RUck  Jacobsz. Versteech

en Willem van Oyen rep. broeder en oom.
111) Gerichtssignaat  Zantwijk  12/11  1640, Jan Ariensz.

promisit aen Willem van Oyen ende Jan Stevensz. gasthuysmrn.
f 212.-.

112) Gerichtssipnaat Tiel 26/11 1640, Lucas Fries oud-bur-
germr. vendidit Willem van Oyen en Jan Stevens gasthuismr.
ten behoeve vant gasthuis deser  stadt 11 h, land gelegen int
gericht van SantwUck;

113) Id. id. 4/11 1643, Johan van Esselveldtjegenwoordich
verbonden onder de Oostindische Come.  voor onder-coopman op
‘t schip Nieuw Rotterdam, beneficieert zijne moeuen  Maria van
Essevelt huysvrouw van Adriaen Hartman  out-schepen  der stadt
Rotterdam ende Geertruijt  van Essevelt  huysvrouw van Willem
van Oyen,  schepen in Santwijck, ende bij gebreck van haer, hare
descendenten ende  nacomeliogen, met zijns comparants maente-
licke gagie.

114) Gerichtssipnaat ZandwUk  19/8  1644, Willem van Oyen,
schepen vendidit Johan van den Heuvel sodanige scbult van
180 gulden als hij sprekende heeft op de Buermrn. van Hemert
ende Varick vermogens contract in dato den lesten may 1644.

115) Ger ichtssignaat Tiel, 219  1646, Willem van Oyen aan-
gesteld als armmeester.
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116) Id. id. 219  1647 WiZZem  van Oyen  herkozen als arm-
meester.

117) Id. id. 2/9 1648 WiZZem van Oyen herkozen als arm-
mee&er.

118) Gerichtssignaat Zandw4jk  619  1662, Willem van Oyen
contraluer Johan Sus mont ende Rutger van Brenck vendlderunt
Henrick van Hattem alle soodanige schnlt ende achterweeen
als zë aen Henrick Padbrue lieutenant van cap. Bouman ten
achteren zgn.

119) Id. id. 9/8 1656, WiZZem van Oyen  ende Johan Wgnants
van  Resant mede schepenen promiserunt aen Henriok Janaz. de
Roij  soon van Trijntien  Henricks de Roij soo hij noch leeft off
anders aen desselfs erffgenamen de som van 282 gulden 14 st.

120) Id. id. 9/8 1666, Henrick Joriensz. voor de eene helft
ende WiZlem van Oyen  ende Jchan Wgnauts van Resant schepenen
wegens d’erfgen.  van Trijntien  Henricx de Reu vendiderunt Engel
Gnerts  hu@ ende hoffstadt met het hofken daer achter staende
bnijteo de Santwuckse  poort.

121) Id. id. 31/8 1660, Henrick van Hattem, weert in Ant-
werpen vendidit WilZem van Oyen  schepen in Santwijck een
schultbekentenise van f 400.- van dato 15 Sept 1659 ataende
tot laste van Dirck Verhoeven ende Elisabeth de Haes echte-
luyden gevesticht nyt huys ende hoffstadt boomgaardt en boulant
in den Kerspel Mouriclc int ampt van Neder-Betuwe gelegen.

122) Id. id. 712  1667, WiZZem  van Oyen  ende Geertruijt van
EsseveU  echtelugden  cum tutore hebben overgegeven gewilt  ende
gedisponeert dat alle henlieden gereede goederen soo van inboedel
huijsraet  gout silver gemunt ende ongemunt, item actien ende
crediten boeckschulden  obligatiëo en wat eenichsins voer gereet
goet gereeckent kan worden nae haerlieden comaranten doot sullen
coomen  succederen ende erffelick gepossideert ende genooten
worden b@ haer comparanten naebenoemde vier kinderen als
namentlick aen Herberen, CorneZia,  Agnefa ende  Maria van
Oyen  met u0tsloUtinge  van haerlieder comparanten soon Henrick
wan Oyen,  verclarende zU comparanten dit te weesen haren
uterste wille etc.

In q argine staat:
Compareerde voor schepen Lith et Roger:  Geertruijt  oan

EstveZt  weduwe van WiZZem van Oyen cum tutore D: Wittius
ende heeft gerevoceert ende  te niet gedaen voor haer helfte
sodaniehe maeckinge als zij en haren man om haren soon Hen-
riek van Oven te onterven hadden gedaen, met overgifte van
niet te bejaren den 5 Febrrrari  1668.

123) Gericbtssignaat  Tiel 5/10 1669 (in verband met id.
25/10  1670),  Joffr. Geertruijt  van Estvelt weduwe en toedel-
houdster van za. Willem wan Oijen i.l. controlleur van de licenten
binnen Tiel en borgermr.  in Santwijck cum tutore vendident
Cornelia Agties  en Maria wan  Oyen haere dochteren de helft
van een huijsende hoffstadt staende en gelegen binnen Tiel in
de Santwijcksestraet.

(Voorn. dochteren verhuren de helft van voorn.  huis aan
haar voorn. moeder).

124) Id. id. 25/10  1670, Accoord tosschen de eez. broeders
en zusters ende vervolgens erfgen. van wijlen Willem van Oyen
i.l. borgermr. in Santwijck en Joffr. Geertrnijt van Essevelt
echteln. over de nalatenschap van hun ouders.

Voorn. kinderen zijn genaamd : dh. conterolleur Herberen  wu%
Oyen,  Hendrik van Oyén,
Oyen.

Cornelia, Agnita ende dlaria van

125) Gerichtssignaat Tiel 7/3 1629, Burgemrn.  en schepenen
van Tiel verkoopen aan Cornelis van Oyen,  zeker erf achter
zbn huis staende aan de merckt. .

126) Gerichtssignaat Zjantwijk 25/10  1630, WQ Scholtia,
BorgermIn. ende schepenen des Gerichts van Santwgck  doen
kondt etc. dat wij in eenen  vasten ende stedigen erfpacht hebben
uijt gedaen gelyck wU uyt doen in tracht  deees Cbrnelis  van Oyen
en zön erven een stucksken oulandts inden Gerichte van Sandt-
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wij& aen d’een zijde het landt van Peter Cornelise.  ende achter
den hoff van Dirck Jansz.

Noch aen den Scholtis Doctor Henrick  van Oyen  een stnks-
ken landts int Sandt gelegen in den Gerichte van Santwijck
buijten de stadt Tiel, tusschen de Sandtwickse ende Buerense
poort.

127) Id. id. 14/9  1636, CorneZis van  Oyen  vendidit Elisabeth
van Cattenborch zijne huysvrou alles goets  reede ende onreede
hij heeft en namaels vercrygen mach inde Sandt ende  Gerichten
van Tiel ende Sandtwgck na zijnen dood soo  lange zij leven zal.

Lljsbeth v2n Cattenborch cum tutore huysvrou van í%rn&s
van Oyen  vendidit haren echten man voorss.  alles goets voorss.
in omni modo ut supra.

128) Id. id. 2417 1637, Cornelis van Oyen  ende Elisabeth
van Catteoborch sijne hu@vrou cum tntore marito hebben be-
kent schuldich te zijn wegen verstrecke  penningen aen Coornelia
Willems  weduwe Herberen  van Oyen  f 3.000.-.

Ben Doctor Henri&  van Oyen borgerm’.  v. Tiel f 1600.
Aen Willem van Oyen  gasthuismr.  f 1500.-.
120) Gsrichtjsigniat  Zandwijk, 1519 1648, Maria Eelffken

echte hu@vrouw van Cornelis van Ogen VOOPSS.  cum tntore
vendidit haren echten man voorut.  omma sua bo: a in omni modo
et forma ut supra.

Cornelis van Oyen  vendidit Maria Kelffken  sjoe huOsvrouwe
alles goets reede ende onreede hij heeft ende namaals vercrijgen
mach binnen Tiel  ende Santwijck nae sijnen doode soo lange sij
leven sal tot tochten rechten te behouden te besitten ende te
g+bruijcken  sonder iemant eenich bewijs reeckeninge off reliqna
daer van te doen noch inventaris d;qer  van te geven.

130) Id. id. 215  1662, Cornelis van Oyen  als gewesene  ech-
teman ende als noch getochtichde boedelholder van za: Elisabet
van Cattenborch voor het rechtmatig tochtgebru!@k  der goederen
waer wn hem in confbrmite der tochtbrieven daer van sijnde
de tochtia competeren: verbonden heeft de gerechte wederhelft
der selver goederen hem compt. eijgendommelick  toebehoerende
ende in tias desëlve niët suffï%&  en mochteñ wéëSehrvoor%
alles goets in den gerechten van Tiel ende Santwijck gelegen
vel *expandabitur  met overgifte van niet te bejaren noch te
bedaqen  daer van hem comparant betuijcht heeft; gegeven den
2 MeU 1662.

131) Gerichtssignaat Tiel 1/4 1663,  Joffrouw Maria KeZf-
kens huysvr. van Sr. Cornelis van Oyen  koopman sieck te bedde
leggende, verclaert haer E. wille te weesen dat by afflyvicheyt
van haer compte Joffrou Alida Kelffkens haer E. suster  allesints
goet opsicl? hebben sal op haer E. eenigen soon Herbertns Ar-
noldus van Oyen bd voorn. Oyen haar man geprocreëerd en
stelt noch als voochden aan die heeren Johan Kelffken der
rechten doctor member des Furstendums Gelre en Graefschaps
Zutphen ende  Peter Versteegh Rentmi.

132) Id.id.l4/1  1667, Coraelts  van Oyen vsodidit Belikeo  Aerts
weduwe van Geeris Geeririx.  hn@ end+?  hoffgtadt staende ende
gelegen binnen Tiel in de ToZhuesstraet  ex una Marten Gerritsz.
Vos ex altera  Theodora Tijnagels  voor een vrg eggen erf ende
g o e t  dgcktijos ende erffpacht  vrQ.

133) Id. íd: 22/2 1669, Dat CorneZis  van Oyen  ende de weduwe
ende bodelhontster van sijn broeder Sr. WitZeva  van Oyen  cum
tutore voor schepenn  gerichtelick  sullen renunt,ieren  van hare
gerechtieheden off actien aende goederen van Sr.  Jacob Wtenhoue
en Maria van Oyen  enhtelugden  ‘t laest vercoft aen Henrick
Roijer soo zij ‘t gelijck kracht deses  renuntieren  ten aensien
van die 5 hont genaemt den Sellick onder Tiel gelegen, den
22 Februari 1669.

I
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Deventer geslachten.
Bijdrage tot de genealogie Jordens,

door Mr. H. KRONENBERO  en Jhr. H. H. RÖELL.
(Vervolg van  XLVII,  159.)

B.B.B.B.
V. Herman  (Harmen) Jordens, ged. Deventer 17 April

1641, benr. aldaar Lebuinuskerk 21 Apr. 1704,
lid der iezworen gemeente voor de Biischopstr.
1668-1673,  1676-1704,  hopman der burgerij,
provisor St. Elisabeths-gasthuis, huwt Deventer 3
Sept. 1666 (ondertr. 32 Aug) Mechteld  Hassels,
begr. Deventer Lehuinuskerk 6 Febr. 1708,  dr.
van Jan  Hassels.

Portret van Mechtela  Hassels  bij Mr. Dr. H. W. Jordens,
te Deventer.

Uit dit huwelijk:
VL Jurrien  (Georj)  Jordens, ged. Deventer 16 Juli

lti67, begr. aldaar Lebuinuskerk 2 Nov. 1736,
ingeschreven Dev. Athenaeum 28 Aug. 1683, ge-
meensman voor de Bergstr. 1686-1691,  burge-
meester 1691-1736, gecomm. ten landdag0 van
Overijssel, ter admiraliteit op de Maze en ter ad-
miraliteit Amsterdam, huwt schoutambt van Colm-
schate  21 Nov. 1690 (ondertr. Deventer 1 Nov.,
attest.op  Diepenveen21 Nov.) Debora Dapper, ged.,
Deventer 6 Febr. 1666, begr. aldaar Lebuinuskerk
26 Juli 1741, dr. van burgemeester Hendrik Dap-
per I.U.D. en van CaiharBna loeckama. (Oeckama).

Moonen wijdde hun een huwelijkszang  pag.  248.
Geschilderde portetten van Jurrien Jordens en Debora
Dapper ba Mr. Dr. H. W. Joraens, te Deventer.
~&&_‘“’  ~,~_~,,~_____.~~__~~~_.--------

U
Johanna Cathar&a Jordens, ged. Deventer 29
Nov. 1691, begr. Lebuinuskerk Deventer 1 Mei
1764.
Hendrica Jordens, ged. Deventer 26 Aug. 1696,
begr. aldaar Lebuinuskerk 12 Juli 1769, huwt
Deventer Franeche kerk 28 Febr. 1726 (ondertr.
10 Febr.) Anton@ Joan Persoon I.U.D., ged.
Deventer 3 Aug. 1702, begr. aldaar Lebuinus-
kerk 16 Nov. 1763, gemeensman te Deventer
voor de Waterstraat 1726-1737, burgemeester
1728-  1763, cameraar, gecomm. ten landdage
van Overijssel, zoon van den Deventer predi-
kant Adam Persoon en’van  Catharina Margaretha
Nuck.

1”.

2’.

22 Juni 1764 geeft hurpemr. Persoon aan het versterf
van zun schoonzuster, Johanna Catharina Jordens, 27
April overleden, bestaande uit het erve Oosterwok.
Coh. 50’ penning Colmschate.
__

38. Herman, volgt VII.
4”.  Catharina  Christinu  Jordens, ged. Deventer 7 Apr.

1701, begr. aldaar Lsbuinuskerk 23 Sept. 1766,
huwt Deventer 1 Apr. 1734 (ondertr. 6 Mrt.)
jonker Jacobus ZZewnanus  van ,fiemert,  geb. op
den Krij tenberg onder Wijhe, begr. Lebuinus-
kerk Deventer 1 Xei 1742, gemeensman te De-
venter voor de Bisschopstr. 1733-1742, ontvanger
van Wijhe, zoon van jonker Jan Hermen van
Hemert tot den Kr$enberg  en van jonkvr. Maria
Elisabeth Blankvoort.
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1742 April in het laatste van dese maandt is de Heer
uan  Heemert  gemeensm. door sün snaphaan (deselve
van agtir het ledikant  na sig toetrekkend) in zün
buik gequets en daaraan gestorven. Aant. Hagedoorn.

Test. van Cafh. Christ.  Jordens d.d. 21 Dec. 1786, zie
boek van operre  test. 1730-1744, Dev. Archief en d.d.
22 Juni 1742, geopend 28 Nov. 1766, zie boek geopende
test. 11 259, Dev. Archief.

Se. Mechtelt Jordens, ged. Deventer 1 Juli 1704,
begr. aldaar Lebuinuskerk 16 Juni 1707.

60. Henrik Bitter Jordens, ged. Deventer 13 Juni
1706, begr. aldaar Lebuinuskerk 19 Juli 1706.

70.  Mechteid Jorde,q  ged. Deventer 10 Juni 1708,
begr. Zwolle 28 November 1776, huwt Deventer
18 Sept., 1736 (ondertr. Deventer en Zwolle 3
Sept. att. van Zwolle naar Deventer 18 Sept.)
Rendrik Roijer l.U.D., ged. Zwolle 27 Mrt.
1716, begr. Zwolle 17 Nov. 1783, secretaris van
Zwolle 1748-1783, zoon van den ontvanger
Wilhelm  Roijer 1.D.D. en van Maria Jordens.

VU. Herman Jordens I.U.D., ged. Deventer 8 Mei
1698, begr. aldaar Lebuinuskerk 29 Apr 1778,
ingeschr, Dev. Ath. 16 Sept. 1716, Utrecht 1720,
gemeensman voor de Norenbergstr. 1720- 1721. klerk
van de provincie Overijssel 25 Juni 1721-26 Oct.
1672,  huwt Zwolle Fransche Kerk 12 Oct. 1721
(ondertr. Deventer 20 Sept., att. op Zwolle 6 Oct.)
Sina Maria Roijer, ged. Zwolle 12 Juli 1698, begr.
Deventer Lebuinuskerk 18 Mei 1746, dr. van den
Zwolsohen burgemeester Rendrik Roijer I.U.D.
en van Anna Puulina Vriesen.

Test. van Herman  Jordens, d.d. 16 Juni 1742, geopend
-___ 2 Juni 1778,  boek test. 111 86 Dev. Archief.

Herrñüïz  ~Jo?&ens;~béleend  met een köoïnwiòdmolen  en
weerd onder Terwolde 9 Jan. 1716; beleend met die
Cattenwinckel in den kerspel van Opvoorst, gelükzijo
vader 28 NOV.  1737 ; beleend met het goed te Wor-
merdinckals erfgenaam zijns  vaders, 28 November 1737.
Zie Geldersche leenactenboeken.
Geschilderde portretten van Herman  Jordens en Sina
Maria RoGer  bij Mr. Dr. E. W. Jordens, te Deventer.
Uit dit huwelijk:

le. Oeorg Jordens I.U.D., ged. Zwolle 27 Sept. 1722,
t Deventer 17 Jan. 1776 en 22 Jan. in de
Lebuinuskerk begr., ingeschr. Dev. Ath. 21 Jan.
1737, Utrecht 1741,  gemeensman voor de En-
gestr. 1743-1776,  professor in de rechtsgeleerd-
heid aan het Deventer Athenaeum 1746-1776,
huwt Deventer Fransche Kerk 12 Oct 1749
(ondertr. 27 Sept.) Elisabeth Wicherlink, ged.
Zwolle 9 Febr. 1737, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 30 Apr. 1789, dr. van den Zwolschen

secretaris Qerhard Wicherlink 1. U.D. en van
Maria Jordens.
Test. prof. George Jordens d.d. 2 Dec. 1768, geopend
24 Febr 1776.  Zie boek geopende test. 111  60 Dev.
Arch. HU bezat een buitenplaats Veldsipt onder Heino.
Zie over hem Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek 1 1228 ;
van Slee de 111. School te Deventer 60 en 99.

20.  Anna Puulina Jordens, ged. Deventer 6 Mrt.
1724, begr. aldaar Lebuinuskerk 8 Apr. 1784,
huwt Deventer Fransche kerk 4 Juli 1746
(ondertr. 19 Juni) Adam Vijfhuis I.U.D., ged.
Deventer 14 Dec. 1710, begr. aldaar Lebuinus-

38.

4e.
69.

6.3.

7e.
89.
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kerk 20 Aug. 1763, gemeensman voorde Waterstr.
1729-1763, schout en ontvanger van Colmschate,
zoon van den gemeensman Warner Vijfhuis  en
van Wilhelmina Beumers. Hij was weduwnaar
van Elisabeth Mechteld Jordens, zie hiervoor
B.B.B. VI 5” sub a.
Herman  Hendrik Jordens, ged. Deventer 20 Juni
1726, begr. aldaar Lebuinuskerk 23 Juli 1726.
Hendrik Willem, volgt VIII.
Herman Hendrik Jordens, ged. Deventer 21 Aug.
1729, begr. aldaar Lebuinuskerk 6 Sept. 1729.
Debora Jordens, ged. Deventer 14 Oct. 1731,
t 16 begr. aldaar Lebuinuskerk 19 Juli 1806,
huwt Wesepe 12 Jan. 1766 (ondertr. Deventer
27 Dec. 1766, att. naar Wesepe 11 Jan. 17Q6)
Joan Hendrik Jacobson, ged. Deventer 11 Mei
1730, begr. aldaar Lebuinuskerk 6 Sept. 1807,
wijnkooper, gemeensman voor de Engestr.
1777- 20 Sept. 1787, toen ontslagen, zoon van
burgemr.  f3erhard  Joan Jacobson I.U.D. en van
Elisabeth Ketjes.
Jan Hendrik Jacobson en Debora Jordens, cedeeren  2
Dec. 1799 hun huis in de Polstr. aan Hendrik Jacobson
en Maria Resina Strauwitz.

Dev. renuntiatieb.
Bereni Jordens

t

tweelingen ged. Deventer 24
Herman Hendrik Jan. 1734, begraven aldaar Le-

Jordens buinuskerk 17 en 26Febr.  1734.

VIII. Mr. Hendrik Willem Jordens, ged. Deventer 3 Aug.
1727, begr. aldaar Lebuinuskerk 9 Mrt. 1790, in-
geschr. Dev. Ath. 26 Jan. 1744, Utrecht 1760,
gepromoveerd Utrecht 31 Juli 1760 op proefschrift
de Pactis taaitis, gemeensman voor de Bergstr.
1760-1762, klerk van de provincie Overijssel
176J-1790,  kerkmeester van de Bergkerk, huwt
Deventer 1 Aug. 1766 (ondertr. 17 Juli) Aleida
Maria Jordens, ged. Deventer 17 April 1736,
t Deventer 28 Apr. 1806 en 2 Mei in de Lebuinus-
kerk begraven, dr. van burgemr. Mr. Herman  Joan
Jordens en van Rudolphina Johanna Daendels.

Hendrik Willem Jordens en Alda  Maria Jordens
koopen  6 Nov. 1770 van Joost Jordens 4 erve Wan-
niuk in Riele voor. f 2800.

Cohier 50e penning Colmschate.
Uit dit huwelijk:

10 Sina Maria Jordens, ged. Deventer 28 Aug. 1767,
t aldaar 2 Mrt 1828, huwt Deventer 14 Mrt.
1786 (ondertr. 24 Febr.) Mr. Wilhelm  Umbgrove,
ged. Arnhem 12 Sept. 1766, j- Deventer 27 Oct.
1838, gemeensman voor de Engestr. 1779-20
Sept. 1787, toen ontslagen, rentmeester van het
kapittel van Lebuinus, zoon van Mr. J o h a n
Umbgrove en van Sibilla Snabelius.

20. Herman  Joan Jordens, ged. Deventer 27 Mei
1769, begr. aldaar Lebuinuskerk 14 Dec. 1793,
ingeschr. Deventer Athen. 17 Juli 1776, Leiden
11 Sept. 1779, gemeensman voor de Bisschopstr.
1781-1787, huwt Wijhe 14 Mei 1793(ondertr.
Deventer 27 Apr., att. op Wijhe 12 Mei) Lucretia
Repma,  dr. van Enno Rijpma.

38. Rudolphina Johanna Jordens, ged. Wijhe 14 Sept.
1760, begr. Lebuinuskerk Deventer 11 Nov. 1760.
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4~. een doodgeboren kind, begr. Deventer Lebuinus-
kerk 9 Juni 1761.

60. Rudolphina Johanna Jordens, ged. Deventer
19 Aug. 1762, t Deventer 1 Nov. 1831.

68. Mechteld Geertruid Jordens, ged. Deventer 8 Dec.
1766, t Deventer 4 Aug. 1821, huwt Wijhe 6 Oct.
1789 (ondertr. Deventer 19 Sept., Harderwijk
20 Sept., att. op Wijhe 6 Oct.) Mr. Vincent
Snoeck van 201, geb. Leiden 9 Mei 1770, + aldaar
13 Apr. 1821, hoofdingeland van het 20 district
van Rijnland, zoon van Matthijs  Snoeck van Tol
en van Antonia Marcus.

70. Luier Egbert Jordens, ged. Deventer 8 Mrt. 1767,
begr. Lebuinuskerk aldaar 29 Apr. 1767.

89.  Johanna Catharina Jordens, ged. Deventer 2 Mrt.
1768, t aldaar 12 Jan. 1846, huwt Deventer
3 Dec. 1797 (ondertr. 18 Nov.) Jacob van Berc-
huijs, ged. Groningen 28 Apr. 1761 Martinikerk,
majoor bij het 3de bataill. 60 halve brigade
Bataafsche infanterie in garnizoen te Zwolle,
$ Deventer 7 Febr. 1838, weduwn. van Arnoldina
Huberta Struuck en zoon van Ce6es van Berchurjs
en van Susanna Elisabeth Posthumus.

9e. Maria Johanna Jordens, ged. Deventer 29 Juli
1770, t aldaar 30 Dec. 1841, huwt Deventer
21 Apr. 1806 (ondertr. 6 April) Mr. Rein Terp-
stra, commissaris van politie te Deventer, ged.
Deventer 17 Nov. 1774, t Cleef 19 Dec. 1862,
zoon van Mr. Jacobus Terpstra  en van Johanna
Margareta Rouse. Hij hertrouwt Deventer 6
April 1843 Gerritdina Johanna Terpstra, ge-
scheiden echtgenoote van Louis Lucas Elisa Bols.

10e. Herman  Geoyg,  volgt 1X. .~- : --_
1X. Mr. Herman  Qeorg Jordens, ged. Deventer 13 Febr.

1774, f aldaar 3 Apr. 1820, klerk der provincie
Overijssel, ontvanger der indirecte belastingen te
Deventer, lid van den gemeenteraad, huwt Deventer
31 Aug. 1806 (ondertr. 16 Aug.) Sina  Maria van
Doorninck, ged. Deventer 31 Jan 178 1, -f aldaar
26 Mrt. 1861, dr. van burgemr. Mr. Damian Joan
van Doorninck en van Wilhelmina Elisabeth Mech-
teld Vijfhuis.

Uit dit huwelijk:
le. Hendrik VVillem,  volgt X.
2”.  Wilhelmina Elisabeth Mechteld Jordens, geb.

Zwolle 1 Apr. 1809, i_ Deventer 29 Nov. 1822.
3e. Herman  Joan Jordens, geb. Zwolle 1 Sept. 1810,

I_ Deventer 7 Oct. 1820.
40. Aleida Maria Jordens, geb. Deventer 14 Juli

1816, t Deventer 17 Mrt. 1820.
60. Damiaan Joan Jordens, geb. Deventer 2 Nov.

1817, t Groningen 10 Oct. 1882, kapitein bij
de genie, huwt Zuidlaren 28 Oct. 1868 Qerarda
Anna Henrietta Pruissen, geb. Zuidlaren 6 Juni
1.828, + 20 Oct. 1886 (volgens de advertentie
is zij te Zuidlaren i_, hetgeen bij navraag aldaar
evenwel onjuist bleek), dr. van Petrus Everhardus
Pruissen en van Pauline Anne Hermine Brockes.

69. IVarnera Wilhelmina Jordens, geb. Deventer 23
Oct. 1819, t aldaar 20 Mei 1820.

X. Mr. Hendrik Willem Jordens, geb. Zwolle 23 Aug,
1807, i_ Deventer 9 Febr. 1881, ingeschr. Dev.

Ath. 17 Sept. 1824, Leiden 17 Mei 1826,21 Sept.
1827, adv. en proc. te Deventer, lid van den ge-
meenteraad en van de Provinciale Staten van
Overijssel, president-curator van het Deventer
Athenaeum, huwt Deventer 22 Aug. 1839 Aleijda

Margaretha Kronenberg, geb. Deventer 18 Sept.
1816,  “f aldaar 20 Jan. 1899, dr. van notaris mr.
Henricus Gerhardus Kronenberg en van Hester
(ieertruid Budde. Zie Nieuw Ned. Biogr. Woor-
denboek 1 1230.

Uit dit huwelijk:
le. Sìna Maria Jordens,, geb. Deventer 19 Juni 1840,

$ Apeldoorn 13 Sept. 1921, huwt Deventer 27
Juni 1872 Ds. Lucas Mees, geb. Rotterdam 22
Apr. 1840, + Arnhem 26 Sept. 1882, predikant
te Rockanje 1866, Uitgeest 1868, Deventer
1870-79, zoon van Mr. Rudolf Adriaan Mees en
van Margaretha Agaiha van Marken.

2e. Herman  George, volgt X1.
39. Hendrik Gerhard,  volgt X1 bis.
40. Hester Geertruid dordens,  geb. Deventer 3 Oct.

1846, j- aldaar 29 Aug. 1906.
60. Herman  Joan, v o l g t  Xlter. .

X1. Mr. Herman  George  Jordens, geb. Deventer 30
Aug. 1842, t Deventer 30 Dec. 1928, ingeschr.
Dev. Ath. 11 Sept. 1860, Leiden 11 Jan. 1861,
Utrecht 16 Jan. 1862, Leiden 6 Mei 1863,
adv. en proc. te Deventer, deken van de orde van adv.
arr. Zutphen, bestuurder van het Jordenshofje,
huwt Zutphen 22 Mei 1880 (door echtscheiding
ontbonden 26 Juni 1902) Catharina Anna Roel-

:I bis.

vink, geb. Zutphen 9 Mei 1864, t Arnhem 11 April
lSl!iqE,+C$z  n”-.~-~~wir?ti~  - ---
van Barbara Sara uan  Doorninck.
Uit dit huwelijk eén zoon :
Mr. Dr. Hendrik R’illem  Jordens, geb. Deventer
22 Mrt. 1881, commies prov. griffie ‘s-Hertogen-
bosch, secretaris van Zutphen, adv. en proc. te
Deventer, secretq,ris,Kamer  van Koophandel aldaar,
bestuurder van het Jordenshofje, huwt “s-Herto-
genbosch 4 Nov. 1913 jonkvr. tiarolina  Jacobine
Maria de Ranitz, geb. Utrecht 8 Apr. 1883, dr.
van Jhr. Mr. Johan Hendrik de Ranitr en van
Caroline Jacobine Maria Radbruch.

Uit dit huwelijk :
Catharina Octavia Bellina Jordens, geb. Deventer
21 Nov. 1920.

Mr. Hendrik Gprhard  Jordens, geb. Deventer 31
Dec. 1844, t Zwolle 1 Nov. 1826, ingeschr.  Dev.
Ath. 28 Juni 1863, Leiden 21 Apr. 1864, Utrecht
10 Juni 1864, Groningen 26 Oct. 1863, adv. te
Deventer, kantonrechter, te Vollenhove, later te
Zwolle 1863-1917, schoolopz. arr. Kampen, huwt
Zwolle 29 Sept. 1887 Johanna Aleida Geertruid
Conradina Christine  Werndly,  geb. Zutphen 13
Sept. 1861, dr. van Thomas Johannes Werndly
en van Christina van Hooff.

Uit dit huwelijk :
le. Aleida,  Margaretha Jordens, geb. Zwolle 17

Jan. 1889.
2e. Chrisline  Jordens,’ geb. Zwolle 18 Oct. 1890,

huwt te Voorst 8 Sept. 1920 Dr.‘Johannes Hero
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Hommes,  chirurg, geb. Stedum 18 Mrt. 1896,
zoon van Rarbert Poppo  Hommes  en T r i j n t j e
Eeres.

38. Hendrik Willem Jordens, geb. Zwolle 1 Mei
1894, huwt te Keppel 10 Sept. 1919 (huwelijk
in 1926 ontbonden) Jeannette Françoise Adrienne
Dijckmeester,  geb. den Haag 16 Mrt. 1891, dr.
van Johan Floris Dzjckmeester  en van Ottolina
Petronella  Hendrika Hond&.

Uit dit huwelijk:
a. Ottolina Johanna Jordens, geb. Voorst 30 Juni

1920 ;
b. Christina Jordens, geb. Voorst 16 Mrt. 1923.

XIter. Mr. Herman Jonn Jordens, geb. Deventer 10 Mrt.
1848, i_ Utrecht 20 Nov. 1919, ingeschr. DW.
Ath. 2 Sept. 1867, Groningen 19 Nov. 1867 en
13 Nov. 1869, Utrecht 28 Sept. 1868 en 22 Mei
1869, Leiden 14 Jan. 1870, advocaat te Deventer,
griffier kantongerecht Lochem, subst.-griffier recht-
bank Brielle, later te Zwolle, griffier rechtbank
Almelo, later te Utrecht, huwt Deventer 23 Juli
1886 Theodora Petronella Stolte,  geb. Paramaribo
22 Juni 1867, t Utrecht, 22 Sept. 1917, dr. van
Pieter btolte  en van Elisabeth de rees.

Uit dit huwelijk:
le. Hendrik Willem Jordens, geb. Zwolle 9 Mei 1886,

t Enschede 27 Nov. 1914, ambtenaar ter secre-
tarie aldaar ;

29,  Peter Jan Abraham, volgt X11.
30. Qeorg Jordens, geb. Almelo 16 Mrt. 1891, af-

deelingschef bij de fa H. Albert de Bary & Co.,
bankiers te Amsterdam, huwt Rotterdam 9 Sept.

------l-9%-#zrGtina-~  &~tina Elisabeth Maus, geb.
Rotterdam 24 Juli 1898, dr. van Hendrik Maus
en van Antonia  de Bodt.

X11.  Mr. Peter Jan Abraham Jordens, geb. te Almelo
11 Nov. 1887, directeur van de Incassobank te
Arnhem, plaatsverv. kantonrechter aldaar, huwt

Utrecht 9 Dec. 1913 Qzjsberta  Hermina Stroink,
geb. Utrecht 29 Juli 1889, dr. van Herbert  Stroink
en van Catharinn Maria  van Heek.

Uit dit huwelijk:
le. Herman  Joan  Jordens, geb. Utrecht 23 Nov. 1914.
20. Catharina Yaria Jorderas,  geb. Arnhem 6 Apr.

1917.
39. Frits Herbert Jordens, geb. Arnhem 21 Juni 1919.

Jongere tak.
11. Johan Jordens, seemsverver, wonende in de Lange

Bisschopstr. te Deventer, gestorven tusschen 22
Apr. 161ö  en 3 Juli 1624, huwt Goesken.

le.
ae.

30.

Benier  Jordens’en Fenne zgn huisvr., voorts Jan Joerdens
en Goesken  zgn huisvr., verkoopen hun helft in een
huis en erve te Deventer Engestraat. hoek Pontsteeg.

Dev. renuntiatieboeken 17 Jan. 1601.
Uit dit huwelijk:

Jorden Jans, volgt 111.
Geertruit Jans, huwt Deventer 23 Febr. 1612
(ondertr. 8 Febr.) Derck Heusinckvelt, zoon van
wijlen Berent Heusinckvelt in de Lange Bis-
schopstr. Deventer.
Hendriksken Jansen, huwt Deventer 20 Juli
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1624 (ondertr. 3 Juli) Ja,& Niehoff  van Coesfelt,
wedr van Janneken Thönissen op de Engestr.
Over 2 kinderen van zal. Jan Nchoffs en Henrixken
Jördens worden 17 Nov. 1629 Henrick Jördens, Nieuwe
markt en Jorden Jansen seemsmaker tot momberen
benoemd. Zie momberstellingen Engestr. Dev.  Archief.

4e. Mechteld Jans, ged. Deventer 1691, huwt Deventer
10 Jan. 1626 (ondertr. 26Nov.  1626) Jacob Arents,
zn. van wijlen Arent Linnebaren in de Nieuwstr.

III. Jorden Jans, seemsmaker in de Lange Bisschopstr.,
huwt Deventer 7 Mei 1616 (ondertr. 22 Apr.)
-4eltgen  Peters, dr. van zal. Peter Roelefs in de
Noren hergstr.

Jorden. Juns  heet bij de huwelijks inschruving  zoon van
Jan Jordens in de Lange Bisschopstr.

Uit dit huwelijk:
le. Peter Jordens, volgt I.V.
20. Fidt Jordens, ged. Deventer 3 Febr. 1618.
3”.  Qeesken  Jordens, ged. Deventer 23 Juli 1620.
4”. Jan, Jordens, ged. Deventer 19 Jan. 1623.
SB. Janneken  Jordens, ged. Deventer 1 Febr. 1624.
6”. Janneken Jordens, ged. Deventer 22 Oct. 1626.
70. Boesen  Jordens, ged. Deventer 22 Jan. 1628.
Se. Berenfgen Jordens, ged. Deventer 16 Aug. 1630.
90. Janneken Jordens, ged. Deventer 14 Oct. 1632.

IV. Peter Jordens, ged. Deventer 24 Mrt. 1616, t voor
4 NOV. 1676, woont te Deventer op de Brink,
provisor van het Keijsers- of Jordenshofje, huwt
Deventer 30 Mei 1636 (ondertr. 16 Mei) Anneken
van Goten,  dr. van Henrick van Colen  in de
Broerenstr.

Uit dit huwelijk:
le. Peter Jordens, ged. Deventer 8 Aug. 1637.
2e. Henrick Jordens, ged. Deventer 10 Oct 1639.
3”.  Jan Jordens, ged. Deventer 5 Juli 1640, begr.

aldaar Lebuinuskerk 30 Nov. 1679, bo-de,  huwt
1669 (ondertr. Deventer 16 Juli 1669 zonder
copulati) Qeertruid Jordens,weduwe Jan Qeurts.
Zie. kol. 78.
Uit dit huwelijk:

Q. Margrieta Jordens, ged. Deventer 16 Mei 1660.
b. Aleijda Jordens, ged. Deventer 23 Jan. 1662.
c. Henrick Jordens, ged. Deventer 16 Aug. 1663.
d. Aleijda  Jordens, ged. Deventer 16 Apr. 1666,

mogelijk dezelfde als Aattjen  Jordens weduwe
Kedden,  die 26 Jan. 1723 in de Broerenkerk te
Deventer is begraven.

e. Peter Jordens, ged. Deventer 22 Sept. 1668,
mogelijk dezelfde Peter Jordens uit wiens hu-
welijk met Judith Schuring 17 Nov. 1716 te
Deventer een zoon Arent wordt gedoopt en
mogelijk ook dezelfde als Peter Jordens ,gaseerde
sergeant”, die 29 Nov. 1763 in de Broerenkerk
te Deventer is begraven.

f. Jorden Jordens, ged. Deventer 27 Mrt. 1670.
40. Bevit Jordens, ged. Deventer 24 Oct. 1641, begr.

Deventer Lebuinuskerk 3 Jan 1684, makelaar,
huwt 1670 (ondertr. Deventer 12 Nov. 1670,
att. op Steenderen 3 Dec.) Catharina van Keppel,
j.d. tot Deutecom.
Cut~arina  van Meppel  maakt 20 Dec. 1684 inventaris
op om daarmede  haar zoon het vaderlijk goed te bewijzen.
Zie invent. Polstr. Dev. Archief.
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Uit dit huwelijk:
a. .4nnl&  &argriela  Jordens, ged. Deventer 24 Sept.

ld71, t voor 20 Dec. 1684.
b. IVilhelmus  Jordens, ged. 13 Aug. 1678.
c. Bernardus Jordens, ged. Deventer 2 Jan. 1680,

ingeschreven als med. stud. te Leiden 18 Mrt.
1700, begr. Deventer Lebuinuskerk 31 Mrt. 1704.

60. Jorden Jordens, ged. Deventer 24 Oct. 1643.
6”.  Berentgen Jordens, ged. Deventer 22 Dec. 1646,

mogelijk dezelfde die in 1671 (ondertr. Deventer
7 Jan. 1671 zonder copulati) huwt met Hendrick
Buijgers, j,m. van Vreden.

79. Judith Jardens,  ged. Deventer 16 Nov. 1647, huwt
(huwelijk niet te Deventer gemd-eo) Frqie
de Futter,  uit welk huwelijk 24 Nov. 16’76 te
Deventer een zoon Peter is geboren.

88.  Hendrik Jordens, ged. Deventer 22 Apr. 1660,
kan dezelfde zijn als Hendrik Jordens, j.m. van
Deventer wonende te Amsterdam, die 19 Juli
1670  te Deventer ondertr. (att. op Tiel 29 Juli)
met Aleida Artz van Altena, j.d. tot Buren.

Uit dit huwelijk:
a. Anna Jordens, ged. Deventer 30 Juli 1671.

9’. Derk Jordens, ged. Deventer 13 Jan. löó3.
10’. Eva Jordens, ged. Deventer 16 Aug. 1666, huwt

Deventer 26 Nov. 1676 (ondertr. 4 Nov.) Joan
Hermsen Sevinck, marktmeester, zoon van Harmen
Janse Sevinck.
Haar test. zie boek opene test. 17 Apr. 1700 en 20
Aug. 1708. Dev. Archief.

K O R T E  MEDEDEELINGEN.

-=Van  Radzitzky -tot Ostrowick. .

Henricus Wilhelmus van, Radziieky en zijn vrouw
Anna Mechtildis Francisca aan Hövell bewoonden van
OB. 1760 tot 1776 het huis Woldeuborch te Netterden
(gem. Gendringen), een bezitting van haar ouders Johan
Herman  van Höuell tot Westerpier enz. en AnlIa  Judith
van Pasquelino. In die jaren werden hun blijkens het
R.K. doopboek van Netterden, loopende van 1 Februari
1712 tot 13 September 1811, de volgende acht kinderen
geboren, die op de aangegeven data zijn gedoopt:
1. Qerardina Francisca Maria Anna Juditha IVatiurga

(28 Juli 1761).
2. Anrta Dorothea Judith fferardina  Wilhelmina (28 Ja-

.nuari 1763).
3. Eredericus Arnoldus Josephus Rudolphus Matthias

(16 October 1764).
4 Maria Francisca Wilhelmi?aa  Josepha (16 Maart 1766).
5. Ludovicus Rudolphus Otto (3 Juli 1767).
6. Maria Antonia  Clara  (9 October 1769).
7. Wilhelmus Hubertus Otto Ernestus (7 Mei 1771).
8. Maria Stephawa  Aloysia  Helena (1 Maart 1773). ’

Tot 1766 staat de vader ingeschreven als H. IV. v.
Radzitzky, maar van 1767 af als H. W. baron v a n
Radzitrky tot Ostrowick.

Als peter en meter fungeerden over die kinderen:
1.  Berberlus F r e d e r i c u s  van Radzitsky  en Catha%a

Barbara van Valk.
2. Otto Ernestus van Hövell tot Hagenhove en Joannc

baronesse van Wrede, geb. baronesse van Kalkreuther,
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vrouwe tot Hossitz en Königshain. (Plaatsvervangers :
Cvilhelmus  Johannes pan. Valk en Johanna IVilhelmina
van Radzitzky).

3. Fredericus Christianus  baron van Wrede Lot Uhlenborg,
Hossitz en Königshain ; Johannes Wilhelmus Ignatius
van Yalk  tot Hagenhove 1) en Maria baronesse van
Höoell tot Boskamp.

$. Ludolphus Hermanus Josephus baron van Heerma tot
Holwinde  en Sophia Francisca cat1 Radzilzky.

5. Antonius Cornelius  Simon Xaverius baron van Huge-
poth tot Aerdt; Maximilianus Antonius ran Hör-el1
tot Westerflier  en I\YeserTeld  ; Fredericus Wilhelmus
baron van Wrede tot Vhlenborg en Oberhausen en
Maria Ottina baronesse va?a  Eiöcell  tot Westerflier.

6. Ct;es bmon van Hövell tot Westerflier  en Bertrudis
baronesse van Màt+dagien,  geb. baronesse van Dorth
tot Vollenhoce, vrouwe tot Voswick en Vollenhove.

7. Johanties Hubertus Constantinus van de Bortd (Gt
1762  wordt Xaverius von de Mortel genoemd als
peter over een dorpskind) en Mctria  Qertrudis van
Höcell  tot Hagenhove, geb. baronesse van Voorst tot
Schadewick.

0. Ludolphus baron van Heerma tot Eol&de  en Ottina
Ernestina baronesse van Heerma,  geb. baronesse van
Höuell  tot Il.esterflier.

Nog wordt als meter over een dorpskind genoemd
Maria Aloysia van RudziLky. HENDRIKE.

Boddaert. In een brief van den genealoog Qraaf
Charles d’Hosier  [afstammeling van den bekenden 17den
eeuwschen genealoog Pierre de la Garde d’Hozier], ge-
dateerd Paris 29 Juli 1860 en gericht tot een onbekende,
geeft hij zijo voornemen te_kennen zijn genealogische
verzamelingen van de hand te doen en verzoekt hem
enkele families op te sporen, waarvan documenten in
zi_jn bezit zijn; hij vervolgt dan aldus:

,T&chez  donc de me trouver une famille  Bodard ou
Bod&,  qui est de 1’Artois;  j’ai sur elle des titres
originaux assez  anciens . . . . . J’ai aussi des documents
sur une famille d’origine  anglaise, dont je crois qu’ une
partie habite Bruxelles, etc. . . . .

Nu is het niet onmogelijk, dat in deze mededeeling
eene aanwijzing schuilt, wáár de oorsprong der Hol-
landsche familie Boddaert zou z@ te zoeken.

Uit den aard der zaak geeft de brief daarover verder

1) De hier genoemde Johannes Wilhelmus lgnatius  van Valk tot
Hagsnhove (dezelfde als Wilhel»1us  Johannes z)an Valk, als doopgetuige
vermeld sub 2, en broeder van Catharina Barbara van  Valk, als zoodanig
vermeld sub 1) heette in werkelikheid Valck  en behoorde tot den
R.K. gebleven tak van het Zutphensche regeeringsgeslacht van dien
naam. Hij was een zoon van Dirck Jan Valck  tot den Hagènhove (in
1705 gekocht van het geslacht Pinninck) en Gerharda  Maria Veer.
Volgens het Protocol van bezwaar van Voorst, dl. 1759- 1771,
kerspel Terwolde, f”.  6vso.,  verklaart op 16 Dec. 1760 de Hoogwelge-
boren Heer Willem  Jan VaZck,  voor hem en voor zijn  Hoogwelge-
horen zuster Catarina Borbara Valck.  voor 8000 el. verkocht te hebben_ __ _- --.
aan den Hoogwelgeboren Heer Joh’an  Hermen  van Hövel,  heer van ‘t
Weseveld (den schoonvader van Henricus  Wilhelmus van Radzituky),
het allodiale erf en goed defa  Hagenhoeve  en toebehooren, gelegen in
de kerspelen Terwolde  en Twello,  schoutambt van Voorst (31 Juli
1762 ten protocolle gelegistreerd).

Met dezen verkoop stemt overeen, dat hierboven bij de doopen
van 1763 en 1771 de-gecombineerde  naam ,,uan  Hövell to? Hagenhove”
voorkomt, terwijl in 1764 Johannes Wilhelm  [Ignatius]  Vaalck  -
blijkbaar uit sleur, doch ten onrechte - nog als ,,tot  Hagenhove”
wordt aangeduid.

VALCK  LUCAsEEN.
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geen lioht en het is mij niet bekend wáár de verza-
melingen van den graaf d’Hosier belandden.

De origineele brief is voor frs. 16.- (blikens  Cat.
Juni 1929) te verkrijgen bij Cabinet Viotor Degrange,
Hôtel des Sooiétés  Savantes, Paris VI, RW Serpente 38.

M. G. W.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Boecop (van). Portret gevraagd van Jean Michel
baron uan Boecop, Lid van de Ridderschap van Noord-
Brabant, geboren te Utrecht 11 Augustus 1798, over-
leden (ongehuwd) te Utrecht 27 Juni 1867, 2en zoon
van Luitenant-Generaal Ludovicus Theodorus baron van
Boecop en Elisabeth Berné.

De naaste verwanten bezitten het gevraagde  por&&
niet, ook geen foto.

J. M. baron van Baaeep werd in 1816 surnumerair
der poster~en  en was vervolgens postcommies te Vlis-
singen en te Middelburg en werd 9 November 1826
Directeur van het Postkantoor te Goes. Bij K. B. van
9 Oot. 1829  werd hij bevorderd tot Controleur ten
postkantore Middelburg, in 1836 Controleur te Breda,
in 1844 Inspecteur der Posterijen te Rotterdam, in 1847
Directeur van het Postkantoor te Haarlem en van
1864-1864 Directeur van het Postkantoor te Utrecht.

u. A. v. D. M.

Cleeff (van). (XLVI, 285). Het zij mij vergund deze
vraag zelf te beantwoorden, daar het antwoord daarop
voor vele kwartierstaten van belang kan zijn. Bij het

doorlezen van de huwelijksregisters van Gorinchem viel
mijn aan’dacht ‘op ~dëvv8@3fidë  iñ&rijving :

Aanget. 13 Nov., geh. 27 Nov. 1633 Willem van
Cleeft,  j.m. v. Gorcum, S c h o u t v a n Doorn, en Maria
de Witf,  j.d. v. Gorcum. Daar de voornamen van de
kinderen van Mr. Joan van Cleeft  deden vermoeden, dat
hij een zn. zou zijn van een Willem o. C. X Maria, was een
onderzoek in de archieven van Doorn en Gorinchem
verder aangewezen. Het resultaat was verrassend en
luidt als volgt :

Laurens lonisz. van Cleeff, -j- Gorcum n& 1622,
vader van

TilEem van Cleef f, t Gorcum 1614, X Goroum _C 1610
met Maria van Santen (Jansdr. ex Qeertgen Petersdr.),
1_ Gorcum n& 1616.

Hieruit :
Willem van Cleeff, geb. Gorcum 1611, -/-Doorn 1660,

X Gorcum 13 Nov. 1633 met Maria de With (dr. v.
Pieter Adriaensz. en Eelken van de Wetering Mertensdr.),
geb. Gorcum, t Utrecht of Doorn 1687.

Hierruit  :
Mr. Joan van Cleeff, geb. Doorn 1646.
Breda. P. B INKHORST VAN OUDCARSPEL.

Dias. Geneal.-biogr.  inl. gevr. betreffende Hendrika
Gesina Dias. Zij huwde . . . . , met Hendrik Thierens
(ob. 31 Dec. 1811 te Semarang), zn. van FranGoois  en
Helena Elisabeth Boudewens.

Utrecht. P. L. THIERENS.

Hoffman. Geneal.-biogr.  inl. gevr. betreffende Jacob
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Hoffman. Hij was in 1760 weduwnaar van Hendrina
de Veer en woonde  te Amsterdam.

Utrecht. P. L. THIERENS .

Jacobsen. Geneal.-biogr.  inl. gevr. betrefiende Cutha-
rina Elisabeth Jacobsen, gehuwd met Anthony 1 hierens,
koopman te Dantzig, daarna te Amsterdam (170 eeuw).

V trecht. P. L. THIERENS.

Krieger Schumer. (XLVI, 126, 190). 1. Eberhard
(Effert) Schumer, uit het rijk van Aken, geb. omtrent
1692,  begr. Schüttorf 7.3.1676, sinds 1626 burger en
koopman te Schüttorf, tr. 1”.  omtrent 1626 met Marie
fi. uit Schüttorf, en 20. omtrent 1639 met Agneao8a-
rermann uit Emsbüren.

Kinderen :
l.Anna, begr. 31.12.1667, tr. 31.10.1666  met Victo?

Hermsen, zoon van den heelmeester Hermansl  van
hordhorn  en van Fenne Seveker.

2. Michael,  volgt 11.
3. Elsebeen, begr. 22.3.1673, tr. 30.11.1670 met II illern

Bermsen,  broeder van Yictor,  vertrekt later naar
Nordwolde.

4. Anna Margarethe, tr. met Henrich Cramer.

II. Michael  Schumer, 1_ omtrent 1697, koopman en bur-
gemeester te Schüttorf, lid van den landdag, tr. 10. Schüt-
torf 29.4.1667 met Wibbe Wolbinck, geb. Nordhorn, begr.
Schüttorf  21.3.1669, tr. 20. Schüttorf 16.11.1670 met
Qeesa Catharina  zur Schirle (Beeske  Schier), dochter van
Lucas ther Schier en Wende1  Schtirman.

Kinderen :
1. Jan Wilm,  begr. 6.3.1723, koopman- te Schüttorf, tr.

8.10. 1692 met Christine Nieuhoff.
2. Hermann,  Vol& ‘111.
3. Johann  Hendrik, begr. 16.10.1736, ‘tr. 10. 1711 met

Amelia von Knobelsdorf, begr. 21.6.1724, dochter van
den Luitenant zjon  Knobelsdorf en van Anna Elisabeth
Delius, tr. 20. 11.7.1727 met Anna Elsabeen TegPler, be-
gr. 1.11.1728, dochter van den smid Mr. Gerrit Tegeler,
Janszoon, tr. 30. 18.7.1736 met Gerdken Martens, begr.
16.7.1762,  vermoedelijk dochter van Johan Martens
en CVendelina  ten Cate.

Kinderen :
1. Henrich, 1748 te Gildehaus Hs. Nr. 108.
2. dochtertje, begr. 21.2.1719.
3. Eriedrich Wilhelm,  ged. 8.9.1720, 1748 te Zwolle.
4. Jan Otto Christian, ged. 7.12.1721,  te Schüttorf.
6. Lucas, ged. 29.3.1728, 1768 te Amsterdam.

4. Effert, ged. 12.6.1677.
6. Qerhard Johan, ged. 30.7.1679, begr. 16.8.1728, tr.

10. 7.2.1714 met de dochter van burgemeester Johan
Holmer en van Wilhelmine  Amelia Ewalt, begr. 28 ll.
1727, tr. 2”. 2.6.1728  met Mechteld  Eek van Dieren in
Gelderland.

6. Anna Aleyd Elsebene, ged. 30.7.1689, begr. 28.7.1762,
tr. 1716 met Johan Henrich Ede, ged. 18.2.1686,
begr. 17.7.1747,  burgemeester te Schüttorf, zoon van
Illilm  Edessen en van Fenna Winkelmann.

7. Anna Catharina, ged. 1.11.1687.
8. Anna Christine Helene.

111.  Hermann  Schumer, burger en bakker, ook gil,le-
meester van het groote gild te Schiittorf, tr. 10. om-
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trent 1708 met Aleida Ellessen,  2“. omtrent 1717 met
Margarethe Holmer, begr. 14.11.1762, zuster van Ger-
hard’s vrouw.

Kinderen :
1. Xchael,  ged. 13.12.1716, 1768 vertrokken uit Schüt-

torf.
2. Johan Wilhelm, ged. 11.1.1719, in Holland.
3. Wilhelm  Hendvich, ged. 9.11.1721, in Holland.
4. Qyse Dirck, ged. 6.7.1724, te Amsterdam.
6. Aleyda  Christina, ged. 8.6.1727, te Amsterdam.
6. Wilhelmine Amelia, ged. 31.1.1731, begr. te Schüt-

torf 19.1.1794, tr. 9.7.1766 met Jan Herm Leescher,
ged. 20.4.1732, begr. 21.12.1797, zoon van Bern-
hard en van Besa Nording.

7. Hermanrt, ged. 26.2.1736, verdronken in de Vechte.
Schuttorf. DR. L. ED E L.

Meden  (van der). Geneal.-biogr.  inl. gevr. betreffende
WijllaNd Adriaan van der Meulen X Catharina de
Knokke. Zij woonden in 1787 ‘te Heeswijk. Welke
positie bekleedde hun zoon Jacobus Johannes, die in
1826 te Amsterdam woonde? 1)

0 trecht. P. L. THIERENS.

Riebeeck (van). (XLVII, 103). Protocol not. G. Hout-
kan, Utrecht. 20-11-1649.

Andries van R. verwer te IJ. en Cathalina de Beer
hebben een zoon Johan van R. chirurgijn.

Eet wapen van Anton van Riebeeck, carchijn. 1624,
wordt beschreven Wapenheraut 1901, blz. 168.

Jan Anthony v. Riebeeck, stichter der Kaapkolonie,
t 18-1-1677, wokdt, meen ik, gezegd te z1Jn  geweest
chirurgijo  of_ g.og_n-van_  een chirurgtin te .U. ~Ookb$.da
~&hë@nen  van Riebeeck te Wijk bij Duurstede komt
veel de naam Antonis voor.

R. P. M. v. W.

Sande (van de). (XLVI, 287). Ook de beantwoording
van deze vraag is aan geluk en toeval te wijten. Aan-
genomen te Utrecht 26 Juni 1688 Catharina Barbnra
van de Sande wone 0 u d kerk ho f. Attestatie ingeleverd
2 April 1676 Isabella Blankert, huysvr. van Antoni van
Mansvelt, van Rees, wone 0 u d k er k h o f. Deze inschrij-
vingen deden mij het huwelijk v. Mansvelt-Blankert
opslaan, dat luidde als volgt:

Aanget. te Utrecht, geh. te Rees 4 Oct. 1674 Antoni
van Mansvelt, wed=.

Isabella Blankers, wed, van de Heer Marten van
de bande.

De Utrechtsche notarieele protocollen verwezen verder
naar Rotterdam en Rees.

Aanget. te Rotterdam 4 Oct., geh. 27 Oct. 1666 Mar-
tinus van de Sande, j.m. v. Rees

Isabella Blankert, j.d. v. Rotterdam
Isabella is een telg van het bekende Rotterdamsche

geslacht Blankert en was een dr v. Joris en Catharina
Roosterman. Zie geslachtsboek ,, Wittert  van Hoogland,,.

Ter toelichting diene nog, dat voor Nota  Duerkant te
Utrecht -gemeente-archief No. 312, fol. 23 - d.d. 13 Nov.
1693 comp. Mr. Antonis v. Manwelt en Isabella Blankerts

1) Zie over dit geslaoht van der Heulen het Stam- enWapenb.val
V. v. O., deel 11, p. 309 e.v. Red.

in welke acte hij noemt de twee voordochters van zijn
wouw : Catharina. Barbara en Christina Qeertruida van
ie Sande.
Breda. P. B INKHORST VAN OUDCARSPEL.

Sonnevelt (van). Geneal.-biogr.  inl. gevr. betreffende
Bartholomeus van Sonnevelt X lste helft der i7” eeuw
met Maria Pluevier. Hij was lid van het bekende ge-
alacht, voerende: in goud drie (2 en 1) leliën van keel.
Leiden(?).

Utrecht. P. L. THIER~NS.

Woude  (van der). Geneal.-biogr. inl. gevr. betreffende
Ebel van der IVoude X Qeertruida Koolhaas. Zij woon-
den in 1802 te Groningen.

Utrecht. P. L. THIERENS .

Onbekend wapen A. In het bezit van de familie
van Adrighem te Brielle, oudtijds ook van Adrichem
geschreven of van Andelegem (1603), bevindt zich een
groot antiek tinnen bord, waarin in den rand geslagen
het navolgende familiewapen :

Gev. : 1 en IV, 3 plompeblaren 2-1; 11 en 111, e.
kl. leeuw. Ht.: e. uitk. bok.

Het bord dateert verm. van & 1700. Het meesters-
teeken van den tinnegieter is een herald. roos, over-
topt door een fantasiekroon, waaronder een hartvormig
motief, de roos herald. links vergez. van de letter R.
De herald. rechter letter is door ‘t schuren onleesbaar
geworden, wellicht was het een F.

Vragen: 1. Welke familie voerde het bovenomschre-
ven wapen?

De familie van Adrighem te Brielle voert een geheel
ander wapen, ook in geenen deele gelijkend op dat der
adellijke familie van Adrichem.

des Briel. NIEUWENKAMP .

Onbekend wapen B. Op een bokaal van omstreeks
1760 in Mus. Mr. Simon van Gijn te Dordrecht komen
voor 1” een monogram, bestaande uit de letters P, G,
V en 0, 20 een wapen, zijnde: een schild, waarin een
pijl, staande met de punt naar boven, gedekt door
een kroon met fleurons, waarboven (helmteeken): een
liggende halve maan, met de punten naar beneden,
vergezeld van 3 sterren.

Op welke persoon kunnen wapen en monogram wizen?
Wassenaar. A. STARING.
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enz.), door M. G. Wildeman. - Deventer geslachten. Bijdrage tot
de genealogie Jordens, door Mr H. Kronenberg en Jhr. H. H. Röell.
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De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SITS.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederiandsche  Leeuw”,
Dit blad versobijnt  maandelijks en wordt aan de

leden van het Qenooteohap  gratie toegezonden.
Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het

Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering
gelievementeriohten  totden  redao tenr D~.TH. E.
VALCK  LUCASSEN,  hu& &a~~~h&de,  Webergen.

De jaarlijksohe oontribntie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.- en voor de leden te’6 Gravenhage,
die de wekelijksohe  portefeuille ontvangen,flS.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar
tegen een abonnementspr~s  van flO.-per  jaargang.
Poetrekening van den p en n i n g m e e e te r No. 20210.
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Correspondentie  betreffende het Qenootsohap
(niet bestemd  voor het Maandblad) gelieve mei
te richten tot den e e o r e t ar i e Dr. 1. J. THOMAE~EN
ia THUEUEZINK  VAN DBB  HOOP, SweeZGnckstr.  50, ‘s Ura-
uenhage,  e11 die betreffende de Bibliotheek en de
wekelgksohe portefeuille, zoomede aanvragen o m
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e o a r i B, Bwmburg  5, ‘s-Gmwenhage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge-
vestigd BZ&jenburg  5, ‘s-Gmuenhage,  aijn  voorde leden
geopend iederen  Maandag van 94-12  en van 2-
6 oor.

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

=
N”. 7. XLVII” Jaargang. Juli 1929.

BESTUURSBERICHTEN.
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het

overlijden van den Heer H. A. Lesturgeon, te
‘s-Gravenhage, sedert 1927 gewoon lid van het Genoot-
schap.

Tot lid zijn benoemd:
Jhr. W. A. VAN DEN B OSCH . . . . Breda.
Ritm. der Huzaren. Bamnielaan  26%‘.
J. C. HOYNCE VANPAPENDRECHT  .  .  .  Ro t t e rdam.

Saftlevenstr.  1Ga.

Adreswijzigingen.
Mr. F. D ANIELS . . . . . . . . . ‘s-Grauenhage.

Be:uidmhout  93.
B. J. VAN E CK . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

obrechtstr.  120.
F. QERLING~' . . . . . . . . . . Amsterdam.

lkzns  van Mie&&.  G9a.
J h r .  M r .  F .  H .  V A N  KINSCHOT , . . Zuidlwen.

huize Laarwoud.
J. Gl. KIST . . . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Heemskerckstr. 10.
Mr. M. Tn. MIJNLZEFF  . . . . . . Dordrecht.

Buitenwalemst  9.
Mej. S. P. W. SCHEIDIUS . . . . . ‘s-Gravenhage.

Beeklaan  506.
F. A. L. C. baron SCHIMMELPENNINCK VAN

DER OYE . . . . . . . . . . . Wassenaar.
l~uize  Tq&ngcrhorst.

malen schreef ons medelid de heer J. B. de Man over
dit onderwerp (zie jg. 1922 en jg. 1924) en tweemalen
ook de heer P. M. van Walchren (jg. 1924 en jg. 1926).

Nu, tengevolge van het in den Nederlandschen Adel
opnemen van nog 4 leden dezer familie, in het a.s.
Adelsboekje dit geslacht met zijn volledige stamreeks
opnieuw gepubliceerd moet worden, ontstond de nood-
zakelijkheid die stamreeks aan een hernieuwd onderzoek

te onderwerpen en meenen  wij- daarbij töt ëeñ~  afdoend
resultaat te zijn gekomen, een resultaat, dat ter moti-
veering van het in Ned. Adelsboek te publiceeren artikel
hieronder wordt bekend gemaakt.

De heer de Man had in zijn eerste artikel over dit
onderwerp (jg. 1922) aangetoond, dat de afstamming,
zooals deze in Adelsboek 1916 was gegeven, beslist
onjuist was, terwijl  hij in zijn 2e artikel (jg. 1924)
door het vinden van het wapen (3 St. Andrieskruisjes)
der oudere te Tiel voorkomende van Lith’s (vermeld
sub. I-IV in de gewraakte stamreeks van het Adelsboek)
kon bewijzen, dat deze tot een geheel ander geslacht
hadden behoord dan de latere wan Lith de Jeude’s te
Tiel, welke uit Drie1 stamden en wier wapen (z.g.
Châtillon-wapen) hetzelfde was als dat van een Jan
Saersen van Lìdt, begraven te Zalt-Bommel, en van
Agnes Saersen, vrouw van Herman de Bye. Hij toonde
vervolgens aan, dat de tegenwoordige familie moest af-
stammen uit Jan Saersen te Driel, begraven vóór lb84
te Zalt-Bommel.

De afstamming van het geslacht
van Lidth de Jeude,

door W. W IJNAENDTS VAN RJCSANDT.

De heer van Walchren heeft daarna een zeer uitgebreid
-- en nauwkeurig onderzoek ingesteld in de Loofsignaten

van Drie1 en zijn bevindingen neergelegd in een 2-tal
artikelen (jg. 1924, k. 343 B.V. en jg. 1926, k. 342 e.v.).
Hij kwam tot het resultaat, dat er te Drie1 in de 16e
en 178 eeuw een zeer uitgebreid geslacht ,can Liih
(genaamd de Juede) geleefd had, doch dat de wijze,
waarop de Tielsche familie van Lith de Jeude daaraan
vast te hechten was, niet gevonden was.

, Hij schreef n.1. (k. 342, jg. 1926): ,De gewenschte

Reeds 4 malen is in dit Maandblad bovengenoemde
afstamming ter sprake gekomen, zonder dat de inzenders
dier opstellen tot een resultaat konden komen Twee
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,oplossing  van de afstamming mocht ik ook nu niet
,vindan, maar wal blaak dat Jan van Lith de Jode
,Jansz.  aan zoon had, die in 1622 reeds overleden was,
,maar  ervan naliet”.

Ter verduidelijking van ons nu volgend betoog vas-
tigan wij ar al dadelijk da aandacht op, dat de door
ham hierboven genoemde Jan van Lith de Jode Janszn.
blijkens de vondsten van den heer van Walchran a en
b r o a dar had, genaamd Cornelis Jansz. de Joede,  zoo-
dat uit daze gegevens kan worden opgesteld:

Jan van Lith gen?. de Jade

I
Corn. Jansz.  de Jode

I
Jan van Lith de Jode Jansz.

I
een toon, die in 1622 overleden

is, doch erven naliet.

Da acte, waaruit het laatste punt bleek, komt voor
in het Loofsignaat van Drie1 op 27 Maart 1622 en
wordt door dan haar van Walchran niet anders vermeld,

dan:  Jan v a n  Lith de Joede Jansz. ofte zijn z. zoons
erven (zie k. 344). Zij luidt achter volledig als volgt:

,1622  Maart 27. Sch(apenan) Egan Dircksz. tot Dryall,
Hanrick van Bommell, schepenen (tot Dryall?) tuygan,
dat voor ons sijn gaco(m)man Jan Jansz. Adams van
Venloo an(da) (als man anda) mombar  sijnra huysvr(ouw)
Haylkan Jan van Alamsdr. an(da) Haylkan v(oor)s. salliffs
parsonalickan voir oir salvan mit haaran in dasen var-
koran momber Jan Jansz. v(oor)sayt,  an(da) hebben in
qualita v(oor)s. ‘tsamandarhant mat wil1 an(da) consent
das anders, aan voor all, galoafft en(da) galooffdan bij
demn, dat sij Jan van Lith de Joede Jansz. voir umb
an(de) sijna ervan ock tot ghaanan tijden maar en sullen
bespringen, molesteren oft moyelijk  wasen directe noch
indirecte wagen de goederen, dya (v(oor)s.  Van Lith oft
sijnz soons arfgan(aman)  sijn basittanda oft occu-
paerende,  in dan gerichte van Dryall gelagen, voir soa
vaal desa v(oor)s.  Jan van Als(m) an(da) folgants sijna
kyndaran toegeweest an(da) a(n)nichsins  daaraen gaarflt
an(da) garachticht souden mogen pretenderen te sLJn,
wallicka goeda( Jan van Lith v(oor)g(anoamp)t das-
waga durch v(ar)schayde  daarop gadaana en(de) var-
kragana avictian possedaert an(da) geoccupeert, oock
voirts chrachta van dyeen besitten(de)  enda occuparen(da)
blij&,  en(da) hebben daarbij geloefft in v(oor)s.  qualita
Jan van Ale( andere kyndaran nyet to sullen op-
ritsen eu(da) oir0 pratansian nyat to sullen coopan oft
doen coopan om v(oor)s. Van Lith in sijne auychdelick
en(da) rachtelick bezit niet te turbaran, vexeren offta
quallan, mar he(m) Van Lith bij sijn besit oiranthalvan
rustalickan en(da) vredalicken to sullen verblijven laten,
v(ar)mitz comparanten v(oor)s. voir ons schapan
v(oor)s. an(de) maar andere aanwasen  persoonan
v(ar)claart  hebben en(da) v(ar)claeren  bij dasen van
haare alinga gasustinearde pratansian van wage Jan
van Lith ten vollen (var)noacht  an(da) bat(aalt)  to si;jna,
sonder  daaraan an(n)ich rechts meer to hebben noch to
reserveren. Actu den XSVIIen Martii 1622.”

Wanneer wij nu de bestaande genealogie van het
geslacht van Lidth de Jeude nagaan (zie ook Ned. Adels-
boek 1916, blz. 127, sub. VI), dan zien wij, dat er aan

Johan van Lith Jansz.  de jonge, genaamd de Jeude, te
Tiel geweest is, dia vóór A,pril  1621 overlaad en
bij zijn vrouw Theodora (= Dirkje) van Leeuwen kin-
deren naliet. Hij kon dus zaar wal dezelfde zijn als de
zoon van Jan van Lith de Jeude  te Drial, welke zoon
v ó ó 1: Ma ar t 16 2 2 was overladen mat nalating van
erfgenamen.

Dat dit inderdaad het geval is, blijkt uit de huwa-
lijksacte edn Lith de Jeude X van Leeuwen, welke als
volgt in het Tialsche trouwboek is ingeschreven (dl.
1682-1612, blz. 668):

29 September 1610.
Jan van Litth Jansz. de Jeude de jonge, jonckgesel$

ende Derxken van Leeuwen Aelbertsdochter, j. d. Dat
houwelick is beraemdt ende besloten in tegenweerdigheit
ende  mit consent beidersijdts  ouders ende vrunden  raedt.
Test. : J a n  v a n  L i t t h  d e  Jeude, sponsi  p a t e r ,
C o r n e l i s  v a n  L i t t h  Jansz die Jeude, sponsi
avuncul US, Aelbert van Leeuwen, puelle pater ende
Quirijn van Nyell.

Hebben attest: tot Rijswijck  te trouwen den 22 Octob.
ao. 1610.

Uit deze belangrijke acte is dus het volgende op te
stellen :

Jan van Lith de Jeude

I I
Cornelis van Lith Jansz.  de Jeude, Jan van Lith de Jeude,

getuige in 1610 getuige in 1610

I
Jan van Lith de Jeude de jonge

x 22 Oct. 1610
Dirkje van Leeuwen Albert&.

Wanneer wij nu dit staatje vergelijken met het vorige,
dan zien wij, dat beide op dezelfde personen betrekking
moeten hebben, mits bewezen kan worden, dat de jongste
Jan vóór Maart 1622 was overladen. Dit kon uit allerlei
Tialscha acten aangetoond worden en wordt, nog ba-
wezen door het hertrouwen zijner weduwe kort daarna :

Trouwboek van Tiel, dl. 1623-1667:
1 Januari 1) 1625. Die Eerensveste ende hoochgeieerde

Hen-icus van Oyen, beider rechten doctor, en Theodora
van  Leeuwen ,  weduwe  van  Johan  van  I;ith de
Jeu de, beyde  van Tiel.

Johan van Lith de Jeude, gehuwd mat Thaodora van
Leeuwen, uit welk huwelijk alla uitgestorven en nog
lavende takken van het Tielscha geslacht van Lidth  de
Jeude stammen, kan derhalve zijn plaats krijgen in het
stamtafeltje door den haar van Walchran in k. 343-
344 (jg. 1926) bij zijn laatste artikel gepubliceerd. Men
ZOU achter kunnen opmerken, dat volgens de bestaande
genealogie zijn vader Jan van Lith gehuwd was mat
Johanna Wolf  vau  Brakel,  terwijl de heer van Wal-
chran als eerste vrouw van dezen Jan van Lith vond
aan dochter vau Henrick de Yeer en wal in 1608. Juist
dit laatste jaartal zou m.i. al bewijzen dat Jan van
Lith eerst gehuwd was met Johanna Wolf van Brakel,
di0 immers reeds in 168 7 was overladen en dat der-
halve de dochter van Henrick de Peer, die in 1608 nog

1) Dus niet Jzcni  zooals in alle bestaande genealogieën enz. steeds
is vermeld.
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voorkomt, zijn t w 0 e d e vrouw was. Immers een Tielsche
schepenacte van 16 Juli 1687 - reeds door den heer
de Man in extenso medegedeeld (j.g. 1924, k. 44-45) -
houdt in, dat Geertruid van Leeuwen weduwe van za-
ligen Cornelis Wolff, aan haar kleinzoon Jan ‘van Lith
Jansz  de Juede den jongen de helft van haar huis in
de Tolhuisstraat te Tiel opdraagt, zoomede  alle goe-
deren en erfenis als hem van wegen zijn moeder zaliger
Johanna Wolff, geweten dochter van Geertruid voors.
aanbeërven en versterven mogen.

Zou dus een later huwelijk van Jan van Lith de
Jeude, den vader, met een dochter van Hendrik de Veer,
een eerder huwelijk van hem met Johanna Wolf/  (van
Brakel)  niet  in den weg staan, mij is intusscheh  g e -
bleken, dat een huwelijk met eene  de Veer niet heeft
plaats gehad. Immers de Driulsche acte van 1608 luidt:
(deel 1601-1608, fo 97):

,,Embert Jan Henricksz  tot Dryell bekent, dat J a n
,van Lith de Joode  Jan Zaerssoon, hem comparant,
,als man 0n momber sijns wijffs Hanrick Ariens de
,, Veer&.,  afgelost heefft eenen thijnsbrtief)  van twelff
.st(uiver)  jaerlix, dye Hanrick Ariens de Veer, sijns
,,w#G vader sprekende gehadt (heeft) op Neelken  Woute,
,, Dircksdr. aen huysing gelegen etc., etc., scheldende den
,voors. Jan van Lith daervan qwijt ende vrij .  Actum
,26 January  1608”.

Wij maken daaruit op, dat niet Jan van Lith, m a a r
Embert Jan Hanrickszn. met 0en dochter van Henrick
de Peer was gehuwd en dat deze opvatting juist is,
bleek ons uit de volgende Drielsche acte: (deel 1608
- 1616, fo 91vs):  Aert Hanricks de Veer, ter eenre, en
Egbert Jan Hanricksz, als man en momber van zijn
huisvrouw Stijntke Hanrick Ariens de Peersdr.,  ter an-
dere zijde, maken een overeenkomst ov0r een verdeëliñg
tusschen hen beiden van een perceel  groot 14 hont
lands, in het gericht van Drie1 gelegen, 17 Febr. 1613.

Het huwelijk vare Lith de Jeude X de Veer dient dus
geschrapt te worden.

Jan ca;n Lith, de vader, is dus slechts zeer kort met
Johanna Wolff  gehuwd geweest, reden waarvoor zij
niet  in Drielsche acten voorkomt en waardoor haar
man later met andere echtgenooten vermeld wordt. De
eenige zoon uit zijn eerste huwelijk komt, als erfgenaam
zijner moeder, meermalen voor in Tielsche schepenacten
mét de leden zijner moederlijke familie, b.v.:

23 Juli 1612. Dirck Vaeck voor de eene  helft, J o h a n
van Leeuwejq  Anna van Leeuwen weduwe Joost !ly-
nagel, Clara  Wolff weduwe Gerrit -Peters,  Hillegonda
Wolff, haar zuster, weduwe Adam van Hazelt  en J o h an
van Li t h, h n ar neef, te samen voor de andere helft,
alle erfgenamen van zaligen Anthonis Vaeck, Het,rick
Vaeck en Adriana van Leeuwen, in leven echtelieden,
verkoopen een obligatie herkomstig van Anthonis Vaeck;

en 24 Mei 1613. Johan van Leeuwen, Anna van Leeuwen
wede Joost Tgnagel,  Clara Wolff van Brake1 weduwe
Oerrit  Peters, Hillegrond IVolff  ,van Brakel  wede  Adam
van Haesselt en Johan van Li t h voor hem zelf en
als het recht hebbende van zi;jn m o e y e  C o r n e l i a
Wol f f  van  Brakel,  verkoopen land op den Engh
bij Tiel.

Dat de latere van Lith de Jeude’s te Tiel inderdaad
uit het huwelijk Wolff van Brake1 stammen, blijkt af-

doende uit  leenacten van de leenen  van Altena,  be-
rustende in de Leenkamer van Holland (Altena B, nr.
205, folio 96), waar wij vonden, dat op 9 Juni 1626
Cornelis van Lit verleid wordt met 2 morgen land
tusschen Maas en Waal onder Wamel,  vermits over-
lijden van Clara  Wolff Cornelisdr.,  zìjn moei, t e r w i j l
op 30 Mei 1662 Johan van Lith de Jeude, wonend0 te
Utrecht, met dit leen beleend wordt, vermits overlijden
van zijn vader Cornelis.

Deze Cornelis en zijn zoon Johan van Lith de Jeude
zijn een zoon en een kleinzoon van den J o h a n  va’y1
Lith de Jeude, die vóór 1622 overleed en die in 1610,
zooals wij zagen, huwde met Theodora van Leeuwen
(zie de bestaande geneologie van Lidth de Jeude in het
Stam- en Wapenboek b.v.).

Dat ten slotte  de Tielsche van Lith de Jeude’s tot 1648
nog goederen te Drie1 hadden, blijkt uit een acte van
20 Januari 1648, voorkomende in het Vreemdgedingsig-
naat van Tiel ,  dl .  1648-1667,  waar men leest ,  dat
Bernardt van Leeuwerz  en Cornelis van Lith de Jeude 2),
als bloedmombero van de onmondige kinderen van wij-
len Otto va)a  Leeuwen, burgemeester van Wijk bij Duur-
stede, bij Helena  van Lith verwekt, volmacht geven aan
Otto Sluysken en Helena van Lith voornoemd, echte-
l ieden, tot  verkoop van goederen te Driel .

Volgens Vorsterman van Oyen in het artikel over
deze familie in zijn Stam- en Wapenboek waren de
ouders van den Johan van I;iih de Jeude, die met J o -
hanna Wolff van Brake1 huwde, genaamd Johan van
Lith en Hendrika Graauzcers;  de vadersnaam is blij-
kens de gevonden Drielsche acten inderdaad juist, maar
de naam van Hendrika Graauwers  komt nergens voor;
wij _yr0e_zen, dat dit -een_  vimligg  uan den heer Vorster-.
man van Oyen is, ontleend aan een verkeerde lezing
van de kwartieren van de kinderen van Theodora v a n
Leeuwen bij haar eersten man Johan va,ti Lith de Jeude
de jonge; immers de ouders van deze Theodora heeten
Albert van Leeuwen en Belia Graauwers.

Tynsgoed-leengoed,
door Mr. E. HEBINGA.

Door Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, rijks-
archivaris in Gelderland, werd mijn aandacht gevestigd
op eenige artikelen in dit maandblad, waarin sprak0
is van tynsgoederen, die in leenregisters vermeld zijn,
en van goederen die zoowel leen- als tynsgoed zouden
zijn.  Daar ik doende ben over het tynsrecht op de
Veluwe 0en dissertatie te bewerken en een der goederen
in kwestie althans in de nabijheid van de Veluwe ge-
legen was, heeft de heer Martens mij aangespoord eens
mede te deelen  wat mij van het onderwerp bekend is.

De meening van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blok-
land  in  jaa rgang  XLVI ,  ko lom 306,  dat bezitsover-
gangen  door  vererv ing  van  tynsgoed  den  tynsheer
financieel onverschillig waren, komt mij in hare alge-

2) Hij is dezelfde als de Cornelis z’an Lith,  die in 1626 met het
Altenasche leen onder Wamel  was beleend, en overleed 10 Nov.
1650 als ontvanger-generaal van het kwartier van NBmegen  te Tiel
en als echtzenoot van Anm  Wiinnndts  dan Resandt.  W i i  m e r k e n

” .J
op, dnt in de le generaties door Vorsterman van Oyen  meerdere
fouten voorkomen, zoo  vermeldt hij een huwelijk met een Baron t<an
Asyeren, terwil deze persoon can  Qespwdeu heet!



207

meenheid niet geheel juist voor. De hertog van Gelre
had op de Veluwe zeer vele tynsgoederen, en wanneer
deze, hetzij door vererving hetzij door verkoop met
toestemming van den tynsheer, in andere handen over-
gingen, moest volgens het Veluwsche tynsrecht de
nieuwe verkrijger het goed binnen het jaar ontvangen
met dubbelen tyns. In de tynsboeken, die in de plaats
gekomen waren van de oude tynsrollen,  moest hij zich
tegen betaling van twee tynsgrooten te boek laten
stellen. Dit tynsrecht gold ook voor de op de Veluwe
gelegen tynsgoederen van andere heeren,  zooals in ver-
schillende gevallen uitdrukkelijk vermeld is. Het ligt
trouwens ook in de rede, dat de rechtsregels die het
grootste aantal der tynsgoederen beheerschten, invloed
hadden op de behandeling der tynsgoederen van andere
heeren, wier macht op de Veluwe verre achter stond
bij die van den hertog. Zoo hebben ook de regels om-
trent hoorigheid (waaruit m.i. het tynsrecht ontstaan
is) bij andere heeren invloed ondergaan van die om-
trent ‘s hertogen hoorigen.

Dat het erve Thuessink, behalve in de tynsregisters,
ook in de leenregisters vermeld is, bewijst m.i. niet dat
het en leengoed en tynsgoed was. Men moet hier voor
alles zuiver definieeren. Verstaat men onder leengoederen
alle goederen die ,,verleend” worden, waarmede iemand
,, beleend” wordt, dan waren zoowel Cortencamp als
Thuessink ongetw%feld leengoederen. Doch m.i. moet
men het begrip leen veel enger nemen, en daaronder
verstaan dat zakelijke recht, waarbij de leenman een
onroerende zaak in gebruik had tegen verplichting van
hulde en manschap d.i. gelofte van trouw en, oor-
spronkelijk militaire, hulp) en het betalen van hof-
reohten  (dz. griffierechten) en heergewaden bG de ver-
leening zijnerzijds, en schut en scherm van de zijde
van den leenheer (cf. Prof. Mr. A. 5. de Blécourt,
Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht,
pag. 117.) Hier is dus geen materieel0  contrapraestatie
voor het gebruik van het goed, immers het heergewaad
heeft het karakter van erkenning van de vasalliteit en
bestond oudtijds dan ook niet in een geldsom, doch
bv. in een rooden sperwer en een paar handschoenen,
een pauwenstaart e.d. Het karakter van leen is dus
geheel anders dan van tynsrecht, hetwelk zuiver is een
uitgeven van onroerend goed om daar materieel0  in-
komsten uit te trekken zonder het zelf te exploiteeren:
een erfelijke pacht met bijzondere bepalingen. Een goed
kan dus eigenlijk nooit leen- en tynsgoed tegelijk zijn,
ook volgens het adagium: ,non est verum feudum de
quo annuus census praestetur’,.

Toch vindt men goederen die tyns betalen en leen-
goed genoemd worden : Thuessink, of waarmede de
bezitter in elk geval ,,beleend” wordt: Cortencamp.
Nog andere voorbeelden zijn hiervan te geven: twee
andere categorieën Essensche goederen in Salland,
de hoorige goederen en de zgn. Mastenbroeker goederen,
beide vermeld in den door den heer Haga bewerkten
inventaris van den ambtman van het Stift Essen. Al
deze goederen werden ,,in leen gegeven” doch betaalden
ook jaarlijks ci;jns,  terwijl bv. om de hoorige goederen
te mogen bezitten, men althans ten deele, afstand moest
doen van de persoonlijke vrijheid: hoorig worden naar
het goed.

In 1372 beleent de bisschop van Utrecht iemand met
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een goed in het gericht Selwerd, kerspel Groningen,
dat te houden op de manier als zijn voorvaderen dat
ook deden, nl.: te verheergewaden met een Engelsche
mark, en tegen jaarlijksche betaling van een even groot
bedrag op St. Maarten in den hof te Groningen. Onder
degenen die bij de beleening waren zijn twee ridders,
een gewoon met name genoemd persoon en #andere
veel gueder lude”.

Ook op de Veluwe vindt men zulke goederen. In de
bijlagen bij Sloets ,, Hof te Voorst” vindt men verschillende
voorbeelden, bv. keurmedige goederen onder dezen hof,
die aan de abdij te Prümen behoorde, ,verlijd en ver-
leend” worden. Er is zelfs een geval dat gesproken
wordt van een goed, dat (1617) verlijd en verleend
wordt ten keurmedigen en Zutphenschen rechte door den
leenheer van den hof voor leenmannen, en waarvan de
bezitter, behalve tyns, ook hoofdgeld moet betalen, de
erkenning van hoorigheid die elk. jaar behoorde te ge-
schieden door betaling van een meestal klein bedrag.
Sloet vermeldt nog zulk een goed, en een dat verleend
wordt als een Zutphensch leen volgens alle keurmedige
rechten en gewoonten van den hof te Voorst (1618,
1626). Dit zouden dus goederen  moeten zijn, die tegelijk
hoorig waren, en leengoederen volgens het Zutphensche,
het op de Veluwe wel het meest geldende, leenrecht.
Dat dit echter geen zuivere leenen waren, blijkt al
direct hieruit, dat, toen in 1646 een dezer 3 goederen-
ontheven werd van de keurmedigheid en tot allodiaal
goed werd vrijgekocht, met uitzondering van één akker,
deze eene akker van de kourmedigheid ontheven en tot
een Zutphenschen leen gemaokt. (Sloet, Van Al’s p. 229).
Bij de verleening van de hoorige goederen onder den hof
te Voorst moest een eed afgelegd worden van de
rechten en gewoonten van den hof te zullen houden.

De abdij te Prümen had in de 16” eeuw onder Arnhem
verschillende oudtijds keurmedige goederen, die van de
hoorigheid gevrijd waren, doch waarop de aan hun
ouden tot stand verbonden ,,jaarguldens” en korenpachten
waren blijven drukken, hoewel de goederen als leenen
ten Zutphenschen rechte geboekt staan.

Het kapittel van St. Marie te Utrecht had in de l&
eeuw op de Veluwe verschillende dienstlieden, die dienst-
mansgoederen bezaten, waarvan jaarlijksche betalingen,
en bij verheffing heergewaden verschuldigd waren, ter-
wijl van een dezer goederen ook gezegd wordt dat het
ten Zutphenschen rechte gehouden werd. Ook gewone
leenen ten Zutphenschen rechte waren er van St. Marie
op de Veluwe, die tevens pacht betaalden. Een der
hoven van St. Marie op de Veluwe, de Ryplikerhof,
was in 1257 keurmedig goed (cf. de brief bij Bondam,
Charterboek pag. 636, no. 110). In 1324 werd dit goed
bezeten ,,in dienstmansstat” tegen dezelfde pacht, en
met betaling van heergewaad bij vererving in 1472
werp het tynsgoed, terwijl deze hof in 1647 voor 10 jaar
verhuurd werd. In een ander manuaal uit de 14e eeuw
werd dit goed vermeld als een Zutphensch leen dat
pacht betaalde, waarmede dus blijkbaar de periode be-
doeld is dat het ,in dienstmansstat” bezeten werd.

De abdij Abdinghof te Paderborn had onder hare goe-
deren op de Veluwe die beheerd werden vanuit de Kelnarij
te Putten (zie Van Schouwen, De Kelnarij te Putten,
dissertatie Leiden 1909) ook twee pachtleengoederen,
die volgens van Schouwen boerenleenen waren, in te-
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genstelling van de andere leenen van de Kelnarij.
Naast de ,,volle” leenen, die geheel onder de boven

aangehaalde dif initie vallen, zijn er dus andere goederen,
die ook leenen genoemd worden, ofschoon ze tevens
behandeld werden als goederen die niet alleen tegen
dienst, doch tegen een met pacht te vergelijken mate-
rieele vergoeding werden uitgegeven. Er was op dit punt
dus geen zuivere onderscheiding. Het merkwaardige is
nu dat wij deze goederen alleen aantreffen bij geestelijke
instellingen : kapittels, abdijen, kerken, en den bisschop
van Utrecht, tenminste voor zoover mij bekend is. Dit
schijnt mij een belangrijk punt bij het pogen een ver-
klaring te geven van het ontstaan dezer tusschenvormen.
Immers het karakter van het leen is oorspronkelik
militair geweest. De geestelijke instellingen hadden echter
niet in de eerste plaats militaire hulp noodig, zij zochten
uit hun goederen vooral materieele inkomsten te trekken.
Toen nu de persoonlijke en standsverschillen tusschen
de gebruikers van verschillende soorten goederen lang-
zamerhand uitsleten, heeft men niet zuiver meer onder-
scheiden tusschen die verschillende soorten der door
hen gebruikte goederen ? hoorige goederen van verschil-
lenden aard, tyns- en leengoederen. De praestaties waar-
toe de verschillende goederen verplicht waren leidden er
ook niet toe verschillen duidelijk uit te doen komen, daar
zij in vele gevallen groote overeenkomst vertoonden :
de diensten der hoorige goederen waren langzamerhand
veelal door een fixum in geia of naturaliën vervangen,
de betaling van dubbelen tyns door een nieuwen bezitter
van tynsgoed leek veel op het betalen van het tot
geldsom geworden heergewaad bg leengoed, zodat clan
ook van het erve Thuessik gezegd wordt, dat het heer-
gewaad een dubbelen tyns bedroeg. BLJ geestelijke in-
stellingen zal nu deze onzuivere onderscheiding, deze
onzuivere vorm van leen vooral, gemakkelijker kunnen
zijn ontstaan omdat daar het militaire karakter der
leenen niet zoo zeer op den voorgrond stond als bij de
wertildlijke  heeren als bv. de hertog. Ook het feit, dat
een wereldQ k heer als de hertog van Gelre  zeer vele
goederen had, en daardoor een betere administratie en een
zuiverder onderscheiding tusschen de verschillende cate-
goriën goederen noodzakelijk was, zal wellicht mede-
gewerkt hebben dat men onder zijn goederun  wel vele
tynsgoederen, doch geen pachtleenen vindt. Daarom zal
bij kapittels en dergelijke instellingen een gevrijd hoorig
goed licht een leengoed genoemd zijn, vooral wanneer
de verkrijger een eenigszins aanzienlijk of vermogend
man was. Dit laatste zal hij, om zich vrij te kunnen
koopen allicht geweest zijn, terwijl door het instituut
der ,opruklfing” ook vele hoorige goederen in handen
van niet-hoorigen kwamen, zooclat ook dergelijke goederen
gemakkelijker in leengoederen, al of niet met behoud
van de jaarlijksche betalingen, konden overgaan. Dat
men dergelijke leenen- met -jaargulclens  zelfs Zutphen-
schen leenen heeft genoemd, kan m.i. geen andere be-
teekenis hebben, dan dat men regels van erfopvolging
van het Zutphensche leenrecht (die voor een groot deel
overeenstemden met de erfrechtsregels van hoorige
goederen) ook liet gelden voor zulk een boerenleen, gelijk
van Schouwen het noemt, pachtleen zooals ik het liever
zou betitelen. De stand der gebruikers en hun maat-
schappelijke positie zal ook een zekeren invloed gehad
hebben bij de benaming van het goed. Het is tenslotte
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hootdzakelijk een kwestie van clifinitie.
Men kan dus, hoe men ook moge denken over de

door mij geopperde hypothese tot verklaring der feiten,
tusschen leen- en tynsgoed allerminst een volkomen
scherpe grens trekken alleen op den naam af, en de
‘gevallen van Cortencamp en Thuessink, die mijns inziens
ongeveer op QQn lijn staan, zijn door het bovenstaande
voldoende toegelicht, dunkt mij, om de algemeen0  con-
clusie te trekken, dat men met de benamingen van
goederen zeer voorzichtig dient te zijn, en eerst na
zorgvuldig onderzoek voor elk geval afzonderlijk zal
hebben uit te maken wat het rechtskarakter geweest is.

N a s c h r i f t .

Onze Redacteur was zoo vriendelijk mij bovenstaande
beschouwingen ter inzage te doen toekomen en mij in
de gelegenheid te stellen mijne meening dienaangaande
te doen kennen.

Van een en ander maak ik een dankbaar gebruik, zij
het ook, dat ik mij thans niet geroepen acht mij in
geleerde betoogen  over de quaestie tynsgoed-leengoed
te mengen, aangezien ik het bestaan van zoodanige
quaestie met beslistheid meen te mogen ontkennen,
waar het geldt den Cortenkamp onder Soest, waarover
ik in verband met het geslacht van Il’eede  heb geschreven
en welke quaestie eerst is gerezen ter zake van het goed
Thuessink in Overijssel, waarvan ik geenszins op de
hoogte ben.

Ik wensch er alleen op te wijzen, dat ik volkomen
instem met de slotconclusie van Mr. Heringa: ,dat men
,,met de benamingen van goederen zeer voorzichtig dient
,te zLJn,  ~ti eerst na zorgvuldig on&ë?%öëX‘vo6~  elk geval
,,afzonderlijk  zal hebben uit te maken wat het rechts-
,karakter  geweest is”.

Mr. Heringa  is tot die conclusie gekomen na ons in
bonte rij te hebben vóórgehouden tynsgoederen van
den Hertog van Gelre  op de Veluwe ; goederen in
Salland van het Stift Eesen; een goed te Selwerd onder
Groningen ; keurmeclige goederen, dienstmansgoederen,
pachtleengoederen e. a. op de Veluwe, respectievelijk
van de abdij  te Prümen, het kapittel van St. Marie te
Utrecht en de abdij Abdinghof te Paderborn. Hierdoor
ontstaan mijns inziens meer en meer verwarring en ik
zou Mr. Heringa  willen wijzen op hetgeen hij in de
derde  alinea zoo terecht schreef: ,,Men moet hier vóór
alles zuiver definieeren”. Welnu het ging eenerzijcls
over een tinsgoed der abdij van St. Paulus te Soest,
anderzijds, over een niets daarmede gemeenhebbend
Esschensch goed. Indien Mr. Heringa de moeite wil
nemen een ,zorgvuldig onderzoek” in deze in te stellen,
dan twijfel ik niet, of hij zal tenslotte met mij volkomen
eens zijn, dat de helft van den Cortenkamp, die ten
aanzien van het geslacht van Weede in het geding
was, een tinsgoed w a s , hetwelk in karakter zeer
bepaaldelijk te onderscheiden was van een 1 e e n go e d,
zooals hijzelf aan het slot zijner derde alinea ook dui-
delijk heeft uiteengezet.

W. A. BEELAEBTS.
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Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven
Doesburgsche regeeringsfamilie Becquer,

door D R . J. J. A. WI J S.

Wapen  : Gevierendeeld,  1-4 een aambeeld,  zi lver
op blauw, en 2-3 een rechterhand (duim links) goud
op zwart. Helmteeken : de hand tusschen een vlucht.

Volgens een mededeeling van den Heer Kolonel Steen-
kamp komt het wapen ook voor in een dossier van den
Heer Scheltus van Kamferbeeke,  waar de hand (1-4)
zilver op zwart en het aambeeld, meer op een vijzel
gelijkende, (2-3) zilver op rood is.

Ook komt de hand wel voor met den duim rechts.

De laatste paar jaar heb ik mij bezig gehouden met
een onderzoek naar de genealogie dezer familie.

Toen dit onderzoek reeds eenigszins gevorderd Was,
kreeg ik van een afstammeling van een der leden
dezer familie een aantal oude papieren, op haar be-
trekking hebbende. Daaronder komt een stuk voor,
dat wel niet onderteekend  is, maar dat voor hem, die
de archieven van Doesburg bestudeerd heeft, zeer dui-
delijk de gemakkelijk kenbare hand van Dr. Wilhelm
Adolph Becquer, secretaris van Doesburg, vertoont. In
het stuk zelf  staat  ten overvloede terzijde van zin
naam ,,Ego” geschreven. Het stuk bevat een stamboom
van de afstammelingen van Theodoor Becquer en Mar-
garetha Huygen. Jaren of data worden nergens gege-
ven. Het moet geschreven zijn tusschen Sept. 1760 en Dec.
1763. Met een wat fijnere pen, maar met dezelfde hand,
zijn eenige  latere gegevens ingeschreven. Het stuk geeft
verder de namen van de ouders van Margaretha Huy-
gen en van hare broeders en zusters en hunne echt-
genooten  en van enkele kinderen van dezen.

Verder is er op een uitgescheurd blaadje van de hand
van denzelfde de vermelding van zijn huwelijk,  de
geboorte zijner kinderen en het vertrek van zijn broe-
der naar Suriname.

Het is mij gelukt al de gegevens dezer stukken be-
vestigd te krijgen uit officieele  bronnen en verder den
stamboom voort te zetten tot het einde.

1. Theodoor  Becquer .  In het trouwboek der stac
Doetinchem vinden wij ingeschreven :

De Edele T h e o d o r u s  Backer,  weduwr  van de Sal.
WelEdelGeboren  Juffer Elisabeth Holles, en die Edele
tiargareta  Huygens, doch te r  van  d ie  Ede le  Martijn
Huygen, rentmeester der geestelijcke  goederen der graef-
schap Zutphen, burger alhier tot Doetinchem wonach-
tich. Cop: 3 Juni 1663

Dat deze Baclcer wel degelijk de stamvader is ran
onze familie Becquer, blijkt niet alleen uit den naam
der bruid en uit den naam en de betrekking van haren
vader, maar ook uit het feit, dat een jaar later in het
doopboek der stad Doetinchem staat ingeschreven :

23 Maart 1664:
D. E Theodorus  Becquers  sonne  genaemt J o h a n

Quirijn. Als getuygen rentmr. Mart@ Huygen en Zl.
Docter \C-olters,  Amtman te Lichtenvoorde, Bael Beatrix
Becquer huysvrou van rentmr. Herlet.

Van Theodorus Becquer weten wij weinig. In een oud
handschrift betreffende de familie Kaldenbach, waartoe
Margaretha’s grootmoeder van vaderszijde behoorde,
wordt hij als luitenant betiteld.

Margaretha was de dochter van Marlijn Huygen,
dien wij later als burgemeester van Doesburg ontmoeten,
en van Gerharda Wolters; uit het testament van deze
laatste d.d. 26 Dec. 1686 blijkt, dat Margaretha toen
reeds overleden was. Zij noemt daarin bij name de twee
jongste kinderen van Margaretha.

Uit een testament van Johanna Wolters, een zuster
van Gerharda (P.V.A. 1) 12-2-1687) blijkt, dat Theodoor
en Margaretha toen beiden overleden waren.

In een gemeenschappeli jk testament van 11 Sept.
1713 (P.V.A. 22-6-1736) van Henrica Huygen, een zuster
van Margaretha, en haar echtgenoot Paul Reinier  van
Vinceler worden de drie kinderen van Margaretha en
Theodoor bij name genoemd en wel:

1. Jan Quirijn, volgt 11.
2. Maria Elisabeth, volgt IIbis.
3. Harmen Adolph, volgt IIter.
In het bovenbedoelde handschrift Kaldenbach vindt

men dezelfde drie namen.

11. J o h a n  Quirijn  Becquer. Geboren te Doetin-
chem, den 23*ten  Maart 1664. Hij ging jongnaar Amsterdam
om in den handel te worden opgeleid. Den 7den Juni 1692
wordt hij in ondertrouw opgenomen, als j.m. coopman,  op
de Nieuwendijk, met Margaretha Elisabeth Cloribus,  j.d.
van Haarlem en aldaar wonende, dochter van Dalaiel Clo-
ribus  en Anna Husman, geboren 27 Aug. 1669. Het huwa-
lijk is 16 Juli 1692 te Haarlem ingeschreven. Hun huwe-
laksche  voorwaarden werden 3 Juni 1692 voor Notaris Mr.
P. Baes  geteekend. Reeds 8 November 1696 vinden wij
in het  register van het middel op het begraven te
Amsterdam Margaretha Elisabeth Cloribus,  wonende op
de 0. Z. Agterburgwal, vermeld.

J o h a n  QuiGjn  hertrouwt het volgend jaar. met Jo-
harzna  la CZé,  j.d. van Haarlem, geboren 16 Dec. 1671,
dochter van Jan la Clé en Janneken  van der Buchten,
ondertrouw te Amsterdam 10 Aug. 1697, getrouwd te
Haarlem 27 Aug. 1697. Hun huwel9ksche  voorwaarden
werden 3 Aug. 1697 voor Notaris Rens geteekend.

Den 4don Sept. 1698 begraaft J. Q. Bekker een kind.
Uit dit huwelijk is ook geboren Johanna Becquer,

die volgt.
Johanna la Clé overleed in April 1709, wonende aan

de Zinge1 (middel op het begraven 16-4-1709).
Den llden  Januari 1701 verwierf Jan Quirijn Becker

het poorterschap van Amsterdam.
Uit de resolutien van de vroedschap van Muiden van

den 13de” Jan. 1711 blijkt, dat Bekker en Adriaanse,
kooplieden te Amsterdam, voornemens zijn te Muiden
een brandewijndistilleerderij  op te richten. Zij. v ragen
vrijdom van stadsaccijns, die hun tegen betaling van
honderd gulden verleend wordt van 1 April 1711 tot
1 April 1726.

Een resolutie van 11 Febr. 1711 geeft aan Becquer
en Adriaanse den eigendom van grond naast het bij hen
in gebruik zijnde perceel.

In 1712 wordt  Ja11  Quiriju Becquer b e n o e m d  a l s
schepen van Muiden. De eerste vergadering, waarin hij
present was, is die van 18 Febr. 1712. In 1713 wordt hij
als burgemeester genoemd. De laatste vergadering, die
hij bijwoonde, was die van 3 Maart 1716.

1) Protocol Volontaire Acten Stad Doesburg.
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In die jaren werd hij meermalen naar den Haag ge-
committeerd voor de belangen der stad.

Den l’lden Maart 1718 betaalde zijn schoonzoon Pieter
van Lingen voor ‘t vervoer van het lijk van ,?an Quirijn
Becquer naar Amsterdam, waar hij den 19den Maart in
de Oude Kerk werd begraven.

Johanna Becquer, zijn dochter, trouwde den 23Sten
Sept. 1717 (trouwboek Muiden) met Pieter wan Lingen,
schout van Muiden. Zij maakten huwelijksche voor-
waarden voor den Notaris Elout den lsten Sept. 1717.
Het stuk wordt onderteekend, behalve door bruid en
bruigom, door den vader der bruid en diens broeder
Dr. Harmen Adolph Becquer, burgemeester van Does-
burg, haar oom Johan la Clé, koopman en Casparis
Noppen, Notaris te Haarlem, en door Amelis van Lingen,
e0n broeder van den bruigom en Johan van den Bosch,
een neef van den bruigom.

In de vergaderingen van de vroedschap komt Pieter
van Lingen voor ‘t eerst voor op 24 Maart 1718, als
weesmeester en voor ‘t laatst op 16 Jan. 1719. De doop-
boeken vermelden drie kinderen van hem:

den 7den Aug. 1718 een zoon ICiillem,  als getuige
Maria Becquer, de zuster van zijn schoonvader, huisvrouw
van Arnoldus Soltkast; dit kind wordt reeds 10 Augustus
begraven.

den 6den Aug. 1719 een dochter Johanna,
den bden Mei 1731 een dochter Arnolda Maria.

Hbis. Maria Elisabeth Becquer. We kennen haar,
behalve uit de reeds genoemde bronnen, uit het P. V. A.
van 22 Mei 1736, toen drie testamenten van Henrica
Huygen, de zuster van Margaretha, gelezen werden.
Zij wordt genoemd in het eerste van 7 Sept. 1713,~niet
in het tweed0 van lb Dec. 1724, terwijl in het derde
e0n legaat wordt besproken aan Martin Verhard  Soltkast,
zoon van Arnold Soltkast, med. dr., 0n Maria Elisabeth
Becquer; waarschijnlijk is zij dus gestorven tusschen  16
Dec. 1724 en 5 Aug. 1732.

Arnold Soltkast  zelf leefde nog in 1746. Den 4den
Febr. 1765 werd zijn zoon Martin Oerhard  beleend volgens
het leenactenboek Zutphen No. 143 als erfgenaam van
zijn vader Arnold Soltkast; uit deze acte blijkt tevens,
dat Arnold nog een dochter Iheodora  had.

IIter. Harmen Adolph Becquer. Zijn geboorte-
jaar is niet bekend, het moet ongeveer 1666 geweest zijn. In
1676 vinden wij hem als leerling van het gymnasium
te Meurs  ingeschreven (Hermannus Adolphus B0cker,
Doesburgo-Gelrus) en in 1687 als student in de rechten
t e  H a r d e r w i j k .

In het trouwboek van Deventer werden op 3 Aug.
1689 ingeschreven Herman  Adolph Becquer, der beyden
regten dotter, en Anna Elisabeth Niland, dogter van
wijlen de Heer Andreas Nilatld, oud-burgemeester en
rentmr. des capittels  alhier, beide tot Doesburg. Het
huwelijk werd 20 Aug. 1689 te Doesburg voltrokken.
De moeder van de bruid was Geertrui  ten Nuyl. D e
bruid was te Deventer gedoopt op den ‘Losten Sept. 1670.

Anna Elisabeth Nyland overleed in de eerste dagen
van 1731, haar testament dateerend van 21 Oct. 1729
werd geopend op 16 Jan. 1731 te Doesburg (P.V.A.)
Zij noemt daarin haar vier kinderen bij name.

Harmen Adolph was burgemeester van Doesburg van
1696 tot zijn dood in 1723. Een klein intermezzo in dit
burgemeesterschap is te curieus om het niet wat uit-
voeriger te vermelden.

Ik citeer uit de resolutiën van de vroedschap v a n
Doesburg :

14 Juli 1703. Worden aangesteld onder den Heer
Burgemeester 0n Capteyn  Bsc&er tot Lieutenant Gerh.
Betgmer, gasthuysmr. en tot vaandrager Hendrick Hor-
stinck,  kerckmeester (n.1. bij de burgerwacht).

16 Juli 1703. Praesentibus Consulibus Coesvelt, Cal-
denburgh, Brendel, Curtius en Huygens.

Sijn binnengecomen alle de Gemeentsluyden en de
gecommitteerdens van de Gildens en hebben overge-
geven navolgende memorie met versoeck  van derselver
registratie, ‘t welk aan haer Ed. is geaccordeert.

Memorie voor die van de Gemeente, gecommitteerdens
van de Gildens en van die Burger-40 der stadt Does-
burgh aan de Ed. Magistraat der voorn. stadt.

Dat dieselve  voorn. gemeensluyden cum adjunctis heb-
ben eenpariglijck  geresolveert en goed gevonden, v0r-
mits Dr. Becquer sijn schepenstoel heeft verwerckt door
gepleegde strijtelyckheit en gewelt op den lbde deses
maents July ten huise van den gasthuysmeester  Betg-
mer, aldaar sijnde gecomen  met gewapender handt met
enig0 bij hem hebbende gelijk als gewapent ende mede
gewelt hebbend0 gepleeght, dat oversulx voorn. Dr.
Becquer van sijnen schepenstoel sal worden gedeposse-
deert, het kussen omgeleyt ende tot welstant van des0
gemeente een ander in syn plaetse gestelt.

In margine van dit besluit, dat doorgehaald is, staat:
22 Dec. 1703. In senatu, praesentibus omnibus con-

sulibus excepto den Heer Hasebroeok, is dese neffen-
staende mëmorie  gecasseert en g-0royeert  om redenen
als in de.. . . (onleesbaar) verder op geme. 22 Dec.
uytgedruckt te sien.

In het protocol van die vergadering lezen wij:
22 Dec. 1703. Op die ingecomene Missive van de

Ede Moge Heeren Staten deser Graeffschap Zutphen
waarbij quamen  te gesinnen  dat die Here Dotter  Herm.
Adolph Becquer in srjnen schepenstoel soude worden
herstelt, hebben Hner Ede di0 Gemeentsluyden binnen
geroepen en aan dieselve  di0 voorn0 missive voorge-
lesen en verclaert tot het voorne  versoeck gesint te sijn
en off sij gemeentsluyden daertoe om alle verdere on-
lusten voor te comen niet anders geinclineert waren;
hebben daerop alle geantwoort, dat sij geerne conden
lijden, dat gemelde Heer Becquer in sijnen schepenstoel
herstelt wierde 0n sijn Ede geerne voor Burgemeester
wild0 erkennen en dat sij te dien eynde alle die Actens
tegen voorn0 Here Becquer ten protocolle  gebraght en
geroyeert werden, mits hij Here Becquer haer gemeents-
luyden daertegens ook in die qualiteyt als van haer
Ede bermen aengestelt,  quame te erkennen end0 dat
men alles met malcanderen quame te vergeten en te
vergeven. Waerop hij Here Becquer verclaert  heeft
daer niet tegen te hebben 0n daermee genoegen te
nemen en nooyt het gepasseeerde te sullen ver.. . .
(onleesbaar) off te gedencken, en hebben daerop hij
Here Becquer en di0 gemoentsluyden malcanderen die
handt van vrede en vriendschap gegeven en hem Here
Becquer geluck en segen in sijne Regeringe gewenscht,
en sijn daerop die Actens  tegens me0rg0me  Here Bec-
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quer ten protocolle  gebraght, geroyeert en gecasseert,
als sulx in margine van deselve te sien  is.

Herman  Adolph en eijn vruuw testeerden zatien den
Qden Aug. 1719 (P.V.A.).

Hij  overleed te Doesburg den 9den Mei  1723 des
morgens. Reeds den zolfden middag ten 4 ure verga-
derde de vroedschap om in zijn vervanging te voorzien.

Ik citeer uit de resolutiën:
9 Mei 1723. Hora quarta. Praes. Cons. Smits, Coes-

,velt, van Lamsweerde en Rasch.
Haer Ede en Ae met leedwesen verstaen  hebbende ,

dat op huyden de Hr. Burgemeester Herman  Adolph
Becquer is overleden, hebben geresolveert om tegen
ses uuren de gemeensluyden te laten convoceeren en
sen deselve sen te seggen, dat een ieder bij sijn corps
of gilde waeruyt hij verkoren is, soude  besorgen dat
gecommitteerdens  gemaeckt Wierden, welcke  over het
ontfangen en openen der stemmen en briefjes tot sup-
pleringe van de daerdoor vacant gewordene schepen-
plaetse deser stadt, in te geven, souden sitten; ten einde
agtervolgens  het Reglem. binnen  den tijt van tweemaal
24 uuren wederom een ander in des overledens  plaetse
gekoreu mogt worden. ‘Ende dat alsdan mede aen de
Qildens  en Burgerie souden  bekent maecken dat niemant
om een stem te bekomen of te geven eenig gelt soude
mogen geven of nemen.

Hora sexta.
Die gemeensluyden hierop vergadert aijnde is het

vorenstaende  aen hen bekent gemaakt.

Uit het huwelijk van Hermail  Adolph Becquer e n
Anna Elisabeth Nyland  werden vier kinderen geboren:

1 .  Theodorus,  vo lg t  111.
2. Jacobus, volgt IIIOis.
3. Margaretha  Elisabeth, volgt IIIter.
4. Andries,  volgt IIIqualer.

111. l’heodorus  Becquer. Zijngeboortejaar is onbe-
kend, waarschijnlijk omstreeks 1690. Den gden  Febr. 1708
werd hij als student in de rechten te Harderwijk inge-
schreven en den 21 Juni 1713 als candidaat. Hij pro-
moveerde en werd 21 Maart 1716 als tweede sacretaris
van Doesburg aangesteld, als zoon van den burgemeester.
Hij huwde ti Oct. 1720 te Nijmegen met C a t h a r i n a
Piper,  dochter van Anlhony  Piper en Arnolda  Hessels,
geboren den 11 Nov. 1691.

Zij  testeerden samen te Doesburg den baen  Sept .
1721 en wederom den 19den  Juni 1725.

Hij ‘overleed op 20 Juni 1728 en werd als tweede
s,ecretaris  opgevolgd door zijn broeder JacoDus.

Catharina Piper hertrouwde in 1723 met Peter Rasch,
zij overleed 20 Jan. 1768.

Theodoor liet slechts een dochter na:
Arnolda  Hermina Becquer, die te Doesburg ge-

doopt werd den 10den Juni 1766. Zij huwde den welbe-
kenden Jan Quiliam  Slicher, ondertrouw 29 Dec. 1747 te
Doesburg, getrouwd te Drempt den 16 Jan. 1748. Zijn
ouders waren Peter Schleicher (later Slicher) en Clara
de Poogt, eerder weduwe van Johan Piper.  Hij over-
leed te Doesburg deti 2aen Juni 1799 en werd daar den
6den Juni begraven, oud 84 jaar en 8 maanden; hij is
dus geboren in Oct. 1714.

Arnoda Hermina overleed eveneens te Doesburg,
waar zij den 20aten April 1789 werd begraven.

Uit  dit  huwelijk werden zeven dochters geboren,
waarvan een jong overleed.

IIIbis.  Jacobus Becquer. Zijn geboortedatum is on-
bekend. Hij huwde met Anna Margaretha Streider. Zij
testeerden samen te Doesburg 11 Mei 1744 (P.V.A.
1-6-1764). De vrouw overleed 6 April 1746, oud 61
jaar (oud handschrift) en werd begraven te Doesburg
den l@en van die maand.

Jncobus  was van 1716 tot 1721  stadhouder en keur-
noot van Bredevoort. Daar werden in 1721 ook zijn
beide zoons (tweelingen) geboren. Of hij daar ook ge-
trouwd is, is niet na te gaan, omdat de trouwboeken
over die periode ontbreken.

In 1723 vinden wij hem terug in Doesburg. In de
resolutiën van de vroedschap van 1 Jan. 1728, bevat-
tende eenige  benoemingen, lezen wij :

Ende tot geswore stadtsclercq Jacob Becquer aanvank
nemende als voren (d.i. 1 Febr. 1728).

In margine staat bijgeschreven :
De 24 Febr. 1728 in senatu heeft Jacobus B e c q u e r

de Heeren  van de Magistratuur voor dit officie bedankt
en hetselve geweygert aen te nemen.

Den 20~ten  Nov. 1728 wordt Jacobus Becquer aange-
steld als tweede secretaris van Doesburg, als opvolger
van zijn broeder Theodoor. Daarbij wordt tevens vast-
gesteld, dat het salaris vàn een overleden secretaris nog
8Qn jaar na zijn overli jden aan zijn erfgenamen zal
worden uitbetaald en dat het salaris van zijn opvolger
eerst zal ingaan, wanneer die uitkeering ophoudt.

Het laatste stuk in de volontaire acten, door ,7acobus
geteekend,  is van 7 Oct. 1761. Hij stierf in 1764 en
werd den 2aen April van dat jaar te Doesburg begraven.

Hij had drie kinderen:
1. Wilhelm  &dph, volgt IV, tweeling van
2. Marten Andries, volgt IVbis.
3. Sibillaz Agatha, volgt IVter.

IIIter.  Margar i ta  E l i sabe th  Becquer .  H a a r  g e -
boortedatum is onbekend; haar plaata in den stamboom
wordt o.a. bewezen door de volontair0  acte van 13 Jan.
1739, waaruit blijkt, dat de secretaris Jacobus en burge-
meester Andries Becquer haar broeders zijn, eveneens
door het testament van Andries en door de benoeming
van ,,haar broeder Andries” tot haren executeur.

Zij is ongehuwd gebleven.
Zij testeert 2 Maart 1741 en wederom 21 Jan. 1752.

Haar testament werd geopend op 11 Sept. 1767. Zij is
dus waarschijnlijk  in dat jaar overleden.

IIIquater. A n drie s Be c q u e Y. Zijn geboortedatum is
niet bekend Hij huwde Elisabeth Croon, dochter van
Del*&  Croon en Elisabeth Noot, van Wageningen. Hun
huweli,jksche  voorwaarden zijn van den llden Aug. 1731,
blijkens hun gemeenschappelijk testament van 2d Sept.
1749. Zij werd begraven te Doesburg den 17den Jan. 1752.

Andries Becquer was burgemeester van Doesburg ;
zijn verkiezyng  blijkt uit de resolutiën der vroedschap:

1 Jan. 1728.  Haar Ede en Achtbe hebben gilde voor
gilde op het stadthuys ontboden en sig gesamenlijk en
corps bij de Burgerie in de Gasthuyskerk vervoegt en
aan ieder lid en ieder in ‘t bgzonder  haer  s e n t i m e n t
afgevraagt . . . . enz.

Zoo werden 4 nieuwe burgemeesters gekozen, waar-
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onder hdries Becquer. Hun benoeming wordt daarna
goedgekeurd door gecommitteerden en gemeentsluiden.

Andries Becpuer houdt op burgemeester te zijn in 1749.
He testeerde op nieuw 24 Jan. 1762 en nogmaals,

nadat ook zijn zuster was overleden, den 19 Jan. 1769.
Hij werd den 26sten  Mei 1759 te Doesburg begraven,
bij welke begrafenis eenige  ongeregeldheden gebeurd
schijnen te zijn, want bij resolutie van 29 Mei wordt
een premie van 10 zilveren ducaten  uitgeloofd voor de
aanwijzing der daders, die bij die begrafenis met steenen
naar de politie hebben geworpen.

Zijn testament werd geopend 8 Juni 1769. Zijn huwelijk
bleef kinderloos.

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

Een Noord-Nederlandsche kolonie te
Kings-Lynn (Norfolk),

door Dr. A. A. VAN S C H E L V E N.

Telkens weer blijkt hoe belangrijk toch voor onze Neder-
landsche cultuurgeschiedenis de periode der emigratie om
het geloof is geweest, die tijdens de landvoogdij van
Alva haar culminatie-punt bereikte en een groot deel
der bevolking van onze gewesten naar Oost-Friesland,
het gebied aan den Beneden-Rijn, de Palts en Engeland
heeft doen uitzwermen. Als Prof. Sneller de oorsprongen
van de geschiedenis onzer  textiel-nijverheid nagaat, voert
hem zijn weg onmiddellijk naar Wezel. En de lange
staart van de ,muus”, die Dr. Eloeke in zijn belangrijk
werk over De Hollandsche expansie in de 16” en 17e
eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche dia-
lecten onder de loupe heeft genomen, kwam ook voor
een goed deel van onder de lii%&tuur”  over ‘het’ ge-
noemde tijdperk te voorschijn.

Ik mag wel als bekend veronderstellen, dat deze emi-
gratie, vooral in zoover ze zich naar Engeland wendde,
bijna uitsluitend een Zuid-Nederlandsch karakter heeft
gedragen. In Oost-Friesland vinden wij een Noordelijk
element, uit Amsterdam, uit Friesland en uit Groningen.
Gelderland, voor zoover  het aan de beweging deel nam,
begaf zich naar Gulik en Kleef, zoodat ook in deze
laatste gebieden de geïmmigreerde bevolking althans
voor een deel van binnen de grenzen van ons huidig
vaderland is afkomstig geweest. Maar in de Palts en
nog meer aan de overzijde der Noordzee was het al
Vlaamsch  en  Braban tsch  wat  de  k lok  s loeg ;  geen
wonder ook: de emigratie volgde uiteraard de wegen
van het bestaande verkeer en van de voorhanden handels-
en andere betrekkingen.

Juist met het oog op deze laatste waarheid is het
zeker de moeite waard er hier eens op te wijzen, hoe
,Conincx  Lin in Noortvolk” in deze een eigenaardige
positie heeft ingenomen. In dit  stadje,  dat met zijn
,De Dinsdagmarkt” heetend  plein, zijn oud-Hollandsch
karakter nog altijd eenigermate bewaart l), bevond zich,
als enclave in dat in hoofdzaak Zuid-Nederlandsche
emigrantencentrum, een vreemdelingenkolonie, die sterk
Noord-Nederlandsch gekleurd moet zijn geweest.
- _ _ - -

‘) Maurits Wagenvoort deelt dit mee in een van zijn opstellen
over Engelsohe historische logementen in De Kampioen jrg. 1927,
waarin hij ook van het Hollandsch karakter van het hotel te Kings
Lynn, van hotel .The Duke’s Head” vertelt.
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De oorzaak van dit verschijnsel is moeillj‘k aan te
geven. Gold het hier een toevalligheid? Of had Kines
Lynn speciaal verbindingen met Noord-Nederland? i’k
ben niet in staat het uit te maken. Maar het feit op
zichzelf staat vast.

Zie hier wat een op 12 Juni  1668,  van wege de
kerk - want de kolonie had ook haar eigen vluchte-
lingengemeente - ingeleverde ledenhjst  ten deze be-
vat “); waarbij  de lezer bedenke,  dat  het  totaal  der
leden destijds 176 bedroeg “) :

,Gerardus Gallus Gallicanus,  cum Maria uxore sua
et ancilla, verbi Dei ecclesiae Peregrinorum . . . . minister,
oriundus ex Hollandia, civitate Ultrajectinensi, profugus
cum Domino suo de Breederoode, cuius erat concionator,
0x civitate Viana, profectus Londinum 2 Idus Maii
anno 1667 et inde ab ecclesia Belgica 16 Octobr.  ad
verbi Dei ministerium ad oppidum Lynn vocatus”.

,Justus Junius, cum sua uxore Maria et tribus liberis,
ex civitate Burgensi  4) in Flandria natus, occupa t ione
ludimagister,  quondam in . . . . Breeda, inde profugus
propter . .  . . religionem, 18 Maii 1667 in Angliam venit.”

nPetrus  Joannis cultrorum faber, cum sua uxore et 6
liberis”, uit Delft 5).

Theodoricus de Have, met zijn vrouw en 3 kinderen;
koopman, eveneens uit Delft 5).

Cornelis Joannis met vrouw en kinderen, ,sartor”,
uit Haarlem 6).

Arnoldus Joppen, met zijn vrouw, uit Delft, ,,sutor” s).
Joannes Theodorici, met vrouw en 3 kinderen, koop-

man, uit Delft 6).
Andreas Martini ,  jonggezel,  ,,nullius occupationis”,

uit Delft 6).
D e z e  k w a m e n  a l l e n  i n  lE%7 naa r  Lynn.
Daniel  Wante,  met vrouw en 2 dochters, uit Eec100

in Vlaanderen, ,sutor”  ‘).
Vincentius de Pedue, met zijn vrouw en 2 zoons? uit

Eecloo in Vlaanderen , ,minister  ecclesiae Belgicae, inde
profugus . . . . venit in Angliam 6 Sept. lö67”.

Ancomera Hendrici, ,, cum sua sorore,  adolescentulae”,
uit Breda , ,lana ac tela victum quaerentes”,  in Engeland
gekomen op 14 Sept. 1667.

Johannes Anthony, ,, adolescens ex Dordraco in Hol-
landia natus, faber llgnarius”,  4 Apr. 1667 in Engeland
gekomen.

Hesperus Judoci, met zijn vrouw, uit Delft, ,,sartor”,
in Engeland on 26 Nov. 1667.

Arnoldus  delBondt,  jonggezel uit Delft, ,nullius  OCCU-
pationis”, in Engeland op 16 Mei 1667.

Mattheus Theodorici, met vrouw en dochter, uit Delft,
,,faber lignarius”, aangekomen op 26 Mei 1667.

Guilielmus Baudinini, met vrouw en dienstbode, uit

2) Zie The Norfolk  Antiquarian Miscellany Vol. 111 (1887) p. 228 ff.
2) Cf. A. A. van Schelven, De Nederduitsche vluchtelingenkerken

der XVI’ eeuw (‘s-Grav. 1908) blds. 202. Geheel volledig schijnt de
lijst, die ik hier boven afdruk, bovendien nog niet te zijn. Werken
der Marnixvereeniging S. 111 D. 111 blde.  53 is bijv. nog sprake van
een Jan Willems, die te Lynn in ‘t huwelijk trad. Merkwaardigerwijze
wap  ook deze weer een Noord-Nederlander: ,,Jan Willem8 van Utrecht”!

4) Brugensi?
5) Deze was  ouderling der vluchtelingenkerk.
6) Deze was diaken der vluchtelingenkerk.
7) Deze wan  diaken der vluchtelingenkerk; later diende hij als

predikant verschillende gemeenten in de Nederlanden, of. Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek Dl. 111 in voce.
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Leiden, ,operator  in lanificio”, aangekomen op 26 Maart
1667.

Mr. Cornelius Simonis, met vrouw en 4 kinderen.
uit Zierikzee,
16 Sept. 1667.

,nullius o&pationis”,  aangekomen op

Mr.*Anthonius  Launerencii(!), met vrouw en 2 zoons,
uit Brielle ,

Salomon
,chirurgus”,  aangekomen op 17 Sept. 1667.

quaeritans”,
Jacob&  uit Zierikzee, ,lana ac tela victum

aangekomen op 13 Oct. 1667.
Joannes Anthoni,

narius”,
,,ex Leyda in Hollandia, faber lig-

aangekomen 6 Apr. 1667.
Jasperus Beernensis, uit

faber lignarius”,
,de Haghe in Hollandia,

aangekomen op 16 Juli 1667.
Dionisius Jodocus, met vrouw en 6 kinderen, uit Delft,

n lineorum textor”, aankomst 16 Mei 1667.
Jasperus de Banneir (!), uit Den Briel, ,lineorum tex-

tor”, aankomst 16 Mei 1667.
Jacobus Hendrici, met vrouw en dochter, ,,cultorum

faber”, uit Breda, aankomst 16 Juni 1667.
Johannes Boosman,  uit Hulst in Vlaanderen, met

vrouw en 2 zoons, ,,sutor”,  26 Apr. 1667.
Reniverus (!) Gerardi, met vrouw en 4 kinderen, uit

Dordrecht, 2 Apr. 1667.
Cornelius Hendrici, n adolescens”  uit Delft, ,, nullius

occupatiotiis”,  26 Mrt 1667.
Joannes Leonardi, uit Den Briol, ,, nullius occupationis”,

3 Mei 1667.
Joannes Cornelii, uit Leiden, ,,sartor”,  18 Apr. 1668.
Petrus Wadde, met vrouw en 4 kinderen, uit Den

Brie1 , ,,cupifex”,  6 Mrt 1667.
Hendricus Allardi, met vrouw en 4 zoons, uit den

Haag, ,operator in lanificio”, 17 Mei 1668.
Lucas Theodorici, met zijn vrouw, uit Del,ft,  koopman,

16 Jan. 1667 8).
Nicolaus Joannis, met vrouw en zoon, uit Delft, een

man van- 60 jaar, aankomstdatum 16 Maart 1667; ,,pro-
fugus . . . . quoniam papisticae idololatriae adherere
noluit, nohis tamen in multis contrarius, quemad-
modum sunt 9) usum sacramentorum in Ecclesia Christi
esse necessarium, infantes non sentit esse baptizandos,
Christianum non posse fungi officio magistratus et tamen
Anabaptistis  omnino contrarius.

Gulielmus Joannis, uit Delft, vehetor (!), 16 Maart
1667 1”).

De herkomst van het geslacht Beek,
door W. 8. VAN* RI J N.

Voor den nots. J. Delphius te Rotterdam compa-
reeren 30 Oct. 1639:

,,Claes  Carels en Matthijs  Corrzelisz.  als getrout heb-
bende Trijntge Carels  en in dier qualite voor haer selven
ende wijders als voochden van de naergelaten kinderen
v a n  J a n  Karelsz. ende Leendert  Karels ende bij desen
oock vervangende haere meerderj. suster  Lijsbeth  Carelsz,

8) Bij dezen wordt vermeldt, dat hij reeds in Linne was ,,ante
adventum eaclesiae  nostrae”. Deze is dus van na 16 Jan. 1567 te
dateeren. terwiil zii. bliikens de andere dateerinEen  in deze liist. bii
welke een derg”elijke  opmerking ontbreekt, teven:  plaats moetOg;had
hebben v66r den gd*”  Maart van dat jaar.

Q) Er zal in ‘t hs. wel sentit gestaän hebben.
10) De opgave is geteekend  door den predikant en den eenigen

lat@-kennenden  ouderling Judocus Junius, op 12 Juni 1568.

220

te samen etigen. van Carel  Jansz. Beek ende LLzj’sbeth
Leenders zijne huijsvrou, beijden zalr. gedachte”, ver-
koopen aan Jan Walingh: ,sekere huijsinge en erve
staende ende gelegen aen de oostsijde van de Nieuwen
Vogelesanck, binnen deser stede”, etc. ,‘met alsulcke
vradommen, conditien ende servituten, als die ouder
giftebrieven vermelden ende medebrengende zijn en zij
verkoopers d’selve van de voorn. h a e r 1. o u d er s , ont-
fangen hebben”, etc.

. Uit bovenstaande acte blijkt, dat Carel  Jansz.  Beek,
de stamvader van het geslacht, evenals zijn echtge-
noote, die niet Lijsbeth Leenders maar M a r i t g e n
of M a er tg e n Leenders heette - zooals nader zal worden
aangetoond - vóór 30 Oct. 1639 zijn overleden.

In het register van de ter Weeskamer aangegeven
dooden vindt men beider overlijden aangeteekend:

,7-12 Mrt. 1632 Carel Jansz.  sleper op de stinck-
sloot over de rosmolen”.

,6-13  Dec. 1637 Maritgen  Lepaderts op de stincksloot”.
Dat de echtgenoote van Gare1 Jansz. Beels inderdaad

Mariken  of Maertgen Leenderts  heette, blijkt o.a. ook
nog uit de inventarisatie van haar nagelaten goederen
door nots. Jacob Duijfhuijsen op 24 Dec. 1637:

,,Inventaris  van de goederen van Maertge Leendertsdr.
sa. alhier binnen Rotterdam overleden, die sij met haren
man Carel  Jansz.  sleper sa. gemeen beseten ende daervan
de lijftochte ende besit voor haer leven genoten heeft”.

O.a. : ,2 obl. van f 300 tot laste van Claes Carels Beek,
1 obl. van f 300 tot laste van Leendert Carelsz.  Beels
,haren soon”, ,, 2 hugsen en erven staende ende gelegen
naest ma lcande ren  aende oostsijde van de nieuwe
vogelesangh”.

Zij huwden te Rotterdam 3 Juni 1690:
,,Carel Jansen J. G. van Heijst wt Vlaendere.n, j

woont op de Hoochstraet, met Maritgen Leenaerts
J. D. van Soetermeer, woont op de Botersloot”.

Hun zoon Aeendert  Beels huwde te Rotterdam 26
Juni 1629:

.Lendert  Carels  J. G. woont op de Nieuwe Vogel-
sanck, met Lisbet Jans, wed. van Thomas Janssens
Barnevelt, woontopdevischmarckt, beijdevanRotterdam”.

Uit verschillende acten blijkt dat hij schoenmaker
van beroep was. 0. a. 6ók uit zijn testament, 10 Sept.
1636 overleden voor Jacob Du$huijsen Jr. Uit die acte
blijkt tevens, dat zijn vrouw Lijsberth Ja nsd r. v a 11
ra er t heette.

Zij was een dochter van Jan Cornelisa.  alias Jafa
Florisz.  schipper, en Maertge of Marijtge Willemsdr.
Barcs, die 21 Febr. 1602 testeeren voor nots. Jacob
Symonsz. te Rotterdam. Blijkens een acte verleden voor
nots. A. Hofflant 16 Febr. 1634 wordt Lenert Carelsz.
vermeld ,,nomine uxoris gesubstitueerde erfgenaam ex
testamento” van voormelde personen.

Leendert Beels overleed vóór 28 Jan. 1638. Op dien
datum worden Claes Carelss.  en Jan Jansz. van Weert
benoemd tot voogden over zijn weeskind.

De stamreeks in Ned. Patr. 1912 kan door boven-
staande gegevens belangrijk worden aangevuld en ver-
beterd.



1699.
1699.
1629.
1624.
1647.
1609.
1616.
1694, 6 December.
1772, 7 Maart.
1624.
1636.
1740, 2 Juli.
1621.
1681, 12 Januari.
1696.
1699.
1602.
1742, 21 Juli.
1702, 12 Juli.
1713, 21 Februari.
1716, 20 November.
1717, 30 Maart.
1717, 7 April.
1721, 27 Augustus.
1728, 21 November.
1731, 27 December.
1732, 30 Januari.
1706, 23 Juli.
1729, 6 September.
1708, 2 Augustus.
1612.
1682, 4 Mei.
1703, 27 October.
1693, 13 Augustus.
1716, 3 April.
1720, 7 Februari.
1720, 2 Maart.
1724, 9 Juni.
1617.
1626.
1627.
1630.
1717, 30 September.
1724, 1 Februari.
1773, 30 Maart.

’1699.
1763, 18 April.
1710, 29 September.
1712, 29 Augustus.
1744, 2 Maart.
1607.
1683, 13 Maart.
1696, 29 Maart.
1693, 20 September.
1686, 16 Mei.

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,
medegedeeld door C. J. W ELCKER.
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Albertsz.
Alertsz.
A(e)ltsz.
Altzen.
Anthonijs.
Antwerpen.
Appel.
Arentsz.
Asman.
Avercamp.
Backer.
Bantjes.
Barchorst.
Ba(e)rkom.
Bassen.
Bassen.
Bassen.
Bastiaans.
Beeck.
Be(e)r.
Beer.

n
n
n
n
n

Bekrens.
Bello.
Bender.
Benen.
Benier.
Benier.
Beniers.
Beniers.
Beniers.
Beniers.
Bentink.
Berentz.

Beientsz,

Benigh:

Beiselaar.
Beylen.
Bi(esterbos.
Blanckevoort.

Blaickviort.
Boecop.
Boeckkop.
Bo(e)ckop.
Boeckop.
Boeckop.

(Vervolg van XLVII, 162.)

1. Groefgelden.

Mr. - zuster.
Jacob, met vrouw en kind.
kind van Jan.
kind van Aelt.
de vrouw van Mr. -
de vrouw van Peter Petersz. van.
luiden over hopman - 11 h. $
kind van Gerbrant.
Ds. -, naar Wilsum gebracht.
drie kinderen van Lambert Berentz.
Johan - in de Veenestrate.
kind van Abraham.
de moeye van de vrouw van Casper ter.
kind van Andries van.
Jacob?).
Jacob - kind.
zal. Jacob - dochter *).
Geertruy  -, kind van Pieter -, te Amsterdam begraven.
drie kinderen van den heer ter.
kind van Henderick de.

n n Henrick n
» n meester n
n n n n
n n n n

den vrolw va”n meeste: Hendrik de.
Hendrik de.
Äeltien.

Jan -, knecht van jonker to Bockop.
de vrouw van .Albert.
de neef van Arent.
de wede. van Jan.
Berte.
juffer - de kloppe.
juffr.
juffr.
freule Henrina Woltera -, naar Werkeren vervoerd.
kind van Aelt.
kind van Aelt -, slachter.
kind van Aelt -, slachter.

denmoender  ;an2ermLn  van den.
dochter van Rijk van den.
de wed. van Jan.
Hilleken Rolofs van.
Jan.
twee kinderen in Qén  kistje van Jan Maurick.
kind van den heer.
de heer - naar IJselmuiden.
kind van Aerenth te.
Jan te.
Jan te -, achter de Nieuwe Muur.
kind van te.
oom van te.

7) Zie OVCC  Jacob Bassen en familie het door mij gesohreven artikel: De zoogcnaamde “Moeder van Rembrandt” een Kamper
doohter,  overgedrukt uit het boek over den admiraal Swartenhondt, door M. van der Duin, uitgave van J. H. Kok-Kempen, 1927.

EI - S wane Basaen 3



1774, 28 Mei.
1776, 3 December.
1608.
1611.
1614.
1618.
1621.
1622.
1624.
1632.
1638.
1719, 16 Mei.
1706, 23 September.
1697.
1616.
1623.
1641.
1618.
1610.
1716, 18 Mei.
1716, 6 Juni .
1718, 26 Augustus.
1780. 1 Februari.
(1697-1699)a
1807, 21 April.
1811, 14 Mei.
1804, 19 December.

1806, 3 Februari.
1808, 6 April.
1809, 8 Mei.
1724, 14 October.
1726, 10 Februari.
1706, 26 (Juni) ?
1729, 6 April.
1736, 23 Augustus.
1711, 17 Januari.
1711, 29 Maart.
1602.
1616.
1624.
1704, 1 September.
1706, 26 Maart.
1726, 6 October.
1709, 17 Januari.
1693, 28 December.
(1697-1699).
1696, 20 Februari.
(1697-1699).
1710, 3 Februari.
1718, 28 Maart.
1790, 26 Februari.
1698.
1602.
1606.
1728, 3 December.
1730, 16 Februari.
1734
1740:

23 December.
21 Mei.

1746, 18 Februari.
1746, 6 November.
1768, 14 November.
1608.
1626.
1786, 2 Maart.
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Bonkenhave.
Bonkenhave.
Bonte.

n
n

* n
11
n
n
>!
n

Boirich.
Botterkooper.
Bouwen.

Brind:.
Breede  Steeg.
Bronnope.
Bruggen.

n n

BrLniir.
Bruynneck.
Büchner.
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de heer van de - naar IJselmuiden gebracht.
Mevrouw van de - naar IJselmuiden gebracht.
kind van Thomas de.

n n n n *
n n n n *
n n n n -
n n n n *
11 n n n *
n n n n -

de”vroiw vann Thomas de.
de vrouw van Thomas de.
kind van Joh. ter.
kind van Arend de.
de moeder van Metgen.
de nicht van Metgen.
de zoon van Arendt.
vrouw in de.
de mater van.
de dochter van Jannes  ter.
de vrouw van Jannes ter.
Jannes  ter.
Annegien -, naar IJselmuiden gebracht.
kind van.
kind van Doctor.

Bigglnaer. (=
n n n

Büchner). n n n

n n n
n n n

dl vrolw va\ Gerrit ter -, uit het BovenGasthuis.
Qerrit  ter - uit het Boven-Gasthuis.
kind van jonker ten.
de vrouw van Gerrit.
Gerrit.
schoonmoeder van Helmich.

n ”

n n

B$gh n

Buis(ch)e.
Buytendijk.

B:tendjjck.

Buyter?
n
n

Canneman.
n n

Cars”.  ”
Claes.
Classen.
Cloecke.
Cloeck(ej.
Clo(e(k(e).

Cliekl.
Cloecke.

n

Clolke.
n
71

d
n

Clolcke.

Cloeke.

joffer Hillegont.
vrouw.
Johan.
Jan.
kind van de wede.
de wede. van Jan.
de wede. van Jan.
Aert - voorbij de kercken,  gevaaren  na Isselmuyden.
Jan.
kind van Gerherdus.
twee kinderen van Gerhardus.
de dochter ,, 1)
Gerherdus.
burgemeester G. W.
de zoon van Jan.

Jthann
,, Johan.

kind van Monsieur Jan.
kind
kind vin Jan:

Joan.

Ja:, gemee&man.
kind van de wede.
de wede. Jan.
Geertgen.
Petertgen.
de heer burgemeester.
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1629.
1606.
(1 ti97-1699).
1628.
1616.
1603.
1681, 4 Februari.
1681, 18 Februari.
1681, 16 November.
1726, 6 April.
1727, 18 October.
1729, 27 Juli.
1736, 9 Augustus.
1741, 26 April.
1634.
1628.
1617.
1786, 1 October.
1798, 4 October.
1737, 9 Januari.
1747, 1 December.
1771, 16 October.
1776, 1 Maart.
1627.

(1697-1699).
1621.
1623.
1627.
1728, 7 Februari.
1641.
1706, 8 October.
1736, 1 November.
1762, 21 Januari.
1624.
1684, 3 Februari.
1682, 48 Augustus.
1700, 29 Februari.
1776, 6 Juni.
1610.
1610.

1779, 16 April.
1729, 26 October.

1628.
1696, 27 Januari.
1792, 6 December.
1796, 19 Februari.
1799, 30 November.
1804, 17 Januari.
1710, 10 November.

1638.
1687, 4 September.
1720, 6 September.
1608.
(1697-1699).
1626.
1632.
1707, 27 April.
1707, 19 Mei.
1714, 17 October.

1636.

Cock.
Cocks.
Co(e)nders.
Coepsen.
Collart.
Conincks.
Constapel.

Co;nelii.
Costers.
Croese.
Croese.

n

Crijitzen.
Cuiper.
Cuinreturffs.
Delden.

n

7)

n

n

Deriksz.
Dercksa.
Deventer.
Dircksz.

n

Dirifort.
Donckel.
Dop.
Dorp.
Dorp.
Drager.
Duegen.
Duiven.
Dupre
Eek (of Eik?)
Eckelboem.
Eckelboem.
Ee.
Ee.
Ekkelboom.

Engbertz.
Erckelens.
Esther.

n -

n *

EVers.  *
%&erg.

F.Y$’

Floreyns.
Gay(ai)boe  t.
Galama.
Galerna.
Garrelebeck.
Qarrelebeck.
Qeertienmoer.
Gilquen.
Gisbertz.

Janneke -, overleden ten huize van Claes van Harst.
Jennegen.
twee kinderen.
Henrick -, met zijn kind.
de zuster van Arian.
Claes  -, met zijne vrouw.
de vrouw van Albert.
kind van Albert.
Anna.
Jannegien -, uit Bethlehems vergadering.
kind van Hermen -, naar IJselmuiden  vervoerd.
de vrouw van Jasper.

n n n n *

dz moender Van C?a(ejs.
Francke.
Frans.
kind van Jan van.
kind van den burger J. van.
kind van Willem van.
kind van Willem van.
Willem van.
de wede. van Willem van.
Jan.
Johan -, zie Janneke Petersz.
kind van Albertus van.
kind van Derck.

n n n *
.

denvrolw va”n  Louwijs.
jonker.
Matthis.
kind van Peter van.

l?i(e)ter van (rector).
denoom’ van Lambert  die.
kind van.
kind van Steven van.

de wede. van -, nicht van den chirurgijn van Ee, naar IJselmuiden  gebracht.
de vrouw en het kind van Henrick.
Lutgert.
Zie Eek.
de moeie van den chirurgijn van -, , naar Yselmuiden.
de wede. Hulsbergen, schoonmoeder van Hermen -, naar Mastenbroek

gebracht.
de schoonmoeder van Derck.
de meid van de wede. van Johannes.
kind van David George.

11

n n Do>tor  Daiid George.
de vrouw van ,, n n
Hendrick.
Zie Heerdt.
Dominicus -, olislager, met zijne vrouw.
[pater Petrus van], ,een pape”.
de zoon van den heer.
Ottho.

kind van (kapitein?).
kapitein.

dl vrouw van.

een kind van een juffrouw van Amsterdam uit -
zie Qijlquen.
Peter.

- ‘s huis.
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1700, 1 Augustus.
1644.
1698.
1621.
1712, 13 Juli.
1762, 21 Augustus.
1762, 29 December.
1760, 49 Augustus.
1633.
1683, 21 Maart.
1744, 8 Februari.
1760, 27 April.
1603.
1622.
1623.
1631.
1760, 7 Juli.
1766, 31 Januari.
1612.
1623.
1613.
1624.
1632.
1632.
1799, 2 Februari.
1743, 17 Maart.
1706, 16 Augustus.
1609.
1611.
1617.
1623.
1644.
1602.
1619.
1624.
1726, 6 Juli.
1796, 4 Mei.
1796, 7 Januari.
1811, 26 October.
1723, 11 October.
1734, 27 Februari.
1697.
1763, 14 Januari.
1733, 9 November.
1626.

1796, 12 November.
1729, 26 October.
1776, 29 Augustus.
1808, 30 September.
1716, 11 Maart.
1779, 4 October.
1603.
1641.
1722, 19 Februari.
1699.
1646.
1736, 29 Augustus.
1739, 21 October.
1630.
1636.

Glauwe.
Goeyert.
Goltsmits.
Goltsmit.
Graft.
Gijlquien.
Gijlquen.
Haersma.
Haersolte.
Haerst.
Hamel.

.
Harnsoeker.
Hartsuicker.

n n *
.

Ha?ver&mp.
Hee rd t .  *
Helmont.
Helmont.
Helmont.
Helmont.
Hellemont.
Hellemont.
Hemsink.
Hendricks.
Hendrix.
Henrickssz.
Henricksz.

n n *

Hetricnkx.
Henricksz.
Henricks.
Hermansz.
Hermlingh.
Heshusius.

» n *sg>
Heyminbergh.

H&ck&.
n

Hoefs.
Hof.
Hoff.
Holsteijn.
Hove.
Hulsbergen.
Hulster.
Huysers.
Zngen.

.
Jalobs.

n *

Jaks.  *

n -
n -

Jansen.
Jansz.

n -

9) Zie Mr. P. C. Bloys van Treslong Prms -
Overijssel, p. 120.

juffer.
kind van.
de zuster vm &nneken.
Anneken.
kind van de.
kind van den luitenant van. de konstapels Daniel.
kind van den heer luitenant Daniel.
kind van den heer -, naar Friesland gebracht.
jofier van.
joffer van.
kind van Jan Pi(e) du.

de”nioLt  vai Alb&t. n ’
Albert.
Anneke.
de weduwe.
de wede. - uit burgemeester Hemertvergadering.
de heer Baron R. F. van - heere toe Eversberg, naar den Eversberg.
Johan Janssz. van.
Johan Jansz.
kind van Jan Janssz. van.

zo& vh Jihan.
n n -

de vrouw van Johan.
kind van Abraham.
Aarentie - naar Genemuiden.
Jan.
de zoon van Henrick.
kind van Henrick.

H&ri& n
.

de vrouw van Henriok.
de dochter van zal. Jan.
.kind v a n  Peter -, nboeckdrucker”.
de vrouw van Jurrien.
Jan.
M e j u f f r o u w .
de zoon van mejuffrouw.
Mejuffrouw de weduwe.
de vrouw van DB. Casparus van.
DO. Casparus van.
Jacob.
kind van den heer luitenant.
de vrouw van Arent  van den.
Albart  - voor verhooging der groeven betaald 14.9.-.
zie Staal.
Mevrouw van - naar Amsterdam.
de wede. - naar Mastenbroek, schoonmoeder van Hermen  Ekkelboom.
Johanna ter -, nicht van Schuurmeyer.
kind van den heer B. -, luitenant bij (de) genie.
juffer van -, de kloppe.
de zuster van burgemeester.
Aeltken.
zoon van Berend.
de vrouw van Gerrit -, naar Yselmuiden gebracht.
Aeghte.
Geertruydt.
Grietje - naar Genemuiden.
de vrouw van Willem -, naar Blokzijl gebracht.
Derck.
Derckgen - met hare twee zoons.

Genealogische en heraldisohe gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie
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1624. Jansz.

1629.
1636.
1602.
161.1.
1608.
1618.
1618.
1619.
162ö.
1626.
1636.
1602.
1608.
1617.
1621..
1624.
1624.
1625.
1629.
1632.
1636.

1726,
1622.
1617.
1712,
1731,

1763, 17 November.
1766, 3 Januari.
1774, 16 Februari.
1717, 16 November.
(1697--1699).
1734, 23 Augustus.
1711, 3 1 Januari.
1681, 29 October.

1716,
1718,
1716,
1726,
1728,
1694,
1763,
1726,
1709,
1647.
1614.
1616.
1699.
1634.
1609.
1644.
1626.
1639.
1721,
1773,
1647.
1716,
1700,

14 November.
13 October.
24 September.

6 April.
21 Maart.
27 Mei.

6 Augustus.
23 December.
14 Februari.

Jelle.
joffer.
Joosten.
Jurrens.
Jurrians.
Kanneman
Kempe(n).
Kempe.
Kempen.
Klinck. _’
Klinckspoor.
Klinge.
Kloek.
Kloeck.
Kloeke.
Klooster.
Knop.

n *

n *

KOne&.

12 April.
30 Maart.

30 November.
6 September.

Kool.
Korthorst.
Kuel .
Kuerbeecke.
Kuerbeke.
Kuerbeecke.
Kuyper.
Lambertzen.
Landtschrijver.
Langenburch.
Laplander.
Ligger.
Lindenhorst.
Linkebag.
Louwen.
Lubbertsen.
Lucksen.

1783, 1 Maart. Lulofs.

22 Juni.

28 Juni.
6 Juni.

n *

Jaissz.
n -

Jansz. ’

n *
Jansz.

Ferme -, procuratersche. N.B. Rijckmann Wolffs betaalt nog f 6.-
voor den eigendom van deze groeve.

twee kinderen van de dochter van Gertruit.
Mathis.
Evert.
Jan.
kind van Johan -, bombazijnwerker.
kind van Johan.

n n n

Jthan. ” n
de neef van de vrouw van Johan. 1
kind van Johan.
kind van Willem.

n n n -, wever.
n n n

tw”ee kfnderei van den- majeur (W. -?)
W. -, twee kinderen van den maieur.
twee kinderen van Willem -, wachtmeester.
de zwager van maieur Willem -.
zoon van Willem -, maieur.
Willem - mayeur, met zijne vrouw en vijf kinderen, betaald door

Wolter Jansz. Wiszijnk.
Hidde - naar Friesland.
eene.
kind van Geertruit.
kind van Arent.
de dochter van Bart.
zie Canneman.
dochter van den heer Hermanus van (ter).
Cornelis, zoon van Hermanus (van).
Mevrouw van.
Hënritik  -,- van een verdronken doode.
kind van.
kind van Antony.
de vrouw van Gerreit.
Aeltjen.
zie Cloeke.
kind van jonker Leno van den.
Abraham.
de vrouw van Abraham.
Andries.
Evert.
kind van Jan ,-, kuiper.
Sibrant Herms -, naar Makkum in Friesland.
Grietjen  - uit Bethlehems vergadering.
zoon van Har: Gerri(t)s van der.
jhr. Albart  van der.
kind van Eernst van der.
kind van Ernst (van der).
Cornelis - met vrouw en zoon.
de moeder van Symon.
de.
Jan van.
kind van Nicolaes de.
kind van Johan.
de Edelmog. Heer van - naar Vollenhove gebracht.
de vrouw van Filip - uit Bethlehemsvergadering.
styne.
Beerent.
de vrouw van Jan - ,d’blecker, haar lichgaam door de Broe(de)rstraat

gedraagen en naar d’Isselmuder karck gebracht.”
Dirk - naar Deventer.

( W o r d t  v e r v o l g d ) .
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KORTE MEDEDEELINGEN._-
Van Ewsum.

Onlangs ontdekte ik in een oud-Geldersch huisarchief
het volgende, daar zeker gekomen doordat vroegere
eigenaars onder de republiek steeds zitting hadden in
ridderschap en hooge colleges der provincie.

Johan Georg van Ewsum, wonend in Gelderland, re-
questreert aan Committeerde Raden der Ommelanden
attestatie over de familie van Ewsum. Hij legt daarbij
over het huwelijkscontract van zijn vader Hercules v a n
Ewsum,  die ook al in Gelderland woonde en zegt te
weten, dat zijn grootvader Qeorg van Ewsum ambten
bekleed heeft in Groningen en voor Groningen in den
Haag. - 22 Nov. 1683 stemmen de Raden der Ommelan-
den toe, verklaren, dat de van Ewsum’s tot den oudsten
adel van hun gewest gerekend worden en dat Qeorg
van Ewsum 1611 rekenmeester is geweest, in 1’6 14
afgevaardigde in de generaliteitsrekenkamer, 1616 ook,
1616 Raad van State, 1617 ook, 1618 lid der Staten-
Generaal, 1619 ook.

Georg of Jurjen van Ewsum (1677-1631) komt in de
genealogie door J. A. R. Kymmel voor in N. Drentsche
Volksalmanak 1917, blz. 176-177. De schrijver verklaart
niet te weten wat er van zijne kinderen, bij Clara Horenken
verwekt, geworden is.
Mijne vraag is, wie heeft ooit van Ewsum’s in Gelderland

gespeurd P BIJLEVELD.

Van Gennep.
In ,Nederland’s  Patriciaat” van het jaar 1918 wordt

behandeld het geslacht van GeNnep.
H i e r o n d e r volgen nog eenige  aanvullingen van de

oudste generaties, welke tevens verbeteringen zullen
blijken.

21 Maart 1627 had de huwelijksinteekening plaats
van Jan  Jansz. van GeIlnip j.m. en Geertgen  Heyndriks
van Tyl j.d. beide wonende te Gorcum. Zij zijn daar
dus niet geboren.

Not. Prot. No.  3974 dd. 27 Sept. 1627 testeeren J a n
Jansz van Gennep en Geertgie Hendrix van Tiel.
In No. 3976 comp. hij dd. 29 April 1641 oud 40 jaar.
Zij  zal  derhalve niet  in Tuil  geboren zijn,  doch

meer waarschijnlijk in Tiel.
Gedoopt te Gorcum 6 Mei 1637 Jan, zn v. Jan Jansz

en Grìe t ì en  Henrìcks.  Waar in dien tijd geen andere
Jan geboren werd en dikwijls slechts de patronymica
gebruikt werden, moeten  wi j  aannemen da t  d i t  de
geboorte-inschrijving is van Jan van Gennep (11).

Gedoopt te Gorcum 24 Juni 1636 Jenneke, dr. v.
Adrìaen Yìnck.

Aangeteekend  te Gorcum 6 Juli  1669, gehuwd te
Noordeloos 20 Juli Joan ‘van  Gennep j.m. en Joanna
Vìnck j.d., beyde  van Gorcum.

P. B INKHORST VAN O U D C A R S P E L .

Zaansche wapens.
Als wapen Koker, Zaanstreek, vind ik in een lakver-

zameling een huismerk, rechts vergezeld van de letter
R, links van de letter K. (Rein Koker).  H e l m t e e k e n :
een geheel gevulde pijlkoker, de veeren  naar boven,
kleuren onbekend.

Het op blz. 96 ,,Ned. Patr .” deel VIII afgebeelde
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Zaansche wapen Cardinaal  vertoont eveneens een huis-
merk, terwijl  als helmteeken etaat aangegeven: een
kardinaalshoed.

Beide geslachten zinspelen derhalve slechts in het
helmteeken op den geslachtsnaam. Wellicht zijn meer
voorbeelden te noemen van dit (alleen in de Zaanstreek
voorkomende 3) verschijnsel. J. VAN L E E U W E N.

Adelsgunst.
Bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1929, No. 32,

is Willem Witsen  Elias,  Administrateur der koffie-
onderneming Pakellan bij Kediri, met al zijne wettige
zoo mannelijke als vrouwelijke nakomelingen in den
Nederlandschen Adel verheven met de praedicaten van
Jonkheer en Jonkvrouw.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Boddaert. (XVII, 197). T. a. p. schrijft de Heer Wil-

deman, dat het hem niet bekend is waar de verzame-
lingen d’Hosier  belandden. Toevallig is mij dit bekend.
Zij  bevinden zich in het cabinet  d’Hozier,  w a a r v a n
directeur is (tenminste in 1926 nog was) le Vicomte
de Sorbiers. Het adres te Parijs was toen : 101 Rue
de Miromesnil.

Amsterdam. J. DE S AVORNIN L O H M A N.

Hoffman. (XLVII, 197). In de door mij samengestelde
mns. genealogie de Veer vind ik een Hendrina  de Peer,
geboren te Amsterdam tusschen 1708 en 1711, dochter
van Abraham de Veer e11 Johanna Letteur,  waaromtrent
mij verder niets bekend is. Mogelijk is dit de echtgenoot0
van Jacob Hoffmall.  Voor eventueele  bevestiging daar-
omtrent houdt ik mij gaarne aanbevolen.

‘s-Gravenhage. M. R. H. C A L M E Y E R .

Hoogenhuyze (van), Wie is zoo vriendelijk mij te
helpen met het determineeren van de kwartieren van
het wapen dezer familie (zie Rietstap’s Arm. Gen. in
voce  van Hoogenhuysen) en wie kan de ontbrekende
kleuren van de helmteekens (2 helmen) mededeelen?
Het hartschild doet denken aan van Leeuwen of v a n
Heiningen. Is het eene  ht. daaraan ontleend?

Ook geneal.  gegevens zijn welkom.
u. D.

Til1 (van). Portret gevraagd van Gerhard Frederik
baron  van Till,  geb.  te  Doesburg 2 Aug. lS07,  gest .
te  Middelburg 31 Oct.  1846,  in leven le,Luit. inf.,
Ridder M.W.O., gehuwd met Maria Anna Juliana barones
va’yL Lynden.

De familie van Til1 bezit geen portret, ook geen photo.
‘s-Gravenhage. C. VAN T I L L-DEN B EER POORTUGAEL.

_
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Bestuursberichten. - De afstamming van het geslacht van Lidth
de Jeude,  door W. Wijnaendts van Resandt.  - Tynsgoed-leengoed,
door Mr. E. Heringa,  met eeu naschrift van Jhr. Dr. W. A. Beeleerts
van Blokland. - Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven Does-
burgsche regeeringsfamilie  Becquer, door Dr. J. J. A. Wijs. - Een
Noord-Nederlandsohe kolonie te Kings-Lynn  (Norfolk), door Dr. A.
A. van Schelven. - De herkomst van het geslacht Beels, door
W. A. van Rijn. - Begravenen in de Broederkerk te Kampen,
medegedeeld door C. J. Welcker. (Vervolg). - Korte mededeelingen:
Van Ewsum; Van Gennep; Zaansche wapens; Adelsgunst. - Vragen
en antwoorden: Boddaert; Hoffman; Hoogenhuyze (van); Til1 (van).
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Genealogisch-hebaldisch
Dit blad versobijnt  maandelijks  en wordt aan de ~

leden van het Genootaohap gratis toegezonden. -i
Bijdragen en oorrespondentie,  bestemd voor het

Maandblad, zoomede  opgaven van adresverandering
gelieve men te richten tot den re d a o t erf  r Dr. TH. B.
VALCK  LUOASSEN,  hhzs  ~QWCAW~~~,  Driebergen.

De jaarlijksche  contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt flO.- en voor de leden te’s Gravenhage,
die de wekelgksohe  portefeuille ontvangen,fló.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrggbaar
tegen een abonnementsprgsvan  flO.- per jaargang.
Postrekeningvanden penningmeester No.20910.

%

VAN HET

Genootschap: ,,De Nederlandsche Leeuw”,
Correspondentie betreffende het Genootschap

(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den s e c r et a r i s Dr. E. J. THOMALWEN
is THUEBBINK  VAN DEB HO O P, Sweelincksir.  50, ‘s @ra-
wnhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, zoomede  aanvragen om
exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e c a ris, Bb&nburg 5, ‘s-Gravenhage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst.  ge.
vestigd Bleijmburg  5, ‘s-Gravenhage, zijn voor de leden
geopend iederen  Maandag van 9+-X?  en van Z-
5 uur.

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

~-~~
N”. 8. XLVIP Jaargang. Augustus 1929.

BESTUURSBERICHTEN.
Het Bestuur geeft  met leedwezen kennis van het

overlijden van Mr. J. B lo m te Tiel, sedert 1911 ge-
woon lid van het Genootschap.

Tot lid is benoemd:
M r .  G .  L .  M E N S  FIICRS SMEDING  . . . ‘s-Gravenhage.

Oud-Vice-Pres. Hooggerechtshof Ned.-Indië.
L a a n  Capes  ean  Cattenbutch 56.

Adreswijziging.
Dr. J. W. IJZERMAN  . . . . . . . . Wassenaar.

Schouwweg  77.

Het geslacht Elft tot Landfort’),
door L. H. R. M. HENDRIKS.

Giesbert  van Bronckhorst ,  heer tot  Batenburg en
Anholt,  beleent Johnnn  Qreve den 11 Juni  1462 om
diens trouwe diensten ten Zutphenschen rechte met
Lanckfort. Daar de nieuwe vazal geen wettige kinderen
heeft, mag hij uit zijn bloedverwanten een goeden man
kiezen, die hem in het leen zal opvolgen. Het vrucht-
gebruik blijft evenwel aan Johan’s  weduwe voorbe-
houden. De gekozene zal het leen tot haar dood ver-
mannen en het daarna zelf in bezit nemen. Den 16
September 1488 wordt Aleph van Vlft door Jacob van
Bronckhorst ,  heer tot  Batenburg en Anholt,  met het
huis en de hofstad Lanckfoirdt beleend. Zonder twijfel
is hij de onmiddellgke  opvolger van Johan Geve, doch
we vernemen niet, in welke familiebetrekking hij tot
zijn voorganger staat.

Wie was deze Aleph of Adolf van L’lft?

1) Vgl. dit Maaqdblad XXXIV kol. 140 e.v.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ontleend aan bescheiden

uit het Vorstelijk Salm-Salmsche Arohief te Anholt.

In een conflict met Jacob van Bronckhorst, ontstaan
door de ,,Landfortsche  Maagderoof” (zie de bijlagen),
beroept hij  zich op Oswald van den Berg als zi jn
,lantheer ind leenheer”. Behalve het van Anholt  leen-
roerige, doch in Berg gelegen Landfort  bezat Adolf
dus nog een Bergsch leen. Nu vinden we in de eerste
helft der vijftiende eeuw als leenhouders van het Berg-
sche goed Boichorst onder Gendringen genoemd : Wolter
van Vlft en diens zoon Willem  wan Ulft tot Laakhuizen,
van wie de laatste,  gehuwd met Elisabeth van den
Steenhuisen, een zoon had, die Adolf heette 2). Hem
houden we voor den stamvader van het geslacht Ulft
tot Landfort. Met Gaedert van Medvorden komt Aleph
van Ulft den 6 Juni 1482 voor als schepen van Jorys
van Lenyp, rechter te Gendringen namens heer Oswald
van den Berghe  en ten Bylant.

Adolf I van Landfort is voor 1499 overleden. Een
regest uit de zestiende eeuw, gemaakt van een oorkonde
d.d. 3 Maart 1499, vermeldt nl., dat Jonker Jacob van
Bronckhorst de beleening der kinderen van Adolph van
Ullift op verzoek van Gerit van Steen uitgesteld heeft
tot het eerstvolgende geboortefeest van den H. Johannes;
op Zondag na Maria Visitatie door bemiddeling van
Frederick van Senden  en Gadert van den Steenhuys
tot Sint Bartholomeus en des Dinsdags na Kruisver-
heffing op aanzoek van den laatste tot drie weken na
Sin t  Michael.

Daar Adolf’s oudste zoon Willem  in het buitenland
verblijft en zijn terugkeer voor onzeker wordt gehouden,
verdeelen zijn broers Gerrit en Adolf de ouderlQke  na-
latenschap. De eerste krijgt  Landfort, waarmee hij ,anno
(16) 14 op donredach post Jacobi  maioris” beleend wordt
door hertog Karel van Gelder,  die zich in 161.2 van
Anholt had meester gemaakt. Eerst op 29 Mei 1629
legt hij den eed af. Hoewel hij Landfort  na Willem’s
terugkeer aan dezen moet afstaan, wordt Adolf van

1) L. A. F. H. v. Heeckeren: ,Het  geslacht Ulft, in Her. Biblioth. 1363.
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Vlft te Emmerik er den 22 October 1634 mee beleend
als erfgenaam van zijn oom Gerit van Ulft (getuigen:
Jakob Pieck en Olivier Hackfort). Willem’s zoon, Derick
van Vlft, weet zijn rechten evenwel te handhaven,
zoodat Adolf 111 niet in het werkelijke bezit van het
leen geraakte.

Dirk van Vift wordt omstreeks 1067 door ztin zwager
Steven Streuff gedood. Wijl hij geen kinderen nalaat,
acht de leenheer het goed aan zijn huis teruggevallen.
Zijn rechtskundige adviseur deelt die meening niet; de
rechten van Dirk’s zusters worden erkend en Land-
fort voor + aan Elisabeth en voor Q aan IVendula  toe-
gewezen. Namens zijn huisvrouw Jungfer Lisbeth van
Elft ontvangt Steven Streuff den 17 Juli 1063  de be-
leening in tegenwoordigheid der leenmannen Arndt van
Zuylen en Henrick die Greve up der Wildt.

In 1672 huist IVendula  als weduwe op Landfort. Een
ongemakkelijk weeuwtje ! Den 26 April van dat jaar
klagen Stt-euff  en zijn vrouw bij den heer van Anholt,
dat hun pogingen om met Wende1 van Vlft, weduwe
van Rol01  van Oel,  nopens hun wederzijdsohe  rechten
op Landfort tot overeenstemming te komen, schipbreuk
hebben geleden op den tegenstand van Juffrouw Wendel.
Eerst hebben zij haar volgens leenrecht het derde deel
van het goed aangeboden, hetzg de waarde ervan in
grond of contanten ; Wende1 wilde echter niet van
Landfort wijken. Daarna hebben de echtgenooten haar
voorgeslagen, dat zij hun twee derdedeelen zou pachten,
welk voorstel op Wendel’s onwil om de werkelijke pacht-
waarde te betalen is gestrand; zij wenschte niet meer
te geven dan haar goeddacht. Op de derde plaats heeft
Wende1 geweigerd, haar aandeel aan Steven on Elisabeth
te verpachten, zeggende dat zij Landfort niet wilde
verlaten. Ten vierde beklagen de echtgenooten zich,
dat Wende1 het goed eenige jaren in gebruik heeft
gehad, zonder hun daarvoor eenige vergoeding uit te
keeren. Bovendien heeft zij de landerijen verwaarloosd.
Steven en Elisabeth vragen den leenheer daarom: hij
moge er bij Wende1 op aandringen, dat zij haar ge-
deelte verkoope, of het hunne in pacht neme. Zou dat
niet zijn te bereiken, dan willen zij hun aandeel aan
den leenheer verkoopen, of dat van Wende1 laten af-
meten.

De heer van Anholt antwoordt, wel genegen te zijn,
dien koop te sluiten, doch dat hij niet van plan is om
het goed te laten splitsen. Eerst zal hij Wende1 echter
trachten te bewegen, haar zwager en haar zuster te-
vreden te stellen.

De leenmannen, die de leenheer twee dagen later
met dit doel naar Wende1 zendt, krijgen van haar tot
bescheid, dat zij bij haar aandeel in Landfort denkt
te blijven; dat zij het gedeelte van haar zuster wel
wil pachten, doch slechts tegen den prijs, welken ver-
standige en vrome menschen, die grond en goed kennen,
voor recht en billijk houden; dat zij niet van plan is
om haar deel te verpachten en wel omdat zij met Streuff
nog iets te verrekenen heeft wegens den misdaad, dien
hij op haar broer heeft gepleegd; en dat zij den echte-
lieden meer heeft gegeven, dan hun toekomt, daar het
goed niet meer kan opbrengen. Haar man had zich
kort voor zijn dood bij zijn biechtvader, den pastoor van
Gendringen, beklaagd, dat men hem het goed hooger
had aangerekend dan het waard was. Te voren had hij’

niet geweten wat het jaarlijks kon afwerpen; dit was,
zooals hij later had ondervonden, niet zooveel geweest.
Wat de landerijen betreft merkt Juffrouw Wende1 op,
dat zij die wegens het water niet kan laten bewerken;
zoodra ze droog zijn, zal zij haar best doen, om ze in
goeden staat te houden. Ten slotte verklaart zij nog-
maals, dat zij haar aandeel niet wenscht te verkoopen;
zij zal met haar overheid beraadslagen en dan doen,
wat haar geraden wordt. Daarop - 6 Mei 1672 -
bestrijdt zij bij den leenheer schriftelijk de aanspraken
van haar zwager op het leengoed. Hij heeft haar broeder
Derick, den laatsten leenhouder, doorstoken en kan dus
niet in het leen volgen.

De heer van Anholt blijft naar een verzoening streven
en ontbiedt beide partijen naar Haldern. Het resultaat
dier bijeenkomst is niet bekend. Wijl de zusters niet
lang daarna - Wende1 na Elisabeth in 1681-  kinder-
loos komen te overlijden, is de twist overigens van
geen belang meer.

Na haar dood houdt de leenbank het goed ander-
maal voor ,ter taffel gefallen”. Zijn juridische raad, de
licentiaat Johann  Masschop te Emmerik, krijgt opdracht
de zaak ernstig te overwegen, ,dan datselvige gudt
meinem huiss Anholt nicht ungelegen  sein ~011.” Het
volgende jaar laat Georgius  ‘vun Hoen, als erfgenaam
van Wende1 vun Vlft, door zijn zoon Johan om de in-
vestituur vragen. De heer van Anholt moet zijn aan-
spraken erkennen, doch stelt de beslissing uit. ,Uns
aber wegen unseres  kenntlichen trübfalls - zijn zoon
Jacob was bij Lochem gevallen - und auch  ander-
weitiger verhinderung uns vor dismal darauf nit resol-
viren können  bis up wider gelegenheit hiermit fernere
uitstellung vergundt habben und vergunnen in kraft
dieses.” Als Johan van Hoen in 1684 is overleden,
houdt Frans van Jemmingen  voor zijn grootvader Geor-
gius van Hoen om de beleening aan. De leenheer zal
hem ,allererster gelegenheit mit geburender andwort
begegnen.” Eer het zoover  is, daagt in den Emmerik-
schen burger Lambert  Lemm, gerugsteund door den
Diederik van Bronckhorst vijandig gezinden  graaf van
den Berg, een nieuwe pretendent op. Van Jemmingen
verzoekt den leenheer hem onverwijld recht en gerech-
tigheid te doen wedervaren, opdat hij geen schade lijde.
Op grond eener volmacht, hem door .loriert ll$n  Iloene
voor het Stickhuiser gerecht in Oost-Friesland gegeven,
wordt hij den 26 Juli 1684 namens dezen door Die-
derik van Bronckhorst met het huis Lanckfort beleend,
waarbij. Henrich  van Raesfeld genannt Ritter en Johann
van Riswich als getuigen optreden. Denzelfden dag
bevestigt Franz  van Jemingen namens zijn grootvader
Jtirgen  van Hoen de ontvangst van het leen. Hierop
verdwijnt zijn naam plotseling uit de acten, alsof hij
zich verder niet om de verdediging zijner door Lambert
Lemm aangevochten rechten bekreunt. Laatstgenoemde
ziet zich den 4 Februari 1689 door Johannes Masschop,
den gevolmachtigde van Gertrud van Myllendonk, vrij-
vrouwe van Anholt, met Lanckfort beleend, waarbij
Gertrud de verklaring laat afleggen, dat Lemm na den
dood van Wende1 van Elft dadelijk om de beleening
heeft verzocht, doch dat deze toen tengevolge van zekere
geschillen, door een zekeren .Franz Jemmingen  uit Fries-
land in het leven geroepen maar niet doorgezet, is ge-
weigerd en uitgesteld.
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Lambert  Lemm doet den eigen dag afstand van het
goed ten gunst0 van zijn vriend Niclaes Rups  uit Roer-
mond, di0 onmiddellijk daarna met zijn vrouw in tegen-
woordigheid der getuigen Willem van Suilen en Johann
van den Bungart de beleening ontvangt. Langer dan
twintig jaren strijden Lemm en Ruys  eener-  0n de af-
stammelingen van Aleidis  *can  Ulft anderzijds om het
bezit van Landfort. Het proces wordt tenslotte, ver-
moedelijk op instigatie van het huis Berg, voor het
niet bevoegd0 gerecht te Gendringen gebracht, waar-
tegen de leenheer echter protesteert, verlangende, dat
de zaak naar het Anholtsche  leenhof zal worden ver-
wezen. Na Ruys’ dood komt eindelijk tusschen zijn
erfgenamen 0n Frans  van Hoen een vergelijk tot stand.
Zij bieden het omstreden bezit aan den leenheer te
koop en vragen hem tegelijkertijd om het aan derden
te mogen vervreemd&, indien hij van zijn kooprecht
geen gebruik wenscht  te maken.

Omtrent de gevolgde publieke veiling geeft een nog
aanwezig gedrukt biljet eenige  bijzonderheden :

C o p i e

Men laet een yeghelicken  weten, dat de Heeren
Frans Hoen ende de erfghenamen  van za. Niclaes
Ruys vercoopen  by de brandende keersse den meest
biedende sekere so leen als andere goeder, gelegen
int Graefschap van den Berghe,  te weten

Inden  ee rs ten  een  Adelicke  vry haefzaedt
ghenoemt  de L a n c k f o r t ,  s o  deselvige  m e t
zijn huys ende hoofstadt,  Graften, Wallen, Bom-
gaert end0 Hoven tsampt water, Visscherien,  molen-
gerechticheyt  end0 J a c h t e n  end0 m e t  synen toe-
behooren,  in grooten  ontrent achthien  hollantsche
Mergen,  ghelegen  aende oud0 Issel inden Graefschap
Berch inde korspel van Gendrungen.

de
Item noch een Kaedstede  te Mechelen, ghenoempt

b0rchsted0  op de hoochstraet, so say end0 wey-
landt, groot ontrent seven Morghen ses end0 tsestich
Roeden.

Item noch een kaodstedtt te Mechelen genaemt
de  Bochors t  met  synen toebehooren ,  wey end0
saeylant, g r o o t  o n t r e n t  twaelf mergen  vier  end0
tachtentich Roeden.

Item noch een kaedst0d0 te Wyken, daer Evert
ter Maet nu op wonend0 is, met wey end0 saey-
landt ,  g roo t  on t ren t  e l f  merghen  end0 dry end0
tachtentich Roeden.

Al de gen0 di0 gading0 hebben, sullen hun laten
vinden ten huyse van Jan Lollarts in den grauwen
m o l e n s t e e n  t o t  Emmer&,  waermen de conditien
sal vinden end0 voorlesen.

D e n  coopdach sal ghehouden  werden  den  SUS-
thienden Junij  nieuwen sti j l  end0 den sesten der
selver maent  na den ouden stijl ten huyse vanden
voorsc.  Lollart int Jaer 1610.

Den eenen segget  den anderen voorts.

Uit de acten blijkt niet, wie eigenaar wordt, maar
2 September 1610 beleent Gertrud van Myllendonk
den licentiaat Gottfried Gerardi  als gevolmachtigd0 van
Franz van Gemmingen met Langfort. Men vraagt zich
af, hoe Van Jemmingen, nadat hij 00n kwarteeuw niets
van  z ich  heef t  l a ten  hooren, zo0  p lo t se l ing  w00r

ten tooneele  verschijnt .
naam niet genoemd.

O n d e r  de verkoopers  is zijn
Wist hij te elfder  ure zijn aan-

spraken te doen zegevieren en zoo de verkooping  te
stuiten? Of heeft hij het goed bij de veiling gekocht?
Gelijk gezegd, laten de stukken ons hieromtrent in het
du i s t e r .  In  1636  v inden  w0 Landfort  echter in het
bezit der kinderen van Frans van Hoen. Wanneer w0
nu bedenken, dat er in den successiestrijd nergens sprake
is van drie partijen en dat we de beide Fransen nim-
mer tegelijkertijd tegen Lemm of Ruys zien optreden,
dan rijst het vermoeden, dat we te doen hebben met
een en denzelfden  kleinzoon van Oeorgius  van Hoen,
di0 nu eens onder dezen, dan w0er  onder genen naam
in de acten voorkomt. De medeverkooper Frans van
Hoen zal het goed zelf hebben aangekocht en 0r daarna
onder zijn toenaam mee zijn beleend “).

Tot in het midden der zeventiende eeuw is Landfort
een bezitting der familie van Hoen gebleven. Uit dezen
tijd vinden w0 in de stukken de volgend0  bijzonderheden :

De gezusters Wendel en Mechtelt van Hoen, door
haar broeder Arna& van Hoen gemachtigd, krijgen van
Diederik  graaf van Bronckhorst verlof om het leen-
goed voor 600 daalders aan een niet genoemde en het
daartoe behoorende  kleine Wardchen,  met de 00n0 zijde
aan den Ruendijck  en met de ander0 aan de g roo te
Ward grenzende, voor dezelfde  som aan Johann  Hebing
uit Varsevelt  te verpachten (6 Mei 0n 10 Juli 1636).

Den 21 Maart  1640 ontvangt  Michael  Bichot  voor
zijn huisvrouw Jungfer Mechtild van Hoen de beleening.
Hij mag een onderhoorige  weid0 - het Schlüsermaedeken
geheeten  en naast den Hohenkamp rondom in een gracht
gelegen - met 100 daalders en later nog met 60 daal-
ders belasten (28 September 1640 en 12 Augustus 1642).
Voor de rente van het laatste bedrag moet de weid0
aan Peter van Sehlem  en zijn vrouw Gfertrud  P r i e m
in vrij gebruik worden afgestaan.

Namens zijn vrouw Juffrau Johanna van Hoen wordt
Potrik Thambur  (lees Tumbahr)  den 11 Januari  1644
b010end, nadat Diederik van Bronckhorst hun 23 Juli
1643 al  heeft  toegestaan van den overste-luitenant
Johann  (van) Boickhorst 1600 rijksdaalders op het goed
te leenen,  van welk geld zij o. a. hnn zwager M i c h a e b
Bichot moeten tevreden stellen. Met leenheerlijk consent
verstrekt de overste 2 Augustus 1644 nog 200 rijks-
daalders en krijgt hij 10 October 1646 het goed voor
400 ri jksdaalders in pand.  Nadat  den Emmerikschen
burger Henrich  Geisner den 4 April 1646 toestemming
is verleend om zijn vorderingen ten last0 der erfge-
namen van Frans van Hoela op het leen te verhalen,
brengen Palril6  en Johanna het goed in publieken ver-
koop. De nieuwe eigenaar, Willem  Cortens, wordt  16 Juli
1649 door vorst Leopold Philipp zu Salm beleend. Hij

~ voldoet blijkbaar niet aan al zijn verplichtingen, want
30 Juni 1661 geeft de leenheer verlof aan Dr. Johann
van Coerbeck,  als gemachtigd0 van Eilart van Hoen
en diens beid0 zusters, erfgenamen van Frans can Hoen,
om op Landfort  te procedeeren.

3) In haar (wegens de oorlogsomstandigheden niet in druk ver-
schenen) dissertatie: ,,Die  Lehen der Herrschaft Anholt unter be-
sonderer  Berüoksiohtigung der geltenden Lehensrechte,” zegt Elisabeth
Jansen: ,,Naoh  dem baldipen Tode des Johann van Hom sucht sein
Sohn l%anz, genannt van Yemw&yen,  um die Belehnung nach.” Wij
hebben deze namen-combinatie niet aangetroffen.
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Overzicht.
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BIJLAQEN.
1.

An heren Oiswalt van den Berge.
Edel1 wailgeboren lieve neve ind zwagher. So alss uwe Lieff-

ten my nu schryven ind mede seynden antwort Adolphs van Ulfft
up uwe Liefften schryfften aen oea gedaen, dair inne hy sich
untschuldiget van sulke gescheff syn soene up myner straten
myt Vyerdachs dochter gehantiert heben ind dat die vors. joffer
up off in sinen huyse gewest is. Ind doe sulx geschieden, sy
hy ther Zwanenborch 6) ind syn huysfrow to Embrick gewest,
alss hy bewysen kan, ind sy dairumb des hendels gantz on-
wetende ind unschuldich ; dairumb aenroepende uwe Lieff ten
umb recht ind god alss lantheer ind leenheer, oen hyrinne t’wil-
len verantworden ind deshalven voir gewalt ind anders oen dair
van ankomen  mocht t’beschudden - under anderen vermelden
syns brieves.

So, lieve zwagher, byn ich upten hilgen Cruyssdage (3 Mei)
lestleden umbtreut myddach komen rydeu vauder Wyldenborch
ind so ich nauwelick van perde  geseten  ind my uytgedaen had,
yss die joffer van Meverden gekomen ind my klegelicken ge-
klaight ind t’kennen gegeven, woe Wilhem  ind Garit van Ulfft,
Adolphs soene vers., selíl vyerde tegen der Lankfort aver myt
eynen schyppe  gevaren syn, dair sy aff komen varen up myner
straten ind herlicheit, ind hebben aldaer uyt oirre karren ge-
namen myt gewalt Vyerdachs dochter vors. ind in den schyppe
gebracht ind na Adolphs huys vors. gefuert, dat doch myt den
sahyppe van der Lanckfort geschyet sy ind, alss ich verstae,
aldoe oere peerde  vander Lanckfort getagen ind die joffer achter
oen gebonden ind myt sich en wech  gevuert; doch wair sy syn
yss my onkondich, dan ich ben in gautzen vermoeden, to des-
ser tyt toe vanden vieren vors. noch eyn deells upter Lanck-
fort sich verhailden heben. Ind so my dan die klacht ankommen
yss, heb ich myn vroude aldair  geschtckt ind die vors. joffer
doen eysscheu. Dair up hy indtlicken gelyck hy nu schriffteli-
cken aen uwe Liefften ther tyt geantwort ind sich untschuldight
hei%. Ind so dan die Lanckfort myn leen ind apen huyss yss,
heb ich umb sulke untschult te undersuecken van stont aen dat

4) Dit Maandblad XXXIV kol. 280.
6) Zwanenburg en de Wil&, kasteelen aan den Ouden IJsel in de

nabijheid van Landfort.

huyss laten eysschen, dat my van oen geweygert wart dorch
uwer Lieilten, seggende, hy sulx umb ind buyten uwer Liefften
oyet doen en dorst. Dat selffte ich also in allen besten Jorys
van Lenep, uwer Liefften richter, t’kennen dede ind so hy my
dan dorch  sulker namen van mynen leen ind apen huyse ge-
weert hefft tot mynen versueck ind syner onscbult dienende, en
meynde nyet ,sulx sich geboeren  sal. Dairumb aenroepende ind
begherende up sulke siegell ind brieve tusschen uwer Liefften
ind mynen voirvaderen gemaickt ind versegelt, der verenyoge
berurende, uwe Liefften my in der saicken behulplick ind bi-
stendigh syu willen alss na der zaicken sich sulx van reden
wegen geboeren  sall.

Gegeven under mynen Secret up manendach post Cantate
anno & XC (6 Mei 1493).

(Jacob van Bronckhorst, heere
van Batenborg ind Anholt).

11.
Dem edellen heren Cornelius van Berghen, Ritter, mynen

lieven neven, ind in synen affwesen aen Stamelert synen amp-
man, mynen guede vrunde.

Myn vruutlicke gruet. Edel1  wailgebaren vruntlicke lieve neve.
Nu en hilligen cruysdage vurleden yss eyn joffer Mevert, kuster
van der Scholenborcb, to my gekommen  ind geklaghet,  wo sy
yss kommen vaeren tegen der Laockfort in mynre herlicheit
ind hefft by sich gehadt eyn joefferken, penant Vyerdachs doch-
ter. Die selff Willem ind Garyt van Ulfft  tegen oeren wil1  van
Ier genamen  ind also voirt vervuert heben ind gebracht in uwen
ampt ‘s lantz van Kuyck op Gaertz huyss van den Steenhuys.
Ind so dan die klaicht  an my kommen yss alss vurs. ind in
myner herlickheit geschiet yss, yss dair om myn andecbtelick
Fruntlicke begeren, dat joefferken vurs. weder om anfangen ind
rechtfyrdigeu . . - .

Gescreven  onder mynen secret dess frydags Cantate (10 Mei
1493).

(Jacob van Bronckhorst).

UI.
Schrift ind wederschrift tusschen die waelgebaeren ind edelen

joncker Jacob van Bronckhorst, heere to Batenborch ind t’An-
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holt, ind heren Oiswalt greve vanden Berghe verloepen, den
tol1 inder Nott(el  “), den Bredenbroick, den hilick des heeren
van Homoit, die limiten van die heerlicheyden Anholt iod Berghe
ind meer andere zaicken on beyden  beruerende. (k’ragment)

Item dit yss vanden dach tot Belhem gehailden tusschen myn
heere van Berge  ind myn here van Bathenborch . . . . . des ma-
nendages na ascensionis domini anno (14)93  (20 Mei).

Blad 53”: ltem dese dsichfaert vurs. gescloten  wais, dede
myn joncher (= Jacob v. Bronckhorst) te kennen geven vryende
myns heeren  vanden Berghe: Alsoe myn Joncher sich beclaicht
hrd schryfftlick  ende muntlick aen mynen heeren  ende oyck
aen dyenres myns heren, woe van der Lanckvort Aleffs soene
van Ulffte tot dryen to ende een knecht mit oen to scheep aff
gevaeren waeren inder heerlicheit van Anhoelt ende daer Vyer-
dachs dochter mit gewalt tegen oeren wil1 genomen uyt eenre
karren, daer sy quam vaeien mit Mever  tz sustrr vander Schu-
lenberch. .Etìde als dit vander Lanckvoert geschiet  were ende
een deels vanden  handedynghen (sdaderti)  weder daer op que-
men, beclaichden siuh myn joncher, seggende alst vander Lanc-
fort ende weder daer op geschiet  were ende dat sold wesen mit
weten  ende wil1 Aleffs vurschreven.  Ende daer op hed myn
joncher geschict tot, Aleff van ?J!fft  ter stont als dat gewalt ge-
schiet was ende begeerden, dat Aleff mynen joncher dat huyss
apenen soldt, soe yd myns joncheren  apen huyss ende leen were,
om die renoemen  joffer daer op ende die handedinghen te moe-
gen suecken. Daer hy sych in ontschuldighden, seggende, dattz
buyten synen wil ende  weten geqchiet were ende nyemantz,
noch die jotfer off hantdedyghe, en weren op synen huyse, dan
mynen joncher syn huyss te apenen ende dorst hy nyet doen
buten bevel1 ende wil1 myns heren vanden  Berphe.  Dair op hed
myn joncher angeropen  mynen heren vanden Berghe. Soe hed
myen here daer om gefordert  aen Aleff van. Ulffte, die daer op
peantwordt  had, hy begeerden em te verantwordcn, dat lry dess
hendels alyngh onschulden ende bnten synpn weten ende wil1
gheschiet were ende niet yander Lanckvoert off weder dair op.

Item hyer op syn vryende myns joncheren ende myns heren
by mrlkanderen gekomen aa der Wilte frydages post Cantate
ende  daer averdroeeh men, dat myn joncher ende myn here
solden smanendages na ascensionis tot Belheem by een anderen
wesen ende  dair solden oere boyden lyeffden overdraghen ende
averkomen een tyt ende op die selve tyt wolden oer lyeffden
AZeff  stede ind tyt beteykenen voer oeren lyeffden te onschul-
dighen vander a,nclachten.

So syn myn here ende  joncher dess manendages vurg. by een
gewest ende  daer syn oer vriende overdraegen mit wetten ende
wil1 oerre  beyder lyeffden datmen Aleffs saeck sall laten be-
rusten byss frydages post translationis Martini (5 Juli 1493),
alssdan sullen sy weder by eenen  wesen, soe salmen daer for-
der aff spreken ende AZeff dach ende stede te beteykenen, sich
te verantwoerden.

Aen Johan van Ulfft.
IV.

Erbar  besunder guede vriendt. Als Johan van Meverden eode
Rutger van den Steenhuys onlanx leden my gebeden heben, be-
gerende, dat ick Aleff  van Ulfte  gunnen wolde, sich tegen rny
t’mogen verantworden van den gheweltlicken hendel van der
Lanckfort in myner herlicheit geschiedt soldt syn, mit anderen
lanqen rede etc., daer up ic n sacht, dat ic in den deel niet en
dede  dan by weten, wil ende  consent myns swagers van den
Berghe. Soe syn syne Lyeffden ende ic nu by een anderen ge-
weest ende  alsoe overdreigen, dattet onss beyden believen sall,
dat AZeff aich verantwordt in onss tegenwordicheit, ende daerop
wittighe ic u die dach ende stede als en neeste vrydage  ne-
mentlick dess iersten vrydaqhes na Ste. Jacobs dach neest ko-
mende (26 Juli) bynnen Genderinghen to 1X uren voer myd-
dags, om AZeff  snlxs  voertaen te verkundighen, soe myn swager
ende ic als dan daerom aldaer wesen willen, syne verantwerden

6) Onder Silvolde.

opt aenleggen te verhoeren. Hyer to verlaet  men sich, then sy
gy . . . . laet weten.. . . Got sy mit u.

Gescrevrn onder mynen secret op sunte Praxedis dach anno
Domini etc. XCIII (81 Juli 1492).

Batenborch. 7)

Stamreeks en wapen LC?ySSiuS,

door Jhr. Dr. T H . V A N  R H E I N E C K  LEYSSIUS.

De stamreeks in Nederland’s Adelsboek 1921 kan met
twee generaties worden vermeerderd. Deze mededeelende
wil ik van de gelegenheid gebruik maken eenige be-
schouwingen te wijden aan het wapen der familie en
aan de richting welke m. i. op grond daarvan in de
eerste plaats aan het onderzoek van de stamreeks dient
te worden gegeven. In de eerste plaats, maar niet uit-
sluitend, want ik weet zeer wel dat een wapen geen
bewijs van afstamming is, dat het door usurpatie, door
afstamming in de vrouwelijke l&, door vergissing, door
het opvolgen van een al of niet te goeder trouw ge-
geven verkeerd advies enz. in eene familie kan overgaan.

Nu is usurpatie m. i. uitgesloten, omdat het voeren
van het wapen zooals de familie L. dit bewijsbaar in de
180  eeuw en al of niet met eene kleine variant in de
170 eeuw deed l), nl. gevierendeeld: 1 en 4 eene  gouden
hamei in rood, 2 en 3 drie eenigszins herkruiste of ge-
knopte gouden St. Andrieskruizen in rood, helmteeken
een groot gouden St. Andrieskruis, niet gepaard ging met
eenige pretentie in verband met de Hollandsche geslachten
welke deze wapenfiguren voerden. Rij het wapen be-
hoorde trouwens eene vóór 1913 voor niemand begrijpelijke
wapenspreuk welke stellig niet mede geusurpeerd zou zqn,
doch ook bezwaarlijk bij vergissing kan zijn overgenomen.
Blijven natuurlijk de andere mogelijkheden. Toch, waar
de mogelijkheid van normale vererving evenzeer be-
staat, wil ik hier te boek sbellen  welke aanwijzingen uit
het wapen te halen zijn, zulks ten behoeve van even-
tueele latere onderzoekers.

7) Het derde afschrift is genomen naar Hs XXXVI; de drie andere
naar Hs XXVIII van het archief te Anholl.

1) Dit vereischt eénige  preoiseering. Ik ben in het bezit van eene
gedrukte 17’ eeuwsohe wapenbeschrijving, gedateerd niet slechts
door druk en papier, maar ook doordat er eenig oud schrift, nl.
schrift van voor o. 1700 op staat. Ook de wapenspreuk komt op dit
stuk voor. Aan het hoofd sta,at .,,Oorspronk  der familie Leyssiús.”
Het is oogenschijnlijk het halve tltelblad van eene 17e  eeuwsohe ver-
loren gegane genealogie Leyssius. In oude boedelinventarissen wordt
inderdaad van eene genealogie melding gemaakt. De zeer onheral-
disohe wauenbesohriivinr (zes zouden balken enz.) zou zonder kennis
van het iatere  wap”en  niet overduidelijk zijn, zo&vel  wat indeeling
van het geheel als wat den aard der kruisjes betreft. Deze worden
Jerusalemkruizen genoemd, maar afgezien van het feit dat deze
steeds goud in zilver behooren  te zijn, geloof ik dat men bij eene
zoo  bij uitstek ondeskundige beschrijving aan dezen naam niet veel
waarde kan hechten en hoogstens kan oonoludeeren  met kruisjes te
doen hebben. Trouwens ik moet hier bii vermelden dat toen ik 33
iaar geleden  voor het eerst in een orid  lexicon nasloerr  wat een
‘?erusn‘iemkruis  was, ik een St. Andrieskruis vond met naaFde einden
verbreede armen. Kan iemand dit verklaren? Ik vervaardigde toen
op grond daarvan, dus ongeveer 17 jaar voor het vinden van het
verband met Colen,  eene de wapenbeschrijving interprêteerende

1 teekening  met breed uitloopende St. Andrieskruizen. Deze teekening
bezit ik nog. Men ziet dus dat de mogelijkheid van vergissingen

op dat punt lang niet uitgesloten is. Het begin 18’ eeuwsche zegel,
bosohreven  in Mdbl. 1913 kol. 255 interpreteert m.i. de 17e  eeuwsohe
wapenbeschrijving volkomen. Oud tafelzilver met de alliantiewapens
Leyssius X Couoq, eveneens in de inventarissen vermeld, bestaat
helaas niet meer.
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De eerst bewezen stamvader is thans Adriaen (Leys-
sius = Leyssen, Leynsen of Colynssen). “)

Van hem is slechts bekend, dat hij twee kinderen
naliet, nl. Melchior Adriaensz. (straks te bespreken) en
D i g n a .  D i g n a  h u w d e  1”. Jacob Jobsen  s) ( O y e e ? ) ,
t 1692 of 1693. Zij hertrouwde te Goes April 1696
in de Ned. Herv. Kerk (ondertr. 30 Maart) Laureys
Adriaenssen, weduwnaar van Bergen op Zoom. Haar
broeder Melchior Adriaensz. wordt in de akte als zoo-
danig genoemd. Zij wordt ingeschreven als weduwe
van Bieselingen. Dit kan haar laatste woonplaats zijn
geweest, maar meestal beteekent eene  dergelijke aan-
duiding de plaats waar de doop heeft plaats gehad.
Trouwens haar eerste man was misschien deken van
het kramersgilde te Goes. Zulks zou dan eeue waarde-
volle aanwijzing zin dat haar vader in de tegenwoordige
gemeente Capelle-Biezelingen op Zuid-Beveland heeft
gewoond, een niet onbelangrijke richtsnoer, immers in
Capelle zetelde in de 168  eeuw op het slot Maelstede
het geslacht van den Abeele. De laatste bezitter Jacob
van den Abeele van Maelstede, die in 1466 overleed,
liet slechts dochters na, waarvan er eene  met Lodewyck
van Bloys en de andere, Judith, volgens Smallegange
met een Qoesschen poorter Lauris Laurensz. trouwde.
Jacob werd in de kerk te Capelle begraven “). De naam
van den Abeele komt echter nadien te Biezelingen en later
ook te Goes voor. Dit behoeft niet te verwonderen, immers
van verschillende Abeele’s uit het riddermatige geslachtis
het nageslacht nog niet nagespoords).  Nu is merkwaardig
dat de Abeele’s evenals de Leyssiussen de in ons land t,ame-
lijk schaarsche wapenfiguur de hamei voerden en wel van
rood in zilver. Zij ontleenden hun oorsprong aan het
Vlaamsch-Henegouwsche geslacht de la Hamayde barons
de Renaix, hetwelk eene roode hamei in goud voerde. Is
dit kwartier van het Leyssiussen-wapen inderdaad af-
komstig van de Abeele’s, dan heeft of eene opzettelijke om-
zetting der kleuren of een verwarring daarvan plaats
gehad 6). Dit kwartier zou dan afstamming in de vrouwe-

2) Vermoedelijk is de naam Leyssius ontstaan door verlatijnsching
van Leynssen (ook wel afgewisseld met Leysaen), hetwelk een af-
korting zoowel van Geleynsseo als van Colynssen kan zijn. Van dezen
laatsten naam was eene andere afkorting Colen.  Colyn komt van
Nicolin, verkleinwoord van Nicolas. Ook het verkleinwoord Colekijn
komt voor evenals Coolgen.

8) Niet onwaarschijnlijk is hij te identifieeren met Jacob Jobsen
(Oyee) volgens Maandblad 1923 kol. 234 deken van het kramersgilde
te Goes.

4) Bloys van Treslong Prins. Geneal.  en Her. Gedenkwaardigheden
in de kerken der Prov. Zeeland, blz. 2’7.

6, Men zij voorzichtig met ‘de gedrukte genealogieën van den
Abeele, zij zin vol van de ongeloofelijkste fouten. De hoofdtak der
Hamayde’s bezat de baronie Renaix. Soms komen leden hiervan
kortweg voor als le sire  de Renaix. Curieus is in dit verband de
legende als zou de familie Leyssius oorspronkelgk  Reineck hebben
geheeten, welke legende in de 18e eeuw, met eene 190 eeuwsche ver-
knoeiing van het wapen (doortrekking der balken tot aan den schild-
rand) verkeerd is geinterprêteerd.

6) Wat de kleurverandering betreft zij op,oemerkt  dat van het
bestaan van eene historische tendens bij de 15’ eeuwsche Abeele’s
blijkt doordat de broeders Anthony en Thomas van den Abeele den
naam van der Hameyden (= de la Hamayde) weer voor hun naam
plaatsten (zie het hier achter volgend overzicht). Bovendien kwartil-
leerde Anthony’s kleinzoon Cornelis  van den Abeele (zegels van 1525-
1527) zijn wapen met dat van vrouwelijke voorouders. Mogelijk
werden bij een dezer gelegenheden de oorspronkelgke  kleuren hersteld.
Ook kan degene die Abeele met Colen  vierendeelde tot de oorspron-
kelijke kleuren zijn teruggekeerd. Herst,el  der kleuren van den hoofd-
stam bij kwartilleering is heraldisch juist. Toevallig zijn deze voor

. de Dtibbelmonde’s (= Colen)  vermoedelijk eveneens rood in goud.
Ook de Almonde’s namen na eerst drie (2, 1) gouden St. Andries-

lijke lijn of uit eene niet met leenen  gezegende  en
daardoor minder bekende zijtak beteekenen.  De plaat-
sing in het le en 40 kwartier zou op manlijke afstamming
wijzen 7). Dit wordt echter verzwakt doordat eerstens
verkeerde plaatsing wel eens voorkomt en voorts helm-
teeken  èn wapenspreuk aan het 2” en 3” kwartier zijn
ontleend, wat doet vragen of het wapen ook een spiegel-
beeld is van het oorspronkelijke, hetgeen door nateekenen
van cachetten nog al eens voorkomt. Het 2” en 30 kwartier
zou dan het wapen van den manstam  voorstellen.

Op de verwantschap van dit 20 en 3e kwartier met
het wapen van de Dordtsche burgemeestersfamilie Co01
wees ik reeds in Maandblad 1913 kolom 224 s). De
gelijke wapenspreuk sluit hier twijfel uit. Zij luidt: Pa-
tricia Coliorum progenies = aanzienlijk is het geslacht
(de afstamming) der Colen. Ik hoop later uitvoeriger
op den oorsprong van het Dordtsche geslacht Co01  terug
te komen en volsta met de mededeeling  dat zij oor-
spronkelijk Colen = Colynssen heetten en uit het 3 St.
Andrieskruisjes voerende geslacht van Dubbelmonde
sproten en wel vermoedelijk uit Colyn Jansz. van Dubbel-
monde. Er bestaat nog eene uitvoerige zoenregeling 9)
wegens den doodslag in of kort vóór 1388 door zonen
van den heer van Zevenbergen gepleegd op Gerard Colen
en Lode Maeszoon  10) (deze laatste een zoon van Mase
van Dubbelmonde, broeder van den eersten heer van
Drimilen). Beiden zijn hierin te identifieeren als zeer
vermogende bloedverwanten der van Dubbelmonde’s en
van de daaruit gesproten Drimilen’s.

De kleuren van het wapen der Dubbelmonde’s worden
in Rietstap’s ,De wapens van den Nederlandschen Adel”
opgegeven als zwart in zilver. Waar deze opgave op
berust is mij niet bekend. De met hen nauwverwante
Drimilen’s en Colen voerden drie St. Andrieskruisjes
van goud in zwart. Ook hier wijken de kleuren van
het wapen der familie Leyssius weer af. Mijne conclusie

kruisjes in zwart te hebben gevoerd later weer roode kruisjes in
goud aan. Zie Rietstap’s Wapens van den uitgestorven adel. Is iets
dergelijks geschied bij de kwartilleering van Colen  met Abeele dan
heeft iij het wapen Leyssius slechts eene verwisseling van het rood
en het goud plaats gehad.

Het is jammer dat aangaande de oorzaak en het oogenblik der
kwartilleering tot nu toe geen klaarheid kon worden gebracht. In
verband met het feit dat Meyne van Herlaer weduwe van Floris
van den Aheele (indien er tenminste geen 2 Meyne’s tegelijk waren)
met een Oem, schout van Dordrecht, hertrouwde en dus te dier
plaatse woonde, waar ook de woonplaats der Colen  was, schijnt mi
toe dat hier het knooppunt zal liggen. Misschien is eene dochter
uit haar 1s huwelijk met een Dordtsohen Co01  getrouwd en is een
zoon hieruit in verband met bezittingen aldaar of door de relat,ie
met de Abeele’s na.ar Capelle-Biezelingen verhuisd. De eerst bewezen
Leyssius heette Adriaen, een echte 15” eeuwsche Colennaam, maar
tevens een zeer slgemeene naam. Hoe het  zg het blijft voorloopig
raden.

7) Uit het zegel van Cornelis van den Abeele, jonger zoon van
Joost van den Abeele tot Welsingen en Maria Adriaen Tholsdocht,er
(zegelt 1525, 1526, 1527) uit den Duivelandsoh-Walcherenschen tak,
welke eohter ook bezittingen te Capelle had zonder daar te wonen,
durf ik geene  conclusie te trekken. Het is te Veel  geschonden. Oogen-
sohijnlyk  vertoont het meervoudig gekwsrtilleerde wapen behalve
de hamei en de kwartieren van het wapen v. Herlaer  ook in een of
meer der onderverdeelingen de St. Andrieskruisjes (der Leyssiussen?).

8) Zie eveneens jaargang 1913 kot. 255 en 1914 kol. 32. De vraag
moet mij van het hart, waarop berust het voeren van het wapen der
Dordtsohe  familie Co01  door het tegenwoordige geslacht Co01  en
sinds uvmrvxr  heeft dit plaats. Vergeli,jk  Ned. Patriciaat 1927, blz. 129.

0) v. Mieris  Charterboek 111, 501 en Leenk. 302 fol. 95 (83~0).
10) Ook het nageslacht van Mase liet den naam van Dubbelmonde

weg, diens zoon Soadino  Maesz,  baljuw van Putten, komt nooit met
dien naam voor.



Leyssius. .

Adriaen (Colynssen, Leynssen, Leyssen of Leyssius)
geb. c. 1520, misschien woonachtig te Capelle-Biezelingen, doch wiens kinderen Melchior en Digoa te Goes woonden (X Janne Willemsl)

I
I

Melchior
geb. c. 1550, gest. 2 Juli 1611 te Goes,

I
Digna

tr. le 1574  Martina,  dr. v. Cornelis aen D@xken  verm. geb. te Nisse of
geb. te Biezelingen?

‘s-Heer Abtskerk, i_ 1597 of ‘98,
tr. 1’ Jacob Jobsen (Oyee?)

tr. 2e c. 1600 AMechelina  Bollaert, dr. van Jacob uit Goes.
tr. 20 Goes April 1596 Laureys Adriaenssen,

tr. 3’ c. 1610 Naenke Wittebroet, Rogiers dochter, wede van Maerten Lenaertsz.
weduwnaar van Bergen op Zoom.

0.1 a.

I
uit le: Adriaen

I
Willem

I
uit 20: Jacob

geb. Goes 1575/6, i_ 1637 geb. Goes 15ï7/8 misschien de stamvader
tr. te Cloetingen  (ondertr. Goes 14 Mei) 1605 was 1618 adelborst onder van den Katholieken tak

Maria Gandolfs,  geb. te Goes, aldr. begr. de compagnie van capitein te Goes waarin de naam
9 Mrt. 1635. Cabeljau te Veere. Jacob voorkomt.

I ’
Piefer

I
Maerten

I
majoor der stad Goes tr. Goes 16 Mei 1614

Anthony

begr. ald. 13 Dec. 1673.
ged. Goes 13 April 1619

Margrieta  Quyryns, dr. tr. 1~ Sept. 1648 te Middelburg Esther van Laren
van Quyryn Jacob Quyryns. tr. 28 1 Sept. 1649 aldr. Cathariwa  Meyvaert,  dr. van Prof. Dr.

François en Judith Boursse.
(Hieruit de tegenwoordige familie Leyssbs.)

Van den Abeele.
Hr. Heynrick van de,l Abeele, ridder

gen. 1357, f- kort voor 1392, bezat 1084 gemeten ambachts, waaronder 284 te Capelle op Zuid Beveland.
X Heylwyt, dr. v. Renger Willemansz., rentmr. v. Zeeland Beoosten Schelde, den stamvader der Catsen

(zoon v. Willeman Colynsz. te Zierikzee?).
I

Jan v! cl. A. Hr. Floris v. !l. A ridder Hen&& v. d. A.
gaf wegens wanbeheer 1392 zijne rentmr. v. Zeeland Beozsten  Schelde poorter en burgemr. v. Zierikzee.
leenen over aan zjine  broeders, 1397
onder soort vermogenscurateele.

X le (lijftocht 1397) Lysbeth Willemsdr.  v. Reimerswale. X (c. 1405?)  Alysse van Stapelen,
X 2e l) (lijftocht 1435 op tienden te Capelle) Meyne v. dr. van Hr. Jan.

Was volgens Smalleqange gehuwd,
nageslacht onbekend.

Herlaer. Zij hertr. volgeus  Balen (voor 1442) Gerrit Oem,
schout van Dordrecht.

I

I I
uit le

I I
uit le uit 29 uit 2e I

Renger v. d. A. Hadewyv.d.  A. Antheunis v. der Thomas v. der Jacob v. cl. A. v. Uaelstede
X Lysbeth Heermans. X van Hameyden v. d. A., Hameyden  v. d. A.,

HU is jong en blijkbaar kin-
i 1466, begr. te Capelle,

Bruelis. grafelijk raad enz.
derloos gest. Zg was een dr.

f- 1482, baljuw v. X Mechteld van Bruelis
X c. 1459 Cornelia Middelburg. “r 1473.

v. Jan Heerman,  grafelgk Jacob Claeszoonsdr. X Maria v. Bruelis.
tresorier.

I
Geen zocns. I

I I
I

Maria v. d. A. Judith v. a. A.

Joos v. d. A.
I I X Lodewijck X volgens

Henrick v. d. A. Floris v. d. A. van Bloys Smallegange
X Maria Adriaen transporteert 1486 met 1486 verm. minderjarig. Lauris Laurensz.,

Tholsdr. zijn 2 broeders. poorter v. Goes.
I

I
Thomas V. cl. A.

I
Cornelis v. d. A.

1501 beleend met het zegelt 1525-27  als gezworen leenman v. Zeeland, met een
kasteel Oostersteyn dat samengesteld wapen waarin v. Herlaer en misschien o.m. 3

hij 1514 vervreemdt. St. Andries-kruisjes.

‘) Mijne bronnen rijken niet uit om met zekerheid uit te maken of het le en 2e huwelijk niet een vader en zoon Floris betreffen.
Indien de beleeningen met Oostersteyn volledig zijn, hebben me met één persoon te doen
dit punt en verder.

Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen op
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is dus dat het wapen Leyssius waarschijnlijk eens kwar-
tilleering is der wapens de la Hamayde (de Renaix)
- en wel misschien uit den tak van den Abeele - en
Colynssen of Colen (Van Dubbelmonde) met veranderde
kleuren.6)  Indien dit wapen dus terecht gevoerd werd,
geeft het waardevolle aanwijzingen omtrent de afstam-
ming, al blijft er dan ook twijfel wat de manstam  was.
Nu was er in het Oosten van Zuid-Beveland een geslacht
van Colynen, ambachtsheeren en bedijkers van Colyns-
polder bij Ierseke. Zou de weg over dit geslacht van
kleine leenmannen gaan 2 Zijn er zegels van bekend?
Het moet niet verward worden met het burgemeesters-
geslacht Colynssen te Veere, waarvan eveneens herhaal-
delijk leden genoemd worden onder de adellijke leen-
mannen van Zeeland, wier zegels mij trouwens evenmin
bekend zijn.

Maar  keeren  wij terug tot de stamreeks. Melchior
Adriaensz (het eerst te Goes vermeld 1 Juli 1676 als
kooper van een huis) komt nooit met den naam Leys-
sius voor, al zal hij dozen misschien reeds verlatijnscht
hebben bezeten, immers er was te Goes ook eene  Katho-
lieke familie Leyssius welke ik niet kan aansluiten en
welke dus vermoedelijk vóór het baanbreken van de
Hervorming is afgesplitst 11). Of Melchior zelf Hervormd
was, is niet met zekerheid te zeggen. Z\jne  zuster was
het en zijne kinderen uit zijn le huwelijk waren het
ook, het is echter mogelijk dat uit zijn jongsten zoon
Jacob uit zijn 20 huwelijk de Katholieke tak sproot.

Hi j  huwde le Martina nen Di jcxken ,  doch te r  van
Cornelis sen Dijcxken, wiens niet bij name genoemde
weduwe land huurt onder de ambachten Nisse en ‘s-Heer-
abtskerk (0. a. in 1567) dus even ten Westen van Capelle-
Biezelingen. Cornelis zal dus landbouwer zijn geweest en
Melchior’s eerste vrouw sproot niet uit Goes. Dit versterkt
de Biezelingsche theorie. Zij overleed in of kort voor 1698
met nalating van 7 kinderen (Weesboek Goes). Melchior
hertrouwde spoedig (voor 1602) en ditmaal met eene  Goes-
sche, nl. Mechelina Bollaert, dochter van Jacob. Dit huwe-
lijk - hetwelk echter merkwaardigerwijze evenmin als het
volgende te Goes is ingeschreven, 4etgeen op het belijden
van den Katholieken godsdienst l”) schijnt te wijzen, im-

ii) De eerste maal dat ik den naam Leyssius te Goes vermeld vond
is in 1619 bij den notaris Jan Cornelis Leysseus, in 1609 als zoo-
danig geadmitteerd.  die echter meestal evenals zijne overige familie
Leyssens heet. Hij was gesproten uit een geslacht van baljuwen,
dijkgraven en secretarissen van Baarland. Of dit eene zijtak was van
de familie Leyssius heb ik niet kunnen uitmaken. Ook zegels vond
ik niet.

12) Er is uit dit feit geen zekerheid te verkrijgen, want de be-
grafenissen van de eerste Goessche Leyssiussen o.a. van den Pro-
testantsohen Adriaen, i_ 163’7, ontbreken eveneens in de registers,

mers  de Katholieke registers gaan minder ver terug -
bracht hem te midden der Goessche regentenfamilies. Zij
overleed c. 1610 enliet twee kinderenna (WeesboekGoes).
Haar man trouwde ten derde male,  nu met Naenken  (=
Adriana?) Wittebroet uit  Vlaanderen. Hij  overleed
echter spoedig (2 Juni 1611, Weesboek  Goes), zoodat
de boedel van zijn tweede huwelijk nog ongescheiden
was, in totaal 9 kinderen nalatende, waarvan de oudste,
Adriaen, die den stam heeft voortgezet, in lb98 22 jaar
oud was en dus in lb76 of 1676 is  geboren.  Diens
grootmoeder Janne  Willems liet hem blijkens de boedel-
scheiding een legaat na. Zij was dus of de vrouw van
den eersten Adriaen of van Cornelis aen Dijcxken.

Dat de in 1676/6 geboren Adriaen de kleinzoon was
van den eersten Adriaen is duidelijk, rest slechts te
bewijzen dat hij identiek is met den in het Adelsboek
als stamvader genoemden Adriaen Leyssins.

Dit bewijs is op verschillende manieren te leveren,
o. a. door transporten van huizen, maar het eenvoudigste
bewijs berust op het feit dat een van zijn zoons majoor
der stad Goes was. Dat was het dagelijks bezoldigd
hoofd van de schutterij en er was steeds slechts één
dergelijk functionaris tegelijk. Deze, Pieter genaamd,
komt afwisselend voor als Pieter Adriaensz,  Pieter
Adriaen Melsz. (= Melchiorsz.) en als Pieter Leyssius.
Om een enkel voorbeeld te noemen, in de Goessche
stadsrekeningen van 1662-1673 heet  hi j  s teeds de
majoor Pieter Leyssius, in eene  marginale kwijting van
30 Jan. 1669 in het Goessche register van plechten enz.
,Pieter Adriaen Melssen,  nu maior deser stede.”

De naam Leyssius werd dus toentertijd afgewisseld
met het aan den grootvader ontleend patronymicon
Melssen (= Melchiorszoon).  Dit  wetende is  het  niet
moeili jk verschillende ontbrekende akten te vinden,
als bv. het huwelijk van den tweeden Adriaen (1 van
Nederland’s Adelsboek) en den doop van Anthony (11).
Hierbij gaat eene  tabel met de voornaamste gegevens
en een tabellarisch overzicht van het geslacht van den
Abeole,  hetwelk op authethieke gegevens berust. Het
loont de moeite dit overzicht naast de bestaande genea-
logieën vau den Abeele te leggen. Te zijner tijd hoop
ik de documentatie ervan te publiceeren.

hetgeen schijnt te wijzen op een familiegraf in een der nabij gelegen
dorpen, in welk dorp misschien ook de huwelijken werden gesloten.
Toch is dit vreemd, want men zou zeggen, indien zij te Goes lidmaat
waren, moest toch attestatie worden verleend. De waarschijnlijkste
oplossing is dat Melchior Katholiek was en men daarom geene  hu-
welijksinschr\j.vingen  of attestaties hun betreffende vindt, terwijl
bovendien hg en zijn zoon Adriaen buiten Goes een familiegraf
bezaten.

1627.
1796, 2 Juli.
1729, 2 Februari.
1682, 18 Februari.
1642.
1693, 28 December.
( 1 6 9 7 - 1 6 9 9 ) .
1628.

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,
medegedeeld door C. J. W E L C K E R.

(Vervolg van XLVII, 230.)

Maeten. de dochter van Henrick.
Malo. Anna.
Meerman. Evert.
Metraedt. de neef van Melger.
Minicus. Hendrick.
Moei-weer. de neef van.
Moywertien.
Moek. Peter -, hoedemaker.



1707, 10 October.
1779, 17 Februari.
1619.
1637.
(1697-1699).
1708, 18 October.
1684, (4 September i).
1706, 9 October.
1774, 6 Juli.
1778, 30 November.
1743, 30 December.
1632.
1602.
1722, 6 September.
1731, 7 Augustus.
1733, 28 Mei.
1736, 17 September.
1742, 14 Juni.
176(l), 7 December.
1706, 2 October.
1781, 11 Januari.
1731, 12 October.
1736, 23 Augustus.
1741, 30 September.
1699.
1606.
1727, 12 September.
1716, 30 October.
1724, 31 October.
1096.
1721, 13 Mei.
1603.
1687, (4 September?).
1761, 3 October.
1714, 1 November.
1699.
1744, 21 Januari.

1783, 22 Februari

1723, 2 Februari.
1699.
1633, 2 November.

1723, 13 Juli.

1748, 6 Februari.
1611.
(onder 1702, 12 Juli).
1708, 20 Mei.
1712, 21 December.
1699, 9 December.
(1697--1699).
1711, 24 Januari.
1709, 12 Februari
1700, 6 Februari.
1706, 9 Mei.
1711, 6 Mei.
1712, 9 April.
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Moeleman.
Molder.
Momme.
Momme.
Morre.

Molter.
Molter.
Mulert.

MuTder.
Munter.
Nachtegaels.
Nayrack.
Net.

n
n

Netman.
Nieukarck.
Noordij  k.
Noorthof.
Noorthoff.
Noorthof.
Off enberch.

Oldeheule.
Oldeni(e)el.
Oldeneel.
01st.
Oosterwolde.
Packbergen..
Paerse.
Palemans.
Pallack.
Papenvelts.
Patkul.

n

Pele.
Peters.
Petersz.
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kind van.
Catrina -, moeie van den chirurgijn, naar IJselmuiden  gebracht.
joffer.
Geert.
joncker.
vrouw.
de moeder van Jan -, in het Gasthuis gestorven.
Jacob.
freule -, naar Dalfsen gebracht.

de”wedy’vaz  Jan cambersei  - uit Bethlehemsvergadering.
de vrouw van Henrick.
Ambrosius - met zijne vrouw.
de vrouw van Jan.
kind van Qosen.

n n n
n n n

ki:d v”an Ja;.
-, schoolmeester.

Conraat.
Mevrouw -, naar IJselmuiden.
kind van Johannes.

Jlhanies.
n

dochtertje van Peter van -; voor den eigendom van de groeve nog h Q.
de dochter van Peter van.
voor het vervoeren van het lijk van den heer van de.
kind van jonker.
kind van jonker Jan Franciscus van.
vrouw van.
kint van Arent  van.
Anneken  van.
Hendrick van de.
de wede.
kind van luitenant.
Henrickgen.
de heer burgemeester Rutger Andreas van - tot Posendorf, te Zwolle

begraven.
freule van - tot Posendorf, naar Zwolle gebracht.

N. B. Deze kerkengerechtigheid aan de Bovenkerk uitgereikt. 10)
kind van Evert.
Metken -, nicht van vrouw Vissohers.
van Janneke  -, wede. van Johan Dercksz. ,,voer  den eygendomb van

zeeckere groeve in de Broederkercke gedeckt met eenen  witten steen
voor denselven steen betalt 26 goltgulden ende groeve elff golt-. .
gulden maeckende an ,Car(oli)  gulden - 60. 8. -.”

Pilak.  (somsPal- kind van den heer.
lack 3)

Polleman. Hendrick.
Predikant. oude -, hier overleden.
Priester. naar Emmeloord gebracht.
Raalte. kind van Jan Roelof van.
Rector. kind van den -, zie Slaterus.
Reggerinck. vrouw van Berent.
Rey(n)ders. Hilgien.
Rhenen. de vrouw van Jan van.
Riek. de vrouw van Thomas.
Rieken. kind van Joh.

n kind van.
n n n *
n n n *

10) De kerkengerechtigheid was verschuldigd aan de eerste kerk, waarlangs het lijk gevoerd werd.



1687, (4 September?).
1684. 3 Februari.
1696:
1612.
1636.
1598.
1603.
1723, 8 Februari.
1696.
1626. 11)
1630.
1647. (= 1646?)  12)
1601.
1691, 29 Maart.
1708, 15 Maart.
1611.
1729, 4 Juli.
1736, 22 April.

1624.
1627.
1628.
1684.
1712, 21 December.
1716, 16 April.
1718, 22 Januari.
1626.
1727, 20 Juli.
1720, 26 Februari.
1724, 22 Februari.
1743, 9 Juni.
1733 (sic! = 1743), 18

October.
1761, 29 Juni.
1762, 16 October.
1703, 13 October.
1799, 13 December.
1602.
1730, 1 April.
1667.
1639.
1602.
1610.
1614.
1710, 24 Juni.
1603.
1744, 2 Maart.
1625.
1731, 11 Augustus.
1639.
1605.
1614.
1623.
1700, 7 Nei.
1711, 6 Maart.
1712, 28 Mei.
1769, 47 Augustus.

1769, 17 September.
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Rickken.
Roelfs.
Ro(e)loffz.

n

Rolo&z.
Roloffs,
Roskammer.
Rutenburch.

Ruitelberch.
Ruitenburch.
Schepeler.
Scholte.
Schuermaier.
Schultinne.
Schuurmeyer.
Schuurmeyers.
Schuurmeyer.
Seenke.
Sergeant.

Seyl>emaker.
Slaterus.

Hendrick.
Tymen.
de moeder van Egbert.
de vrouw van n .
Engbert.
de zuster van Salinck.
Salinck.
vrouw van Hermen.
de vrouw van van.
Steven van.
de schoonmoeder van (van).
burgemeester.
joffer.
Herman.
kind van Willem.
de -, ,die in den Haegen plecht te woenen”.
de wede.
Ida.
zie Hulster.
drie kinderen van Henrick.
een.
de vrouw van een.
kind van Frans.
kind van den rector.

n
n

Slinck.
Sluis.
Snel.
Snitter.
Spans.

n n 77 n -

R&&. ” n *
een verdronken doode  naar - vervoerd.
Jan -, in het Ziekenhuis overleden.
de vrouw van Henrick.
de vrouw van Evert -, te Blokzi,jl  begraven.

Staalv. Holsteyn. kind van Philip Carel.

77 n 77

n 7 7  n

St&kz
n

Sterke.
Sterke.
Stevens.
Stevensz.

77 -

n *

Stor(re)i.
Strnken.
Suirwijn.
S wertzveger.
Swtjtter.
Temmijnck.
Tengnagel.

n

77 *

7 7

7 7

77 *

n

n *
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- n 77 n n *
- 77 77 n 77 -

’ dendoc&er  vin Me&o;w de wede.
twee kinderen van Jan -, secretarius.
Martin.
kind van Albert.
de dochter van Arent.
Evert .
de dochter van Joest.
Joest.
kind van Roelof.
,,in de oelymoelen”,  = de dochter.
de vrouw van Jurien.
de.
Hendrik.
Henr i j ck  - , naar Amsterdam.
kind van Otto.
joffer.
Lodewijck.
kind van den heer.

n n burgemeester .

kind  vin d e n  I!oogwelgeb.  h e e r  - to t  de  Luttenberg,  n a a r  Vollen-
hove gebracht.

alsvoren.

11)  14 Mei 1625, zie Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken
der provincie Overijssel, p. 121.

12) Arent van R., 30 Maart 1646.



1732, 12 Juni.
1733, 26 Augustus.
1734, 12 Augustus.
1739, 3 Juni.
1741, 7 Juni.
1741, 16 October.
1764, 29 Augustus.
1762, 7 November.
1713, 3 Maart.
1736, 13 October.
1687, (4 September?).
1680.
1720, 24 Juli.
1721, 26 Augustus.
1608.
1720, 7 Maart.
1732, 8 December.
1699.
1681, 19 Juli.
1693, 24 November.
1700, 3 April.
1721, 26 September.
1702, 27 October.
1624.
1708, 23 Maart.
1711, 26 Maart.
1742, 18 Juli.
1621.
1608.
1632.
1644.
1736, 21 April.
1719, 21 October.
1699.
1729, 6 Mei.
1696.
1602.
1608.
1608.
1624.
1616.
1703, 4 December.
1647.
1705, - Juni.
1712, 6 Maart.
1710, 17 Januari.
1618.
1626.
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Tiel.
n l

n l

n *
n *
n *
n *

Timmerman.
Trip.
Trijp.
Twent.

n
Twents.
Twent.
(Twickelo).
Twickloo.
Twikkeloo.
Ulrijcks.
Uytterwijck.

n
n

Vaagh&
Veene.
Vencke.

Verteek.
Vette.
Vinck.
Vijnck.
Vinck.
Visscher.

Vissnchers.
Voerman.
Voern.

n *

n *

n *

VOL. *
Vollenho.
Vo(o)rden.
vos.

Vlericks.
Vriese.
Vrijdach.
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kind van Dirk van.
n n ?4 n -
n n n n *
n n n n -
n n n n *

denjon&.te  dnochts  van Dirck Hendrick van.
de dochter van den luitenant.
Garriet Clasen.
Jan.
de moeder van Peter.
kind van Seger.
Stijntjen.
kind van den custos.
de dochter van den schout van Campen (= Henrice van -) r 3).
de WelGeb. Mevrouw van.
freule (van).
Anna.
de vrouw van Rodolf van.
juffer van.
Adolff van.
juffer van.
juffer.
Lisbet van den.
de vrouw van Harmen.
Har(men).
Willem -, naar Amsterdam.
de moeder van Peter.
kind van Jan.
de vrouw van Henrick.
Hendrick.
de vrouw van Jan -, te IJselmuiden  begraven.
de vrouw van Peter.
Metken  Peters, nicht van vrouw -.
de dochter van Jan.
kind van Henrick.
de dochter van Henrick.
joffer.
de zuster van joffer.
drie kinderen van Johan.
Herman.
de vrouw van Hend:
de vrouw van Salamon van der.
kind van vrouw.
de dochter van vrouw.
Zwaantien.
kind van.
de moeder van Henrick.

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

13)  Volgens aanteekening van haren vader, Rodolf van Twickelo,is  zij 11 Maart 1603 geboren en 13 Augustus 1608 aan de kinder-
pokken overleden.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Becquer. (XLVII, 211). Dr. J. J. A. Wijs beschrijft
het wapen dezer familie als te zijn: ngevierendeeld:  1
en IV in blauw een zilveren aambeeld, 11 en 111 in
zwart een gouden hand met vingers omhoog en de
duim naar links”. Jammer, dat hij er geen bron bij
aanhaalt.

Het Armorial Général  beschrijft dit wapen onder den

naam Bacquier en zegt, dat de kwartieren 1 en 4 be-
laden zijn met een blok (carreau). Jacob Becpuer,  2214
1717 Stadhouder en. landschrijver van het ambt Bre-
devoort, voert het voorwerp in de kwartieren 1 en 4
als een verkorte dwarsbalk, waarvan de zijranden in
den vorm van een driehoek naar binnen gebogen zijn,
zooals is te zien op zijn lakafdruk op een testament
van Bredevoort, welke testamenten in het Rijksarchief
te Arnhem te vinden zijn, terwijl een losse 180 eeuw-
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sche lakafdruk dit wapen vertoont met den naam Becker,
waarin de kwartieren 1 en 4 zijn beladen met een ge-
wone zuiver heraldische dwarsbalk.

In deze bronnen is dus geen aambeeld of iets, dat
op een aambeeld gelijkt, te bekennen. Ik acht het niet
onmogelijk, dat de zeer afkeurenswaardige gewoonte
van heraldische stukken als palen, dwarsbalken enz.
en relief  voor te stellen, aanleiding heeft gegeven de
dwarsbalk, die vermoedelijk in de kwartieren 1 en 4
van het wapen Bacquier, Becquer, Becker voorkomt,
als gevolg van verkeerd begrijpen tot allerlei gedroch-
ten te vervormen.

R. T. MU S C H A R T.

Zaansche wapens, ,(XLVII,  231). Naar aanleiding
van zijne opmerking aan het slot van zijne mededeeling
omtrent de wapens Koker en Cardinnal  kan ik den heer
van Leeuwen mededeelen, dat het aantal Nederlandsche
familiewapens, waarin alleen het helmteeken verband
houdt met den familienaam, legio is. Uit de rijk voor-
ziene voorraadschuur wil ik slechts enkele noemen. De
Arnhemsche familie Haes (niet ,,van Haes”, zooals het
Armorial Général vermeldt) voert een dwarsbalk ver-
gezeld van 2 sterren en als helmteeken een uitkomende
haas  ; Jolle  Jolles,  1/3 1700 kapitein ter  Zee,  voert  :
gedeeld met den Frieschen adelaar rechts en 3 sterren
links en als helmteeken een jol, dat is een bijzonder
soort sloep; de Culemborgsche  familie Hammius voert
een boom vergezeld van 3 verkorte palen en als helm-
teeken  een ham tusschen vlucht; de Hoornsche familie
Lahgewagen  voert een gevierendeeld wapen met roos
in 1 en 4 en anjelier in 2 en 3 of wel een kruis ver-
gezeld van roos en anjelier en als helmteeken een
disselwagen; de tot den Ned. Adel behoorende  familie
Pauw (Pauw van Wieldrecht) voert een dwarsbalk, die
een halve paal ondersteunt en vergezeld is van 3 sterren
en als helmteeken een pronkende pauw enz., enz., enz.

Hiertoe behoort ook het in dezen jaargang in kolom
200 bevraagde wapen, zijnde gevierendeeld met 3 meer-
blaren in 1 en 4 en een leeuw in 2 en 3 met een uit-
komenden bok als helmteeken, zijnde het wapen der fa-
milie van Bochoven, in het Armorial Général als Bok-
hoven vermeld en met een helmteeken. beschreven, dat
ik op de vele door mij gevonden origineele zegels dezer
familie nimmer aantrof.

R. T. MUSCHART.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Bent(h)em  (vac). Genealogische bijzonderheden ge-

vraagd over -frietje van Beniem,  geboren 1737, op 29
Mei 1757 gehuwd met Cornelis Marcus Cosier (Nieuwe-
kerk, Amsterdam). Hare ouders waren op 29 Mei 1767
beide overleden.

Brussel. A. A. M. STOL&

Cederquist-Melot.  Guslarus  Cederquist, vaandrig on-
de r  ,,den Heere  Hamilton”,  huwde  te  Ni jmegen  (S t .
Stevenskerk 9 October 1707 Maria Melot  uit Schenken-
schans. Genealogische bijzonderheden over dit echtpaar
gevraagd, alsmede geboorte- en- overlijdensdata  hunner
doohter Henderica Qustavina Cederquist, die op 12 Ja-
nuari  1730 te Amsterdam aanteekende  en 1 Februari

1730 te Sloterdijk huwde met Johannes Coster, IJsbrand
Pieterszoon.

B r u s s e l . 8. A. M. STOLS.

Eykens-Klaaszen. Voorouders gezocht van Coenraad
Eykens (+ Hoevelaken tusschen Nov. 1780 en Aug. 1781)
en zijne echtgenoote  Aleyda Klaaszen, wier dochter Cor-
nelia  Eykens 20 Nov. 1779 te Hoevelaken geboren werd
(Ned. Herv. Doopboek).

Brussel. 8. A. M. STOLS.

Gaarlandt. Wapen gevraagd van dit geslacht, dat
oorspronkelijk Garlande  geheeten  zou hebben. Alle ge-
nealogische gegevens zijn welkom.

0 .  D.

Gelder  (van). Geboorte- en overlijdensdatum gezocht
van Pietertje van Qelder, Jan Jacobsdochter, die op 17
April 1685 in de Nieuwe kerk te Amsterdam trouwde
met IJsbrand  Pieterszoon Coster (geboren te Amsterdam
omstreeks 1659, poorter 4 December 1687, overleden
begin 1722); alsmede geboorte- en overlijdensdata van
hare ouders.

Brussel. 8. A. M. STOLS.

Ketel. Wordt gezocht de geboorteplaats van J a n
Ketel, geb. 21 Augustus 1661, Mr. Goudsmid, Schepen
en Raad te Leeuwarden, Keurmeester-Generaal  van
het Goud en Zilver in Friesland. HQ was een zoon van
Albartus  Ketel, geb. ? te ? X ? Janke Douwes  Doma (vlgs.
Wapenheraut  1911) over wiens voorgeslacht  gaarne
gegevens worden tegemoet gezien.

Apeldoorn. W. C. VAN K E T E L.

Korthals. Aanvulling verzocht van de volgende stam-
reeks :

1. Willem Jacobsz.  Korthals, ged. Dordrecht 27-10-1693,
beroep ? overleden? huwde te . . . op . . . Helena Theu-
nisáochter van der Kruys,  geb.? overl.?

II. Jacob Willemsz.  Korthals, geb. Dordrecht 1677,
beroep ? overleden Dordrecht . . . . April 1716, huwde
Dordrecht. . . . 1707 Thezmtje van Thiel, geb. ? overl. P
dochter van Engelen Ecertsz van Thiel en Teuntje  Adri-
aansdr. Booy.

111. Willem Jacobsz. Korthals,  ged. Dordrecht 24 JÚni
1708, beroep ? overleden te Rotterdam . . . ., h u w d e
Haarlem 8 Febr. 1733 Marrytje Meth, geb. Haarlem 1
September 1702, dochter van Jakob Meth en Grietje
van Severen. Genealogische gegevens omtrent het echt-
paar Meth-van Severert  zijn eveneens zeer welkom.

Brussel. 8. A. M. STOLS.

Ruyl.  (XXXIX, 243,340). Peter Ruyl, j.m., rentmeester
van syn Kon. Maj. domeinen en geestelijke goederen
tot Grave en in den lande van Cuyk, huwde 18129
Augustus 1691 te Colmschate met Geertruid Cuper  van
Bolthuysen, d.v. Frans Cuper  van Holthuysen, burgemr.
der stad Deventer, op attestatie van Deventer en Grave.

Zwolle. A. HA~A.

INHOUD 1929, No. 8.
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Gelder  (van); Ketel; Korthals;  Ruyl.
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Hoeven. Groningen 1929. (Geschenk van den schrEjuer).
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Hu b er t , E. Correspondance  de Boet&ille.  Bruxelles
1929. dl. 1. (Geschenk wn de ,, Académie  royale de Belgique”).

[Ven, A. J. v a n d e]. Het oud-archief der gemeente
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bijeengezameld door wijlen J. W. Wijndelts, in leven
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De eerste ger.eraties  van het geslacht Bentinck,
door W. W I J N A E N D T S  V A N  R E S A N D T.

In jaarg. 1918 van dit Maandblad (k. 303 e.v.) heeft
Jhr. Dr. W. A., Beelaerts van Blokland  op afdoende
wijze aangetoond, dat de geregelde stamreeks van het
geslacht Bentinck bewijsbaar was van af - en dus be-
hoorde aan te vangen met - Hen$rik Bentinck, die in
1400 beleend werd met Ar en s b er g (later Berencamp
geheeten), een onder H,eerde gelegen leengoed, leen-
roerig aan den Hertog van Gelderland, welk goed tot
1809 onafgebroken in het bezit van het geslacht Ben-
tinck is geweest.

Nadere,  in uitzicht gestelde mededeelingen  over de
voorouders van dezen Hendrik  zijn na 1918 niet in
het licht verschenen en in jaarg. 1924 van Nederland’s
Adelsboek ving de geregelde stamreeks - toen ook
eigen nasporingen vruchteloos waren gebleven - aan
met den Hendrik van 1400.

Zoowel in het hoofd van het artikel Bentigzck  in
Adelsboek 1924, als in de afzonderlijke uitgave ,,His-
torisch Gedeelte’! 1926, gingen aan Hend,rik  mededee-
lingen vooraf over verschillende personen Bewtirlck,  die
v.óór  1400 te Arnhem en op de Veluwe voorkwamen
en die - voor zoover  van hen zegels aanwezig waren
- blijkens hun wapen tot hetzelfde geslacht hadden
behoord. Daarbij werd het vermoeden uitgesproken, dat
de Hendrik, met wien de stamreeks aanving, een zoon
zou zijn geweest van een Johart  Bentinclc, die van 1361
-84 l) vermeld wordt te Heerde,  Elburg,  Clarewater,
Arnhem en Terwolde - dus in het kwartier der Ve-

,l) In beide uitgaveti  staat abusievelijk van 1361-77.
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luwe - een vermoeden’- waarvoor echter tot dusver
geen bewijzeb  waren bij te brengen.

In het archief op slot V o r n hol z, Kreis Warendorf,
Munster i. W., bevinden zich ook talrike bescheiden
(oorkonden, acten, registers en boeken) van groot be-
lang voor- en handelende over Geldersche geslach-
ten.  Ik mag daarvoor verwijzen naar de ,,lnventare
der nich  t-staatlichen Alxhive  in Westfulen” Band lI,
p .  231-308, w a a r men de belangrijke onderdeelen
beschreven vindt, waaruit het archief van ,Haus Vorn-
holz” bestaat . 2) Onder afdeeling C {zie p. 262) vindt
men als aanwezig vermeld de archieven der huizen
Angeren,  Doddendaa l ,  Herveld,  Indpornik  en Winssen,
terwijl onder afdeeling E, ,Familiensachen”  (zie p. 300
307) bescheiden vermeld worden over een groot aantal,
ook Nederlandsche, geslachten, waaronder het geslacht
Bentinck, met oorkonden van 1386, 1417, 1486 enz.
en acten van 1640-1697.  Doch ook onder afdeeling
D. ,,Veräusserte  und fremde Güter” komen talrijke oor-
konden voor over Geldersche geslachten en over het
geslacht Bentinck in het bijzonder oorkonden van 1343,
1366, 1357, 1374, 1387.

Het was te verwachten, dat uit deze bronnen een
en ander voor  den dag zou komen, dat voor de af-
stamming van het geslacht Bentinck van belang zou zijn.
De tegenwoordige eigenaar van slot Vornholz, Freiherr
2). Nagel- Doowick, had de bijzondere welwillendheid
de belangrijkste perkamenten oorkonden naar hier bp
te zenden, wier inhoud aan de gestelde verwachtingen
geheel beantwoordde en voor ons aanleiding werd om
opnieuw te trachten meer over de voorouders van den
Hendrick  Bejltinck  van 1400 te weten te komen. Thans
doen wij de resultaten van dit onderzoek hier volgen.

De Rijksarchivaris in Gelderland was zoo bereid:
willig van de uit Vornholz ter inzage overgekomen oor-
konde van 1380 een door hem gewaarmerkt afschrift
te vervaardigen en  waar  d ie  oorkonde  to t  dusver
nimmer is gepubliceerd en zij weder in het archief
van Vornholz is opgeborgen, meenen wij goed te doen
haar in haar geheel hieronder te doen afdrukken. 3)

,Ic Johan Bentinch doe  vers taan :
,,Allen  den ghenen die dessen  brief zullen siee of horen
,,lesen, dat ic mit wille ende mit goden berade mijnre
,vriende  ende maghe, die hierna bescreven  staen : S te-
,,v e n mijnen soen ende Aernd e sijnen  brueder,  oere
,moder go& bewijsen  hebbe,  daer Got die ziele van
,,hebben  moet. Ende  mede hem tween ghegeven  ende
,bewiset hebbe,  alsull ic goet als sij van  mi j  hebben
,zullen  nae mijnre d o e t .

,Ten  irsten zullen Steven ende Aern t hebben alle
,die huerige luden na mijnre doet, die ic hebbe, sij
,sijn eygen ofte cuermedich. Voert sullen sij hebben
,,half dat goet, dat sij tiende ofte erve,  dat  ic  hebbe
,in d e n  l a n d e  v a n  Z u t p h e n ,  m i t  a l l e n  sinen tobe-

2) Reeds in de door de Vereeniging  GelTe uitgegeven Registers op
de Leenaktenboeken van Gelre  en Zutphen wordt op dit belangrijke
archief de aandacht gevestigd, zie blz. 305, noot 3 van het deel over
het kwartier van Arnhem. Men ziet daar ook de v. Nagel%-Door-
nick van Vornholz en op blz. 296 hoe zij aan Bentinck-oorkonden
gekomen kunnen zijn.

3, In regest is deze oorkonde vermeld op p. 305 van Band 11 der
Inventare der nicht.staat,lichen  Archive.
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hueren, Soe wam dat ghehgen is in den  ke r spe l  to t ,bruedere  en mijn sustere, alse He lm i c h, En g h e-
,Gorste14),  ende  a l su lcke  jae rgu lde  a l s  i c  uuyt  den  ,bert, J o h a n ,  B e r n t , G h e e r t r u t  ende J u t  t e
,,erve  tot Gorstel 4, voerscriven sculdich bin, die men
,daer voertijde  langhe  uuyt  ghegeven heef t ,  dat  sij

,,mede  willen, dat dese vorwarde vast ende stede blive
,tusschen ons allen, so heb ic mijnen zegel mede sen

,saet ofte gele, da t  zu l len  S teven  ende Aern t -  jaer- ,,desen brief gehangen over mij ende over mijne brue-
,lix half betalen. Voert mede alle tost, stade ofte baet, ,dere  ende Sus te ren  voersc reven ,  wan t  sij noch op
,,die van desen  voerscreven goede tot Gors t el 4) co- ,,dese tijt ghene zeghele  en hebben.
,,met,  zullen sij half hebben. Voert alsulcke goet als ,Ende om die meerre  vestenisse  wil alle dese voer-
,ic t o t  D o m m e r e n 5, hebbe, dat sij erve ofte tiende, !
,dat sullen sij half hebben. Eode  sij sullen hebben dat

,screven  vorwarde ende punten, so hebben wij J o h a n
,Bentinch, S t e v e n ,  A e r n t ,  Henric,  H e l m i c b ,

,goet ten S a n d e  ende B e n t i n g e s  m a e t ,  mijndeel ,Enghebert, J o h a n ,  B e r n t ,  G h e e r t r u t  ende
,daervan,  mit allen sinen tobehoren, en al dat goet, ,J u t te ghebeden  en bidden onsen  lieven vrienden ende
,dat i c  hebbe  op  Ben t inge r  Merssch  6),datsij  erve ,mage_n,  die hier an ende over ghewesen hebben ende
,ofte tiende. Ende al den onraet ende jaergulde,  die ,dese vorscreven  vorwarde ende sceydinge  ghemaket
,,gaet uuyt den goeden op dese sijde ter V e luwe we r t, ,ende ghededinget hebben, dat sij ore zegele  mede an
,over  de IJsel, wat sij hebben,  daer sullen sij den on- ,desen brief hangen willen, alse Her m a n v an den
,,raet ende jaergulde alleen van hebben. Voert zullen sij ,Mersche, H e l m i c h  v a n  d e n  M e r s c h e ,  H e l m i c h
,hebben  in Sallant, i n  R a e l t e r  k e r s p e l ,  d a t  g o e t  ,,van d e n  Damme, H e l m i c h  v a n  V a r a c h t e n ,
,dat geh . . . .ket ( d e z e  w o o r d e n  z i j n  v e r g a a n  e n  o n -  ,Gosen B e n t i n c h ,  J o h a n  v a n  d e r  S e e  ende
,onleesbaar),  mit  sinen toebehoren. Voert  en ghene ,Willem  v a n  d e r  L a t h m e e r .
stolt, die Nies e ‘) en ic sculdich waeren, nae mijnre ,Endewij H e l m i c h  v a n  d e n  M e r s s c h ,  Herman  I
,doet en sullen sîj betalen. Voert sullen Steven ende ,van d e n  M e r s s c h e ,  H e l m i c h  v a n  d e n  Damme,
,Aernt, als io doet bin,  dat goet tot  Gorstel ende ,Helmioh  v a n  V a r a c h t e n ,  Gosen.Bentinch,
,to Dommeren  on t fangen  van  den  leenheren ,  daer ,Johan v a n  d e r  S e e  ende W i l l e m  vqerscreven
,ick et af te holden plege. Ende..  . (onleesbaar) hebben ,om b e d e n  w i l l e n  o n s  l i e v e n  mages ende vriendes
,daer voert van oren oldesten brueder  die dan is. Voert ,Johan B e n t i n g e s  ende om bede  wi l l e  a l l e  sijnre
,sullen  S t e v e n  ende A e r n t  ende  oeren  nacomelingen ,kinder  voerscreven, zoe hebben wij onsen zeghele  mede
,op mallickanderen erven.

,Ende Henric,
,aen desen  brief ‘gehangen, want wQ hiermede aen ende

H e l m i o h ,  E n g h e b e r t ,  J o h a n , ,over ghewesen hebben, daer dese voerscreven verwarden
,Bernt, G h e e r t r u t  ende J u t t e  ende oere nacome- ,,ghemaket  ende ghededinget werden.
,linge zullen op malckanderen erven. ,Ghegeven  int jaer  ons  l i even  Heren  dusent drie-

,,Voert  al dat ander goet, dat sij hebben, dat sij erve ,hondert  vijf ende  tachtentich op sunte Johans avont
,ofte eyghen tins of tiende, leengoet  ofte heerlicgoet,_&e _middesomer’T -(1386,  23 Juni). “)

‘n_dëöfie onru-
,rende, haerna&che  ofte peerde,  so waer dat ghelegen Uit deze oorkonde zijn nu de volgende conclusies te
,is in den lande  van Gelre  ofte in den gestichte van trekken :
,,Utrecht  *),  dat  zullen hebben ende  beholden,  besitten 10. Johan Bentinck  had bij een overleden echtegenoote
,ende  gebrucken  mijn ander kinder,  alse Hen r i c, H el- twee zoons, Steoen en Aerrtt,  gekregen, aan welke hij
,mich, Engbert, J o h a n ,  B e r n t ,  Geertrut ende
,Jutte.

in 1386 - denkelijk omdat die zoons toen beiden meer-
derjarig waren - de goederen enz. hunner moeder over-

,Ende wij S t e ven ende A e r n t voerscreven loven geeft en tevens bepaalt welke goederen enz. zij na zijn
,ende  sekeren  i n  g o d e n  t r o u w e n ,  i n  r e c h t e r  eed- eigen overlijden zullen ontvangen ;
,,stat, mit desen  voerscreven goede, dat ons onse lieve 20. uit een later huwelijk heeft Johan in 1386 in leven
,vader bewiset ende ghegeven heeft, rustelic endevre- de volgende 7 kinderen : Henric, HeZmich,  Enghebert, Johan,
,,delic  mede laten te ghenuegen van allen goede, dat Bernt, Q-heertrut en Jutte; van deze kinderen is Henric
,ons aencomen is van onser liever doder moder,  die de oudste, hij bezit ook reeds een zegel, de andere kin-
,Got ghenedich sij ende  ons aencomen mach na dode deren nog niet, denkelijk omdat ze nog onmondig zijn le);
,ons lieven vader, al argelist hier in uuyt gheseit. 30. Johan, de vader, is op het oogenblik van het

,Ende ic Johan Bentinch, want ic wil ,  dat dese opmaken der oorkonde gehuwd met Niese  (Agniese);
,voerscreven  zaken ewelike vast ende  stede blive, zoe 40. onder de bloedverwanten komt éen Bentinck  voor
,,heb ic mijnen zegel aen desen  gehangen.

,Ende wij Steven ende Aern t, want wij dese voer-
n.1. Qosen Bentinck; de graad van verwantschap wordt
niet gezegd, hij staat echter niet als eerste getuige,

,,screven  v o r w a r d e  ende soeydinge  vas t  ende s t e d e doch pas als vijfde van de 7;
,,houden willen ende ons daer wal aen ghenuegen, zo
,,hebben  wij ons zeghele  mede aen desen  brief gehan- Q)  De zegels van Johan, Steven, Aernt en Henric Bentinch, Herman

r,gen voer ons ende voer onse naecomelingen.
van den Mersche en Helmich van Varaohten, in groene was, hangen

,Ende ic Henric  B e n t i n c h ,  w a n t  i c  ende mi jne  1
nog aan de oorkonde, die der anderen zin afgevallen.

r*) Drie dezer kinderen vindt men terug in een oorkonde op slot
Vornholz  ; 8 Aug. 1387, Geryt dye Onbescheiden en Gertrud,  zijn vrouw,

4) = (forssel. kwiteeren de gebroeders Henrick  en Engelbert Bentinck wegens de
“) Bij Epse tusschen Gorssel  en Deventer. huwelijksmedegave  en het vaderlijk erfdeel van Gertrud.  Getuigen
s) De Bentingsweert lag hij Gorssel,  zie blz. 296 van het Register waren hierbij Gertrud’s  verwanten n.l. Herman  ten Marsehe,  Johan

op de Leenaktenboeken van Gelre  en Zutphen, Kwartier van Arnhem, van der Zee en Helmiek  oarr  Damme,  derhalve dezelfden als die bij
uitgave der Vereeniging Gelre,  en vooral noot 2 op die blz. de deelingsoorkonde van 1385 tot de bloedverwanten behoorden.

7) = Agniese. Tevens blijkt hieruit, dat de vader Johan Bentinck  voor Aug. 1387
*) N.1.  in Overijssel. overleed.
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60. cl0 overige verwanten behooren  tot de geslachten
van den Mersche (van den Marsch), l.an den Damme,
van Yarachten (van Vorchten),  van der Sec en van der
Lathmeer (van de Lathmer);

60. de bezit t ingen (ten minste voor zoover aan de
zoons uit het eerste huwelijk toebedeeld, want di0 welk0
de 7 andere kinderen later zullen  krijgen, worden niet
genoemd) bestaan uit: hoorige lieden, leengoederen,
tienden en jaarrenten en liggeq  voornamel i jk  onder
Gorss01, o o k  o n d e r  D o m m e r e n  e n  R a a l t e .  D e
namen der leenheeren, aan wie de leengoederen leen-
roerig zijn, worden niet vermeld.

Deze uit de oorkonde te trekken conclusies vergelijkende
met bestaande of nieuw gevonden gegevens, kunnen
wij het volgende opmerken.

De Johan Bentinck,  in deze deelingsoorkonde  van
1386 genoemd, is stellig dezelfde als de Johan voor -
komende in een oorkonde, berustend0 in het archief
van het Groot0 0n Voorster  Gasthuis te Deventer, van
1384 op St. Katherijnen  avont (24 Nov.), in welke Johan
Benting en Iïlyese zijn vrouw, tot zaligheid hunner ziel
aan de armen van het Heiligen Geestgasthuis te Deventer
een stuk land in de mark van Bursen aan de zijd0 van
de Nyebroike  (onder T 0r w o ld e) geven. Zijn zegel
hangt aan deze oorkonde.

Hij was dus ook gegoed op de Veluwe en is wel
dezelfde als de Johar,, di0 in 0en oorkonde  van  he t
klooster van Clarewater  voorkomt (Kloostercharters Ve-
luwe-Rijksarchief Arnhem) : 24 Juni 1371. Helmich ,van
den Damme beleent Aiijd weduwe van Lambert  van
Heet met de Stevensweert onder Wij he, waarbij als
leenmannen getuigen zijn: Johan Bentinck en J o h a n
van Verachten. Wij, zien n.1. hierbij  zqowel  H&+c&.vpw-
dew Damme als een valt  Voruchten  te samen met J o h a n
Bentinck, met welke geslachten deze laatst0 blijkens de
oorkonde van 1386 vermaagschapt was.

In dezelfde verzameling kloostercharters - doch
thans onder H 00r d 0 - is nog 0en charter te vinden,
waarin hij  voorkomt n 1. een van des Dunredages  na
Pinxterdagh 1361 (20 Mei), waarin de cureit van de
kerk te Heerde  en Johan Bentinck met 2 ander0 kerk-
meesters va,n die kerk land in erfpacht uitgeven. Zijn
aan deze  oorkonde nog hangend zegel is hetzelfde als
dat aan de oorkonden van 1384 en 1386 11)
Gelet op den naam van #osen Bent inck ,  als mede-
zege lend  b loedverwant  in  1386 ,  houd  ik  J o h a n
voor denzelfde als de Jan Bentinrk,  die met Goesen
Ben&&  en Beril Bentfnc  en de ander0 adell i jken van
,de Veluwe op 6 Jan. 1377 den grooten  landvredebrief
of het verbond met 3an van Blois en diens vrouw mede
bezegelde. Was er nog een andere Johan geweest, dan
had deze óók moeten zegelen of’was  tusschen hen wel
onderscheid gemaakt door toevoeging van een vaders-
naam.

Om nu te bewijzen, dat de Johan Bentinck, kerk-
ineester  van Heerde in 1361, leenman te Wijhein  1371,
bij den landvrede van 1377, vermeld met zijn (2e) vrouw
Agniese als gegoed te Terwolde in 1384 en vermeld
met deze vrouw en zijn kinderen uit zijn le en 20 hu-
welijk als gegoed onder Gorssel, Raalte en op de Ve-

11) Zijn zegel is steeds herkenbaar aan de bijzonder kleine grootte
ervan; de twee andere kerkmeesters zegelen niet., alleen de cureit en
Johan B.

luwe in 1386, de vader is van Henri& Bentinck, m e t
wien de stamreeks thans in 1400 aanvangt, en dat deze
Henrick dus dezelfde is als de in de oorkonde van 1386
genoemde oudst0 zoon van Johan uit diens 20 huwelijk,
moge het navolgende dienen.

Daar Henrick Bentinck met Ar en s b er g in 1400
beleend werd en oudere beleeningen met dit goed niet
voorkomen - op welk punt wij later nog terugkomen -,
daar leek het ons goed de tijnsregisters  van H e0 r d 0
eens op te slaan,  omdat onder Heerde  dit  leengoed
gelegen was en ook Johan Bentiuck, de vader, blijkens
onz bovengedane modedeelingen  daar vermeld wordt.

Het oudste tijnsregister draagt het jaartal 1448, het
werd aangelegd door uit de oudste tijnsrol, welk0 van
1370 was, de namen der tijnsen over te nem0n  en ver-
volgens bij te werken, zoodat de in het tijnsregister
van 1448 genoemde tijnsbetalers  reeds vóór 1448 eige-
naars waren. Onder de verschillend0 marken of buur-
schappen., waaruit het scholtambt van Heerde  bestond,
is er slechts Bén, n.1. W a p 0 n v 01 de, waaronder lan-
den voorkomen, waarvan een Henri&  Bentinck als tijns-
betaler vermeld wordt, maar hij heeft daar dan ook
zoo’n buitengewoon groot aantal tijnslanden, dat vrijwel
de geheel0 folio 61”” van dit register met de opsom-
ming daarvan gevuld is. Onder de afdeeling:  Census
in communitatibus \C apenvelde  de quolibet manso in Wa-
penvelderweede  VlIl grossus turonenses, lezen wij op
io 61”“:

item Henrick Bentinck de 1111 jugeribus quondam Joh8
i n  d e  Oesterwic  . . . . VI s(olidi).

En dan gaat de opsomming der morgens land, waar-
van hij  t i jns betaalde,  door tot  bijna onder aan de
pagina ; daarna volgen 3 tijnslanden  in Wapenvelder-
hö$roèCk  ten nam0 van: Helmich Tse?X%cE,

-.-
weIEi me0

blijkens de bijschrijving (emptis contra Henric Bentiwk)
van zijn broeder gekocht had (zie Eielmich  ook als
broeder van Henric in de oorkonde van 1385).

Het spreekt van zelf, dat Arensberg, dat ook onder
Heerde  lag, niet onder deze opsomming voorkomt, het
was toen immers 0en leengoed en geen tijnsgoed.

Vervolgens is op die fol. 61”” de naam van Henric
Bejttinck  doorgeslagen en daarboven gesteld als zijn
opvolger: Johall  Berrtinck; daarna is ook deze naam
met  0en latere hand doorgeslagen en daarnaast  ge-
gesteld: Adolf Bentinck, waaruit afdoend0 blijkt, dat
wij hier met de later0 Beulinck’s tot Berencamp (= Arens-
berg) te doen hebben.

Om nu te weten van wien  di0 tijnslanden onder Wa-
penvelde  afkomstig waren, staan ons vóór 1448 geen
andere  b ronnen  t en  dienste  dan 3 tijnsrollen van het
schoutambt Heerde  van 1343 en 1370. In de laatstbe-
doelde rol van 1370 vinden wi onder hetzelfde hoofd,
dus onder Census in lTape?rgelde  (er staat dit, in plaats
van Wapenvelde) :
item Johannes Bentinck de IlII jugeribus emptis ergo
Johannem in der Oester&.  . . . VI s.
item eadem in FTapengelderuzeidebroec  , . . . 1111 s. PlIId.
en  meer  tijnslanden. waarvan verschillende later (dus
na 1370) zijn bijgeschreven ten zijnen name, wat 0r op
wijst,  dat naar mate hij meer woesten domeingrond in
ontginning nam, di0 nieuw0 stukken, waarvan dan óók
tijns moest betaald worden, gelijdelijk  op de rol werden
bijgeschreven.
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De oorspronkelijke tijnslanden, in 1370 in bezit van Waar nu Johan zijn tijnslanden onder Wapenvelde
Johan Bentinck, staan later dus ten name van Henrick (bij Hattem dus) van Johan in der Oesterwic verkregen
Bentinck en diens afstammelingen en in verband met had, daar valt zijn komst in het schoutambt van Heerde
de oorkonde van 1386 mogen wij nu wel aannemen, in verband met deze Vornholzsche oorkonde vast te
dat Johan  de vader van Hendrick  is. Dat de zoons van stellen op kort voor 1366.
Johan uit diens 1” huwelijk, n.1. Stecen  en Aerfzt Ben-
tinck, niet als eigenaars dezer tijnslanden voorkomen, De vraag van wien Johan Bentinck dan wel afslamde
is duidelijk na lezing der deelingsoorkonde van 1380, en van waar hij herkomstig was, wordt eenigszins  tot
omdat daaruit  bli jkt , dat die zoons geen tijnslanden oplossing gebracht door de oudste oorkonde over de
onder  Heerde  van hun vader ontvingen, doch meer Bentinck’s, welke bet archief op slot Vornholz bezit.
gegoed werden onder Gorssel,  een streek waar o i. hun Dat stuk is van sancte Pontianus dach 1343 (14 Januari)
moeder wellicht vanda.an  kwam. en houdt in, dat Helmich Beratinck zijn huisvrouw Lut-

Behalve Johan Bent inck  staat in de tijnsrol van gard’s lijftocht uitgezet heeft voor 42 ponden penningen
Heerde  van I 370 - onmiddelli jk na de vermelding jaarlijksche rente, uitgezonderd het 4 deel van een ware
van Johan’s tijnslanden - nog &én Bentinck vermeld, i n  D o m m e r m a r k e n .  W a a r  n u  u i t  d e  i n  d e n  aan-
n.1. Bernardus Berttinc  de 11 jugeribus  etc. en nog eenige vang van dit  opstel  medegedeelde deelingsoorkonde
morgens meer van dezen, maar de naam Benzardus  is van 1386 blijkt, dat Johan Bentinck zijn 2 o u d s t e
kort daarna doorgehaald en vervangen door dien van zoons alzulk goed geeft als ,ic tot Dommer en hebbe”
Johannes, zoodat ook de tgnslanden van Bernard aan en Dommermarke en Dommeren identiek zijn,  daar
Johannes, kort na 1370, zijn gekomen. 12) is  de waarschijnli jkheid groot,  dat  het  bezit  aldaar

Had men nu gehoopt uit de oudste tijnsrol van Heerde
van Helmich Bentinck in 1343 verband houdt met

(die van 1343  is 13)) de voorgangers van Johan Bentinck
dat van Johan Belztinck  in 1386, zoodat Helmich d e

als eigenaars der tijnslanden onder Wapenvelde te vinden,
vader van Johan zo u kunnen zijn 1s). Die mogelijk-

dan komt men bedrogen uit. want op de oudste en op
heid wordt nog grooter,  als wij zien, dat één der ge-

de tweede rol komt de naam Bentinck n iet voor en de in
tuigen voor Helmich tot een geslacht behoort, waarvan

1370 in het bezit van Johan zijnde gronden bebooren dan
een lid in 1386 onder’de bloedverwanten van J o h a n

eerst aan Lubbertus in der Oesterwic, daarna aan Johannes
voorkomt ,  n.1. een can den Damme. De ge tu igen  b i j

in der Oesterwic. Dit klopt trouwens met hetgeen de
het passeeren der oorkonde van 1343 waren n.1.:  heer

38 t ijnsrol (van 1370) vermeldt, n.1. dat - zooals wij bier-
\rillem van der Horst, heer Henrìck van den Damme,

voor reeds mededeelden - Johan Bentinck die landen
Goswifl  ter Hoe&, Johan Bentinck, Robert Bentinck en

gekocht bad van Johannes in der Oesterwic en niet bad
Helmich de W ylderyve.

geërfd van een ouderen Bentinck.
In het artikel van den beer Beelaerts van Blokland

Op de ouds te  tiinsrollen,  va JihxckF._dus_ti  _
in jg. 1918 wordt in k. 306 Helmich Bentinck o o k_._ _^ F.

1370  -‘komt  bz tiaam Bent!inck  niet voor, de Bentinck’s
~&-+g~elprd*  ‘%@l@ met di%-hier  juist vermelden

zijn derhalve tusschen 1343 en 1370, of liever tusschen
getuige heer IS’illem  ,van der Horst. Deze, ridder zgnde,

1343 en 1360 (want in 1361 zagen wij Johan reeds als
draagt n.1. met zijn vrouw Luytgart op 10 Apr .  1340
aan den Hertog van Qelre 20 @ jaarlijks van de 30 @

k e r k m e e s t e r  t e  Heerde  v e r m e l d )  v a n  e l d e r s  i n  h e t  >s jaars op, ,die w~ cocbten weder Helmich Bentinc
schoutambt Heerde  gekomen.

Bezien wij nu de oorkonden op slot Vornbolz, dan
tot Dornick voerseet gelegen bij Hymmenremere.” 1 ‘)

vinden wij daaronder nog 3 stuks, waarin Johan Bentinck
De aanwezigheid van heer II’ìllem van der Horst,

genoemd wordt en wel één van 24 Febr. 1366 waarin
zoowel in het stuk van 1340 (dat te Dusseldorf berust)

,Johan  Bentìfack  en &aghorìus  Vyncke 14) als gerichts-
als in dat van 1343 te Vornbolz, maken het vrijwel

lieden genoemd worden van Johan van Buckhorst, den
zeker, dat in beide dezelfde Helmìch Benlinck bedoeld

Richter in den klueft 15) van Doernspìck unde van
wordt, die dan zoowel te Dommeren als te Doornik

H eerd e, en één van 16 Mei 1374, waarin Wolter then
gegoed moet z@ geweest.

Poirst  en van Keppel, knape, Johan Bentinck belooft
Helmich Bentznck  vindt men ook enkele malen terug in

schadeloos te zullen houden voor zi,in  borgstelling bij
de oudste Cameraars-Rekeningen van Deventer, althans

de betaling van 1067 oude schilden aan ll’ernbold  van
wij nemen aan, dat iemand van zijn naam, die gegoed
is in de Dommermark bij Epse,  dus in de onmiddellijke

Oeenmuden  Albertszn.  D e  d e r d e  d e z e r  o o r k o n d e n  i s  v a n  nabjjheid  van Deventer,  de z el f de persoon  is, als de
sancte Walburgen dach 1367 (1 Mei) en houdt in, dat
voor denzelfden Richter van Doornspijk en van Weerde

Helmich,  die in dien tijd in de stadsrekeningen van

Aleyt Johan’s  vrouw in der OesterwQck  in het gericht
Deventer voorkomt.

van Hattem aan Johan Bentìnck 44 morgen land ,in
Die posten luiden:

den vene”  bij  diens huis overgegeven heeft.
in de rekening van Herbord van Rechtern over 1347 :

onder de Ontvangsten, item Helmico Bentinghs de petunia
1%) Op dezelfde tijnsrol komt onder Wapenvelde in 1370 ook de per Hermannum Splytoef civìtati mutanta  . . . XXIII E

naam voor van Hermanus van der Zee, welke naam van der See Vl ,g. VIlId.
immers voort.komt  als bloedverwant der Bentinck’s in de deelings-
oorkonde van 1385.

in de rekening van Wolbert  opper Heest over 1361:

‘6) In deze rol komt onder Wapenvelde  in 1343 ook een inschrijving - - -
voor ten name van ,,filia Johannis de Varaohten”, welke naam immers 16) Ook de omstandigheid, dat in het Vornholzsahe archief onder
ook voorkomt onder do bloedverwanten der Bentinck’s in 1385, de Bentinck-stukken, welke door overerving daar gekomen zijn, een
zoodat de meeste familieleden uit Wapenvelde kwamen. stuk over Helmich B. van 1343 berust, maakt de waarschijnlijkheid

14) Dit is een van Oldeneel, zie Ned. Leeuw  jg. 191’7. der afstamming uit hem grooter.
16) = Ambt. 17)  Hymmen is hier = Hemmen.
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item a Helmico  Bentingh . . . rte ton Sy . . . e (onlees-
baar . . . LXXIl g.

en in de rekening van Johan van Arnhem van 1863:
item apud Kelmicum  Benting in restantiis compututi

. . . VI@.
Daarna komt hij niet meer voor.
Ook een Johan Bentinck komt in die rekeningen voor:

hij’  kan dezelfde zijn als de Johan met wien de stam-
reeks, zooals wij hiervoor aantoonden, thans bewijsbaar
aanvangt en die omstreeks 1326 geboren moet zijn.
Ook deze Johm immers was gegoed in de Dommermark
bij Deventer en was bovendien blijkens de oorkonde
van 1386 verwant aan de van der Marssche - met
een lid waarvan hij ook in de Deventerrekeningen als

verwant voorkomt. De hem betreffende posten luiden nl. :
in de rekening van (3. van der Haselt van 1347:
onder de Uitgaven, item in crastino beati Lamberti

Henrico vigili  equitanti  supra Veeluwam ad Johannem
Benting cum littera civitatis cum Zocatione equi  . . , Vs.
1111 d.

in de rekening van Werner Groote van 1348:
onder de Uitgaven, primo Johanni Benting et Roberto

ten Merssche, Jacobo  de Mermuden et aliis  consanguinis
Stephani Roberti in petunia ,,maechzoene”  etc. etc.

en in de Rekening van Ghelmer Reyners over 1348:
onder de Uitgaven, primo  feria quurta  post dominicam
Reminisere Roberto  ten Merssche Johanni Benting cum
eorum sociis de morte  Stephani Robe& in petunia dicta
,, Maechsoene”, etc.

Hoe verleidelijk het nu ook lijkt om aan te nemen,
dat Helmich Bentinck (vermeld 1340, 1343, 1347, 1381,
1363) de vader is van Johan Bentinck (diens 2~ zoon
uit zijn 20 huwelijk heette ook Helmich), bewezen is zulks
allerminst en tegelijk met Netmich  leefden-ar nog2
andere Bentinck’s in dezelfde omgeving van welke Johan
eveneens kan afstammen.

Uit den post in de Deventer-rekening van 1347 zagen
wij zoo juist, dat Johan vermeld wordt als wonende
o p de Ve 1 uwe. Hiervóór hebben wij aangetoond, dat
hij eerst kort voor 1360 in het sohoutambt van Heerde
en wel te Wapen velde moet zijn gekomen, terwijl
blijkens de door P. N. van Doorninck uitgegeven Schat-
ting van den Lande van Gelre  voor de Peluwe, we lke
van 1326 moet dateeren, er in dat jaar nog geen Ben-
tinck’s op de Veluwe woonden.

Tusschen 1326 en 1347 (zie de Deventer-rekening)
moeten zij zich dus daar gevestigd hebben, doch in
een ander gedeelte dan Heerde-Wapenvelde, met de meeste
waarschijnlijkheid op de Veluwsche randen onmiddellijk
te g en o v e r de streek Gorssel-Epse-Deventer. Wij
sloegen daarom eens de Domeinrekening der Veluwe op
van Johan van Bryenen  en Wijnand  Ridder over 1333134
(Hertogelijk archief, A, 1, m.) en vonden daarin alleen
onder het Schoutambt van Voors t - .dus tegenover
Gorssel-Deventer den naam Bentinck. Juist in de mar-
ken gelegen aan de andere zijde van de IJssel  als
Gorssel-Epse-Deventer vonden wij 2 Bentinck’s, d i e
in 1333/34  daar gegoed waren.

Die inschrijvingen luiden onder het hoofd : n Terrarum
d$s&&us  et venditionibus  novis dicta rulgariter  Nye

!7.s .
Officio Voerst  (dus in het ambt van Voorst) inpri-

mis de communitate apud Tule (= Tuylermark)
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item a Stephano Benthinc de VIII jugeribus 11 hont
LXXXPIII roden. . . . X Eib. XVIl  s. II d. Is)

De communitate Aerde (= Aerdermark)
item a Stephano Benthinc de Vl1 jugeribus . . . . VII lib.
De communitate Silvonden (= S i 1 v o 1 d er m ark) 1 g,

zn primis a Henrico Benthinc de XXIlII  jugeribus  . . . .
XYIII  lib.

item a Henrico Benthinc de VI jugeribus 1 bont . . . .
IlII  lib. XP s.

item a Stephano Benthinc de 111 jugeribus 1 hont . . . .
11 lib. TI12 s. VI d.

item a Henrico Benthinc de 1III jugeribus IIl hont . . . .
1lI lib. VI s. IIl d.

i n  Oerde 20)
item Henrick Benthinc de T’I hont . . . . XXXV s.

YlII d.
In 1333134  hadden Steven en Hendrik Bentinck dus

in ontginning ruim 52 morgen 7 hont land in de mar-
ken tegenover Deventer-Gorssel gelegen en waar Johan
Bent inck ’ s  oudste zoon uit zijn le huwelijk S t e v e n
genoemd werd, daar is het zeer wel mogelijk, dat de
Stetien  Bentinck van 1333 de vader is van Johan.

Nauwkeurig onderzoek in de oudste domein-rekenin-
gen, cameraars-rekeningen, tijnsrollen  enz. naar Steven,
Henrick en Helmich (1333-1363) kunnen meer over
hen aan het licht brengen. Voor dezen tijdroovenden  arbeid
ontbrak ons voorhands de tijd en daarom meenden wij
te kunnen volstaan met het tot dusver bijeengebrachte
bekend te maken.

Wij willen dit opstel niet beeindigen zonder nog iets
g e z e g d  t e  h e b b e n  o v e r  A r e n s b e r g  ( l a t e r  Beeren-
tamp), het stamgoed der Bentirxk’s bij Heerde - juister
bij .@apenvelde,-

De eerste beleenme:  ermede (voor Henrick Bentinck)j-
dateert  van 1400,  h& goed wordt dan als volgt om:
schreven : Dat goet van Arensberge met sijnen  tobehoren
in den kerspel van Heerde  gelegen voor een v@ffmarck-
leen, hol,eTade  in mijns genedigen heeren hoff van Ermel.
In margine staat: vulgo  t Zaayhuys.

Latere beleeningen omschrijven de l igging nauw-
keuriger, n.1. in den kerspel van Heerde  bij Hulsbergen.
Dat in 1400 de ligging bij het klooster Hulsbergen
niet vermeld is, komt doordat dit klooster eerst in 1407
is gesticht. Het lag één uur boven Heerde bij Hattem,
dus bij Wapenvelde, en grensde aan Arensberg. Het is
juist Henrick Bentivck geweest, die op 20 Aug. 1407
een stuk grond schonk - n.1. 2 morgen land geheeten
E 11 e n h o o r n - om het klooster, dat eerst Hieronymus-
berg heette, te stichten, op welke schenking de toe-
stemming volgde van Hertog Reinald en van Bisschop
Frederik van Blankenheim. 21) Henrick Bentinck e n

18)  Het pond was verdeeld in 20 schellingen, de schelling in 12
grooten.

IQ) In deze mark komen in 1333/34 betalingen voor wegens gronden
van Henricus van der Zee en Johan van de Lathmer, families waar-
mede blijkens de deelingsoorkonde van 1385 de Bentinck’s toen
verwant waren.

2”) De sinds lang niet meer bestaande mark Oerde,  Noerde, lag
waar later de Bergelermark lag, onmiddellijk tegenover Deventer.
Z ie  ook  Cemeraarsrekeninnen:  Insula unnen Oerde cf. Noert-

L _

mars oh. Voor de ligging van al deze marken ten opzichte van
Gorssel-Epse-Deventer verwijzen wli overigens naar de Markenkaart
van Gelderland.

21) De sohenkingsoorkonde en de bekrachtigingen van 1407 zijn
afgedrukt in Archief Aartsbisdom Utrecht, dl. 11 p. 247 e.v.  Zie over

-
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eija vrciuw  Elisabeth komen voor onder de weldoeners
van het klooster, zij werden .iu de kapel van het convent
begraven, in het, eerste en laatste nagevolgd door hun
4 zoons Johan, Henri&,  Helmich en Diede&  Bentinck.

Daar er geen oudere beleeningen met, Arensberg te
vinden waren dan di0 van 1400, rees de vraag of d i t
goed eerder wellicht in andere verhouding had gestaan
tot d e n  V o r s t  v a n  Gelre d a n  i n  léenverbnnd.  D e
mogelijkheid rees - evenals wij zulks met het stam-
goed  der  t o e  Boecop’s, n.1. de  Hagen  b i j  Epe  2 s),
konden aantoonen - dat, Arensberg, voordat het leen-
goed gas,  een t i jnsgoed was geweest,  doch op de
oudste tijnsrollen van Heerde  komt onder Wapenvelde
geen ti jnsgoed voor van den naam Arensberg of ‘t
Zaayhuys.

dina Wichers, dochter van Joachim Wichers, secretaris
van Wageningen, en Johanna Croon, een zuster van de
vrouw van Andries. Berendina is geboren eind 1709 of
begin 1710. Zij ovexleed 0,4 Sept. en werd begraven 28
Sept. 1801 te Doesburg, oud 90+ jaar.

Dr. IV.  A. Becpuer werd 26 Mei 1752 als adjunct-
secretaris aangesteld en was later secretaris van Does-
burg.

Hij werd 7 Maart 1793 te Doesburg begraven, vol-
gens de aangifte toen 72 4 jaar oud, wat niet  met
zijn geboortedatum klopt.

Uit zijn huwelijk werden vijf kinderen geboren, alle
te Doesburg :

Nu zegt echter de omschrijving in 1400 van het goed
,horende  in niijns genedigen heeren  hoff van Ermel” en
wanneer dit beduidt, dat eertijds de tijns voor het goed
Arensberg betaáild behoorde te worden in den (schuiten)
hof te Ermelo en dus niet in dien te Heerde,  dan zou
Arensberg voor ‘moeten komen op de tijnsrollen van
het schuit-ambt Ermelo, omdat in het algemeen de tijns-
goederen en de tijnsbetalingen  ingeschreven zijn onder
de schultambten, waar de betaling geschied& - dus
onafhankelijk- van hun ligging. 2 s)

De tijnsrollen van Ermelo kunnen ons echter hier
niet helpen om de oudere geschiedenis van Arensberg
en zijn bezitters te leeren  kennen, want,  van Ermelo
zin geen oude  tijnsrollen en oua0 t i jnsregisters  vóór
1649 meer aanwezig.

1. Anna Margaretha, geboren 2 Nov.,‘gedoopt  3 Nov.
1746. Ongehuwd overleden te Doesburg en aldaar
begraven 27 Juni 1807.

2. Herman  Adolph, volgt V.
3. Johautna  Elisabeth Andrea, geboren den loden, ge-

d o op t den 11den Sept. 1760. Ongehuwd overleden
te Doesburg en aldaar begraven den 22Sten Juli 1831.

4. Joa.chim Derk, volgens het handschrift, zijns vaders
geboren 24 Dec. 1762, gedoopt 28 Nov. 1762, over-
leden 30 Dec. 1763, volgens hetzelfde handschrift;
de maand Jan.  1764 ontbreekt in de doodenlijst
van Doesburg.

6. Jacoba Wilhelmilla, geboren 31 Oct. 1764, gedoopt
den 3den Nov. en begraven te Doesburg den 13den
Sept. 1777.

Ermelo behoorde met 4 andere schoutambten tot de
z.g. Batenburgsche pandgoederen en die oudste registers
zijn denkelijk indertijd aan de Batenburgsche admini-
stratie oueflgegeven  en aldus verdwenen. %s)_w- _~___..~_  . ..~. _~

Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven
Doesburgsche regeeringsfamilie Becquer,

door D R . J. J. A. WI J S.

IVbis. Marten Andries Becquer. Geboren te Brede-
voort 31 Aug. 1721. Zijn ondertrouw is 10 Aug. 1762
te Doesburg ingeschreven, waarbij staat ,,attestatie  ge-
geven den 30 Aug. om te trouwen.” Waar het huwelijk
voltrokken is, heb ik niet, kunnen uitmaken. Hij huwde
~~ä~iaYJi&%ïä~  de Xööde üati Zeeekeren,  dochter v a n
\Volter  Rendrik,  commandeur van Doesburg, en A l e y d a
Swaefkens.

(Vervolg van XLVII, 217.)

IV. Ib’ilhelm Adolph Becpuer. Hij werd geboren te
Bredevoort  den 31aten Aug. 1721 en 28 Sept. 1741
ingeschreven als student te Duisburg. Een jaar later
26 Sept. 1742 te Harderwijk,  waar hij 26 Januari 1745
candidaat werd en 9 Juni 1746 promoveerde. De origi-
neele doctersbul  is in mijn bezit .

Hij trouwde te Qarderen  den 3den Aug. 1746 (onder-
trouw vermeld te Harderwijk en te Doesburg) met Beren-

3larten  Andries volgde een militaire carrière. Hij
werd 26 Aug. 1745 aangesteld als sous-lieutenane  of
vaandrig. Toen in 1750 een expeditie naar Suriname
noodig werd geoordeeld en officieren zich daarvoor
konden aanmelden, nam Marten Andries, blijkens een
eigenhandige aanteekening  van zijn broeder, d a a r a a n
deel en vertrok 10 Sept. met de troepen onder kolonel
Verschuur naar Suriname. Een deel dier troepen is in
1754 teruggekeerd. Marten Andries behoorde blijkbaar
ook tot dit gedeelte, want in een request  aan de Regentes
in 1766 vragen hij en andere officieren, die in dezelfde
omstandigheden verkeeren, om plaatsing bij de troepep
hier te lande. (Com.  boek R. v. S. 1884).

dit klooster en de Beutinck’s ook nog dezelfde uitgave, dl. V p. 80
B.v.,  Nieuw Nederlandsch Magazijn jg. 1857, blz. 134 e.v. en Acquoy,
Archief Nederl.  Kerkgeschiedenis, dl. 11, p. 280. Zie ook het oudste
tijnsregister van Heerde  van 1448, waar men op f”. 60 en 5 volgende
folio’s een opgave vindt van alie  landen van het klooster, waarvan
het tijus betaalde en wel onder het hoofd: Iste est census fratrum
conarearaeionis  i n  monte  sancti Jheronimi  avud Hulsberaen  ex diwrsis

Dit verzoek is blijkbaar ingewilligd, want in 1766
vinden wij hem in het officiersboekje als sous-lieutenant
bij een escadron cavallerie  te Leeuwarden. In het, boekje
van 1768 wordt hij vermeld als lieutenant. In het, Comm.
boek R. v. S. 1640 fol. 160 verso lezen wij zijn aanstel-
ling tot Capitein van een compagnie onder het Bataillon
van den Colonel Fourgeoud, gedestineerd naar Suri-
name. Deze benoeming geschiedde op acte van Z. H.
dd.  9 NOV. 1772.

Y ”

columpnis  eong~egatus.  Als eerste stuk grond vindt men”ingeschreven:
p&mo  de terra dicta  E l l e n h o e r n  q u o n d a m  H e n r i c i  B e n t i n x
. * . . XVI d. en verder:

de terra in den Waterkamp Luysshoep empta  coutra Henr. Bentynck
. . 11 d.

d e  1 jugere  u p  Werwroe*er quondam  Ameloge  empto  c o n t r a  Hen?.
Bentynck  . . . . 1111 d.

3’) Zie dit Maandblad, jg. 1927, k. 193 e.v.
2s) Zie blz. 188-189 van Het Archief der Geldersche Rekenkamer,

dl. I door Jhr. Mr. A. H. Martens  van Serenhoven.

De expeditie vertrok, 800 man sterk, den 2iPten Dec.
1772 van Texel. Den late* April keerde Fourgeoud met
de laatst overgebleven 100 man naar Nederland terug.
Of Marten Andries daarbij behoorde, blijkt nergens.
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In een volontaire acte van 18 Maart 1786 verschijnt
Baria  Juliana als weduwe van wijlen den Heer Marten
Andràes  Becquer, in leven Lieut. collonel ten dienste
deser  landen. Zij werd 9 April 1794 te Doesburg begraven.

Uit hun huwelijk werden geboren:
1. Jacob Adolph, volgt Vbis.
2. I7olter Hendrik, volgt Vter.

IVter.  Sibilla Agatha Becquer. Zij werd den 27eten
Aug. 1723 te Doesburg gedoopt .en trouwde 19 Juni
1763 te Oldenkeppel  (ondertrouw te Doesburg 1 Juni
1763) met Theodoor Jagerink. Deze was, als zoon van
Garrit  Jagerijlg,  kerkmeester en diaken, en Arntje te
Rheestad, den 11 Juni 1724 te Dinxperlo gedoopt. Hij
werd in 1742 te Harderwijk als student ingeschreven.

in
H[j was eerst adjunct-predicant te Doesburg en werd

1761 te Lichtenvoorde beroepen. Hij bleef daar
werkzaam tot ha in 1793 zijn emeritaat kreeg. Noch
zin overlijden, noch dat van Sibilla Agatha heb ik
kunnen vinden. Hun werden twee kinderen geboren,
een zoon en een dochter.

V. Herman Adolph Becquer. Geboren te Doesburg
23 Aug. 1747, gedoopt aldaar 27 Augustus. Hij huwde
Rose Catharine Chattoney. Volgens een brief van hun
oudsten zoon werd dit huwelijk in 1778 gesloten en
was z$ de dochter van Jacques  Chnttoney en M a r i e
Catharzne VipauZa,  werd zij geboren te Morat in het
canton Freybourg in Zwitserland en stierf zij in 1786.

Herman  Adolph volgde een militaire loopbaan. Na
zes maanden als cadet gediend te hebben, sloot hij 27
April 1771 de volgende overeenkomst:

Onder de gunstige approbatie van Zijne Doorluchtigste
Hoogheid, op het ootmoedigste te imploreeren, is tusschen
Johan Carel  Röhrborn Lieutenant  in het tweede Bataillon
van het Regiment van den ‘Lieutenant-&e&raaf  &le~~-
water, onder de Compagnie van den Capitein Detmers
ten eenre, en Hermon Adotph  Becquer, Cadet onder het-
zelve Bataillon, ten anderen zijde, bij forma van trans-
port geconvenieerd en overeengekomen : Dat den eersten
contractant, met voorkennis en permissie van gemeld
Lieutenant-Generaal, zal afstand doen, gelijk hg, onder
hoge approbatie als voren, afstand doet bij deezen  van
deszelfs voorschreeve Charge, ten behoeve van den
tweeden Contractant, op Conditie, dat der Contractanten
sollicitatie reusseerende en den eersten Contractant ge-
volgelijk zijne Dimissie bekomende; en den tweeden
Contractant daardoor tot vaendrig effectief w0ded0

aangesteld, als dan door den tweeden, aan den eersten
Contractant, voor dien afstand in transport betaald zal
worden een0 somme van drieduyzend drie en vyftig
Guldens, des zal den eersten aan den tweeden Contrac-
tant overgeeven deszelfs Regiments uniforme, Degen,
Ringkraag, Echarpe en Zilveren Knopen tot een com-
plete monteering.

Ten oirconde hiervan twee eensluydende gemaakt en
geteekend binnen Zutphen den 27 April 1771.

(w.g.) J. C. Röhrborn.
H. A. Becquer.

Iets lager staat:
,Den Bovenstaende in Gout voldaen

Zutphen den 16 Mey 1771.
(w. g.) J. C. Röhrborn.”

Op a0 rugzijde, met de hand van W. A. Becquer,
secretaris van Doesburg, geschreven :

,,Accoord en Quitantie wegens
het Vaendel  voor mijn zoon
van den Lt. Reborn dd. 27
April 1771 gekogt.”

Herman Adolph werd den eersten Mei 1771 aangesteld
als vaandrig, den 16den Juli 1778 bevorderd tot luite-
nant en den 16den  Dec. 1788 (origineele aanstelling in
mijn bezit) tot kapitein bij de musketiers te Tiel.

Na de omwenteling van 1796 nam hij zijn ontslag uit
‘s lands dienst en voegde zich, met zijn beide zoons, bij
het Rassemblement der Troepen onder Z. H. den Prins
van Oranje in Oost-Friesland. Na de ontbinding dier
troepen bleef hij in Oost-Friesland gevestigd, eerst in
Bassum, later in Detern, waar hij 21 April 1814 nog
vertoefde. Later is hQ naar Nederland teruggekeerd en
hij overleed 13 Mei 1821 te ‘s-Gravenhage.

Uit zijn huwelijk sproten drie kinderen:
1. Wzlhelm Bernard Jacob, volgt VI.
2. Johanna Werdina Jacoba, gedoopt te Schoonhoven

2 Nov. 1780, overleden te Breda 6 Juni 1866.
3. Joachim, Derk Jacob Wiggers, volgt VIbis.

Vbis. Jacob Adolph Becquer. Hij werd gedoopt te
Doesburg den laden Aug. 1762. Oòk hij volgde een mili-
taire carriere. Na twee jaar dienst gedaan te hebben als
cadet, werd hij 31 Aug. 1778 aangesteld als vaandrig,
3 Juli 1783 als luitenant en 19 Maart 1789 als kapitein.
Evenals zijn neef Herman  Adolph voegde  hij zich in
1796 bij  het Rassemblement in Oost-Friesland.

Hij is ongehuwd overleden te Doesburg den 18den
April 1809. Zijn miniatuur portret in uniform is nog
aanwezig. *. 7 ,’ If--

Vter. Wolter  Hendrik Becquer. Hij werd geboren
te Doesburg 23 Febr. 1766 en den 29sten Febr. aldaar
gedoopt. Hij trouwde 28 Juni 1796 te Amsterdam met
Maria Regasta  Creyghton, geboren te Dinteloord den
19den en gedoopt den 27sten Oct. 1771, meerderjarig
verklaard 18 Dec. 1789. Zij overleed te Doesburg 4 Nov.
1842. Zij was de dochter van Jacob Greyghton,  bailluw,
rentmeester, dijkgraaf en ontvanger van Prinseland, en
van Maria Rrgista Rietveld.

Evenals z[in broeder was hij militair. Hij werd aan-
gesteld als cadet 1 April 1776, als vaandrig 23 Sept.
1780, als luitenant April 1791, als capitein-luitenant
1 Febr. 1792 en als capitein 6 Mei 1794. Hij bleef in
1796 in ‘s lands dienst in den zelfden rang tot 1806
toen hij op zijn verzoek werd gepensionneerd,  ,uit hoofde
van de geledene fatigues in twe veldtochten”. Op zijn
dienststaat van 1794 staat aangeteekend  : ,dat hij ijver
en ambitie heeft, zich op cijferen en geographie toelegt
en ,,manqueerd  geen talenten, dog wat swak van con-
stitutie”. Hij genoot een pensioen van F. 800.-.  Toen
hem, evenals aan andere gepensionneerde officieren, in
Dec. 1813 gevraagd werd, of hij weder in dienst wilde
treden, moest hij dit verzoek afwijzen met het oog op
zijn lichamelijke gesteldheid.

H$ overleed te Doesburg 9 Nov. 1836.
Hij had zes kinderen:
1. Juliana Andrea, volgt VIler.



2.

3.
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Carel Willem Frans de Roode, overleden als cadet
te Gouda den laden Maart 1816.
Jacoba  Maria, geboren in den Haag 26 Aug. 1799,
aldaar gedoopt in. de Groote kerk den 4den Sept.,
overleden te Doesburg 8 Mei en begraven 11 Mei
1839.

4. Marten Andries, geboren 8, gedoopt 9 Maart 1801,
overleden 1 ‘L en begraven 16 Mei 1804, alles te
Doesburg.

6. Annetta Maria, volgt VIquater.
e 6. Jan Alexander, volgt VIquinquies.

VI. Wilhelm Bernard Jacob Becquer. Geboren 16
Dec. 1778 en gedoopt 8 Jan. 1779 te Leeuwarden. Hij
trouwde 26 April 1820 te ‘s-Gravenhage met Anna
Catharina Sm& geboren aldaar 27 Juli 1790 en gedoopt
in de Qroote  kerk den 28aten  Juli, als dochter van
Herman Pieter Smid en Cornelia Hemerly. Zij overleed
aldaar 21 April 1822.

Hij was militair evenals de vorigen. Den l<Lden  Maart
1789 werd hij aangesteld als cadet, in 1793 werd hij
te Rotterdam op post staande gewond, in 1796 werd
hij bevorderd tot vaandrig. Hij nam deze bevordering
niet aan, maar vroeg zijn ontslag uit ‘s lands dienst, dat
hem bij paspoort van 26 Juni 1796 werd verleend. Hij
voegde zich bij het Rassemblement in Oost-Friesland,
waar hij te Osnabrück 16 Aug. 1796 als cadet werd
aangenomen. Bij.  de ontbinding dier troepen kreeg hij
8 Dec. 1796 zgn paspoort. Den leden  Mei 1800 trad
hij als cadet in dienst bij de Hollandsche troepen onder
den Prins van Oranje, die in Engelsche soldij stonden.
1 I Mei 1802 volgde zlJn benoeming tot vaandrig. Bij
de ontbinding dezer troepen kreeg hij zin paspoort
den4d?Oct.  1802.  Hij bleef buiten ‘s lands tot 1 Mci_&814!

In atwachtmg van zijn wederaáñstë%ng,  kreeg hij
bij resolutie van 4 Nov. 1816 het pensioen van 2de
luitenant Den 18den Dec. 1821 werd hij met den rang
van laten  luitenant aangesteld als plaats-majoor van
Gent. Waarschijnlijk heeft hij in 1826 deze stad ver-
laten, want in Aug. van dat jaar gaven zoowel de
Directeur van Politie als B. en W. van Gent bewijzen
van goed gedrag van hem af. Wij vinden hem later
terug als plaats-commandant van Oosterhout, vanwaar
hij in gelijken rang als 1 ste luitenant-plaatsmajoor 3de
klasse naar Bergen op Zoom wordtovergeplaatst en daarna
naar Breda den 16den Nov. 1830. Den 20aten  Nov. 1832
werd hij bevorderd tot kapitein en den 6don Mei 1840
gepensionneerd. Hij was gerechtigd tot het dragen van
het Bewijs  van Aandenken, ingesteld bij K. B. van
12 Sept. 1831 No. 70, als hebbende deelgenomen aan
de krijgsverrichtingen van 1830/31.

Hij overleed te Breda 21 Jan. 1860.
Hij heeft een dochter gehad:
Cornelia Rosa Catharina Adriann  Becquer, ge-

boren te ‘s-Qravenhage 8 Dec. 1820 en ongehuwd
aldaar overleden 28 Jan. 1911.

VIbis  Joachim Derk Jacob Liggers Becquer. QXE
boren te Hellevoetsluis en aldaar gedoopt 28 Juli 1782
Hij was reeds jong, evenals zijn broeder, cadet en ging
met hem in 1796 naar Oost-Friesland, waar hij in ge-
lijken rang werd aangesteld bij de troepen van den
Prins van Oranje. Zijn paspoort uit dien dienst is ge-
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lateerd van 8 Deo.  1796. Hij overleed te Detern  8 April
~ 802.

VIter.  Juliana Andrea Becquer. Geboren te Does-
)urg 26 Maart 1796, gedoopt aldaar den 3den  April, ge-
luwd aldaar 10 Oct. 1816 met Folkert  Rypperda, zoon,
ran Mr. Sjoe,-d  Rypperda en Rebecca de With, te Oisterwijk
geboren  10 Sept. en gedoopt 18 Sept. 1786. Hij was
mrgemeester  van Oisterwijk van 1814 tot 1824 en
wethouder van Doesburg van 1830 tot 1861, waar hij
13 Sept. 1863 overleed. Zijn weduwe stierf daar 23
tiei  1873. Uit hun huwelijk werden drie kinderen ge-
loren,  die jong stierven.

VIquoter.  Annettn lI4aria  Becquer. Geboren  te
Doesburg den 12den Jan. en aldaar gedoopt den 6den
Febr. 1804. Zi,i huwde te Doesburg den 23mten Juli 1830
net Jacob Jan Alexander Creyghton, geboren 12 April en
zedoopt  14 April 1800 te Dinteloord, zoon van Jan
Alexander Creyghton, kapitein ter zee, later secretaris
van Prinseland, assessor van den landdrost van
N. Brabant en Martina  van der Horst.

Na den dood zijner ouders in 1808 werd hij opgevoed
;en huize van zijn oom en tante, zijn latere schoon-
luders. Hij trad in 1816 als vrijwilliger in ‘s lands dienst,
werd in 1819 tot 2den luitenant bevorderd en verliet
len dienst als Iste luitenant in 1829 om gezondheids-
redenen. Op 7 April 1830 werd hij benoemd tot post-
lirecteur te Edam, later in gelijke qualiteit te den
Helder (1832),  te Middelburg (1861) en te Haarlem (1864),
alwaar hij den 14den Febr. 1868 overleed.

Zijn weduwe vestigde zich te Amsterdam, waar zi
27 Dec. 1886 overleed.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, één
soort en-~drie  dochters,  waarvan eene  des schrijvers
moeder is.

VIquinquies. Jan Alexander Becquer. Geboren 11
Jan. en gedoopt 12 Febr. 1809 te Doesburg. Hij trouwde
9 April 1840 te Bergen op Zoom met Cornelia Petro-
nella Wilhelmina Leonina ~$amalen,  dochter van Cor-
nelius Storgius Rupertus Wijnmalen, assistent-resident
en Theodora Charlotte Leonina Onduatje.  Zij was geboren
te Rembang 22 Aug. 1822 en overleed te Utrecht 28
act. 1886.

Jan Alexander Becquer was kassier en commissionair
in effecten te Bergen op Zoom en woonde de laatste
jaren van zijn leven te Nunspeet, waar hij 6 Oot. 1883
overleed.

Uit dit huweliik werden 2 kinderen geboren:
1.

2.

Maria Reg”ista Creyghton BecqUer, geboren te
Bergen op Zoom 17 April 1842, gehuwd aldaar
13 Juni 1866 met Dr. Jan Christiaan Kist, geboren
te ‘s-Gravenhage 24 Nov. 1830, zoon van Anthonie
Kist en Susanne  Philippine  Du Cloux.  Hij oefende de
geneeskundige praktijk uit te Leiden. Uit hun huwe-
lijk werden twee zoons en twee dochters geboren.
Hij overleed te ‘s-Gravenhage .9 Sept. 1902 en zijn
weduwe eveneens aldaar 18 Sept. 1911.

Uit hun huwelijk werden twee zoons en twee
dochters geboren
Cornelius  Sturgius Rupertus  Becquer ,  ge -
boren 26 Maart en overleden 21 Sept. 1844 te
Bergen op Zoom.
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1644.
1606.
1694, 6 Februari.
1714, 11 September.
1803, 9 Mei.
1808, 6 Februari.
1708, 19 Januari .
1714, 9 Juli.
1616.
1621.
1622.
1607.
1610.
1646.
1696.
1636.
1601.
1630.
1617.
1613.
1622.
1644.
1607.
1736, 3 September.
1704, 3 September.
1706, 8 Juni.
1718, 18 Mei.
1602.
1794, 24 December.
1733, 9 April.
1608.
1729, 23 Mei.
1626.
1610.
1710, 20 November.
1721, 31 Juli.
1722, 27 October.

Wachters.
Walta.
Waninck.
Weteringe.
Weytink.

Willimsdorp.

Wilseml

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,.
medegedeeld door C. J. WELCKER.

(Vervolg van XLVII,  254.)

Aeltien.
Peter van.
de neef van Gerrit.
kind van den vaandrig van d e r .
kind van den heer.

.
kiid v”an din hier majoor  (van) .
docht. van majoor (van).
kind van Frans van.

n -
n *
n *

W&inc’kx.
Witte.

n 17 n n *
ll n .

n n Tynmen :an.

bu:gemees  ter:
77.

de dochter van burgemr.
de vrouw van Ernst.
Gheesken’s testament, 2 h. 9.

. j o f f e r  v a n .
kind van Rijckman.
de dochter van Mr.
Johan.
Janneken.
vrouw.
uit Bethlehems vergadering.
kind van.

n *

Wildenberch,
Wolffs.
Wolters.
Woltersz.
Wolters.
W(o)urst.
Wygmoet.
Winba(o)rgen.

Wynbgrgen.
Wyngaerden.

,, (a) -
W y n t j e s .
Wynt(gis).
Wyntjes.
W yringen.

n *

!zutphen.
Zwolle.

juker  &. ‘N.
kind van (van).
kind van den heer. ’

Gerrit,. ~__ ~_ _~__  .___ . -- .-------~-- _--.. _ ‘i...-,_’ *....* ..-_ _.
Jacob.
Lubbertus.
vier kinderen van Peter van.
kind van Roeloff van.
kind van Rutger van.
Thijmen  van - uit het Geertruid- en Catrijnen Gas thu i s .

lijk na(ar)  - vervoert .”,, een vermoort

1 1 .  D e  B r o e d e r k e r c k e n  Renthen.

Uit hopman Marten Cobben huis werd van 1596-
1621 jaarlijks 6 h. @ ontvangen ; na 1609 heet het n Johan
Louwssz. huys ende brouwerye”.  In 1622 wordt jaar-
lijks 3-10- Caroli gulden betaald. In de stedelijke
rekening van 1641 staat voor het eerst ,,u;ijlen Johan
Louwsens  huis” vermeld.

Uit den E. Albert Hartsuickers huis van 1696-1621
jaarlijks 6 h. ‘@.

Vanaf 1622 bedraagt deze post 4-4-Caroligulden.
In 1622 wordt Albert Hartsuicker in de Broederkerk

begraven, in 1631 zijne weduwe eveneens aldaar. In
de stedelijke rekening van 1636 staat het huis voor
het eerst ten name van Albert Hartsuicker’s erfgenamen,
In 1640 en na 1646 wordt f. 4-lO- betaald.

Uit vrouw van Graes huis 16 h. @ jaarlijks. Van
1696-1621. Vanaf 1699 staat het ten name van vrouw
of joffer Momme, die in 1619 in de Broederkerk be-
graven werd.

Uit Charters en Bescheiden, deel IV no. 4819 weten

wij, dat Henrick Amsinok, burger te Doesburg, dit huis,
g e n a a m d  ,,de Kloeke”, gehuurd had van Guede van
Graes, Wede van Hans Momme.  4 December 1619 komen
de testamentoren van wijlen de eigenares tegen den huur-
der in verzet.

Dit huis ,de Kloeke”  was gelegen in de Oude straat,
Oostzijde op de hoek van de Ghijensteeg  (1610-3 Januari,
eigenaars Jan Wegghe  en Leen, zijne vrouw, zie Char-
ters en Bescheiden 11 no. 1!246),  later  Vrouwensteeg,
thans Melksteeg geheeten  ; aan de andere zijde van het
huis ,de Kloeke”  lag het Oude Vleeschhuis. Het liep
vanaf de Oude straat tot aàn de Nieuwe of IJselmuur,
was een zoogenaamd doorgaand huis en was reeds in
1601 in twee helften bewoond. Het achterste deel heette
,het Witte Cruise”.

In 1601 betaalde Algdt Michiels  de helft of 3 h. B.
In 1602 en 1603 worden zij samen genoemd ,uth vrouw
Mommen en Alijdt Michiels  huysz” - 6 h. @.

In 1609 staat  vermeld ,vuyt het Witte Cruyce en
vuyt vrouw Mommen huys”, elk 3 h. @‘.

Nog 7 jaar na haar overli jden wordt van vrouw
Mommen huis gesproken, zelfs in 1632, 1633 en 1634
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d u i k t  d e  n a a m ,joffer Momme  hu i s”  nog  weer  op ,
terwijl in 1623 toch reeds Johan Venen huis - - f 2-2 -
en het ,,Witte Cruis”  achter de Nye Muer - f 2-2-
opbrengen. In 1629 de bijvoeging.op  ,,d’Olde Strate”,
in 1636 ,,vuit Johan Tymensz. Veenen  huis de Clocke”,
dat in de stedelijke rekeningen tot en met 1641 de
rente blijft betalen. ,,Het Witte Kruis” is 2 Se.ptember
1616 in handen van Berend  Schulte,  zie Charters en
Bescheiden VI, nu. 4466 en 2 Maart 1622 behoort het
aan Roelof Vos, zie Charters en Bescheiden VII, no. 6204.

e Ontfanck van de Broderkercke” nog eenmaal de vol-
;ende post voor:

n

,Ontfangenvan Claes Berentsz. provoest, over 3. jaeren
huyres van den winckel  an de Broderkercke . . 9 h. g.”

Uit ,,den Eenhoorn”.
In de stedelijke rekening van 1698 komt deze rente,

bedragende 4 heeren  pond, voor het eerst voor:
,Ambrosio  Nachtegael op Paesschen Ao 1698 uth sijn

huys verschenen 1111 h. 4.” In ieder geval heeft de
overdracht van het huis en doorgaand erf van de Oude
Straat tot  in de Hofstraat,  genaamd ,de E e n h o o r n ”
aan Ambrosius Nachtegael en Leenken  zijne vrouw, door
de momberen  over Berendt Havemans  kinderen eerst
27 Juni 1601, zie Overdrachten 1697-1604,  plaats ge-
gehad. Reeds in 1602 wordt Ambrosius Nachtegael met
zijne vrouw in de Broederkerk begraven. In 1603 komt
in de stedelijke rekening dan ook voor:  ,Ontfangen
,uth Johan van Durstens huys, genoempt den Eenhoorn -
,4 h. g”.

In 1606 nog eens ,uit Ambrosius Nachtegaels huys”.
In 1620 is het bedrag voor het huis ,de E e n h o o r n ”
niet ingevuld. In 1622 wordt de rente van 4 h. @ jaarlijks
in 2-16- Caroli gulden veranderd. In 1636 wordt de
Schout Johan ten Torn als bewoner van ,de Eenhoorn”
genoemd.

Zen prijsvraag voor een vlag voor den Volkenbond. l)
Op het in Mei te Madrid gehouden jaarlijksch congres

ran de Union van Volkenbondsvereenigingen heeft de
qederlandsche  Vereeniging voor Volkenbond en Vrede
iet voorstel gedaan, dat de Union zou overgaan tot
iet uitschrijven van een prijsvraag, ten einde te ver-
rrijgen een vlag of een ander embleem voor den Vol-
renbond. Dit voorstel steunt op de overtuiging, dat het
lezit van een eigen vlag of wapen - men denke in
lit verband slechts aan het Roode Kruis - opvoedend
werkt op de verbeelding van de groote massa. Boven-
lien,  tal van malen blijkt, welke eigenaardige leemten
ontstaan, doordat de Volkenbond niet over een eigen vlag
seschikt. Komt men in de September-maand te Genève,
lan vindt men de vlaggen van alle natiën vertegen-
woordigd, maar het gebouw van den Volkenbond draagt
geen enkel uiterlijk kenteeken. Op de Pressa, in 1928
;e Keulen gehouden, waren alle paviljoens met natio-
nale vlaggen versierd ; alleen het paviljoen van den
Volkenbond droeg er geen.

Deze naam komt in 1602 en 7 April 1640 reeds voor;
,, *hftthni.ti

en Bescheiden 11, no. 1108 en Momberboek, 1640-1681,
fol. 1.

22 Februari 1679 wordt Anne Kretzer, waardinne in
,, de Eenhoorn”
67 v”.

genoemd, zie Registrum Copiarum, fol.

18 Maart 1622 wordt in Charters en Bescheiden VII,
no. 6216 van de herberg ,de Eenhoorn” van de wede
van Daniël van Ootmarsum gesproken.

4 April 16ti6 verkoopt men het huis, erve en wheerc
,,de Eenhoorn” op de Oude straat tusschen den Ceul-
schen D o m  t e n  eene  e n  Arent v a n  d e  Veene  ter
andere zijde, achter met een stal tot in de Hofstraat
Uit handen van Reyner Geerts komt het dan aan Jar
Gerrijtsen van Dijx erfgenamen, zie Gerechtelijke Ver
koop, 1662-1677. Dit laatste huis is hetzelfde, dat aar
Ambrosius Nachtegael en vrouw toebehoord heeft; lf
Maart 1603 is ,,beslach  ende anpandinge gedaen aar
Zal.  Ambrosij  Nachtegaels huys gent den Eenhoern”
zie Gichten,  1600-1604, in Getuigenissen.

28 November 1693 wordt nog een huis, erve en werf
in de Oude Straat bij de Geerstraat, Bovenespel, ,dael
den Eenhoorn uythanght”,  toebehoord hebbende aar
Ariaen Speldemaker, verkocht, zie Gerechtelijke Ver

3

r
1

-

Vandaar dit voorstel van Nederlandsche zijde, dat
aan de Nederlandsche organisatie mogelijk werd ge-
maakt door het welwillend en edelmoedig aanbod van
een harer leden, die bereid bleek de kosten, aan een
prijsvraag verbonden, op zich te nemen. Het voorstel
werd, na in den raad van de Union te zijn onderzocht,
met algemeene stemmen aangenomen.
De ‘ffniöti I &F Volkënböndsvereenigingen,  g e v e s t i g d
te Brussel, is thans overgegaan tot het uitschri,jven  van
deze prijsvraag. Drie prijzen worden uitgeloofd: een
eerste prijs van f 1000; een tweede van f 600 en een
derde van f 200. Inzendingen worden tot en met 31
December 1929, des avonds te 12 uur, verwacht aan
het adres van het  Secretariaat  der Union, thans ge-
vestigd: 41 Rue Juste Lipse te Brussel.

De prijsvraag is strikt anoniem. Om mede te dingen
moet vóór den genoemden datum aan het Secretariaat
te Brussel worden toegezonden een couvert, inhoudende
een teekening in kleuren van het embleem, dat men
zich voorstelt, bg voorkeur een vlag. Dit couvert noch
de teekening mag op eenigerlei wijze een naam dragen,
noch voorzien zijn van eenig  kenteeken, dat den af-
zender of ontwerper zou verraden. Het mag alleen in
eenige  taal een devies dragen. De teekening  mag ver-
gezeld zijn van een aanteekening  van ten hoogste 20
regels,  waarin de beteekenis  van de vlag of het em-
bleem wordt uiteengezet en verduidelijkt. Deze aan-
teekening moet zijn gesteld in het Engelsch, Duitsch,
Fransch, Italiaansch, Spaansch, Nederlandsch, Latijn,
Ido of Esperanto. Een tweede enveloppe,  waarop te
lezen staat het devies, dat voor de teekening is ge-
bruikt, moet naam en adres van den ontwerper en in-
zender bevatten.

koop 1688-1697.
Daar de ,Ceulsche  Dom” in het Broederespel gelegen

was, zijn er vermoedelijk twee huizen ,,de Eenhoorn”
genaamd geweest, wat meer voorkwam.

In de stedeli jke rekening van 1696 kwam onder

Zoodra de inzendingen, welke dus bestaan uit twee
_~

‘) Ter plaatsing ingezonden door den Secretaris van den Hoogen
Raad van Adel
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couverten, het Secretariaat te Brussel hebben bereikt,
worden de enveloppen, die het ontwerp bevatten, voor-
zien van een nummer, dat insgelijks op het andere
enveloppe, hetwelk correspondentie-adres en naam bevat,
wordt aangebracht. De gesloten enveloppen worden eerst
geopend in tegenwoordigheid van de jury, zulksnadat
de toekenning van de drie prijzen heeft plaats gehad.
De jury komt bijeen, hetzij  tijdens de Vredes- en Vol-
kenbondstentoonstqlling  te ‘s-Gravenhage, hetzij direct
daarna, te Brussel of te ‘s-Gravenhage. De inzenders
staan aan de Union hun teekening, indien deze be-
kroond wordt, in eigendom af.

De jury bestaat  uit  den Algemeen-Secretaris  der
vereeniging voor Volkenbond en Vrede, den Heer H.
Ch. J. J. van der Mandere,  als president, en vertegen-
woordigers van de Volkenbondsvereenigingen in Duitsch-
land, België, Frankrijk, Italië, Japan, Zwitserland en
Amerika als leden en een vertegenwoordiger van het
Secretariaat der Union neemt eveneens in de jury zit-
ting. De jury kan zich, hetzij als lid toevoegen, hetzij
het advies inwinnen van deskundigen op heraldisch
gebied. Zoodra de drie prijzen zijn toegekend, komt
de jury opnieuw samen teneinde voorstellen te over-
wegen, die daartoe kunnen leiden, dat  een der be-
kroonde ontwerpen door den Volkenbond, bij voorkeur
dat met den eersten prijs, als vlag wordt aanvaard.

Aan de nationale Volkenbondsvereenigingen in de
verschillende landen heeft de Union  verzocht, bekend-
heid te geven aan deze prijsvraag. Degenen  uit Nederland
of Nederlandsche overzeesche gebieden, die wenschen
in te zenden, kunnen zich voor nadere inlichtingen
wenden tot het Secretariaat der Nederlandsche Veree-
niging, gevestigd: Jan van Nassaustraat 93 te ‘s-Gra-
venhage.

Toe l ich t ingen .

D o e l  v a n  d e  p r i j s v r a a g .
Te verkrijgen een ontwerp voor een vlag, wapen of ander em-

bleem van den Volkenbond, hetwelk door de ,,Union lnternati-
onale des Associations pour la Société des Nations” te Brussel
- welke deze prijsvraag uitschrijft - kan worden gepropa-
geerd, hetzd rechtstreeks bij den Volkenbond, hetzij bij enkele
of alle leden van dien Bond teneinde te verkrijgen, dat de Vol-
kenbond niet meer als thans, en zulks in tegenstelling met b.v.
het Roode Kruis, van elk uiterlijk en tot de menigte sprekend
kenteeken is gespeend.

Daaruit volgt vanzelf, dat vlag, wapen of ander embleem bg
voorkeur van eenvoudige samenst,elling dient te zijn, doch
in zich iets dient te bevatten, dat de grondgedachte lan den
Volkenbond bijbrengt.

PrQzen,  voor de prijsvraag uitgeloofd.
Drie prilzen zijn uitgeloofd en wel een van f l.OOO.-  (Hol-

landsch); een van f 500.- (Hollandsch) en een van f 250.-
(Hollandsch). De jury kan daarnevens eervolle vermeldingen toe-
kennen.
Wijze van inzending der antwoorden.

De mededinging in deze prijsvraag staat open aan ieder,
man of vrouw van welken leeftijd, behoorende tot welk land.
Het ontwerp moet uiterlijk 31 December 1929, des avonds te
12 uur, in het bezit zijn van de Union voornoemd, welker  adres
is : 41, Rue Juste Lipse te Brussel. Het nn’werp dient te ztin
in kleuren; de afmetingen kunnen door den inzender naar eigen
inzicht, worden gekozen, doch teneinde de jury in de gelegenheid
te stellen een juist oordeel te krijgen over het effect, dat het
ontwerp teweegbrengt, is teekening op niet te kleine afmetingen

gewenscht. De deelnemers zgn geheel vrij in de samenstelling
van hun ontwerp ; het voorkomen daarin van geenerlei attribuut
of symbool wordt hen voorgeschreven. Wel echter, zulks in ver-
band met het onder het doel vermelde, is het vanzelfsprekend
weoschelgk, dat de beteekeois  van den Volkenbond eruit kan
worden gelezen of het doel van den Volkenbond eruit spreekt.

Omtrent het te gebruiken materiaal worden geen voorschriften
gegeven; met het oog echter op eventueele tentoooste ling der
ortwerpen, verdient het aanbeveling, dat deze op stevig karton
worden geteekend.

De jury heeft zich het recht voorbehouden om zich heraldisch-
deskundige hulp te verzekeren, hetzij door zoodaoige deskundigen
aan de jury toe te voegen, hetzij door het oordeel van een of
meer dezer deskuodihen in te winnen. Daaruit volgt vanzelf,
dat bQ de beoordeeling met de eischen der heraldiek zal worden
rekening gehoudeo, en dat niet alleen die ontwerpen voorkeur
verdienen, welke geheel, dus ook in de kleuren, met de heral-
dische tradities rekening houden, doch dat ontwerpen, hoe aao-
bevelenswaardig overigens ook, die uit heraldisch oogpunt, nir t
zouden zijn te aanvaarden, voor bekroning niet in aanmerking
komen.

De ontwerpen moeten worden gezonden in envelop. Noch het
ontwerp zelf, noch die envelop mogen op eeoigerlei wijze naam
of adres van den ontwerper aanduiden; bU eveot. aangeteekende
inzending van een ontwerp kieze men een al ge m een adres.
Het ontwerp moet bevatten WO devies, det gesteld kan zijn in
een of andere taal, onverschillig welke. Aan het ontwerp kan
worden toegevoegd eene notitie, waarin de ontwerper de be-
terkenis, de bedoeling en de samenstelling van zijn  ontwerp uit-
eenzet, welke notitie echter niet meer dan 20 regels mag beslaan.
Deze notitie behoeft slechts gesteld t,e zijn in één t.aal en kan ge-
steld worden hetzij in het Enaelsch, hetzij in het Duitsch, hetzn
in het Fransch.  hetza in het Italiaansch, hetzij in het Spaaouch,
hetzij in het Nederlaudsch, hetzij in het Latijn, hetzij in het
Idn, hetzij in het Esperanto.

De envelop moet naast het ontwerp bevatten een tweede ge-
sloten envelop, waarop aan den buitenkant is aangebracht het-
zeffde~ devies, dat -oop heF bntwq~ woT7?txngetrmT7?lTTn+zF!-
envelop dient zich te bevinden een kaart of brief met naam en
adres van den ontwerper. Zoodra de enveloppen, inhoudende de
inzendingen, aao het Secretariaat van de Union te Brussel zijn
iopekomeo, worden de ontwerpen van een nummer voorzien.
Ditzelfde nummer wordt aangebracht op de envelop, die het ge-
ldke devies draagt  en bij het ontwerp behoort, waardoor zelfs
in het geval, dat twee inzenders een gelijk devies zouden kiezen,
geen verwarring kan ontstaan. De enveloppen, die dus de namen
en adressen der ontwerpen bevatten, worden gesloten hdeeoee-
houden tot op het oopenblik, dat de jury haar uitspraak heeft
gedaan; eerst dan worden zij aao de jury ter hand gesteld en
door deze geopend.

Rechten op het  ontwerp.
De inzenders staan, ingeval hun een bekroning ten deel valt,

alle rechten op hun ontwerp af aan de Uoion voornoemd, die
iotusschen de verplichting op zich neemt om bekend te maken
van wie of wien het ontwerp afkomstig is.

De inzenders van niet-bekroonde ontwerpen staan door deze
bij de Union in te zenden automatisch toe, dat deze, uiterlijk
binnen zes maanden nadat de prijsvraag is gesloten, een teo-
toondtelling van de ontwerpen organiseert en daarop ook hun
ontwerp tentoonstelt. Daarna verkrijgen de inzenders van ont-
werpen, die niet bekroond zijn, het recht op hun inzending te-
rug, die zij dan op hun kosten aan het Bureau van de Unioo
kunnen terug ontvangen.

Het ligt in de bedoeling van de Union om op nader door
haarzelve vast te stellen wijze é6o der bekroonde ontwerpen als
vlag, wapen, of ander embleem van den Volkenbond te propa-
geeren  en daartoe aan den Volkenbond hare rechten over te
dragen. De Uoion behoudt zich het recht voor om zulks te doen,
hetzg onverschillig voor een ‘der bekroonde ontwerpen, hetzij
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voor een bepaald bekroond ontwerp, al naarmate zij aanleiding
daartoe aanwezig acht.

J u r y .
De jury wordt voorgezeten door den Algemeen-Secretaris van

de te ‘s-Gravenhage gevestigde ,,Vereeniging voor Volkenbond
en Vrede”, terwijl daarin verder zitting hebben de Algemeen-
Secretarissen van de zuster-organisaties in Duitschland, Enge-
land, België, Frankrijk, ltali&,  Japan, Zwitserland en Amerika
of door deze aan te wijzen vertegenwoordigers, terwijl eveneens
aan de werkzaamheden der jury wordt deelgenomen door den
vertegenwoordiger van het Secretariaat vdn de Union voornoemd.

De jury kan, gelijk reeds te voren is gezegd, zich op nader
door haar vast te stellen wuze de medewerking van deskundigen
op heraldisch gebied verzekeren.

De jury komt, zoo spoedig dit haar mogeluk  is, na 1 Januari
1930 samen en vermoedeluk  te ‘s-Gravenhage of te Brussel, en
stelt den uitslag vast, die door bemiddeling van de Volkenbonds-
vereenigingen in de verschillende landen in de voornaamste
bladen van die landen wordt bekend gemaakt, en aan de be-
kroonden rechtstreeks wordt medegedeeld.

De uitspraak der jury is onherroepelijk en mededinging aan
deze prijsvraag beteekent, dat men zich aan haar uitspraak on-
derwerpt en de voorwaarden voor deze prijsvraag aanvaardt.

Inlichtingen omtrent bepaalde punten zijn te verkrijgen, hetzij
aan het Secretariaat van de Union voornoemd te Brussel, hetz&
wat Nederland betreft, bij de ,,Vereeniginp voor Volkenbond en
Vrede”, gevest,igd:  Jan van Nassaustraat 93 te ‘s-Gravenhage.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Van Beresteyn.
Wij Charles van Bourgoigne,  Heere van Som(m)els-

dyck, St. An(n)elant  etc. Doen condt  allen luyden dat
wi,i  gegundt en(de)  geconsenteert hebben, gunnen en(de)
consenteren midts desen  Covnelis  Jacobsz Breeman, onsen
mu van Som(m)elsdyck,  voor hem, syne ë=n e$%$
naecomelinghen, dat hij sal moeghen doer St. Jorisdoel
een padt maeken  om( in syn nyeuwe  bogaer t  een
inganck te hebben tot synen gerieff. Ontbieden daerom(m)e
en bevele den doelm(eeste)r  yegenwoordigh en(de)  toe-
tomende,  deken en(de)  andere van St. Jorisghilde en(de)
allen anderen dient aengaen mach dat syluyden den
voorsz.  bailliu laeten vryelyck en(de)  vredelyck genie-
ten ‘t inhouden van onsen  voorsz.  consent, sonder hem
eenighen hinder, letsel, off moyenisse daerom(m)e te
doen in eenigher maniere  op pene van te vallen in onse
indignatie.  Des toirconde onsen  gewoonlycken hand-
teycke(ning)e  hier onder gestelt  op den XXIIII Juny
a(nn)o 1680.

Charles de Bourgne.
(Origineel, op papier, in het archief van St. Joris-

doelen te Sommelsdijk.)

Alsoe Cornelis  van Beresteyn, als getroudt hebben
Coroina van Hoffdyck  ons (ver)toont  heeft dat Cornelis
Jacobsz Breemnn,  syn huysvr(ouw)e grootvader, van wij-
len Heer Charles von Bourgoigne,  Heere van Sommels-
dyck, heeft geobtineert consent voor hem, synen erven
en(de)  naecomelingen om deur St Jorisdoelen in Som-
melsdyck een padt te maecken om daar deur een in-
ganck te hebben in syn bogaert, blyckende by acte in
date den 24 Juny 1680,  en(de)  dat wy als iegenwoor-
dich Heere van Sommelsdyck daerinne mede willen be-
lieven, Soo ist dat wy denselven l’a!rz Beresteyn, synen
erven en(de)  naecomelingen consenteren en(de)  accor-

deren mits desen  dat deselve tallen tyde alst hen be-
lievt deur den ordinaris inganck over den (voorsz.)
doelen sullen mogen gaen in den voorsz.  bogaert, son-
der yemandts tegensegge. Lasten en bevelen daeromme
onsen Bailliu, Doelm(eeste)r  ende allen anderen die desen
eenichsins aengaen mach den voorsz.  LTan  Beresteyn,
synen erven en(de)  naecomelingen desen  consente  vre-
d e l ( y c k )  ende rustelicke te laeten genyeten  s o n d e r
eenige  contradictie ende moeyenisse in eeniger manie-
ren, op peyne van te vallen in onse indignatie. Des
ten oorconde  hebben wy desen  met onse gewoonl(yck)e
signature ondertekent in ‘s Gravenhage.

(Niet onderteekend  en niet gedateerd stuk op papier,
vermoedelijk uit 1634, in het archief van St Jorisdoelen
te Sommelsdijk.) W. M. C. REC+T.

Dibbets.
In de voornaamste genealogische verzamelwerken komt

in den stamboom van bovengenoemd geslacht een kleine,
maar storende fout voor. De schoonouders van Arnoldus
Dibbets (Ned. Adelsb., gen. IV) heeten  daar Jan Nijhoff
en Maria Ovink.  Deze laatste naam, die in werkelijk-
heid O(e)rinck  luidt, wordt in de 18de  eeuwsche registers
herhaaldeli jk Ooink geschreven, althans zoo, dat men
er eer Ovink  dan Orink  uit leest.

Over de afstamming van voornoemde Baria kan ik
mededeelen :

Dibbeth Oerinck, bakker, van Brummen, wordt 1 Mei
1641 burger van Arnhem en is  dan getrouwd ,aen
Jan Hendricks Ruyters dr.”  10 Juni 1647 koopt hij
met zijn vrouw Mar’ijke  ,Jans een huis in de Oeverstraat,
waar vóór 1741 zijn zoons Claes  en Johannes de eige-
naars van zijn. 22 Juni 1741 draagt Philippina v a n
Eynthwe~~,  wed;-~CZaes Orink, haar helft  op aan (haar
kinderen) Johan Ori~~k  en Elisabeth Erermans  echtel.

24 Feb. 1744 wordt deze helft door hen verkocht
en de andere helft door Sijmen  Romer en Maria Orink
echtel.  met Johanna, Anna, Sibilla,  Jacob, Jan en E r a
Nijhoff (voorkinderen van Maria 0.) en Steven Janssen
en Hendrica  Orink echtel.,  de laatste groep als erfgen.
van Jan Orink.

Aan de hand der Arnhemsche doopboeken vullen
wij aan:

Dibbeth Oerinck, hierboven genoemd, tr. Marijke,
Jan Hendr. Ruyter&‘.

Uit dit huwelijk o. a.:
1. Claes Orinck, ged. 30 Juli 1641, tr. Philippina v.

Eynthoven, die in 1741 (dus een eeuw na zijn geboorte)
nog leeft. Hiervan:

,

a. Dibbet, ged. 29 Nov. 168ö.
b. Petrus,  ged. 8 Sept. ‘1687.
c. Maria, ged. 8 Mei 1689.
d. Petronella, ged. 31 Oct. 1690.
e. Adriane,  ged. 2t; O c t .  1 6 9 2 .
f. Johannes, ged. 9 Mei 1697, tr. Elisabeth Evermans.

‘L. Johannes Orinck, ged. 14 Januari 1666, tr. A n n a
IJan.  Heerde. Hiervan :

a. Henrica,  ge&  1 Oct. 1690, + jong.
b. Henrica,  ged. 11 Sept. 1692, _F jong.
c. Maria, ged. 26 Dec. 1693, overl. in Mei 1773, tr.

10 (ond. Arnhem 6 Dec. 1716) Johan Nijhoff, stads-
metselaar, 20 (ond. Arnhem 13 Mrt 1736) Sijmen Roomer.

d. Hendrica, ged. 16 Januari 1698, tr. Steven Janssen.
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Dit geslacht dient dus in den stamboom Dibbets en
waarschijnlijk in menige kwartierstaat OviNk  te vervangen.

W. VAK TB I C H T.

Leyssius.
(Eene onjuiste identificatie).

In zijn art. ,,Stamreeks en wapen Leyssius” onderstelt
Schr. dat Jacob Jobsen,  f- 1692 of 1693, wiens weduwe
in 1696 te Goes hertrouwt, identiek zou zijn met den
in kol. 234 van jg. 1923 door mij genoemden ,Jacob
Jobsen [wiens geslacht later  Oyee heet], deke.n v. h.
kramersgilde te Goes in 1690 e. v. j.”

Of deze onderstelling juist was, had Schr. kunnen
nagaan  in de door mij  vermelde bron (Rekeningen
kramersgilde Goes); immers als die ,v(olgende)  j(aren)”
zich bleken uit te strekken tot na 1693 of althans 1696,
zou de onderstelde identiteit moeten vervallen.

Deze proef op de som kan ik aan de hand van mijn
aanteekeningen  nemen en wel met negatief resultaat:
de door mij genoemde Jacob Jobsen was lid van het
kramersgilde sedert 1681 en deken van 1690 tot en
met 1602.

Hieruit blijkt weer, hoe gevaarlijk het is, bij gelijk-
luidend patronymicum en zonder verdere gronden identi-
teit te onderstellen, en op deze hypothese eenige  regels
verder weer een nieuwe, hoezeer ook voorzichtig, te
laten steunen : ,Trouwens  haar eerste man was misschien
deken van het kramersgilde te Goes.”

Cpk al was de onderstelde identiteit wB1 juist geweest,
dan zou de naam Oyee toch niet aan Jacob Jobsen com-
peteeren, daar ik t. a. p. juist heb aangetoond hoe deze
familienaam door den neef-oomzegger van Jacob Jobsen
na diens dood in de wereld kwam.

H. W. V A N  TRICHT.

Nieuwe Gemeentewapens.
Bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1929, No. 78, is

aan de gemeente Valburg, provincie Gelderland, het
navolgende wapen verleend, zijnde:

Gedeeld: 1 in keel een geënte zilveren dwarsbalk;
11 in zilver een dwarsbalk van keel, getralied van goud.
het schild gedekt met eene  gouden kroon van drie bla-
deren en twee paarlen.

Bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1929, No. 79, is
aan de gemeente Baexem, provincie Limburg, het na-
volgend wapen verleend, zijnde :

In sinopel twee golvende dwarsbalken van zilver en
een vrijkwartier : gevierendeeld : 1 en IV in goud een
leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, 11 en
111 in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, ge-
kroond en genageld van goud. Achter het schild staande
en met den linkeronderarm daarop steunende, de figuur
van den H. Johannes den Dooper,  gekleed van kemels-
haar en met een lederen gordel om de lendenen, alles
van natuurlijke kleur, dragende op den rechterarm een
zilveren lam en- houdende in de linkerhand een houten
kruisstaf van natuurlijke kleur, waaraan onder het kruis
een wimpel van zilver is bevestigd.

Van Capellen. (Ned. Adelsboek 1913, bl. 25 sub VII)
ïll. Massina geb. 15 Maart 1832.

B. v. T. P.

Chassd  (Ned. Adelsb. 1913, bl. 63 ex IV) lees:

Uit dit huwelijk:
1. Pas geb. kind Bat. begr. 16 Nov. 1789.
2. Carolina Maria Ch., geb. enz. t Batavia, begr.

Poll.  Kerk 30 ,April  1792.
3 = 2. t Batavia, begr. 3 Oct. 1811.
4 = 3 is met zijn zuster sub 3 ged. Bat. 12 Juli 1796.

B. v. T. P.

Eyck. Moztris Jacobsz Eyck, de oudst bekende stam-
rader van dit geslacht, blijkt geboren te zijn te Maas-
an d sluis (Maassluis). Hij kwam 1684 met het schip
,de Beurs” van Amsterdam als schipper op f 80 ‘sm. in
udië; was 1686 buiten dienst der CY;  op 8 Nov. 1689
veer in dienst als schipper op f 80 ‘sm. en een verband
ran 3 jaar.

B. v. T. P.

Goldman.  (Ned. Adelsboek 191.3, bl. 467). In een
loor Jhr. J. C. Goldman (1766-1840) eigenhandig ge-
schreven stamboek geeft hij als zijne ouders op: Carel
Frederik Gr., burger en winkelier te Dresden, en M a r i a
Ychroeder.

B. v. T. P.

_Graswinckel.  (Ned. Patr. 1919, bl. 119, XIquater).
1. H. Gr. j- Salatiga 23 Eeb. 1909 X Louisa Beseizthe,
geb.  Soerabaja  23 Juni  1836, $ Salatiga 2 Oct.  1912.

B. v. T. P.

Van Haeften. (Ned. Adelsboek, 1914, bl. tiO).  De
3chtgent” van 1Mr. Jacobus van Haeften, J. C. Storm van
s Gravesande, j- Bal”, begr. Binnen Port. Kerk 13 Juli
1763.

Sub VIII bl. 60. Hij ondertr. Bat” 24 Sept. 1774.
B. v. T. P.

Van Heerdt. (Ned. Adelsboek 1914, bl. 219, ex X111)
lees :

1. Pieter Philip van Heer&, geb. Batavia 3C Juni
1816, ged. 20 Aug. 1816, t . . . .

B. v. T .  P .

De Koek.  (Ned. Adelsboek 1916, bl. 22, regel 3 van
boven) Louise W. 0. Eredejica  [von] Bilfinger.

sub. 3, f Bat. 24 Mei 1811.
sub. 4, is ged. Bat” 23 Juni 1811.
sub. 10, is geb. 4 Feb. 1821.
bl. 23 sub VII is gep. ritm. cav.  en t 12 Juni  1886.

B. v. T. P.

Mounier. (XLIV, 273). Michiel 1111.  (reg. 22 van b.)
is gemachtigde te Bat” in Cet. 1762 (Nota Bert ,  acte
n” 6689).

Kol. 274. Paul M. (reg. 14 van b.) X Bata 31 Aug.
(ondertr. 23 Aug.) 1794 J. N. Barkey, Wede onder-
koopman en kassjer der domeinen op Java’s Noord-
Oostkust Abraham Lodewijk Palm. Deze Joh. Wilha
Barkey X als wede (ondertr. Bat” 30 Juni 1797) Pieter
Engelhard.

B. v. T. P.

Pit. (Ned. Patr. IV, bl, 292).
11. Laurens P. X Bat” (ondertr. 23 Dec. 1632) E. ‘Vogels.

geb. Ternate.
111. Johannes P. geb. Paliacatta, X Bat” 13 Aug. 1676

(ondertr. 26 Juli t. v.) 1M. Ruysch, geb. Ceylon in 1669.
B. v. T. P.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Dias. (XLVII, 197). Hendrik Thierens, van Malakka,

in 1800 in Indië aangesteld als luitenant op f 60 ‘Sm:,
werd 17 Jan. 1804 kap. mil. op,f,BO  ‘Sm, en een 6 J.
verband; als commandant van Anjer werd hij 31 Dec.
1803 vervangen door den souslieut. J. F. Landry  ; hij
v e r t r o k  7  J a n .  1 8 0 4  v a n  Bantam naar Batavia. Hij

vreden
Hij was gehuwd met Bendrika Gesina d i e  a l s

 tZij
liet f 1627.23 na; haar meubels brachten netto f
A d r i a a n  D i a s .  

 Dias -j- Batavia 14 Mei 1829 als weduwe rìllem
Koot en Anna Cath” Dias. Zij erfde met haar na te
noemen dochter van de weduwe Koot.

De kinderen van Hendrik Th. en H. 0. Dias zijn:
1. François Adriaan 2 h., ged. te Bata aan huis 21 Jan.

1811 (de vader was toen overste), gett. de. ouders bij
representatie van des kinds grootvaders als; François
Thìerens en Adriaan Diaz; hij + 24, begr. Welt. 26
Maart 181.1.

2. Cesina Helena Everhardina Th., geb. 13 Juli 1812,
ged;’ Batavia 9 Aug. 1812, gett. Hermanus Everhardus
Wiltenaar en hv. Helena Catharina Thierens. Zij woonde
in 1878 op Kramat  te Weltevreden.

Welt. B. v. T. P.

Drent(h), (XLVI. 124). Blijkens de Wapenheraut 1916,
blz. 266 zijn te Steenwijk gehuwd 3 Aug. 1663 Johan-
nes Sandra j.m. wonende tot Amsterdam en Oesina
Drenth j.d. tot Steenwijk. In de omstreken van Steen-

enl!@- eeuw -voor=
Zwolle. A. HAC+A.

Helbers. (XLVI, 92). Bij het onderzoek naar de her-
komst van Col*nelis  Helbers zal m.i. rekening gehouden
moeten worden met de mogelijkheid, dat men hier met
een patronymicum heeft te doen, afgeleid van den voor-
naam Hilbert,  een naam die in het N.W. van Overijssel
o.a. in Rouveen, Avereest, enz. veelvuldig voorkomt

Zwolle. A. HAC+

Leenhoff (van). (XLII, 92, XLV, 237). Begraven tc
Zwolle in de Bethlehem Kerk 6 Sept. 1719 Magdalenc;
can Leenhof, wed. Brouwers. Dina Hillegonda  van
Leenhof testeert te Zwolle 17 Febr. 1724 en stelt tot
universeelen erfgenaam aan haar vader Wouter van
Leenhöf, behoudens een legaat van 600 car. gl. aan de
armen,

Zwolle. ‘A. HAQA.

Samsell. Genealogische inlichtingen verzocht over per-
sonen, die den naam Samsell dragen en in het bijzonder
over John. Samsell en diens echtgenoote Anna Graf,  die
in de eerste helft van de 19e eeuw (omstreeks 1860)
van uit Nederland zich in de Ver. Staten van Noord-
Amerika vestigden.

_ ‘s-Gravenhage. PH. VAN ROMONDT.

Siccama. (XLII, 319, 360). In: ,de Haan Hettema,
Stamboek van den Frieschen Adel” vindt men in de
48 generatie vermeld : B 1 Wijt B 2 Teets  B 3 (waar-
schijnlijk) Aelcke B 4 (waarschynlijk)  Attje (of Atcke)
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Sijckema. l3ij  B 3 en B 4 hale men de woorden ,waar-
schijnlijk” door.

Dat Aelcke een zuster is van Wijt en Teets wordt
m.i. voldoende bewezen door wat voorkomt in het
weesboek van Achtkarspelen M 3 fol. 744 - 24 Juli
1624 : ,Inventaris  van den sterfhuize en de goederen
van w. Aelke Sickema,  in leven huisvr. van Wobbe Fockes
Hiddìraga  bij haar achtergelaten en vererft op haar
3 kinderen bij Wobbe Fockes in echte getogen met namen
Impts tusschen Kersttijd en Lichtmis naestcomende XI
jaren, Focke olt een maent voor Allerh. 1624 negen jaer
en Jun t’ Allerh. voors. olt 4 jaer, gedaan door den
Secret.  van Achtkarsp. ten Verzoeke van Wijdt Sickema
oom en curator over de voors. kinderen” (zie B lj.

Dat Attje  (Atcke) Szjckema  gehuwd was met Pieter Alberts
Roo staat vermeld in de H. 11.

Dat zij  eerder gehuwd was met Jan Reinersz,  is te
vinden in navolgende acte, waaruit nogmaals blijkt dat
Afcke  (B 4) eene zuster was van Wijt (B 1):

Weesboek  Kollumerland en Nieuw Kruisland P 8
fol. 69’“”  : ,Inventarisatie  gedaan en genomen bij den
Grietman van Coll. ten verzoeke van Wolter Aerysz.,
Arijs Woltersz. en Johannes Cornelysz. als geauth. voor-
monden over het minderjarige weeskind van wl. J a n
Reinersz,  in leven gewoond hebbende tot Burum, dat
hij in echte verwekt heeft bij Rinsck Woltersdr. zijne
le vrouw en dat het sterfhuis en de goederen bQ gemelde
Jan Reinersz met den dood nagelaten en tusschen het
voors. kind en zijn stiefmoeder met name Atke Siccama
en haar kind bij gemelde Jan insgelijks in echte getogen
in communione staande en bij dezelve wede tegenwoordig
bewoont en gebruikt door aangeven van Atke voors.
ter praesentie  van Jan Toenisz en Vijdt Siccama, haar
broeder, op den 31 Mei 1628.”

(Men kan niet zeggen dat de samenstellers der genea-
logie Siccama ,naerstiglijk”  gezocht hebben. Misschien
berust de rest der genealogie S. er wel op.)

Een zoon van Attje  Sijckema  en Jan Reyners w a s
Else Jansen Siccama, gehuwd met Bauchien Pieters
Wiersma. (Hij nam dus den naam van zijn moeder aan).
Hun dochter was Trijniie  Eelses Siccama, g e h u w d
met ,7acob  Pijters.  Hun zoon was Eelse Jacobs  Siccamu
(hij nam dus ook weer den naam van zijn moeder aan),
die huwde met Dirtsen Jans (later huwde hij Angenis
Gerrits). Dochter van dit echtpaar was Trijntie E(e)lses
Siccama, gehuwd met Jan Cfoslinghs.  Hun dochter was
Dirtsen Jans, gehuwd met Jan Hendriks. Hun zoon
Hendrik Jans nam den naam Siccama van zijn groot-
moeder weer aan.

De vraag, gedaan in 1924 kolom 319, bleek dus niet
zoo gemakkelijk te beantwoorden. Het vermoeden van
den Heer Heerma van Pass, in kolom 360 uitgesproken,
is gebleken onjuist te zijn.

Jan Hendrìks (gehuwd met Dirtse Jans) is met ‘aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een zoon van
Hendrik Jans, schoolmeester te Grijpskerk 1702-1733,
gehuwd met Grietje Hendriks.

Groningen. Dr. R. VAN DELLEN.

Wijdenbrug (van) (XLVI, 63). De Wapenheraut
1916, blz. 266 vermeldt den ondertrouw (te Steenwijk) van
Petrus Wijdenborg,  j.m. tot Amsterdam en juffr.
Hester Witsen, wed. Abraham Cornelis Oudenhoorn tot Am-
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sterdam op 24 Juni 1763 (attest. naar Amsterdam 11 Julij.
Mogelijk is de bruidegom van Overijsselsche‘ origine.
Kan hij een zoon zijn van Matthias Jurrien van Weden-
bruggen, j.m. en Maria Jans van Bouendal van IJssel-
muiden, die op attest. van IJsselmuiden van 20 Octob.
1726 te Bathmen zijn ingeschreven en te IJsselmuiden
zijn getr. op att. van Bathmen van ll. November? Te
Bathmen werden hieruit geen kinderen gedoopt.

Voor Bernardus  Wilhelmus Wiedenbroek, notaris te
Delden van 1814-1827, verschijnen 30 Juli 1823 Jacobus
‘van Teydenbruck (handteekening  : J. van Wijdenbrugh)
en vrouwe Jeantle Marie Creutz, wede wijlen J o h a n
Schilling, echtelieden, en verklaren ontvangen te hebben
de eerste termijn van de kooppenningen van een door
hen verkocht huis, staande te Am s t e r d a m. Het echt-
paar ,renteniers” woonde toen op (de voormalige have-
zate) Bakkenhagen bij Delden.  Voor denzelfden  notaris
verleent hij 19 Mei 1824 procuratie op den Eerw. Heer
H. A. Heymans te Budel (N. Br.) en woont dan te
Hengelo.

Op 26 Oct. 1823 wordt in de gemeente Ambt Delden
aangifte gedaan van het overlijddn  van Adriana Cor-
nelia  Henriette Burcharda van Wijdenbrugh. Te Stad
Deldeu  huwen 2 Sept. 1824 Gerrit Ib’eerman met Anna
Wilhelmina Gerarda Jucoba van Wydenbrugh. Zij testeeren

1 Dec. 1824 voor bovengenoemden notaris. Aangifte van
haar overlgden werd te Stad Delden gedaan op 7 April
1829.

Behoorde tot het hier betreffende geslacht ook Muthias
CC’illem  van Wydenbroek, die 6 Nov. 1697 te Diepen-
heim huwde met Maria Catarina Markolfs (Markelof)
tot Eosink, waaruit te Diepenheim werden gedoopt
Bernardus Wilhelmus (16 Jan. 1699),  Jurrien Henrick
(27 Aug. 1702) en Catarina Sophia (6 Jan. 1704),  waarna
hij te Diepenheim ondertrouwde (attest. naar Groen10
4 Oct. 1707) met Agnes Mechtelt Hane (de Haan), d.v.
den heer overwagtmeester Jan Christoffer Hane tot
Groenlo, uit welk tweede huwelijk te Diepenheim werd
gedoopt Sophia Geertruid (22  Juli 1708)?  De Deldensche
notaris zou een afstammeling van zijn op 16 Jan. 1699
geboren naamgenoot kunnen zijn; zij hebben dezelfde
voornamen.

Zwolle. A. HAGA.

Onbekend wapen. A. In het stedelik museum van den
Brie1 bevindt zich sedert eenige jaren een groot antiek
189  eeuwsch houten wapenbord, vertoonende het na-
volgende wapen : Ged.: 1, in gr. 3 kievitten (2-1) van
(5) ; 11, in bl. e. zw. (2) rechterschuinb. belad. m. 3 zw. (9)
besanten,  de balk i. h. hoofd en i. d. voet vergez. v. e.
leeuwenkop m. hals.

De schildvorm is ovaal en gedekt door een antieke
fleuronkroon (fantasiekroon), terwijl het schild omgeven
is door 1% eeuwsch lofwerk, barokstijl.

Het wapen is afkomstig van de hofstede ,Esteren-
‘burgh” onder Vierpolders b/d.  voormaligen 2den tol
gelegen. Deze boerderij is in 1738 gesticht door de
familie (vara)  Kruyne  en daarna overgegaan aan de
familie .Loopuyt.  Het wapen is van geen der beide ge-
noemde geslachten. Verondersteld wordt nu, dat het
wellicht het wapen moet voorstellen van de familie
Scheigrond of bcheygrond welke familie reeds meer

dan een eeuw op deze boerderij woont. H. Scheigrond
was in 1791 schepen te Vierpolders, ,gelijk te lezen staat
op den koperen lezenaar van den preekstoel in de kerk
te V.

Wie kan hierin licht brengen?
den Briel. H. W. M. J. N I E U W E N K A M P.

Onbekende wapens. B. Op een Neder-Rijnsch vrou-
wenportret van omstreeks 1600 komen de volgende
wapens voor:

1. Een blauw schild met zilveren (3) schildhoofd, be-
laden met drie gouden sterren, naast elkander. Helm-
teeken:  Een vlucht. (Vogt von Warendorf?)

2. In goud twee zwarte merletten, en een gekapte
zilveren schildvoet, beladen met een roode roos. Helm-
teeken: een vlucht.

3. In rood twee gekruiste zilveren armen. Helmteeken :
twee armen. (Hardefust of Vijgh?)

4. In goud een roode leeuw. Gekroonde Helm. Helm-
teeden: De leeuw uitkomende.

Aan -welke families behooren deze wapens?
Venlo. J A N  V E R Z I J L.

Onbekende portretten. Herkomst en nadere details
gevraagd van de 2 navolgende familieportretten, in het
bezit van de familie Vos de Wael-Tellegen te Wes-
tervoort. De portretten zijn herkomstig uit Raalte,
volgens zeggen van het geslacht Eydenbruch,  dat zich
weleer von Yydenbruch  schreef. Beiden moeten Wy-
denbruch’s voorstellen.

Vrouw. -+ 40-60 jaar in feesttoilet, opgestoken
haar, gedecolleteerd met paarlen snoer, roode japon met
kant afgezet.  Schilder9 la&& -oan 3600 tegen 1700.
tl t.frfhoek een wapen, waarvan de omschrijving volgt.

i
Man.’ Geharnast met uithangend jabót. Haardracht

uit den tijd van de Ruyter, Zde helft der 17de eeuw,
donker type. 60-60 jaar, Olieverf.

Op beide schilderijen bevindt zich in de hoeken het
volgende w a p e n : In een van rood omzoomd zilveren
schild een vogel in natuurkleur op een tak, houdende
in den bek een takje met bloemen of bloesems.

Gezegd wordt, dat de schilderijen wegens testamentaire
beschikking in de familie Tellegen moesten terugkeeren.

Roermond. R .  DE NERBE  T O T  BABBERXH.

I N H O U D  lB20,  No. 0;

Bestuursberiahten. - De eerste generaties van het geslaoht Bentinck,
door W. Wijnaendts  van Resandt. - Bijdrage tot de genealogie der
nitgestorveo Doeeburgsche regeeringsfamilie Becquer, aoor”Dr.  J. J.
A. Wijs. (Vervolg en slot). - Begravenen in de Broederkerk te Kampen,
medegedeeld door C. J. Weloker.  (Vervolg en slot). - Een prijsvraag
voor een vlag voor den Volkenbond. - Korte mededeelingen:  Van
Beresteyn; Dibbets; Leyssius (Eene onjuiste identificatie); Nieuwe
gemeentewapens; van Capellen; Chassé; Eyok; Goldman; Graswin-
ckel;  van Haeften; van Heerdt; de Kook; Mounier; van Neukirohen
genaamd Nyvenheim; Pit. - Vragen en antwoorden : Dias;  Dreqt(h);
Helbers;  Leenhoff (van); Samsell; Sieoama; Wijdenbrug  (van). -
Onbekende wapens; Onbekende portretten.

D E  N E D.  BO E K- ,EN  ST E E N D R U K K E R I J , V/H a. L. SMITS.
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Genealogisch-heraldisch Genootschap: ,,De Nederlandsche  Leeuw”,
Dit blad versabijnt  maandelijks en wordt aan de

leden van het Genooteohap gratie  toegezonden.
Bgdragen  an aorrespondentie,  bestemd voor het

Maandblad, eoomede opgaven van adresverandering
gelieve man te riohten tot den re d a o t en r Dr. TE. B.
VALOH  LUOASSEN,  h&m &mtmti,  Driebwgon.

De jaarlgksohe  oontributie voor het lidmaatsahap
bedraagt flO.- en voor de leden te’s  Gravenhage,
die de wekelijksohe  portefeuille ontvangen, f 16.-.
Voor niet leden ia het Maandblad verkrggbear
tegen een abonnementspr#s  van flO.-per jaargang.
Poetrekeningvanden penningmeester No.20910.

r;

k -ti  ’

Correspondentie betreffende het Genootsohap
(niet beetemd voor het Maandblad) gelieve men
teriohten tot den seoretaria  Dr:E.  J.THOMA~~EN
st TEUEEEINK  VAN DEB HO O P, Sweelinckstr.  60, ‘8 @ra-
uenhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelgksohe portefeuille, zoomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen  Maandbladen,
tut den biblio theoariq BLÿenbu~g6,‘s-Qr~enhage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge-
vestigd BZe$mburg  6, ‘s-Gravenhage, zijn voor de leden
geopend iederen  Maandag van si-12  en van 2-
6 nur.

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

~-~-
No. 10. XLVII” Jaargang. October 1929.

BESTUURSBERICHTEN. te beter, maar niet zelden werd en wordt helaas nog
die aansluiting verkregen door personen uit een zelfde

Tot lid is benoemd: tijdvak, die toevallig denzelfden  voornaam droegen,

F. H. DE K OCK VAN L EEUWEN . . . . Haadem. met elkander t6 identificeeren en practisch dus te ver-
h .  ,de Crayenhorst”,  Crayenesterlaan  1 8 .  wissf&?n.

Het is het beproefde oude recept, dat echter bij den

Adreswijzigingen. tegenwoordigen stand der genealogische wetenschap

B. H. BOIESEVAIN . . . . . . , . ‘s-Qraveichage.
meestal bestemd is te falen.

--.  -- -Baiaku%m2st-tB8.
EBP dergelijk _geyal~ doet zich voor ten s+nzie? y%n

H. A. 8. M. CREUER~  . . . . . . Arnhem. het in hoofde genoemd geslacht. Reeds in Maart 1927

Ezleebiusbuitensinge~  9. en Sept. 1928 wees ik in ons tijdschrift er op l), dat
Dr. H. E. E NTHOVEN , . . . . . . ‘s-Gravenhage. de in Nederland’s  Patriciaat van 1914 opgenomen stam-

Laan Copea 9. Cattenburch 102. reeks naar alle waarschijnlijkheid niet met de werke-
S. F ONTEIN . . . . . . . . . . ‘s- Gravenhage. lijkheid overeenstemde. Hoewel het absoluut bewijs voor

Vos in ‘t tuintje 6.
J. C. VAN H ARENCARSPEL . . . . . Semaranq.

de onjuistheid nog ontbrak, waren de verkregen aan-

Bodjong, Pens. vam R;jn.
wijzingen zóó overtuigend, dat de Heer Van Epen, de

G. M. LEDIBOER  , . . . , Bedin  Schmargendorf. redacteur van deze publicatie, reeds het voornemen heeft

Cranserstrasse  5. opgevat in een volgenden jaargang een verbeterblad
Jhr. Mr. W. C. S IX . . . . . . . Utrecht. dienaangaande op te nemen. Het ontbrekend positief

Maliebaan 39. bewijs is thans gevonden en zelfs nog veel meer, zoodat
Jhr. J. L. S T O RM  V A N  ‘s (~RAVESAN~E  . ‘ s -Gravenhage . het de moeite loont ditmaal de stamreeks ook in haar

Jtdiana van Stolberglaan 43.
Jhr. Mr. W. E. VAN WEEDE  . . . . Befde.

oudere generaties in beschouwing te nemen. Dat zij

Huize Het ELee.
inmiddels in het in Dec. 19% verschenen Deutsches
Uradeliges Taschenbuch van 1929 - nog wel met eene
belangrijke uitbreiding - is overgenomen, niettegen-

De beweerde oeradellijke  afkomst van het geslacht staande men wist dat zij in hooge mate aanvechtbaar

van Stockum was, komt straks aan de orde.

(later van Stockum van Akendam),
De aangehaalde stamreeks in het Ned. Patr: luidt,

voor zooveel zij voor dit artikel van belang is, als volgt:
door J .  D E  GROOT. 1 .  S e g e b a n d  v a n  Stockheim2),  trad in krijgs-

1. d iens t ,  t r .  Anna  von  Back v o n  N o r d h o l t z .

E S ist eine alte Qeschichte,  doch bleibt sie immer neu.
11. Wulbrand  van  S tockhem,  vermeld  a l s  zoon

Wanneer eene  familie tot welvaart en aanzien geraakt.,
van Se  g e b a n d in de Leichenpredigt  van geband

wordt menigmaal ter verhooging van dat aanzien de 1) Maandblad XLV, 87-88 en XLVI, 269-273.
stamboom nagespeurd en bij  het  eventueel bestaan 2) Hierbij behoort de volgende van eemge  voorzichtigheid getuigende

van een gelijknamig adellijk  geslacht gepoogd daar- n o o t :  Wij vangen de stamreeks aan met Segeband zHIn  Stockum,

aan aansluiting te verkrijgen. Blijkt dit mogelijk, des
aangezien het bewijs niet geleverd is. dat deze in rechte lijn afstamt
van Lecdolf  uan Stoccem, ridder, in 1318 vermeld als heer van Limmar.



- ----m.-*--  --_. ._._ _ ~ _-.-

291

Burckhard von Stockheim (t 1622) ,Obristleutnant”,
t r .  A n n a  v o n  R a u s c h e n p l a t e n  L u d o l f s d r .

TH. Jan van Stockum, ged.  Wezel 20 Juni 1578,
tr .  Wezel  11 Febr.  1601 Dericken von Frintrup.

IV.  Hendr ik  van  S tockum,  ged .  Weze l  22  Ju l i
1607,  t r .  Wezel  16 Juni  1636 Barbara Gerr i ts .

V .  J o a n n e s  v a n  S t o c k u m ,  g e d .  U t r e c h t  (Geer-
tekerk)  4 Aug. 1639, tr. als wedr. van Pietarnella
v a n 0 o s t (e) rum, 20. Utrecht (Domkerk) 11 Feb. 1674
Maryken van Eng(h)el  ged.  Utrecht  (Domkerk)
3 Sept. 163’7, dr. van Rutgers) en Trijntgen Cor-
ne l i sd r .  en  wed .  van  Dirck  v a n  D a m .

VL J a c o b u s  v a n  S t o c k u m ,  g e d .  U t r e c h t  (Buur-
kerk) 20 Oct. 1676, tr. Utrecht (Anthonie Gasthuis) 7
Nov. 1702 Susanna (de) Hol, ged. Utrecht (Domkerk)
2 2  N o v .  1 6 7 8 ,  d r .  v a n  J a n  e n  E l i s a b e t h  v a n
Gelder.”

In mjne vorige twee artikelen betoogde ik, dat NO V
van deze reeks, Joannes of Jan van Stockum, niet de
zoon was van N” IV, Hendrik van Stockz1m, zoodat de
Nes 1 t/m. IV van de reeks zouden moeten vervallen.
Naar mijne omstandig toegelichte overtuiging was name-
lijk die Jan de zoon van den Gorkumschen hovenier
Louis Gerritsz.  van Stockum.

Het ging dus om de vraag: was NO V, die achter-
eenvolgens met Pìeternella  van Oosterum en Maryken
van Enghelen  gehuwd was, een Jan Hendrikst. of een
Jan Louisz. can Stockum?

Dat Jan Lowysz. van Stockum met eene  Pieternella
van Oosterum gehuwd was, leeren  de Gorkumsche en
Utrechtsche akten van 1650, welke ik reeds eerder te
voorschijn bracht, maar hét wettig bewijs dat de Jan
van  S tockum,’  d ie  a l s  weduwnaar  van  eene  Pieter-
nella  van Oostrum met Maryken van Enghelen huwde,
eveneens Jan Lowysz. was, werd nog niet geleverd.

Thans is het aanwezig, want uit de Utrechtsche doop-
registers, waaruit ik mij een officieel uittreksel liet
geven, blijkt dat op 27 November 1674 in de Buerkerck
te Utrecht werd gedoopt:

Lysbeth, dochter van Jan Louyssoon 4) ende  Maeyken
van Engelen, aende  Catharina poort.

Getuygen: Gerrit Ijan  Stockum ende  Neeltgen Peters.

Hoewel Jan Louysz. hier slechts met zijn patrony-
micum voorkomt, is elke twijfel aan de identiteit der
personen ten eenenmale uitgesloten.

Ten eerste blijkt het bestaan van deze Lysbeth van
S t o c k u m  in dit familieverband uit zoo aanstonds te
vermelden stukken van bijna eene  eeuw later. Zij is ver-
moedelijk genoemd naar haar grootmoeder Lysbeth Jans,
de echtgenoote  van voornoemden hovenier Louis Qer-
ritsz. van Stockum 5).

Ten tweede klopt de woonplaats, want steeds werd
Jan Louisz. van Stockum vóór 1686 aan de C at h a -

3) Bij een doop van een later kind: Peter.
4) De spstieering is van mij.
6) Uit dit echtpaar werd te Gorinchem een viertal kinderen gedoopt

(zonder getuigen), te weten: Mechelken,  ged. 7 Febr. 1621, Ger&h,
ged. 3 Mei 1622, Maria, ged. 5 Dec. 1623 en Jan, ged. 29 Oct. 1626.
Het huwelijk der ouders, die in de doopakten sleohts  met hunne
patronymica voorkomen, werd niet in de Gorkumsche trouwregisters
aangetroffen.
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r y n e p o o r t woonachtig bevonden. Dit laatste wordt
mede verklaard door de omstandigheid, dat aan zijne
eerste vrouw bii eene  boedelscheiding  op 12 Dec. 1649
(Transportboek blz. 272) werd toebedeeld ,een huys aan
de westhouck by de Cathrynepoort sen de suytsyde der
sterkte”.

Ten derde wijst de naam van den getuige Gerrit van
Stockum, die het eerst genoemd wordt, op verwantschap
met den vader. Hij is dan ook denkelijk diens broeder
Gerrit Lowiesz. van’ Stockum.

Op welke wijze kwam men op het spoor van deze akte?
Na tevergeefs naar het benoodigd bewijs te hebben

gezocht in de Utrechtsche transportakten, welke overigens
ten deze vele belangwekkende bijzonderheden brachten,
werd te allen overvloede overgegaan tot de raadpleging
van een bundel Weeskamer-papieren van 1762, waarvan
de catalogus van het Utrechtsch archief gewag maakte 6).
Leverde dit evenmin succes op, dan stond op het pro-
gramma het hernieuwd onderzoeken der doopregisters
om voor alle zekerheid na te gaan of Jan Louisz. l*an
Stockum, wiens oudste zoon Matthijs  in 1651 op een
patronymicum gedoopt was, ongedacht op die wijze nog
een ander kind had laten doopen  tusschen eind 1674
en eind 1676. Waarschijnlijk werd dit wel niet geacht,
omdat Jan Louisz. toen reeds vele jaren in de officieele
bescheiden met zijn geslachtsnaam werd aangeduid,
maar.  . . le plus invraisemblable est souvent  le plus vrai.

Aldus ook hier.
In den bundel weeskamerpapieren werd aangetroffen

eene  akte van den Notaris Jurriaan van Lanckom van
1 Juni 1762, waarin de toen levende leden van dit
geslacht ter sprake kwamen. Ten einde niet te uitvoerig
te worden, zal men deze niet alle vermelden. Trouwens,
een dossier met uitvoerige- gegevens over dit geslacht
wordt met vermelding van alle vindplaatsen der ver-
schillende bijzonderheden door mij bij ons genootschap
neergelegd.

Tot recht begrip van de zaak ga echter vooraf dat
Jan van Stockum, No. V der stamreeks, onder dien ge-
slachtsnaam drie kinderen te Utrecht had laten doopen.
Zooals reeds vroeger werd opgegeven, waren dit:

1. Jacobus, ged. Buurkerk 20 Oct. 1676;
2. Antonia,  ged. Domkerk 9 April 1679;
3. Henricus, ged. Domkerk 14 Dec. 1681.
De familieleden, in 1762 nog in leven, waren afstam-

melingen van Jacobus en de eenige  erfgenamen ab in-
testato v a n ,hunne moeye Anthonia van Stockum, in
leven ongehuwde dochter, die alleen is geregtigt ge-
weest tot de nalatenschap van wij 1 e hare z U S  t e r
Ekisabeth van Stockum, op den 22 Februari 1761
mede ongehuwd alhier overleden en met welke zg ‘t regt
verkregen had tot de gehele nalatenschap van wijlen
haren broeder Hendrik can Stockum, op den 22e”.January
1768 insgelijk  ongetrouwt binnen deze stad overleden
bij acte van scheidinge  en uytkoop den len February
1768 voor mij Notaris gepasseerd”.

Hiermede bleek het bestaan van een vierde kind uit
het tweede huwelijk van Jan van Stockum, namelijk
Elisabeth v. S. Haar begraafakte van 23 Febr. 1761

s) No. 1739. Stukken betreffende het beheer door de Momboirkamer
van de erfportie, nagelaten door dnthonia ‘L’CZ~  Stockum aan de
minderjarige Wilienzine  IA 8. 1762-65 1 pak.



293

luidt: ,Buurkerk  Oosterhuisen ‘), 13 febr. Elisabet vurz
Stokkum bejaarde vrijster in de korte viesteeg  laat na
Een bejaarde zuster, begraven met 8 dragers, F. 2.-.”
En in die Korte Viesteeg  woonden niet alleen blijkens
de begraafakten van 23 Jan. 1768 en 26 Dec. 1761 ook
haar broeder Hendrik en haar zuster Anthonia,  d o c h
ook hun moeder Iharia van Engelen, die 14 Juli 1728
op ruim SO-jarigen leeftijd kwam te overlijden. *) Het
was blijkbaar een krachtig ras, want Elisabeth, Anthonia
en Henricus waren bij hun verscheiden allen tachtigers
of daaromtrent (resp. 86, 82 en 76). Slechts J a c o b u s
was reeds op 68-jarigen  leeftijd heengegaan, doch zijn
dood was dan ook het gevolg van een ongeval, zooals
z@ begraafakte van 12 Juli 1746 leert:

,buurkerk  - sesselan - 27 dito (Juni) J a c o b  v a n
Stockum buyten de Weerdpoort in de Vecht bij Pelligies
Poort verdronken laat na meerderjarige kinderen, in
de Moldersteegh, beg. door ordre van d’Ed Achtb Ge-
rechte deser  stad; 8 drags. f. 2.”

Dat dit inderdaad de bewuste J a c o b u s  is, valt af te
leiden uit de begraafakte van zijne vrouw, die hem
reeds eerder was voorgegaan en blijkens haar begraaf-
akte van 7 April 1738 eveneens in de Moldersteegh
woonde. 9)

Wd hebben geleidelijk het geheele  gezin van moeder
en kroost van de geboorte naar het graf begeleid en
zoodoende onomstootelijk hut bestaan kunnen vaststellen
van het vierde kind van Jan van Stockum en Maria
r*an Engelen, dat bij verder doorzoeken hun oudste kind
bleek te zijn. De vader was, gelijk gezegd, Jan Louyssoon
en derhalve moeten uit de stamreeks in het Ned. Patri-
ciaat de NO S. 1-IV vervallen.

Voor een andere slotsom bestaat ge en plaats.I-_._-_  _ .
-~ ?ö&X%llîg-%ëX  dXÏïó~~~o~Xfälüitïig  van dit

artikel afdoende bevestigd door de ontdekking van
het huwelijks-contract van laatstgenoemd echtpaar. Op
16 Januari 1674 verleed Notaris A. Houtman te Utrecht
i;A.r;;ef NO 269 b) eene  akte van den volgenden hoofd-

JohaX Lowiese van Stockum radermaker (teekent  zich
Jan v. S.) weduwenaer van Nelligje  Jans vun Oostrum,
hebbende tot assistentie zijn vriend Mr. Cornelis Luda,
advocaat, en Baychen c*an Engelen wed. van Dirck l:an
Dam, in sijn leven grutter, maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengt in f 3000 zijnde een erfenis van haar moeie
Elisabeth ‘van  E,ngelen.

Hierbij sluit aan de daaraan voorafgaande akte van
16 Maart 1673 (Notaris 8. Houtman,  Archief NO 269 ar
folio %84),  waarbij de echtelieden Dirk van Dam e n
Maychen  van Engelen voogden stellen. Immers, als ge-
tulgen daarbij treden op Jan Louis s e van Stockum
en Joost van de Graft  (diens stiefzoon).

Met deze twee notarieele akten werd het bewijsma-
teriaal aangevuld door de welwillende medewerking
van ons geacht medelid, den heer J. W. A. Haagen  Smit ;
het wordt inderdaad overstelpend !

I) De*naam  van den groefbidder.
8) Aangebracht 26 Juli 1728: Jacob k(erk)  - Bonkamp  - 14e Juli -

Afaria  Van Engelen wsduwo  van fan vaw  Stockurn,  laet na mundige
kinderen in de Corte  Viesteegh 8 dr.

De door het Uradel. Tawhenbuch  opgegeven datum van 12 Dec. 1714
is dus foutief.

9) Buurkerk Lohoff, 24 maart Susanna  HOU,  huysv. vsn Jacobw, van
Stockurn,  in de Moldersteegh, laat na haerman en mondige en onmondige
kinderen, beg. gratis.
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De uitslag van de volbrachte opsporingen is  ten
slotte dat de top der stamreeks in het Ned. Patr. voortaan
ongeveer in dezer voege dient te luiden:

1. Louis Gepritsz. van Stockurn,  geb. + 1696, + 16 Jan.
1673, hovenier te Gorinchem, tr. f lz0 Lysbeih Jans,
j- vóór Mei 1673.

11. Jan Louisz.  van Stockum, ged. Gorinchem 29 Oct.
1626, begr. Utrecht (Nicolai kerk) 6 Jnli lti90,  1660-
1674 rademaker te Utrecht, in 1686 grutter en molen-
eigenaar aldaar, tr. als wedr. van Pie~ernella  Jans l*un
Oostrum 20 Utrecht  (Domkerk) 11 Febr.  1674 Mar ia
(r*nn) Ellghelen,  ged. Utrecht (Domkerk) 3 Sept. 1637,
t Ut rech t  14  Ju l i  1728,  dr. van R,utge/. Etlgelen  ( t en
r e c h t e  P e t e r  Engelejh  Gellickendam)  en Tryrt/ke ( t e n
rechte Trulytchen)  Cornelisdr.  en wed. van Dirck r*an Dam.

111. Jcrcobus l*an  Stockurn,  met dezelfde bijzonderheden
als N” VI der stamreeks van Ned. Patr. 1914, behou-
dens de bijvoeging bij  hem: + Utrecht 27 Juni li46
en bij zijne vrouw Susa,ana (de) Hol1 : -f Utrecht 24 Maart
1738.

Voor zooveel zulks op enkele ondergeschikte punten
nog mocht worden vereischt, zal men dit toegelicht
vinden in den bundel bescheiden, welke ons genootschap
mijnerzijds over dit geslacht zal ontvangen.

11.

Hoe is het nu mogelijk geweest dat - met de groote
kans op vondsten als thans geschied - dit geslacht
niettemin eene  plaats heeft kunnen vinden in het jongste
Taschenbuch van den Deutschen Uradel?

Dit periodiek, te Gotha uitgegeven bij Justus Perthes
doo.r  e_qne  volkomen bevoegde redactie, heeft geen enkele
aanbeveling van noode. Eerder zou men meeneu,  dat
het eene  reputatie te verliezen heeft. Toch is, wauneer
men hierna achtereenvolgens de simpele feiten laat
spreken, ernstige teleurstelling ons deel.

Te ernstiger nog, omdat de redactie der artikelen
geschiedt in overleg met den ,Ehrenschutzbund”  van
den Duitschen Adel, die voor onderzoek en beslissing in
adelsaangelegenheden eene  bijzondere atdeelillg  etfchtte.
Daarin zijn vertegenwoordigd: de Deutsche Adelsgenos-
senschaft ,  de Verein der badischen Grundherren, de
Johanniterorde, de Verein der Deutschen Standrsherren,
de Verein Schlesischer Malteserritter, de Genossenxhaft
k a t h o l i s c h e r  E d e l l e u t e  in  Bayern, de St.  Georgen-
Verein  der Württembergischen ‘Ritterschaft, de Landes-
verein katholisoher  Edelleute Südwestdeutschlands, de
Rheinisch-westf&lische  Verein katholischer Edelleute,  de
Genossenschaft  der Rheinisch-westfälischen Malteser
Devotionsritter, de Verein katholischer Edelleute in
Schlesien en natuurlijk de Schriftleitung der Got haischen
Genealogischen Taschenbiicher. Alzoo een overvloed van
de meest degeli jke waarborgen, die in de ,Erläute-
rungen der  Schr i f t l e i tung”  op  b lz .  V-VI  van  he t
Taschenbuch nog worden versterkt. Slechts de bewer-
king der geschiedkundige inleiding geschiedt tot nader
order alleen door meergenoemde redactie.

Die geschiedkundige inleiding, voorkomende op blz. 733
van het Uradeliges Taschenbuch van 1929, luidt:

,Evangelisch.  - Hildesheimischer Uradel, der mit L u-
,d o 1 f v. S t o c k e m 1181 urkundl. (vgl. Mittloff, Kunst-
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,,denkmale  im Hannoverschen 1, 192) zuerst  erscheint. 10)
,,Die Namensform wechselt zwischen Stockem, Stoccem,
,,Stoccheim, Stockrohm, Stockum. - Die Abstammung
,der 11 (holländischen) Linie fiir nachgewiesen erachtat
,lt. Beschlusz des Ehrenschutzbundes des Deutschen
,,Adels  Berlin  1 9  O c t .  1 9 2 7 .  - W: In  S(ilber)  e i n
,,schw(arzer)  Baumast mit gestümmelten Zweigen.  Auf
,dem schw.-s.  bewulfteten H(elme)  mit gleichen Decken
,,2 gestümmelte schw.  Baumäste. - Vgl. auch  ,,Neder-
,,land’s  Patriciaat 1914”.

Deze laatste verwijzing zai eerlang geen nut meer
hebben wegens het reeds medegedeeld voornemen van
den Heer Van Epen om in den volgenden jaargang
van het Ned. Patr. de juiste stamreeks te doen ver-
schijnen, zooals zij thans op den grondslag der verza-
melde gegevens behoort te luiden.

Wat leeren  echter de verschillende data?
In Maart 1927 werd mijnerzijds in dit maandschrift

uiting gegeven aan den twijfel, dien de top der stam-
reeks bij mij had doen opkomen.

Dit vormde echter voor de belanghebbende partij geen
beletsel  om eene  officieel0  overweging van die stam-
reeks bd een lichaam als de Deutsche Ehrenschutzbund
voortgang te doen vinden, in stede van eene  beslissing
op dubieuze bescheiden te voorkomen.

Op 19 Oct. 1927 viel de beslissing en luidens het
besluit  van dien Bund werd de afstamming van de
Hollandsche linie van het hierbedoeld oeradellijk ge-
slacht als bewezen beschouwd.

Mijne bezwaren tegen de stamreeks werden daarop,
met tal van overtuigende aanwijzingen versterkt, tegen
het einde van Sept. 1928 opnieuw in ons tijdschrift
openbaar gemaakt.

Nochtans wordt op 1 Nov. 1928 de boven overgenomen
historische inleiding met bijbehoorende  gef la t t ee rde
stamreeks in een zóó op den voorgrond tredend tijd-
schrift als deze ,,Gotha” afgedrukt!

Voor den volkomsn bevoegd te achten Ehrenschutzbund
kan natuurlijk niet de verontschuldiging gelden : ,N’est
pas généalogiste qui veut”. Slechts één verklaring is
mogelijk en wel deze, dat de Bund het slachtoffer van
eene  mystificatie is geworden.

Het kan ook niet anders, want thans wordt in de
stamreeks de bewuste Jan vun Stockum, die volgens
mijn afdoend bewijsstuk Jan L o u i szoon  was, uitdruk-
kelij k genoemd ,Joan  Hendrijcks  11) van Stockum”.

De samensteller der stamreeks is er dus in geslaagd
aan den Ehrenschutzbund het doorslaand bewijs te leve-
ren, dat die Jan v. 8. werkelijk Jan Hen dri ksz. was.
Welnu, dit bew$s zou, na hetgeen wij nu weten, slechts
te leveren zijn met, . . (zacht uitgedrukt) o n d e ug d e -
1 ij k e bescheiden !

111
Het is trouwens niet de eenige  onrege lmat ighe id ,

10)  De stamreeks zelf vangt ditmaal aan met den hooger onder
5 1 genoemden Lzcdoif  z<an Stoccent,  Rr (Ritter), 1318 Herr auf Limmer
bei Alfeld.  Blijkbaar staat dus thans vast, dat Segeband v. S. - no. 1
der lijst uit Ned. Patr. - inderdaad in rechte Iön van dezen Ludolf
afstamt. Zonder op dit punt een uitspraak te willen doen, vestigen
wij er de aandacht op, dat de thans opgenomen en aan gegevens uiterst
karige stamreeks belangrijk afwijkt van die bet,reffende  de baronnen
de Stockhem, voorkomende in de ,,Annuaire  de la Noblesse deBelgique”,
deel 52, van 1898 (Eerste gedeelte, p. 143).

11)  Spatieering van mij.

welke in deze onverkwikkelijke aangelegenheid aan het
daglicht treedt. Straks blijkt het nog veel erger tezijn.

Stond de identiteit van meergemelden Jan van Stockum
in geenen deele  vast, niet minder viel fe twijfelen aan
die van den hem ten onrechte toegeschreven vader
Hendrik oan Stockum, die 22 Juli 1607 te Wesel ge-
doopt zou zijn.

Het betreft hier een flendrik  van S., die 15 Juni 12)
1635 te Wesel  gehuwd zou zijn met Barbara  Qerrits,
uit wien hij vervolgens te Utrecht in 1639 een zoon
Joannes liet doopen.  18)

De inschrijving van het hierbedoeld huwelijk in de
Will ibrordi-Kirche te Wesel, waarop in de volgende
paragraaf wordt teruggekomen, luidt:

Hendryk Stockram
Barba  Qerits.
Waaru i t  b l i jk t  nu ,  da t  deze  Hendrick  htockram  te

Wesel dezelfde zou zijn a l s  Hendrick  Jansz. ( v a n )
Stockum te Utrecht, die met eene  Barbara Gerrits  ge-
huwd was?

Eene  verwijzing naar Wesel  werd nergens aange-
troffen. Wel leert  het oudste l idmatenboek van de
Ned. Herv. Gem. te Utrecht, dat in het kosters-gebouw
dier gemeente berust, dat Hendrick  Janssen Stockum
in 1638 met at testatie uit  Vlissingen kwam, terwijl
te voren reeds op 16 Sept. 1633 Hendrik Jansen Stockom
,van Gelderland” ingeschreven werd in het ,Register
van geadmitteerde Burgers der Stad Vlissingen” (1600
-1700). Hij heeft dus van 1633-1638 onder Vlissingen
geressorteerd en zou in dat tijdvak in 1635 te Wesel
in den echt zijn verbonden, doch in de ondertrouw-
boeken van de Ned. Herv. gemeente te Vlissingen, die

;;it “bi~~.~~~~~~~r~~~~~~  ;$l!!?;

zijn, zijn afschriften bewaard gebIe&,  maar deze zijn,
voor zooveel de 17de  eeuw betreft, lang niet volledig.
Uit die afschriften blijkt niet, dat deze echtelieden aldaar
een kind hebben laten doopen.

In het lidmatenregister te Utrecht werd op 13 Dec.
1638 alleen Hendrick  zelf ingesahreven  :

,No 21 Hendrick  Janssen Stockum met attestatie van
Vlissingen gedat. den 3 NOP.  1638,  geteekend  bij J.
van de Brande woont in de Nieuwestraet  in de poort
van de Heer Hardenbroec.”

Zijne vrouw werd eerst 11 Juli 1639 onder de lid-
maten te Utrecht opgenomen:

,No 72 B a r b a r a  Oerritsen  woonende  bij den Heer
van Hardenbroec in de Nystraet.”

Blijkbaar was het echtpaar in dienst bQ de familie
van Hardenbroek. BG den doop van de twee dochters 1 4,
Angenies  en Maria  (Domkerk 6 Dec. 1640 en 6 Juli
1643) woonden Hesdrik  en Barbara onderscheidenlijk

19) Lees 15 Juli.
18) Het Cradel.  Tasahenbuoh  vermeldt in afwijking van het Ned.

Patr. als doopdatum 11 Februari, doch dit moet zijn  4 Aug., want
11 Febr. is in 1674 de trouwdap van Jan W. S. en Maria Qan  Enaelen.

l) Er waren o.m. ook twee zo&,  de voormelde Joannes  of Jan,“ged.
4 Aug. 1639, en Gerrit, ged. 10 Juni 1645 (Geerteen  Catr. kerk). Vaneerst-
genoemde wordt blijkens mijn vorig artikel verondersteld, dat hij het
kind is, dat op 28 Oct. 1639 begraven werd. Deze opvatting vindt
steun in de geboorte, van een tweeden Jan in 1648; immers, op
18 Juni van dat jaar werd in de Nioolaikerck gedoopt: Jan soon van
Hendrick  Janss.  ende  Barberr  Gerrite  woonende inde Groene steep.
In die steeg huisde Hendrick,  zooalz verder uit den tekst b!ijken  zal,
ook in latere jaren en zoowel hij als Barbara etierven  er.
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in diezelfde Nieuwstraat en op den Steenweg. Beiden
werden gratis  door de Diaconie begraven 13 Maart
1 6 6 4  1s) en 18 Jan. 1669 1s). Zij woonden toen in de
Groene steeg, die op meergenoemde straat (thans de
Lange Nieuwstraat) uitkomt. Ook bij zijn twee volgende
huwelijken woonde hij in die steeg.

Hoewel de gedrukte stamreeks in Ned. Patr. en Uradel.
Taschenbuoh slechts van het huwelijk van Hendrick met
Barbara fferrits  gewag maakt, hertrouwde hij namelijk
na haar overlijden twee keer, en zulks in 1666 l’) met
Margriet Peters en, na haar verscheiden, op 21 Sept.
1664 (Domkerk l s)) met Maria Henricks wan Putten,
weduwe van Jan Wichman van Sel. Ook deze laatste
was luidens zijn begraafakte van 23 Nov. 1667 door
de diaconie begraven.

Op blz. 734 van het Uradel. Taschenbuch wordt als
sterfdag van Henderijck  von Stockum te Utrecht opge-
geven 16 Jan. 1679. Stellig werd op dien dag een der-
gelijke Hendrik begraven, maar het was een naamge-
noot, van wien het nog zeer onzeker is of hij wel een
Hendrik Jansz. was. Zijn begraafakte luidt namelijk:

,Jacobi(kerk)  hendrick  van stockom  i n  de  San t s t raa t
laet na zijn vrouw met onmondige kinderen. uts (=
ut supra = gratis)“.

De begraafakte van den werkelijken Hendrik Janss.
is reeds in noot 16 overgenomen. Deze laatste werd
tien jaren eerder begraven (18 Jan. 1669); in de be-
trekkelijke akte heet hij voluit Henrich Jansz.;  hij woon-
de niet  in de Santstraat ,  maar in de Groene steeg.
Luidens die akte had hij reeds bij zijn heengaan in
1669 geen onmondige kinderen meer, laat staan in 1679.

Zooals gezegd, blijkt echter niet van eenig verband
met Wesel. Dit deed het vermoeden rijzen, dat hij een

~-aedek-ra&%&%&~  *,lriein&697
te Wesel gedoopt zou zijn. In de volgende paragraaf
wordt dit vermoeden volledig bewaarheid.

IV

Maar wie is dan die Weselsche Hendrik uan Stockum,
geboortig van 16073

Hoe ongelooflijk het moge klinken, te Wesel bevond
men dat de Hendrik geen z;an Stockum was, doch een
van Stock ra em.

Hendrik werd namelijk op 22 Juli 1607 in de Ma-
thene-Kirche  aldaar gedoopt, hetgeen aldus geboekstaafd
werd :
,,Jan van stockraem” (verheirotet) ,,Druyken”  (sohn)
,,hinderyck”.

Was Stockraem eene  verschrijving voor Stockum of
gold het hier een afzonderlijken naam?

Reeds dadelijk viel het op, dat vóór 1600 een M e w e s

1s) Blijkens Register Momberkamer: Barbara Qenitsdr., huysfr. van
Henrich Jansz.  in de Groenestraat in eene  Godtskamer, nalatende
haar man met eohte  mundige en onmundige kinderen door de Diaoonie,
St. Claes(k)  Nihil.

1s) Henrich Jansa.  Stockom,  in de Groenesteegh nael.  (nalatende) sön
vrouw en mundige kinder door de Diaconie beg(raven)  Claesk  gratis.

17) Ondertr. 4 Mei 1656: Den 16 Maji in Jacobi  kerok getrout
Eendrick Janss. Stockum we&.  van Barber  (feztite.
Margriet  Peters, jdr. van Dusseldorp  woonende beyde  in de Groene-
steech.
1s) Ondertr. 4 Sept. 1664 Henrick  Jansen Stockum, wedr. van Grietje

Pieters, en Maria Henricks van Putten wede van Jan Wichman van Sel,
beyde woon. in de Groenesteech

get. Laurens Belaen. Annichje Gorera.

(Bartholomeus) van Stocraem twee malen te Wesel
(Mathena-Kirche) een huwelijk sloot,  eerst  in Dec.
1671 met  Vilen (Wiben?) ten H a e f f  en vervolgens in
NOV.  1687 met AeEtgen  Bressers. .

De naam Stockraem bestond dus werkelijk. Dat er
een afzonderlijk geslacht van dien naam bestaan heeft,
leert mede het opschrift op de kerkklok, die het in de
buurt van Wesel gelegen kerspel Capellen  in 1646 kreeg.
In hoofdletters valt daarop te lezen : ,Hemony  me fecit”
en aan het slot ,Didrich  von Stockrham elteste”.  1 g]..,

Uit de doopregisters der Mathena-kerk te Wesel blgkt
verder, dat genoemde Jan van Stockraem en zijne vrouw
Druyken vijf kinderen aldaar lieten doopen,  te weten:

Mewes, ged. 21 April 16021.

2.

3.

4.

6.

[ouders: Jan van Stokram  - Druyken].
Blijkbaar is hij jong gestorven, want het volgende
kind krijgt denzelfden naam.
Mewesa,  ged. 1 Juli 1603

[ouders: Jan van Stockum (sic) - druiken].
Ainderyck, voornoemd, ged. 22 Juli 1607

[ouders : Jan van stockraem-Druyken].
Mathys,  ged. 28 Maart 1610

[ouders : Jan van stockram-Drugken].
Enggelgen  (Engeltje), ged. 1 April -1612

[ouders : Jan Stockraem--druke].
Behalve bij den doop van het tweede kind heet de
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vader dus doorloopend Stockraem of Stoc(k)ram.  Dat
bg wijze van enkele uitzondering de naam als Slockum
werd ingeschreven, moet dan ook als eene  verschrijving
worden beschouwd. Te meer grond bestaat voor deze
opvatting, wanneer men in aanmerking neemt, dat in
het hierbedoeld doopboek onmiddellijk boven Hinderyck
van Stockraem een Stockum werd ingeschreven en wel
evenz0er  w--  He%&?&-  ~oopt--~~~i;-~L6Q7,-...mg~--  ~ _ __
Hermen  ingen  Stockum en Bel1  tot ouders. De koster
wist derhalve wel degelijk onderscheid tusschen de beide
namen te maken.

Vermoedelijk heeft de evenbedoelde verschrijving en
mogelijk ook de opvolging van den naam S t o c k u m
door Stockraem in het doopboek den samensteller van
dit gedeelte der stamreeks op het denkbeeld gebracht
om Renderyck (Jansx.) van Stocraem daarin als Hendrik
(Jansz.) van Stockum in te schuiven 2 O).

Uiteraard vielen bij de uitvoering van dit boos opzet
eenige  bezwaren uit den weg te ruimen. Op de meest
geraffineerde - en toch nog onvoldoende - wijze is
dit  geschieden wel door een drievoudig misdrijf!!

Hoe kwam dit schandelijk gedoe aan het licht?
Nu de vermeende Hendrick van Stockum ingevolge

zijne doopakte als een Stockraem moest worden geken-
merkt, kwam het er op aan ook de trouwakte van zijne
ouders te Wesel na te slaan. Luidens de genealogie
in het Ned. Patr. en het Uradel. Taschenbuch zouden dit
zijn Jan van Stockum (Stockohm) en Druicken  (Dericken)
von Frintrup en zou de trouwdatum 11 Febr. 1601 zijn.

Tot den hoogst behulpzamen Predikant te Wesel, Herr
Pastor Bölitz,.  onder wiens toezicht de desbetreffende

1s) Zie Pfarrer L. Hinrichs, Geschichte der Graffschaft Mörs,  1914,
p. 393.

‘0) Vandaar wellicht ook dat het Uradel. Taschenbuch gewaagt van
eene schrijfwijze Stockrohm. De naam ran  Stokrom komt nog ten
huidigen dage in eenvoudige kringen voor [zie  het Adresboek van
‘s-Gravenhage).
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registers berusten, richtte ik daarom het verzoek om
in de Willibrordi-Kirche, waar die registers behoorlijk
achter slot zijn, mij inzage van die akte te willen ver-
leenen.

Wie schetst, echter ons beider verbazing, toen wQ op
de bladzijde, waar die akte in het trouwregister der
Matheoa-Ki rche  moes t  s t aan ,  de  ak te  u i tgesneden
vonden ! Zij was er niet meer; duidelijk zichtbare sneden.
op de volgende bladzijden toonden aan, dat een mis-
dadige hand hier aan het, werk was geweest. In zijn
bedrijf was de dader op het laatste oogenblik gestoord,
zoodat hij geen kans heeft gezien ook den binnenkant
van het register te kerven, maar zich tot haastig uit-
scheuren moest, bepalen. In die haast liet hij een J
(de J van Jara run S. 2) staan.

Blijkbaar paste de akte niet in de genealogische fan-
tasie, welke de dader aan het, componeeren was. Maar
heeft hij er zich wel voldoende rekenschap van gegeven,
dat het uitscheuren van die akte claarstelde het mis-
drijf van vernietiging van bewijsstukken, waarop te-
recht eenezwaardere striif  pleegt te staan dan op diefstal?

Men zal het billijken, dat na de gedane droevige
ontdekking de lust om zich verder in deze onwelriekende
aangelegenheid te verdiepen, voor een groot deel ge-
weken was. Toch moest later het onderzoek worden
voortgezet, omdat intuitief werd aangevoeld, dat er nog
wel een ander addertje in het gras kon schuilen.

Wij maakten reeds melding van het, in de registers
der Willibrordi-kerk in 1636 ingeschreven huwelijk van
H e n d r y k  Stockrum  met Ba& Gerits. Inmiddels was
reeds gebleken van een huwelijk van een naamgenoot,
want op Iti 06t. I 6 3 9 (bl z. 192)  vond in de MaLhena-
Kirche de eerste afkondiging plaats van het op 1 November

_,. __. _-. d .  a  v .  ,u&r&ken -huwe&k van:
Hendrik von Stockraem landsbesaat 2 1) v. de Com-

pagny Capiteins Heister
und Il’illemken  Aeryszell  weduwe van Tyel sz).
Welke van deze twee Hendrikken was nu de Hendrik,

die op ‘Ld Juli 1607 ten doop werd gehouden?
Het, hernieuwd onderzoek bracht een niet, verwachte

uitkomst.  Wederom de trouwakte van 16 Juli 1636
opslaande, kregen wij plotseling den indruk, dat deze
va l sch  was .

In de eerste plaats was zij  niet  ingeschreven te
midden van de akten van denzelfden tijd (Juni-Juli) ,
doch tusschen die van 18 November van dat jaar. Zulks
gaf reeds aanleiding om op z.\jne hoede te zijn.

Intusschen vond meu aan de Juist vóór dien datum inge-
nomen huwelijken er een t,oegevoegd,  dat reeds op 16 Juli
te voren gesloten en dus aanvankelijk vergeten was.
De mogel\jkheid  van een tweede dergelijk huwelijk van
denztilfden  datum was derhalve geenszms  uitgesloten,
doch dan zou het waarschQn!ijk  hebben gestaan vlak
onder het andere en dit was Juist niet het g e v a l .

Eerst  volgde een ondertrouw van 18 Nov. 1636, welke
irldertcjd  weder W;LS doorgehaald, en daarna pas kwam
de akte betreffende Hendryk Stockram.

21) Laodshesat (la.mberaade of landpassant) was een onderoffioier
van den  laa.gsteu rang, ondergesohlkt  aan een korporaal (Middel-
~lederl.  Woordenboek van Verwijs en Verdam).

2%)  Zii valt te bwchouwm  als de weduwe van een Lammert Janszen
vau’ cky, wijl deze op 30 .Ja.n. 1636 (ondertr. 3 Dec. 1635) in de
Wlllibrordi-kerk  huwde met Wilmken Arrissen  van Tiel.

De doorgehaalde akte, die bijna beneden aan de blad-
zijde stond, behelsde den ondertrouw van Henrich von
Werich en Christina Müntz; deze akte was doorgestreept,
omdat daarin niet  vermeld stond, dat de bruidegom
Rentmeester der stad Wesel was. Na de doorschrapping
bestond er op dezelfde bladzijde geen voldoende ruimte
meer om de nieuwe akte, welke alsnog de woorden
,,Dieser  Statt Rentmeister” behelsde, in haar geheel op
te nemen en werd zij daarom aan het begin der vol-
gende pagina geschreven. Hierdoor ontstond op de
vorige blz. een ledig vak en daarvan is misbruik ge-
maa,kt  voor de inschuiving van Hendrick  van S. m e t
BU/&WCI  Gerrits  (het Utrechtsch echtpaar) in Wesel door
de inlnssching van een verzonnen trouwakte.  Alzoo,
thans op papier, het misdrijf van het ondergesohoven
kind !
Niet verzuimd mag worden om even aan te stippeu,

dat reeds bij het eerste onderzoek het de aandacht had
getrokken, dat de ondertrouw van Hendryk  Stockram
in meer moderne letters en met nieuweren inkt was
geschreven. Men had zich toen echter tevreden gesteld
met de overweging, dat zulks ook gold voor de on-
middell i jk daarboven staande akte (de sedert  door-
gehaalde).

Deze laatste akte thans met een meer critisch oog
beschouwende, ontwaarde men dat de letters van deze
vervallen akte alle met verschen  inkt, en in iets moderner
trant waren overgetrokken. Op deze wijze had de dader
van het vervalschingsbedrijf  getracht een eventueelen
naspeurder snel van een mogelijk ontdekt spoor af te
leiden, hetgeen zonder tweede onderzoek inderdaad
ge lukt  zou zijn.

Het toeval wilde, dat op den dag der ontdekking van
dit tweede wanbevggeachte  Voorzitter, de
Heer Jhr. Dr. W. 8. Beelaerts van Blokland, zich te
Wesel bevond. Welwillend door Herr Pastor Bölitz in
de gelegenheid gesteld om van de uitsnijding der eene
akte en de inlassching der andere zich persoonlijk te
overtuigen en zijn oordeel daarover te vormen, aarzelde
de heer Beelaerts niet oni evenals deze Predikant de
trouwakte van 1636 voor valsch te verklaren.

De bladzijden, waarop deze akten uitgesneden of in-
geschoven zgn, worden thans gephotografeerd. Van de
photo’s zal na de ontvangst een afdruk aan het voor
ons genootschap bestemd dossier worden toegevoegd.

Wij zijn echter nog niet aan het eind van de mis-
dadige pogingen om den indruk te wekken alsof het
onderwerpelijk geslacht langs den weg Utrecht-Wesel
van oeradellijken  huize zou zijn.

Was de Hendryk Stockram  van 1636 slechts een ge-
fingeerd persoon, dan was derhalve de in 1639 gehuwde
Hendrik VO’YL  Sto~krnem  het in 1607 gedoopte kind van
Jan 19. S. en D r u y k e n .

Deze slotsom werd aldra bevestigd door de omstan-
digheid, dat Hendrik op 14 Sept. 1640 in de Mathena-
kerk een kind liet doopen,  bij welken doop D r u e g e n

Storkrams (blijkbaar de evengenoemde Druyken) tot de
getuigen behoorde 2 “).

28)  Henrick vati  Stockram  dey frau Weillemken aderians
ah kint
die gethuge sint andrisz strautgens

druegen  stookrams
beligen Jansenn Eeffekens
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Onvallend was het evenwel, dat de voornaam van
het $ind niet was opgegeven: Een dergelijk verzuim
kwam ongeveer nimmer voor en bij aandachtig bekijken
der akte bleek dan ook, dat die voornaam geradeerd
moest zijn!

Daarvoor moest natuurlijk een dringende reden be-
staan en deze was spoedig gevonden. Indien het een
zoon was, moest deze krachtens het destijds geldend
gebruik naar ziju grootvader Jan van Stockraem J a n
heeten,  maar dan zou er een tweede Jan Hendriksz
zijn, met wien men als dubbelganger van den J a n
Hendriksz uit Utrecht geen weg zou weten. Die Jan
moest dus verdwijnen, al ware het ook ten koste van
nog een misdrijf. 24)

Achtereenvolgens moesten wi dus drie misdrijven
constateeren, dat van vernietiging, inschuiving en ver-
minking van eene  akte.

V.

Het wordt thans volkomen begrijpelijk waarom J a n
Louisz. ual1 Stockurn,  de Utrechtsche stamvader van het
onderwerpelijk geslacht, in een Jan Hendriksz moes)
worden omgezet. Deze stamvader moest immers, zij het
ook middels ongeoorloofde praktijken, in Wesel aan-
sluiten bij Hendrik van Stockraem, welke tot een
Stockum werd gebombardeerd, en diens vader Jan zou
dan een afstammeling zijn van de oeradellijke Stockums.
Wederom eene  valschheid, naar het zich laat aanzien.

Tot onzen spijt kunnen wij de doopakte van dezen
Jan, die luidens Ned. Patr. en Uradel. Taschenbuch op
20 Juni 1578 te Wesel zou zijn gedoopt, niet verifieeren.
In het doopboek der Willebrordi-kerk van 1578-1582
komt hij namelijk niet voor, terwijl dat der Mathena-

‘.k*~t&~~  r6’Bt”PB94’.a~ii~~~~‘.  _‘..,l..,r, r. I. ,.+..-* 1

Maar er zijn andere middelen om de filiatie van Jan
terecht te brengen. Wij hebben namelijk reeds gezien,
dat die Jan twee malen achtereen zijn oudsten zoon
den naam van Mewes  gaf. l3ij de toen bestaande ge-
woonte om den oudsten zoon naar zijn eigen vader te
benoemen, mag dus wel als vaststaande worden aan-
genomen, dat Jan’s vader niet de in de gedrukte stam-
reeks opgegeven Wulbrandt von Stockem uit het oer-
adellijk geslacht kan geweest zijn, doch naar alle waar-
schijnlijkheid niemand anders was dan de hoogervermelde
Mewes van Stocraem, die in 1571 voor de eerste maal
in het huwelijk  trad.

Bovendien treffen wij omtrent 1Vulbrandt von Stockem
en zijne naaste familie eenige gegevens aan in eene
akte uit het Hannoversch Staatsarchief, door den Heer
M. G. Wildeman gepubliceerd op blz.  272-274 van
De Wapenheraut van 1914 (deel XVIII). Bedoeld wordt
het Ehevertrag zwischen Achaz von der Schulenburg
und Anna von Stockheim (Limber 27 Sept. 1604 26)).
Deze Anna is ,, CVulbrandt  von Stockheim sehligen nach-
gelassene Tochter”, hare moeder Anna Rauscheblatten
Wulbrandt von Stockheim sehligen nachgelassene Wit-

24) Met wat goeden wil zou nog een stukje van den kop van een
J in den vorm van een speldeknop zijn te ondersoheiden.

25) Van den in deze akte voorkomenden getuige Otto von Bottmar
bevindt zioh - z;jn wij juist, ingelioht  - een bijzonder schoon en
indrukwekkend praalgraf in de Miohaeliskirohe  te Hildesheim, gewijd
aan hem en zijne echtgenoote  Adelk&  von Stockheim, die mede tot
dit geslacht behoorde.

tibe”. Voorts is in de akte sprake van I\ulbrandt  (de
jongere) - volgens het Uradel. Taschenbuch de stam-
vader van den uitgestorven Duitschen tak - als zoon
van vaakgenoemden Wulbrandt (de oudere), doch merk-
waardig genoeg wordt in deze familie-overeenkomst
van 1604 gezwegen over den in 1578 geboren Jan, die
mede een kind van den ouden Wulbrandt zou zijn en
van wien de Nederlandsche tak heet af te stammen.

Wèl kenschetsend ! Toch mag men voorzichtigheids-
halve zonder nader onderzoek op dit eene  punt zich
niet zóó positief uiten als omtrent de vele andere ont-
dekte vervalschingen en onjuistheden helaas noodig was.

Alles tezamen genomen, geldt het hier een erger-
lijk staaltje van gedurfde knoeierij, die sterk naar de
gevangenis wijst. Hoogst onaangenaam is zulks voor
het hierbedoeld geslacht, dat zeer achtenswaardige per-
sonen onder zijn leden telt. Het was deze omstandig-
heid, welke aanvankelijk eenige aarzeling bij mij heeft
opgewekt om nogmaals over deze aangelegenheid te
schrijven. Maar aan den anderen kant moest het ont-
dekt schandelijk euvel, dat in ruimen kring de grootste
verontwaardiging zal wekken, met wortel en al worden
uitgesneden, hetgeen siechts door openbare beha.ndeling
van dit genealogisch schandaal kon geschieden.

De zaak is behalve voor de Redactie van het Ned.
Patriciaat begrijpelijk ook minder aangenaam voor den
Duitschen Ehrenschutzbund, die op zoo ondeugdelijke
bescheiden zijn afstammings-beslissing meende te kunnen
gronden. Mochten den Ehrenschutzbund argumenten ten
dienste  hebben gestaan, die ons onbekend gebleven zijn,
dan zal het uiterst wenschelijk zijn dat deze alsnog
openbaar worden gemaakt. Afgescheiden daarvan, moet
echter reeds thans ons eindoordeel over de ,vervaar-
digde” staar& m&_..de_.  ma&c~id.._Jtipn  :__I_
,non liquet”.

Wij wenschen aan het bovenstaande ook onzerzijds
eenige opmerkingen toe te voegen. Reeds na het ver-
schijnen van de beide vorige artikelen van den Heer
de Groot, was bij ons iedere twijfel uitgesloten aan de
juistheid van diens stelling, dat de familie van. Stockum
(van Akendam)  geen loot is van het oer-adellijk geslacht
von Stockum (juister : htockheim)  uit de omgeving van Hil-
desheim, maar den Utrechtschen grutter en molenaar J a n
Lowysz. van Stockum, den zoon van een Gorkumschen ho-
venier, tot stamvader had. Slechts door hen, die tot elken
prijs aan de oud-adellijke afstamming wenschten vast te
houden, koe de hoogst onwaarschijnl\jke  hypothese wor-
den aanvaard, dat er in denzelfden tijd te Utrecht bij de
Catharijnepoort twee personen van den naam Jan van Stoc-
kum geleefd zouden hebben (Jan H end r i c k s z. en Jan
L o w ys z.), beiden gehuwd met eene  vóór Febr. 1674
overleden Petronella van Oostrum  en waarvan de een
(volgens dezulken Jan Hen d r i c k s z., maar zooals wij
thans met volstrekte zekerheid weten Jan L ow ys z.)
met de weduwe Maria van Enghelen  hertrouwde en de
stamvader werd van de familie van Stockum (!*an Aken-
dam). Thans is ook met deze dubbelgangershypothese,
waarvoor trouwens de geringste aanwijzing ontbrak,
voor goed afgerekend.

Uit de hierboven gepubliceerde gegevens blijkt echter
t evens ,  da t  t egen  de  in  Ned .  Pa t r .  1914  en  Gen .
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Taschenb. d. Uradel. H&user  1929 medegedeelde stam-
reeks, ook op verschillende andere punten ernstige be-
denkingen zijn aan te voeren, ja zelfs dat een misda-
dige hand zich niet ontzien heeft dankzij eene aaneen-
schakeling van valschheden de Utrechtsohe  van Stoc-
kzcm’s aan de Weselsche van Stockrnem’s  en deze op
hunne beurt weer aan de Hildesheimsche vo’y1 Stock-
heim’s vast te koppelen, hiermede het bekende woord
van Schiller bevestigende: ,,Das eben ist der Fluch
der böseu That, dass sie fortseugend  immer Böses muss
gebären”.

Dit gedeelte der stamreeks moge bij den huidigen
stand van het vraagstuk voor de afstamming der
familie van Stockum (van Akendam)  van geen belang
meer zijn, uit het door ons hooggeacht medelid deQXroot te
Wesel ingestelde onderzoek is thans wel duidelijk aan
het licht getreden, dat aan de familie bij de samen-
stelling harer genealogie hoogst onbetrouwbare en
duistere hulpkrachten ten dienste hebben gestaan.

Het valt te betreuren, dat de Redactie van Nederland’s
Patriaiaat in 19 14 - blijkbaar zonder nader onderzoek -
de ondeugdelijk gebleken stamreeks van Stookum aan de
publiciteit heeft prijs gegeven, nochtans den schijn wek-
kende alsof een dergelijk onderzoek we 1 had plaats gehad
door n.1. in een noot te verklaren, dat zij de stamreeks
eerst met Segeband van Stockum aanving ,,aangezien het
bewijs nog niet geleverd is, dat deze in rechte lijn afstamt
van Ludolf  oan  Stowem,  ridder, in 1318 vermeld als
heer van Limmer”. Hieruit viel af te leiden, dat de
stamreeks, voor zoover zij door haar werd gepubliceerd,
in de oogen van voormelde Redactie wel op afdoende
wize was gedocumenteerd. Toch had reeds het groote
standsverschil tusschen het aanzienlijke oud-adellijke
Hildesheimsche geslacht *oon Stockheim en de familie
varl Slockum  ua?z Akendam,  welke tot in het midden der
198 eeuw steeds tot de kleine burgerij der bisschopsstad
heeft behoord, haar tot voorzichtigheid moeten manen.
Intussahen nemen wij goede nota van haar aan den
Heer de Groot te kennen gegeven voornemen om in
den volgenden jaargang van Ned. Patr. eene rectificatie
te plaatsen, die wij echter verwacht hadden reeds in
den zoo juist verschenen 18en  jaargang van dit werk
te zullen aantreffen.

Het komt ons zeer waarschijnlijk voor, dat het
artikel in Nederland’s Patrioiaat van suggestieven in-
vloed geweest is op de heillooze beslissing van den
,Ehrenschutzbund  des Deutschen Adels”  d.d. 19 Oot.
1927, waarbij dit in Duitschland zeer geziene liohaam
aan de. oer-adellijke pretenties der familie van Stockum
eene soort ven semi-off icieele erkenning deelachtig deed
worden. Wij wenschen hier de goede trouw van het
Bestuur van genoemden Bund geenszins in twijfel te
trekken ‘en aan hetzelve een lapsus niet al te hoog aan
te rekenen, die des te gereeder kon plaats hebben,
waar het aan dit te Berlijn zetelende Bestuur niet ge-
makkelijk moest vallen om de aan hetzelve voorgelegde
documenten aan de officieel0 bronnen in Nederland te
toetsen. Niettemin heeft het terecht verwondering ge-
wekt, dat voormeld Bestuur er zioh klaarblijkelijk van
onthouden heeft in deze zaak inlichtingen in te winnen
bij onzen Hoogen Raad van Adel en evenmin de mede-
werking heeft ingeroepen van het Bestuur van ons
Genootschap, dat toah met de meest vooraanstaande

personen en instellingen op genealogisch gebied in
DUitschland betrekkingen onderhoudt. Hierdoor was
het voor zQne beslissing alleen aangewezen op het
door belanghebbenden overgelegde actenmateriaal, dat,
naar wij thans met zekerheid weten, stukken moet
bevatten van het meest bedenkelijke allooi, en kon het
b,i.j  gemis aan genealogischen flair gemakkelijk ten prooi
vallen aan eene mystificatie.

Dit,  laatste ware misschien voorkomen, wanneer het
Bestuur van den Ehrenschtitzbund  vóór het nemen van
zijne noodlottige beslissing van den kant der familie tijdig
was ingelicht over het verschijnen, ruim een half jaar
tevoren, van het eerste artikel van den Heer de Groot,
waarin deze op de afstamming der Utrechtsche van
Stockum’s een geheel nieuw licht had doen vallen. Dat
zulks echter eerst plaats had, toen het te laat was,
blijkt uit een schrijven d.d 26 Sept. 1928, dat Maj.
A. P. M. A. Storm de Grtive van den secretaris van
genoemden Bund, den Heer von Owstien, mocht ont-
vangen, in antwoord op het protest, dat hij, in zijne
kwaliteit van Bestuurslid van ons Genootschap, tegen

.meergenoemde beslissing had ingebracht. In dit schrijven
werd naar aanleiding van de door den Heer de Groot
medegedeelde nova een nieuw onderzoek der stukken
in uitzicht gesteld, dat echter een negatief resultaat
opleverde. Immers deelde voornoemde secretaris aan den
heer Storm de Grave d d. 17 Oct. d.a.v. mede, dat het
op deze zaak betrekking hebbende oorkondenmateriaal
door den eigenaar, Maj H. C. J. C. van Stockum, wel-
iswaar aan het Bestuur van den Ehrenschutzbund voor
een nieuw onderzoek was afgestaan, maar ,dass  die gegen
,die von Herrn van Stocktim aufgestellte Stammreihe er-
,hobenen Bedenken nicht durchschlagend sind, und dttEs
,deshalb  kein Anlass vorliegt, unsere Entscheidung vom
,19. 10. 1937, nach welcher wir die Abstammung des
,,Herrn Major van Stookum von einem Angehörigen des
,,dem Hildesheimischen Uradel angehörenden Gesohlech-
,tes von Stockheim für erwiesen erachtet haben, zu
,,%ndern.  Der von Herrn van Stockum in Anepruoh ge-
,nommene Vorfahre  Jan  erscheint urkun dlich 26)
,als Jan Hen drie ksz “6) van Stockum, Gemahl der
,,Pieternella  Maria van Osterom, wiihrend der 1650 ge-
,,traute Jan Lowijsz van Stockum heisst.”

Aangezien deze uitspraak in flagranten strijd was met
de resultaten van het door den heer de Groot en hem-
zelf ingestelde archiefonderzoek, bracht de Heer Storm
de Grave, onder toezending van het inmiddels verschenen
tweede artikel van eerstgenoemde, d.d. 9 Nov. d.a.v.
bij het Bestuur van den Bund een hernieuwd protest in
met het gevolg, dat hem wederom een onderzoek werd
toegezegd, waartoe het ,,met groote zorg verzamelde oor-
kondenmateriaal” van Maj. van Stockum nogmaals ZOU

worden opgevraagd. Het resultaat van dit onderzoek
werd den heer Storm de Grave merkwaardigerwijze
nimmer medegedeeld.

Toch is ons dit langs indirecten weg bekend geworden,
want toen, naar aanleiding van het verschijnen van de
hierboven gewraakte stamreeks in het Qeneal  Taschen-
buch der Uradeligen Hauser 1929, ons medebestuurslid
de Heer BQleveld  a8n de ,,Schriftleitung der Gothaischen
Genealogischen Taschenbìicher”  terstond een metredenen

H) WU  spatieeren.
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omkleed bezwaarschrift  inzond, ontving hij  te dier
zake van haar d.d. 26 Juni 1929 het volgende ant-
woord : ,,Der  Ehrensohutzbund hat den Fa11 van Stoc-
k u m  erneut  u n t e r s u c h t  u n d  ist n ich t  zu d e m  Ent-
schluss  gekommen, seine  friihere Entscheidung revidieren
zu mussen.  Der Rittmeister van Stockum stützt  sich
auf zwei Urkunden, erstens  ein Notariatsakt vom 18.
Dezember 1666, in dem Pietronelle Maria van Ooste-
rom ausdrücklich als Hausfrau de8 Jan Hendrijcks 27)
van Stockum bezeichnet wird und zweitens ein Nota-
riatsakt  vom 6. Februar 1689, in dem von dem Vormund
der Frau Maria van Enghelen, Ehefrau des Joan Hen-
drQckss7)  van Stockum die Rede ist. Seiner Meinung
nach sei hiernach zweifelsfrei bewiesen, dass es gleich-
zeitig zwei Ehepaare Stockum-Oosterom (Oostrum) ge-
geben hat, den Gärtnerssohn Jan Lowis und den Jan
Hendrijcks. Die Traueintragung von 1674 mit Maria van
Enghelen  beziehe sich nur auf letzteren.  Au8 dieser Ehe
sei aber der 1676 getaufte Jacobus hervorgegangen”.

Hieruit  blijkt ten duidelijkste,  dat bij het actenmate-
riaal, dat aan den Ehrenschutzbund  werd voorgelegd,
zich stukken moeten bevinden, waarin al8 man van
Petl.onella  (Mar ia?)  can Oostel’om  en Ma&a van En-
ghelen een Jan Ren dr ijc k s vajj  Stockum genoemd
wordt, terwijl deze Jan - dit is thans boven allen twijfel
verheven - in werkelijkheid Jan L o w ysr Iaan  Stoc-
kum geheeten  heeft! Bedoelde acten moeten derhalve,
wanneer zij althans in originali bestaan, eene voor de
familiepretenties gunstige mutatie hebben ondergaan.

Wij achten het beslist noodzakelijk, dat ons medelid
Maj. van Stockum ons over deze twee notarieele acten
nadere gegevens verstrekt en door het noemen van
den notaris, voor wien zij werden verleden, ons in staat

&#l&+~~n&%@&~ ,jui8-~ee-~irrl~fkeasìo.  &o~&~e&.uen~  ., .
In zijn acten-materiaal zal zich ook een afschrift

moeten bevinden van de bewuste huwelijksacte uit
Wesel, die, zooals wij uit de mededeelingen van den
Heer de Groot hebben vernomen, door een misdadige
hand uit  het  Trouwboek van de Willibrordi-Kirche
werd verwijderd, aangezien de datum van dit huwelijk
(11 Febr. 1601) tot de schaarsche gegeven% b e h o o r t ,
die tot staving van de filiatie der oudere generaties
zoowel in Ned. Patr. als in het Urad. Taschenb. schijnen
te kunnen worden aangevoerd. Dit afschrift moet der-
halve vervaardigd zijn vóórdat  het origineel vernietigd
werd. Het ware niet zonder belang te vernemen, wat
in het afschrift vermeld is, alsmede door wien en op
welken datum het werd afgegeven. Dit zelfde geldt
ook voor de valsche trouwacte van 16 Juni 1636 alsmede
voor de zeer apocriefe doopacte van 20 Juni 1678,‘die  te
Wesel niet  kon worden opgespoord en waaruit  zou
moeten blijken, dat Jan van Stockraem een zoon was
van Wzclbrand t*on  Stockheim uit het Hildesheimsche
geslacht. Een en ander kan voor het opsporen van den
falsaris zijn nut hebben.

Ook wij ontveinzen ons niet, dat ons inedelid Maj.
van Stockum zich in eene positie geplaatst ziet, die
verre van aangenaam is te noemen en waarvoor hij
diengenen zijner medewerkers, die hem hunne onbe-
trouwbare gegevens, blijkbaar zonder critiek,  deden aan-

97) Wij spatieeren.
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vaarden, niet dankbaar zal zijn. Intusschen  ware hem
o. i. veel onaangenaam8 bespaard gebleven, wanneer
hij  de door den heer de Groot uitgebrachte kri t iek
in stede van haar achter te houden tijdig aan het Bestuur
van den Ehrenschutzbund had medegedeeld.,Hierdoor had
hij wellicht kunnen voorkomen, dat genoemd Bestuur ten-
gevolge van eene lichtvaardige beslissing, waaraan het
daarna op kortzichtige wijze à tort et à travers meende
te moeten vasthouden, aan deze quaestieniet alleen hier te
lande maar ook bij onze Oosterburen eene treurige bekend-
Beid zou geven en aan het vertrouwen in zijn beleid al8
,, beschermer van de eer van den Duitschen adel” een ge-
voeligen slag zou toebrengen. Ons heeft het verwonderd,
dat de heer van Stockum, die zijne documenten herhaalde-
llj’k aan den Ehrenschutzbund  tot een onderzoek afstond,
te dezer zake nimmer een uitspraak heeft uitgelokt van
het Bestuur van ons Genootschap,  waarvan hij toch lid
is, en evenmin in dit Maandblad de overwegingen heeft
medegedeeld, die hem de in dit tijdschrift verschenen
kritiek van den heer de Groot als ondeugdelijk ter zijde
deden stellen. Hïertoe stellen wij hem alsnog gaarne
in de gelegenheid.

Ook willen wij niet verhelen, dat de wijze waarop
de genealogische medewerker van de Nieuwe Rott .
Courant, de Heer M. 0. W(ildeman),  bg zijne aankon-
diging van jaarg. 1929 van het Geneal. Taschenb. d.
Uradel.  Häuser het daarin opgenomen artikél  van Stockum
besproken heeft, ons zeer heeft bevreemd. De heer W.
toch, die blijkens zijne door den heer de Groot aan-
gehaalde publicatie in de Wapenheraut reeds in 1914
- het fatale jaar, waarin ook de valsche s t amreeks
der familie van Stockum v. A. voor het eer8t  in Ned.
Patriciaat werd gepubliceerd - in deze familie belang
EfeUìb en tin.&&l8-lid -JF6La_Qnsaan~+~-__
van den heer de Groot niet zullen zijn ontgaan, meent
met de volgende ‘aan het geslacht ‘l*a?l  btockum  gewijde
regelen te kunnen volstaan :

,Wi,i zullen ons onthouden van een opsomming der
dit jaar opnieuw opgenomen geslachten, welke zooveel
mogelijk uptodate werden bijgewerkt, doch alleen melding
maken van de stamreeks der familie Van Stockum, in
de historische inleiding geboekt als Hildesheimer  oer-
adel, door oorkonden te bewijzen tot op Ludolf van
Stockem, 1181.

De afstamming van den Hollandschen  tak (zie o. a.
N e d e r l a n d ’ s  P a t r i c i a a t  1 9 1 4 )  w e r d  bij b e s l u i t
van 19 Oot. 1927 door den Ehrenschutzbund  van den
Duitschen Adel al8 bewezen aangenomen”.

Zooals men ziet wordt hier gesproken van ,den Hol-
landschen tak” van het oer-adellijk geslacht l:ail Stockem
als ware de samenhang van de familie van  S tockum
v. A. met het Hildeheimsche geslacht nimmer in twijfel
getrokken en dit nog wel met verwijzing naar de on-
juist gebleken stamreeks in Ned. Patriciaat! Deze uiterst
bedenkelijke voorlichting’ van het couranten-lezend pu-
bliek uit de overigens wel versneden pen van den Heer
Wildeman heeft terecht de aandacht getrokken. Laten
w[j hopen, dat deze criticus een volgend jaar, wanneer
de  ,Ehrenschutzbund  des  Deu t schen  Adels” naar te
verwachten valt van de dwalingen zijn8 weegs zal zijn
teruggekeerd en zijn besluit van 19 Oct. 1927 zal hebben
vernietigd en als gevolg hiervan het Geneal. Taschenb.
d. Urad. Häuser den stamboom der von S t o c k h e i m ’ s
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v a n  yalsche loten zal  hebben ontdaan, zijn verzuim voornoemd echtpaar hoogst onvolledig; zoo maken deze
zal herstellen. geen melding van eene andere zuster, Johanna, op 26

Voor de beoordeeling van de mentaliteit, die bij het
Oct. 1841 te Utrecht als huisvrouw VRU  den werkman
Arie Ockhuieen  op 6%jarigen leeftijd. overleden.

samenstellen van de genealogie van Stockum heeft voor-
gezeten, achten wij het niet overbodig ook de latere,

Zelfs de jongere generaties, die aan het tegenwoordig

door den Heer de Groot niet  ter  sprake gebrachte
levende geslacht onmiddelldk  voorafgaan, blijken met

generaties aan eene  korte beschouwing te onderwerpen.
eene  onnauwkeurigheid te zijn bewerkt, die te meer

Sedert het verschijnen van Ned. Patr. 1914 blijken nl.
opvalt, waar het hier toch gaat om gegevens, die uit

ook deze het onderwerp van een nader onderzoek te
de acten van den Burgerli jken Stand der gemeente

hebben uitgemaakt, waardoor de Red. van het Urad.
Utrecht gemakkelijk hadden kunnen worden opgediept.

Taschenbuch in staat  gesteld werd op verschil lende
Als overlijdensdatum  van den hierboven genoemden

Jacobus v. S. (Ned. Patr. 1X), in leven evenals zijn
punten aanvullingen te brengen. De Heer de Groot
heeft hierboven reeds aangetoond, hoe deze laatste ten

vader zakkendrager, later koperslager te Utrecht, wordt

aanzien van de overlijdensdata van il4aria van Enghelen, in het Uradel Taschenb. opgegeven 8 December 1860;

de tweede vrouw van Jan Lowysz.  van Stockum, en van
dit moet echter zijn: 16 ‘Januari 1860. Het overlijden

Hendrick Jansz. van Stockum, diens zoogenaamden vader,
zijner echtgenoote Oeertruy  Caderius zal men op den

niet met de waarheid overeenstemden, ons is gebleken
opgegeven datum 14 Nov. 1866 vergeefs zoeken. Zij

dat zulks met de meeste der in het Taschenb. gepubli-
overleed eerst op 6 December 1881.

ceerde nieuwe vondsten het geval is.
Hun zoon W i l l e m  (Ned.  PatJ. X) wordt in laatst-

Zoo wordt van Julianus  (bij den doop : Jacobus) van g e n o e m d  w e r k  ,,Ds. Theol .”  genoemd,  t e rwi j l  he t

Stockum (Ned. P. VII)  gezegd, dat hij op 8 Juli 1796 te
Taschenb .  hem met  den  myete r ieuzen  te rm ,D. in

Utrecht overleed, maar in de desbetreffende registers is
Utrecht” aanduidt. Weliswaar wordt volgens het Album

hieromtrent niets te vinden. Dat deze datum foutief is, moet
Studiosorum der Utreohtsche Universiteit op 21 D e c .

densamensteller der genealogie in het Taschenbuch bekend
1832 ,,W. ran Stockum Ultrajectinus” als student in

geweest zijn, aangezien hij zelf den overlijdensdatum be-
de Medicijnen ingeschreven, welke faculteit hij blij-

kend maakt van Julianus’ echtgenoote, Antonia  Elisabeth kens de Studentenalmanakken spoedig voor de Theo-

Brakonier ,  en deze bij haar overlijden ,in het Oude
logische schijnt te hebben wrwisbeld,  maar deze studie

Manhuys” te Utrecht op 6 April 1794 als we duwe werd
blijkt  hij  niet  te hebben voltooid,  want in de l i jst
der tot proponent bevorderde en later als predikant

ingeschreven.
Even  onbetrouwbaa’r  is de sterfdatum van denin de

beroepen personen troffen wij hem niet aa.n. ag) Toen hij

volgende generatie vermelden Jacobus van Stockum (Ned.
op 27 Mei 1836 op nog geen 20-jarigen leeftijd te Utrecht

P. VIII). Deze zou op 10 Aug. 1800 te Utrecht zijn
in het huwelijk trad met Geertruida Perloop,  dochter van

overleden, maar ook hiervan wordt geen spoor terug-
Conzelis Verloop, timmerman en molenmaker, en van Mnr-

.geY~dën  T; U't1 verschillen’de  acten, zïjne’kinderbn  be- garetha Koemw,  Pi& B(Ned. Patr.), -werd dan

treffende, valt  af te leiden, dat hij eerst  veel  later ,
ook als zijn beroep opgegeven ,fabrykant”, hetgeen in

tusschen 1829 en 1840, buiten Utrecht moet zijn over-
latere acten nader wordt gepreciseerd tot ,olieslager”

leden. Naar den overli jdensdatum van zijne vrouw
- bij de geboorte van zijn jongsten zoon Willem

Maria Qodee - wier moeder volgens haar doopacte
“cobus (Ned. Patr. XIbis) op 21 Februari 1847 - tot

niet van Reinst (Ned.  P.) maar van Rems heette -
,pelmolenaar”.

schijnt vergeefs te zijn gezocht; intusschen bleek ons,
Laatstgenoemde inschrijving is ook uit anderen hcofde

dat zij te Utrecht op 18 April 1840 overleed.
van belang. Wij treffen er nl. als getuige aan zekeren Jaco-

De volgende generatie geeft nieuwe verrassingen. De
bus van Stokkum 30), slijter in sterke dranken, blijkbaar

genealogie in het Urad. Taschenb.,  welke op geheel
een oom van het kind, die eohter  in de genealogie in het

willekeurige wijze nu eens den indruk tracht te wekken
Uradel. Taschenb. niet voorkomt. Weliswaar vermeldt

dat - door vermelding van jong overleden kinderen -
dit als tweede kind van het echtpaar van Stockum-

naar volledigheid werd gestreefd en zich dan weer
Caderius een zoon Jacobus, geb. te Utrecht 10 Maart

plotseling tot de bloote mededeeling van de stamreeks
1820, maar dit kind heet reeds op 18 April 1821 t e

beperkt,  geeft  aan het  echtpaar van Stockum-Godee
zijn overleden. Intusschen bleek ons, dat op de hier

behalve een zoon Jacobus (Ned. Patr. 1X) nog twee
aangegeven data in de acten van den B. S. te Utrecht

jong overleden dochtertjes, Juliana en Maria, respec-
geen Jacobus v. S. is ingeschreven, maar dat daaren-

tievelijk te Utrecht op 6 Dec. 1799 en 4 Aug. 1800
tegen wel op 3 Maart 1821 te dier stede de geboorte ver-

overleden. Intusschen bleek op laatstgenoemden datum
meld wordt van een aldus genaamden zoon van voor-
noemd echtpaar. Di t  k ind  i s  inderdaad  de  l a te re

geen Xaria  van Stockum te Utrecht te zijn gestorven,
maar wel een Dirk van die naam, een zoontje van het-

getuige van 1847. Hij overleed te Utrecht op 28 Sept.

zelfde echtpaar. De Maria van Stockum, die volgens het
1869 op 48-jarigen  leeftijd, met nalating van kinderen,

Taschenb. op 6-jarigen leeftijd overleed, zou eerst 23
na viermaal gehuwd te zijn geweest t .  w. met Cor-

Sept. 1829, als huisvrouw van den koopman Johannes
nelia  Korveaee, Johanna Elisabeth Bley,  Mariu The-

de Kok, in den ouderdom van 36 jaren te Utrecht het
tijdige met het eeuwige verwisselen! Ook uit anderen

20)  Intusschen vernemen wij van zeer bevoegde zijde  dat deze

hoofde zijn de gegevens aangaande de kinderen van examen heeft afgelegd.
,,Ds. Theol.” voor de theologische faculteit te Utrecht nimmer eenig

30) De naam komt in de 18”  en 19s eeuw vaak in deze spelling voor
28) Het ware in dit geval niet zonder belang te onderzoeken wat en wordt door sommige takken van deze familie nog ten huidigen

hiervan de oorzaak is. dage aldus gevoerd.
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resia van Veen en Maria Cntharina  Elisabeth Stern,
welke laatste eerst op 26 April 1906 te Utrecht zou over-
lijden. Deze tak werd dus in zijn geheel geëlimineerd
en daarvoor een jong gestorven kind in de plaats ge-
steldi dat bij den B. S. niet is terug te vinden!

Ook ten aanzien van de andere kinderen van h e t
echtpaar van Stockum-Caderius,  waarvan het  Urad.
Taschenbuch er vijf met namen noemt, zijn de gegevens
zeer on volledig. Zoo missen wij behalve van eenige  jong
overleden kinderen ook de vermelding van de gezusters
Qeertruy  Christina v. S., 26 Nov. 1879 te Utrecht op
67-jarigen  leeftijd overleden, en Juliana Christina v.
S., 18 Dec. 1917 te dier plaatse op 76-jarigen leef-
tijd overleden als weduwe van Louis Petri Marie An-
thonie van &icht. Een derde zuster, Antonia  Elisa-
beth, wordt in het Taschenb. wel genoemd, maar de ver-
melding van haar huwelijk en overli jden ontbreekt,
hoewel de B. S. van Utrecht ons gemakkelijk leert, dat
zij op 9 Dec. 1916 aldaar in den ouderdom van 89 jaren
als weduwe van U’illem  Korvezee het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde. Zij was dus, evenals hare zuster
Juliana Christinn,  in 1914 bij  het verschijnen ‘van het
artikel in Ned. Patriciaat nog in leven; beiden hadden
derhalve ‘naast hare broeders in den Qtat présent moeten
worden vermeld. Het valt moeilijk aan te nemen, dat
haar bestaan aan den samensteller van de genealogie niet
bekend zou zijn geweest.

Ook door haren broeder Christiao,n  van Stokkum, i n
leven grutter te Utrecht, later te IJsselstein, gehuwd
met 2da Agatha Ickler (niet Ichler),  blijkt een tak te zijn
gevormd, waaromtrent ons alle gegevens worden ont-
houden.

En zoo zouden wij ook in de volgende generatie
opi leem+m  kunnen- wi.jzen+W&  mneenm+&ter.  hiermede
te kunnen besluiten en voldoende te hebben aangetoond,
dat den samensteller der genealogie van Stockum (van
Akendam), ook waar het de latere generaties geldt, een
kwade genius heeft ter zijde gestaan.

De Redacteur van het Maandblud:
VALCE  LUCASSEN.

Geslacht Tenckinck,
door Dr. jur. L. E DEL (Schüttorf).

Met de geschiedenis der familie Tenckinck hebben zich
zoowel Fahne als Vorsterman van Oyen  bezig gehouden.
Dat Egbert Tenckinck, de stamvader van den ten huidigen
dage nog bloeienden Nederlandschen tak, te Borken i.
W. geboren zou zijn (zie XL, 360), berust op eene  mede-
deeling van den genealoog Fahne, die in het tweede
deel van zijn ,,Denkmäler  und Ahnentafeln, 1878” het
ridderboortlge  Wes tphaa l sche  ges lach t  Tenkink  b e -
handelt en op blz. 16S de aan de Nederlandsche familie
T. gewijde tabel inleidt met de woorden: ,,Verzweigung
aus Borken iiber Friesland nach Holland.” Het bewijs
voor  deze  bewer ing  b l i j f t  h i j ,  a l s  in  zoo m e n i g
ander geval, schuldig. Hij zou haar vermoedelijk niet
hebben neergeschreven, wanneer  hem de  huwelijks-
inschrijving bekend geweest was van bovengenoemden
Egbert  in het Trouwboek van Lingen d.d. 23 April
1687 : ,, Egbert Tenckinck, Magister Chirurg, junger  Mann
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YOU  N i e n h ui s und Elisabet Perisonius, junge Tochter
Ton Lingen, wohnhaft in Lewarden”.

Het vermoeden is derhalve gewettigd, dat Egbert’s ge-
loortejaar  tusschen 1667 en 1667 viel en dat als zijn
geboorteplaats het naburige Neuenhaus in het Graafschap
Lingen in aanmerking komt. Nu komen er in de stads-
:ekeningen  van Neuenhaus in het jaar 1660 slechts twee
gezinshoofden  van dien naam voor, nl. Wessel Tenckpck
14 schuldig, 1 betalt) en Harmen Tenckinck (4 schuldig,
1.18 betalt). Wie van beiden de vader van Egbert ge-
weest kan zijn, zal hieronder onderzocht worden. Aan-
gezien het doopregister uit dien tijd ontbreekt, kan het
Dewijs slechts langs indirecten weg geleverd worden.

V o l g e n s  eene  mededeeling van den Heer Harger,
burgemeester van Neuenhaus, welke ik op dit oogenblik
niet kan controleeren, komt de familie reeds in 1612
te Neuenhaus voor. Ik meen de insohrijving  van den
aersten  Tenckinck in het Burgerboek van Neuenhaus
te kunnen dateeren  op omstreeks 1626. De inschrijving
zelve is ongedateerd. In yeuenhaus  bestond de gewoonte
de inschrijvingen eerst te doen plaats hebben, wanneer
de laatste termijn van de voor het burgerrecht ver-
schuldigde som betaald was. De inschrijving luidt als
volgt : Herman  Zengkingk von Oldenseell als freyes, echten
und rechten Standes  geboren hatt die Börgerschap  ge-
wurmen  und alss burger  eingeschrieben, Qertrudt Wessels
Seine eheliche hausfrau iss unse borgersche geboren.”

Hermann Tenckinck woonde toenmaals echter nog niet
blijvend te Neuenhaus; in de naamlijsten der ingezetenen
van 1636 en 1637 komt hij nog niet voor. In dezen tgd
zal Oldenzaal hem een veiliger woonplaats toegeschenen
hebben dan het door den oorlog zoo geplaagde Graaf-
schap Bentheim. In het  jaar 1646 verkocht hij  met
z i j n e  .vrouw  Beertruit +jn hu is  -te, Qltia&..wa_._. _ _
treffen wij hem ook aan in de stadsrekeningen van
Neuenhaus:  Herman  Tenkingh, Schuit  36 dlr. 36 stbr,
betalt 16 dlr, rest. - Herman  T e n k i n g h  betalt  vor
des Trumpters Serv. in 12 weken 8 daler. 2.3. 1649.
In 1660 treffen wi hem aan in een ander huis: in 1664
aldaar Herman  Tenkink,  in 166ö Herman  Tenkinch, i n
1666 Mstr. Herman  Tenkink,  in 1669 Wedewe  Tenkink.
Als vader van Egbert kan deze Herman  in de eerste
plaats van wege  het tijdperk, waarin hij leefde, neuwelgks
in aanmerking komen en in de tweede plaats ook daarom
niet, omdat van hem een zoon Egbert bekend is, over
wiens levensloop wij zijn ingelicht en die met den ge-
zochten Egbert niet identiek is.

Daaren tegen komt Herman  wel als g r o o t v a d e I in
aanmerking, aangezien in het vervolg van jaren tot
1749 geen Tenkink  meer van buitenaf onder de burgers
wordt opgenomen, met name niet Wessel Tenkink,  die
in 1660 en 1664 als burger en huiseigenaar vermeld
wordt.  Bij  het algemeen vertrouwen, dat de burger-
boeken vroeger genoten, gold het als een rechtsvermoe-
den, dat slechts hij burger was, die zelf het burgerrecht
had verworven en als burger was ingeschreven of wiens
vader bij zijne geboorte reeds als burger bekendstond.
In Wessel Tenkink’s plaats vinden wij in de stadsreke-
ningen  : in 1666 Jan Arns Eokebacker, 1666 Jan Agell,
1669 Jan Wessels.  Het vermoeden dat hij destijds reeds
overleden was, wordt door het overlijdensreglster  van
Neuenhaus bevestigd. In het pestjaar  1664 stierven op
21 Sept. ,, Wessel Tencktink Pest,e”,  op 29 Sept. ,, Wessel
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Tencktin.ks  Frau Qeesjen Binder”-(inlichting van Herr
Pastor Bode te N:, zelf heb ik laatstgenoemden naam
nog niet kunnen verifieeren) en ten slotte op 6 Oct.
wessel Tencktinks maagd-dogter van Arent Palthen.”
Naar den tijd te oordeelen kan Egbert zeer goed een
zoon van Wessel geweest zgn. Daarbij komt nog, dat
Egbert’s dochter Cutharina  Gesina, ged. op 19 Juni 1701,
haren tweeden voornaam klaarblijkelijk aan hare groot-
moeder Oeesjen  ontleende.

Zekerheidshalve moeten wij echter ook aan de andere
kinderen van Herman Tenckinck onze aandacht schenken.
Wij treffen aan: 2.) ,,Gerrit Tencki&c,  soon van Herman
Tenckinck van Nyenhuis, en Catharina de vreede,  dochter
van Jan de Wreede,  Sergeant onder Capitein Mulert,
proclamati 6 Martij,  copulati 2 Aprilis 1664” (Kerkboek
Oldenzaal). Aangezien Gerrit  niet naar Neuenhaus terug-
keerde, komt hij als vader van Egbert niet in aan-
merking. 3.) Wolter  Tenckink, in 1670 nog in leven,
van wien wij echter niet veel weten. 4.) Geerlruidt,  geb.
omst,reeks  1644. (Buch der Erst-Communikanten 1662,
Christfest : Qeerlruidt  Tencktink). 6.) Jan Tencktinck,
communieert voor de eerste maal in 1664, huwt als
,,nagelaten soon van sael. M. Herman Tenckinck in sijn
leven gewesen  borger alhier” met ,, Weibrech  van Essen,
dochter van Jacob van Essen, voogd tot Bakkum in de
graafschap Linge” en laat 27 Sept. 1670 te Neuenhaus
een zoon Herman  en 13 Oct. 1673 aldaar een zoon Jacob
doopen. Als vader van Egbert kan hij natuurlijk niet
in aanmerking komen. 6.) Egbert Z’encktinck,  communi-
eert voor de eerste maal op St. Michaelis 1666, ,Ecbert
Tenckinck Burgersoon van Nienhuis en Catharina van
der Narf  weduwe van Guillia?  Verroten in z;jn leven
Börger alhier, proclamati 2 Jan. 1676, copulati (onlees-
baar)“. (Kerkboek Oldenzaal). Egbert Tenckinok verkrijgt
in 1676 het burgerrecht van Oldenzaal.

Na al het voorgaande zou m.i. als vader van den
bekenden chirurg Egbert Tenckinck geen ander dan Wessel
Tenckinck in aanmerking kunnen komen. Den voornaam
Wessel heeft hQ wellicht van zijn grootvader van moeders-
zijde IYessel Janssen. Het onderzoek zal bij gelegenheid
worden voortgezet.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Boreel.

XLVII, 162-163.

Te dezer plaatse werd de opvatting geuit, dat het
niet zou verbazen, z00 het geslacht Boreei (Boureel) her-
komstig bleek te z%n uit het Zuid-Westen van België
en Noord-Westen van Frankrijk.

Hiervoor zou mogelijk het volgende kunnen pleiten.
In de te Keulen verschijnende Annalen des historischen
Vereins fiir den Niederrhein, insbesondere die alte Erz-
diöcese Köln, werd in 1867 in het Achtzehnte Heft (blz.
208-262)  een uit de 17de eeuw afkomstig Familieboeck
van de Bourellen afgedrukt. IIet behelst eene interessante
kroniek van eene familie Bourel,  die uit Atrecht over
Antwerpen naar Keulen is gekomen en aldaar eene rol
van eenige  beteekenis heeft gespeeld, mede door de
vervulling van overheidsambten.

Simon Bourel, geb. 1666, schreef daarin: ,Nogh is
eenen Bowel  Ambassadeur van d’Heere streten” (lees
staeten), ,van Hollandt, die wij gelooven  meede  uyt
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onsem stam te sijn. Gelijck diversche andere In de
walsch. quartieren.” Later was er bijgevoegd: ,Deesen
Bourel is stadtischen ambassadeur op den Ryswyckssen
vreede geweest”. Hiermede werd 0nze gezant Mr. Johan
Boreel bedoeld.

Het onderzoek zou zich dus naar Atrecht kunnen
richten. Volledigheidshalve zg nog medegedeeld, dat
aan de familiekroniek een wapenboeck  was gehecht,
dat echter niet is afgedrukt. In 1867 leefde dit geslacht
nog in Keulen en het handschrift der kroniek berustte
toen bij den bekenden schilder: Everhard  Bourel.

De kroniek vangt aan met een ouderen Simon BouTel,
in 1503 geb. te Atrecht als zoon van een tijdens Karel
V aldaar wonenden fabrikant van wollen stoffen.

Simon zelf dreef een lakenhandel en verhuisde later
naar Antwerpen. Hier hield liij winkel ,In den Engel in
de Corte nieuwstraat” en te Merxem had hij een speelhof
met landerijen. Hij was gehuwd met Elisabeth &uyens
,,gebooren  van Turnhoudt”. Hun eenige zoon Philippus
Bourel had te Antwerpen eene glasblazerij. Nadat zijne
vrouw Barbara van der Veecken gedurende de troebelen
aldaar bij haar haren was opgehangen geweest, weken
zij uit naar Keulen, van waar dit geslacht echter nog
langen tijd nauwe betrekkingen met Antwerpen onder-
hield. Hierdoor werd het mogelijk, dat de schrijver der
kroniek eene eeuw later nog zooveel van de vorige
generaties wist te vertellen. Aan de hand van deze
gegevens en de overige in het familieboek vermelde
zou wellicht een loonend  onderzoek kunnen worden in-
gesteld naar de eventueele verwantschap van deze
Bourel’s met den (Tentschen Ruffyn  Boureel  van 1418.

J. DE G R O O T.

In- verband met he--ti- van. de afstam-
ming van het geslacht Bareel  in den laatsten tijd in
ons Maandblad is gepubliceerd, verdient bijzondere aan-
dacht de houding door de Redactie van Nederland’s
Adelsboek te dezen opzichte aangenomen. Die houding
geeft geen blijk van vaste overtuiging.

Immers, nadat genoemde redactie in 1912 had ge-
schreven :

,De geregelde stamreeks vangt aan met Jacob
,Boreel,  die in 1621 overleed als pensionaris van
,Sluis”.;

schreef zij in 1926 (zie ,De Nederlandsche Adel (Histo-
risch Gedeelte)“)  :

,De geregelde stamreeks vangt aan met Willem
,,Boreel,  genoemd in een .giftbrief  van 1339”;

en drie jaren later bewandelt zij den middenweg door
te verklaren :

,De stamreeks vangt aan met Ruffelaert Bareel,
,,die in 1443 te Gent stierf”.

De aanleiding tot dit laatste terugkrabbelen, na de
groote schrede voorwaarts in 1926 gedaan, is waar-
schijnlijk te zoeken in hetgeen de redactie in 1928
onmiddellijk op den bovenaangehaalden zin liet volgen :

,,In het familiearchief is een vidimus d.d. Parijs
,28 Jan. 1.662 van een testament van Ruffelaert’s
,,vader,  Jéhan Borel,  baljuw van Enghien, d.d. 22
,Maart  1397, waarin tal van voorvaderen uit Bour-
,gondië stammend, worden vermeld, doch het oor-
,spronkelijke  stuk ontbreekt.”

Wij komen hier due op. het terrein door den heer
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van Malsen  betreden, maar hetwelk door onzen  Redacteur
sedert dien is afgesloten en hetgeen vooreerst ook mijns
inziens gevoegelij k gesloten kan blij ven.

Waar ik in het bijzonder op wilde wijzen is, dat de
redactie van Nederland’s Adelsboek de stamreeks Boreel
in 1928 twee generatiën heeft opgevoerd boven die van
19 12.

Aan den in 1521 als pensionaris van Sluis overleden
Jacob  Boreel is namelijk tot vader gegeven Joris Bareel,
vermeld 1420, en tot grootvader Rzcffelaert  Bareel, over-
leden in 1443. De bewijzen voor deze afstamming zijn
klaarblijkelijk te putten uit de leenregisters van den
Graaf van Vlaanderen, want bij Ruffelnert  Boreel ve r -
meldt de redactie: ,door den graaf van Vlaanderen
beleend met goederen in en om Gent”, en bij J o r i s
Boreel  : ,,beleend  met goederen zijns vaders”, hetgeen
met dezelfde woorden wordt herhaald bij Jacob Boreel.

Aangezien data ontbreken, evenzeer als nadere aan-
duiding der betrokken leengoederen, en het van het
hoogste gewicht is ten aanzien van de bewijzen be-
treffende deze afstamming niet in het onzekere te tasten,
waag ik het langs dezen weg de vraag tot de redactie
van Nederland’s Adelsboek te richten mededeeling te
willen doen der bewijsplaatsen. W .  A. BEELBEELTS.

Oyee.
In antwoord op het stukje van den heer van Tricht

in kol. 283 van dit mndbl., hetwelk rnu eene  gevaa r -
lijke manier van identificeeren toeschrijft, wil ik even
mededeelen dat ik in het geheel niet heb willen iden-
tificeeren, slechts vragen en nog wel vragen in de hoop
een antwoord van den heer v. T. uit te lokken. In den
tekst is van identificatie dan ook geen sprake, ik geef. .
mi%? toe dat- vwdrukq
dat hier in plaats van ,niet onwaarschijnlijk” ,misschien”
had moeten staan, hetgoen meer gestrookt zou hebben
met den tekst zelve.

Eerst bij het stellen van het stuk, toen er geen tijd
meer was voor onderzoekingen, bleek er in het al of
niet deken zijn van het kramersgilde eenige versterking
te liggen van het vermoeden dat Digna Adriaensdr. te
Biezelingen geboren was. Het was toen te laat voor
een onderzoek, nooit eerder ingesteld omdat de kwestie
mij onbelangrijk voorkwam.

De slotopmerking van den heer van Tricht betreffende
den tusschen haakjes geplaatsten naam Oyee is onjuist,
immers de practijk bestaat. nu eenmaal - terecht of
ten onrechte - door een familienaam tusschen haakjes
achter het patronymicon aan te geven dat een persoon
tot een bepaald geslacht behoorde, al voerde hij den
naam ervan nog niet. Men vergelijke verschillende ge-
vallen in het Ned. Adelsboekje. Na het zeer duidelijke
stukje van den heer v. T. omtrent het ontstaan van
den naam Oyee  moest toch wel voor ieder evident zijn
dat de betrokken Jacob Jobsen  dien naati nooit gevoerd
kon hebben. T H . V A N  R H E I N E C K  L~YSSIUS.

Hartevelt.
In ,Nederland’s  Patriciaat” van het jaar 1918 komt

voor eene  genealogie van de familie Hartevelt met de
mededeeling ,plaats van herkomst onbekend”.

H e t  feit, da t  de  onder  1 g e n o e m d e  Krijt Meesz.
Hartevelt te Bleiswijk huwde, gaf mij aanleiding een

onderzoek in te stellen in de van die jurisdictie aan-
wezige bescheiden. Uit dat onderzoek bleek mij, dat de
familie uit Bleiswij k afkomstig is en de naam Hartevelt
daar reeds in de 16e eeuw voorkomt.

Bewijsbaar stamt de behandelde tak af van Cornelis
HarteI:e/t,  welke onder meer een zoon Mees had, welke /
d.d. 20 Oct. 1639 huwde met Neelt j e  Thomas&.  en
voor de tweede maal d.d. 29 Oct. 1650 te Bleiswijk in
den echt trad met Pietertje Vermeer,  dr. v. C@in en
Hillegond Pietersdr.

Uit dit huwelijk stammen Pieter, C@jn - de onder
1 genoemde - en H i l l e g o n d  Hartel.elt,  welke d.d.
12 Juni 1679 voor Notaris Rochus Jansz. H u y s m a n
te Bleiswijk staat en inventaris voorlegden van den
boedel van Mees Cornelisz.  Hartevelt za. als kinderen
en erfgenamen.

Te Rotterdam noteerde ik uit het Stadstrouwregister
d.d. 9 Mei 1628 het huwelijk van Helena Adriaensdr.
Hartevelt j. d. v. Bleiswijk met Jacobus de Back.

P. BINKHORST VAN O U D C A R S P E L.

Becquer. In mijne bijdrage tot de genealogie van dit
geslacht is op blz. 270, 30 regel v. o. tengevolge van eene
fout in de copie na de woorden ,Den  laten April” uit-
gevallen het jaartal 1778.

Op blz. 271, llde regel V .O . dient na ,uniforme”  de
i komma te vervallen. Dr. J. J. A. WIJK.

Roest. Ned. Patriciaat 1924, art. Roest, onder 11:
Jacob  Roest  was  ten 2” male gehuwd met Teuntie
Andriesd. Vlielander. Hij was belastingpachter en im-
postmr., hetgeen blijkt uit akten Prot. Heenvliet d d .
25 Juni 1697 en volgende, waarin Ary Andriesse Plie-

_.~w~~r,Tocnlie_.An~~~~sd,  .V@&@?:  eg__g?qr 3$=2-0
borg staan voor Jacob Roest te Zuidland voor landsim-
posten, die Jacob Roest zou pachten. J. D. J.

Van Neukirchen genaamd Nijvenheim. (Ned. Adels-
boek 1915, bl. 415 sub 1X). Jean Louis v. N. g. N. ondertr.
als wedr. van Margaretha \I,‘ilhelmina  S&jmens  (dr. van
Simon  Janse Sijmens), te Grissee  IS Nov. 1818 k\.ilhel-
mina Mahieu, wede luit. kol. Jan Pieter Bartlo.  (Not. Prot.
Grissee  1813 n” 189). B. v. T. P.

Vreeland. (XXXVI, 186). Gerrit V., van Weesep,
opperkoopman, wedr. Maria van vliet,  van Siam, ondertr.
Batavia ten huize van Ds. Cornelius Pays,  waar de
bruid woonde, op 19 Mei 1672 en X Bat” 9 Juni 1672
Aletta de Bitter, geb. Amsterdam, j. dr. oud 18 j.

B. v. T. P.

Woldringh.  (XxX11,  %9/40).  Mr. resselus  W. was
ordin. raad just. te Batavia ‘~9 Oct. 1745, pres. van
zee- commerciezaken en Bank van leening,  t Bat. 28
Dec., begr. Binnen Portug. kerk 29 Dec. 1747. Zijn test.
maakte hij 23 Dec. 1747 aldaar voor notm Mr. J. van der
Voort en met zijn vrouw Elisabeth Adriana Storm. Het
test. werd ult. Feb. 1748 bij de weesk. te Bata gedep.
Erfgenamen waren zijne ouders: Gerard W. kap. inf.
en Anna Cornelia  Bertling. B. v. T. P.

Nieuw Gemeentewapen. Bij Koninklijk besluit van
18 September ISPS,  No. 9, is aan de gemeente Ooster-
hesselen, provincie Drenthe, verleend het navolgende
wapen, zijnde :
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Doorsneden : 1 gedeeld: a. in keel een kruis van zilver,
b. in goud een adelaar  van keel; 11 in azuur drie aan-
ziende ramskoppen van goud, 2 : 1. Het schild gedekt
met eene 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.

VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Blaauw. Zijn er gegevens bekend aangaande:
I

a. J’eltje  Blaauw, wed. van den Doopsgezinden pre-
dikant Ds. Abraham de Boer (t 24 Oct. 1819 te Baltimore),
dr. van Ds. 21;icolaas  Albertus Blaauu:  en Renske Gojes
Nicolai’des,  geb. te Loosduinen 6 Oct. 1771 ? Ik heb na
het overli jden van haren man geen spoor meer van
haar kunnen ontdekken.

b. Nicolaas Albertus Blaauw, geb. 26 Febr. 1779 te
Zierikzee, zoon van Jan Gerard Blaauw 011 Hugonia
Bouwman?  Hij is als student te Leiden ingeschreven
op 19 April 1816, vervolgens te Utrecht op 12 Febr.
1820, sedert dezen datum onvindbaar.

c. Julius Anne Eoerhart  Blaauw, geb. 23 Jan. 1809
te Zierikzee, broeder van den voorgaande, omtrent wien
mij als laatste gegeven bekend is, dat hij op 18 Dec.
1834 in de kolonie Suriname aankwam, doch van daar
weer is vertrokken, datum en bestemming onbekend.

OSS. I r .  8. F. H. BLAAUW.

Broekhuizen. Qerrit 7Tillem  oati Broekhuijs  (zn. van
. . . . x . . . .), gedoopt . . . .; begraven . . . . , ondertrouwt
of trouwt den.. . . Johanna Wilhelmina van Ommer(en),
(dr. van . . . . X . . . .) , gedoopt . . . . , begraven . . . .
Winnen: Oeertruida Broekhuizeti  (zie mijn vraag Dwars),
gedoopt Hattem 12 November 174$  overleden Zwolle
2 October 1816, begraven.. . .

Gevraagd .,het ontbrekende aan te vullen.
‘S-Gravenhage. G. H. J. GIJSBERTI HODENPIJL.

Brouwer. In het Alg. Ned. Familieblad 1890 pg. 9
vindt men eene genealogie Brouwer, waarin o. a. voor-
komt Servatius Broibwer  1678-1733, sinds 1709 predi-
kant te Zetten en Andelst, gehuwd met de weduwe van
Ds. Cornelis Cornelii, doch haar naam wordt niet genoemd.

Uit het manuscript Borger blijkt, dat deze Cornelis
Cornelii in 1657 te Zetten en Andelst werd beroepen
en er in 1708 overleed. Het hertrouwen van zijn weduwe
met zijn opvolger wordt daar ook vermeld, doch weder
haar naam niet genoemd.

Nu was Ds. Corlzelis C’ornelii  ll/d6 Juli 1658 te Zetten
gehuwd met ,iranneken  Pieck  (zie XL, 68) en kan deze
laatste onmogelijk 60 jaren later met Ds. B r o u w e r
hertrouwd zijn.

Diens  echtgenoot0  was dus de tweede vrouw van
Ds. Cornelii. Wordt gevraagd, wie zij was.

R. W. Ph. V.

Brown. Inlichtingen gevraagd betreffende,70h%  Brown,
die zich in het begin van de 190 eeuw, komende uit
Engeland, op Java vestigde en aldaar als weduwnaar
huwde met Maria Wilhelmina Barrett, dr. van William
en Jonkvr. Jacoba  Maria Goldman.

Dr. v. L .
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Bruynenburg (van). (XxX1, 376). T.a.p. was ons
geacht  medelid J.  D. Jordaan zoo vriendeliik,  in ant-
woord op eene door mij in kol. 343 t.v. gestelde  vraag,
over de Twentsche familie van Bru;penburg  een ige
mededeelingen  te verschaffen, Hij vermeldt aldaar o.a.
Pieter v. B. (zoon van Aelbert  v. B., commissaris van
de Recherches op den Braam bij Haaksbergen, en van
CSeeslcen  ien Rade), wiens zoon Jan 1’. B. in  1746 ge-
huwd was met Maria Quackelsteyn. Vrage: Is het den
heer Jordaan of iemand anders bekend wie de vrouw
van Pieter en moeder van Jan r*an Bruynenburg ge-
weest is?

Dr. v. L .

Dissel (van). Zijn er gegevens bekend omtrent te
Rotterdam en Delft gevestigde families van Dissel en
zoo ja, w e l k e ?

Oss. Ir. A. F. H. B L A A U W.

Dries (van den). Gevraagd het wapen der Prot.  fa-
milie veen  den Dries te Hoeven en Etten, waartoe be-
hooren  Jan van den Dries, f 1666 vorster  te Etten,
Jacob Nicasius v. d. D., -I_  1660 meier en vorster  te
Hoeven en Cornelis v. d. D., _C 1690 meier te Hoeven.

Ook gevraagd trouwdatum en -plaats van Dorothea
Johatina van den Dries, geb. 22 Aug. 1836 te Breda
en vermoedelijk in 1869 gehuwd met Joannes Mathis
Meyers, geb. 20 Mei 1829 te Urmond.

OSS. Ir. A. F. H. B L A A U W.

Dwars. Engbertus Dwars (zn, van Gerrit Derksen X
Albertien Vos), gedoopt. . . . , begraven.. . ., huwt Wijhe
3 November 1737 Maria Zwart, (dr. van . . . . X . . . .),
gedoopt. . . . , begraven . . . . Winnen: Gerrit D., gedoopt

overleden Wijhe 20 Juni  1792,  begraven. .  . . ,
iehiwd t e  HatEern-f+~~~Mtii  1776
Qeertruida Broekhuizen.

Gevraagd het ontbrekende aan te vullen.
‘s-Gravenhage. Gc. H. J. QIJSBERTI HODENPIJL.

Eske(n)s.  Aanvulling dezer stamreeks verzocht:
1 . . . Eskens, ged?, overl?,  huwt? , . .
11  Joannes Eskens, ged. Wierden. . . 1660, overl.?,

huwt Amsterdam 24.10.1692 Elisabeth Stolte, ged. Zwolle
13.3.1664, overl.?, dochter van Jan Stolte,  ged.? overl.?
en van . . , huwt  ? Aaltje  Schuyrman, ged. Zwolle
12.2.1624,  overl. ?

III.Jan  Eskeus, ged. Amsterdam (Zuiderkerk, 30.4.lti98,
overl. . . . 1769, huwt ? Rachel Pieters  Axels, ged. Am-
sterdam.  . . 1703, dochter van Pieter Axels,  uit Chris-
tiaansand, ged. . . . 1677, overl. ?, en van Annetje Sybrands
(weduwe Roelof  Iheunis),  ged. Westrijsen  . . . 1667 (?),
over1 3

IV. Aaltje Eskens,  ged Amsterdam (Zuiderkerk)
9.11.1738, overl.?, huwt Amsterdam 22.11.1761 ElTer
Korthals, ged. Haarlem 12.12.1736,  begr. Amsterdam
(OUBdrUseKerk)  16.9.1801.

A. A. M. STOLS.

Gaartandt.  (XLVII, 266). In de Collection  des ma?/u-
scrits, fonds Qoethals (Bibl. Royale, Brussel) vindt men
in Voet 1, p. 76 een fragment Garlande, aanvangende
in  de  llda eeuw en vervolgd in 6 generatiën, zonder
documentatie eu met slechts enkele jaartallen. Voorts
geeft m.s. 21077 no. 9 derzelfde collectie op den naam
Q. e e n i g e  algemeene  besohouwingen  o v e r  d e n  r a n g
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van #rand Sénéohal  de France, o.a. bekleed door An-
seau de Qarlande, onder de regeering van Lodewijk
VI, den Dikken. -- Een verband tusschen dit geslacht
(in goud twee roode dwarsbalken voerende), en dat waar-
over de vraag loopt, lijkt mij niet erg waarschijnlijk.

Het volgende, eveneens zeer onvolledige fragment
Gaarlandt  kan den vrager wellicht in enkele onder-
doelen dienen.

1. George Gaarland#,  geb. 1, t (vermoedelijk Archangel)
tusschen 1771 en 1774, tr. fl.&. Uit dit huw. bekend
3 k., t.w.:
a. Henctrik,  volgt 11.
b. Laurens Cfaarlandt,  geb. Archangel _I 1736,

word t  poor te r  t e  Amste rdam 7.2.1770 en tr.
a ld .  1771 Harmina  Maria Krüger,  van Am-
sterdam, geb. 1749. Waaruit: Wilhelmina  Ma-
ria Cornelia Gaarlandt,  ged. Amsterdam (Noor-
derkerk)  8.4.1772.

c. Beorge  Gaarlandt, geb. Archangel _L 1742, tr.
Amsterdam 4.7.1’777 Catharina Potholt,  waaruit:
Jan Georg Gaarlandt, ged. Amsterdam (Noor-
derkerk)  10.12.1780.

11. Hendrik Gaarlandt, geb. Archangel _C 1738, poor-
ter te Amsterdam 1762,  boekhouder, tr. Amster-
dam (ondertr. 3.9.1762) Agatha van Orssagen, geb.
Amsterdam f 1’737, dr. van Paulus en Agatha
Remmers, waaruit:
a. Cornelis Qaarlandt, ged. Amsterdam (Wester-

kerk) 4.4.1763.
b. Hendrik Paulus Gaarlandt,  ged. Amsterdam

(Nieuwe kerk) 27.6.1764.
c. Laurens (volgt 111).
d. Hendrilla  Gaarlandt,  ged. Amsterdam (Nieuwe

- -  -~To.%T7%%--

111.

IV.

V.

e. Jacob Gaarlandt,  ged. Amsterdam (Nieuwe kerk)
16.81767.

f. Hendrik Jan Qaarlandt, ged. Amsterdam (Wes-
terkerk)  2.9.1768.

g. Qeot~ge  Baarlandt,  ged .  Amste rdam (Nieuwe
kerk) 26.10.1769.

h. Jacoba Qaarlaudt,  ged. Amsterdam (Westerkerk)
2.12.1770.

i. Hendrik Ja/&  Gaarlandt, ged. Amsterdam (Wes-
terkerk)  26.12.1771.

Laurens Onarlandt,  ged. Amsterdam (Nieuwe kerk]
24.7.1766, i_ ald. 20.ti.1839, tr. Amsterdam 6.7.1798
Alettà Blok, waaruit:
a. Hendrik Cornelis Gaarlandt, ged. Amsterdam

(N.-2.  kapel) 2.6.1799, + vóór 6.11.1800.
b. Hendrik Cornelis, volgt IV.
Hendrik Cornelis Gaarlandt, ged. Amsterdam (N,
kerk) 0.11.1800,  5 ald. 24.6.1831, boekhouder,  tr,
10 Amsterdam 3.3.1824 Alida Wilhelmina can der
Star, geb. . . . . 1806, + Amsterdam 10.1.1826.

Hij tr. 20 Tiel 12.1.1826  Willemina Houdtzagers,
geb. Tiel . . . . 1807, dr. van Jan Carel Laurena
en Gerarda  Campagne.

Uit het le huw. :
Qeorge Laurerls, volgt V.

Beorge  Laurens Oaarlundt,  geb. Amsterdam. . .
1825, t Heemstede 27.2.1919, koopman, tr. 1°. . .
1846 Wilhelmina Jansen, geb. Amsterdam . .6.1&6
t Amsterdam 24.11.1846, dr. van . . . . 3 en Sophit
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Bisschop. Hij tr. 20 Amsterdam ô1.6.1848 Ren-
riette Clementine ‘van  Morgen, geb. Ouder-Amstel
. . . . 1826, dr.  van Carel  Maximiliaan Hendrik
August en Anna Femmetje van Steel.

Uit het le huw.
a. Henri Bernardus  Laurens Gaarlandt, volgt VI.
b. Carel Hendrik, volgt Vlbis.
c. Jacobus Cornelis Maximiliaan, volgt VIter.
d. Harold Clementino Gaarlandt, geb. Bussum 9.

VI.

VII.

10.1863, t ald. 13.9.1866.
Henri Bernardus Laurens Gaarlandt,  geb. Am-
sterdam 10.11.1846, t Arnhem 30.6.1876, land-
bouwer, tr. Bussum 12.6.1866 Matje Bolderkey,
geb. Hilversum 7.7.1848, dr. van Fok en Neeltie
van Brugge, waaruit :

August Paulus, die volgt VII.
August Paulus Qaarlandt, geb. Arnhem 26.3.1873,
directeur drukinktfabrieken Berger en Wirth te
Amsterdam, tr. . . . . 16.9.1904 Liesbeth Kaustmann,
geb. Amsterdam 16.1.1876.

VIbls.  Carel Hendrik Qaarlandt, geb. Bussum 19.6.1860,

VIT.

t Baarn  6.12.1896, tr. . . ., Saakje  V o o r t ,  g e b .
Winschoten 2.12.1852,  t Gorinchem 14.6.1919.

Uit dit huw.:
a. Qeorge Laurens Gaarlandt, geb. Groningen 18.

9.1877.
’b. Egbertus Gerrit, volgt VII.

Egbertus Cferrit  Qaarlandt, geb. Groningen 12.6.
1880, gep. le luit. der Inf., voorts burgemeester
achtereenvolgens te Texel, Gorinchem en Gouda
(1927), t r . Baarn 24.10.1907 H. J. M. de Kot,
waaruit :
1. !Pine  Gaarlandt,  geb. Hilversum 21.7.1908.
2. Karel Hendrik- Qaarlandt;geBI HiIversum~  1-1:

9.1909.
3. Robert Jan Qaarlandt, geb. Texel 26.3.1913.
4. Hans Gaarlandt,  geb. Texel 30.6.1916.

QP”.  Jacobus Cornelis Maximiliaan Gaarlandt,  geb.
Bussum 2 1.10.1862, restaurateur, tr. Nijmegen
14.3.1879 Johanna. Christina  Hamerslag, geb. Nij-
megen.  . . . , dr. van Johannes en Sophia Frederica
Sohns. Kinderen ?

V. M. G. W.

Kamp (van der). De ouders van Gerrit Canneman,
geb. te Kampen 16 Maart 1741, overl. te Amsterdam
27 Oct. 1784, geh. met Oezinn  van der Souw (176ö--
1830), waren .Jatr  Canneman en Hilligen  valt  der Kamp.
Ts er omtrent deze familie r’an der Kamp iets bekend?
Voerde zij een wapen, zoo ja welk?

Breda. F. W. FABIUS.

Kemp (van der). Wie waren de ouders en wat is er
omtrent het voorgeslacht bekend van Johan vau der
Kemp, luit. Regt. de Famars, i_ Maastricht Januari 1772.
Hij was waarschijnlijk te Tholen gehuwd omstreeks 1748
met Anna Cathrina Legdekker, dr. van François Diderik,
Burgem. en Schepen van Tholen,  en Jacoba Cornelia
de Huybert Jansdr.

‘s-Gravenhage. H; H. VAN D A M.

Korthals. (XLVII, 2ó6). Hoewel ik hiermede de vraag
van den geachten  inzender niet beantwoord, kan het
voor hem wellicht toch van belang zijn, wanneer ik
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hem mededeel, dat de familie Korthals te  Dordrecht
eene  echte schippersfamilie was.  Reeds in jaargang
1933, kolom 211 vermeldde het DO G. Bur. eenen Cor-
nelis Hendriksz.  Korthals, in 1763 schipper te Dordrecht,
en ik kan hieraan nog toevoegen, dat Wouter Korthals
3.1.1699 schipper is op het fluitschip ,,Concordia”, waar-
van de reeder  Martinus Brouwer koopman te Dordrecht
is, dat Hendrick Korthals, van 1710 beurtschipper van
Dordrecht op Amsterdam is en dat  ,Willem  Korthals
in  1712 schipper  en borger  te Dordrecht is, terwijl
Mariu, de dochter van bovengenoemden Hendrick,’  ge-
trouwd is met Adriaan Spijkers, die in 1706 eveneens
schipper te Dordrecht is.

Wellicht is  het ook nog van belang voor hem te
vernemen, dat Willem Corthals 27.10.1693 te Dordrecht
vermoord wordt en dat bij die gelegenheid zijn broer
Hendrik gevaarlijk gekwetst is.

Rotterdam. R. T. MUSOHART.

Meurs (van). Gevraagd datum en plaats van over-
lijden van Johanna Henrica van Meurs, wed. van Ds.
N. A. Blaauw, dr. van Cornelis van Meurs en Berendina
van Beem. Het laatste wat mij van haar bekend is, is,
dat zij op 26 Juni 1810 ingeschreven is als lidmaat
der Ned. Herv. gemeente te Utrecht en toen woonde
,O. graft”, komende van Arnhem. In het bevolkings-
register van Utrecht van 1813 komt zij niet voor, evenmin
in de overlijdensregisters aldaar over 1810-1832.

Oss. Ir. A. F. H. B L A A U W.

Wijdenbrug  (van). (XLVI, 63, XLVII, 286). Te
Diepenheim huwden : 1697,8-26  Oct. Mattheus Wilhelm
von Wydenbroek, Munstersohe luitenant, met M a r i a
Catharina- Murkolfs tot Ensinck; hieruit gedoopt: lb
Jan. 1699 Bernardus Wilhelmus; hertr. 1707,17  Sept.
- 2 Oct. ,  at test .  naar Grol ,  M .  ?T. foon  \I’ydenbroek
met Agnes Mechteld Hane of de Haan, d. van den Heer
Overste-wachtmeester te Groen10  Jan Christoffer!  Hane;
hieruit kinderen ged. Groenlo.

Bernardus Wilhelmus van Wydenbroek verwekt bij
zijn huishoudster een zoon genaamd \Vilhelmus.  Op de
bevolkingslijst 1748 Diepenheim : de Heer Wydenbroek
tot Ensinck, zoon lI,‘ilhelmus  en vier dienstboden.

Register 60” pennink  Diepenheim.
1 April 1774 geeft Wilhetm  Widenbrugh aan het ver-

sterf van zijn vader Berent Willem Widenbrugh.
28 Dec. 1774 Comp. Procureur E. B. van Ingels  ge-

volmachtigde van de H.H. Joachim Hillebrand en Johan
Philip von Cl’ydenbroek  en Ernst Wallem  Albach,  voor
zioh zelf en voor zijn absenten  broeder Albrecht  Wolf-
g a n g  Atbach,  kinderen van wijlen den Heer Overste
luitenant Jan Pieter Albach en vrouwe Christina Cfeertrui
Wydenbroek, in leven ehel.,  en geven aan dat door den
dood van Bernard Willem von Wydenbroek der princi-
palen halven broeder, zonder wettige kinderen na te
laten 28 Febr. 1774 overleden, krachtens vastgestelde
orde van sucoessie  d.d. 31 Oct. 1698 bij acte van cessie
door wijlen den Heer Wilhelm  Marckelof tot Eosinck
voorgeschreven, op hen zijn gevallen + huis, erve En-
sinck etc. etc. etc.

De goederen zijn vermaakt bij testamentaire dispo-
sitie aan den natuurlijken zoon Wilhelmus van Wyden-
broek en vrouw Margaretha Buursinck voor de helft en
zijn kinderen voor de andere helft. - 24 Mrt. 1776 aan-
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gifte van Procureur Aufmorth voor Wilhelm  Wydenbroek.
(Zie ook: Uit het oud-arohief van Diepenheim, vroeger
in dit maandblad verschenen.)

T e  H a a k s b e r g e n  h u w d e n :
1771,7 A p r i l - 6  M e i : Willem  Wiedenbroek van Die-

penheim  met Margaretha .Bu~rsinck.
Hieruit kinderen, o.a. de gevraagde B. W. Wiedenbroek.

Willem W. woonde later te Haaksbergen en kocht al-
daar 13 Dec. 1781 een buis van de erfgen.  wijlen Derk
te Lintelo Bzn. voor f 1606.

Hij was aldaar koopman en winkelier, pandigt o a .
6 Mrt. 1789 wegens geleverde winkelwaren en kleedinge.
Gedeeltelijk zal men zijne nakomelingen in het R.K.
doopboek van Haaksbergen kunnen vinden. Zijn zoon
B. W. Wiedenbroek koopt 1800; 24 Jan. een huis van
Hendrik Teering  te A’dam met wat er in is: voor f 1440
+ f 3Y9.12  st.

Een der I\‘iedenbroek’s  was ‘in den Franschen ti jd
Verwalter Richter te Haaksbergen.

Te  Venlo  huwden  1729,% Sept., getr. denze l fden
dag, Johan Pieter Albach,  oadet, en Christina Cfeertrui
\Vydenbroek  j.d. Groenlo.

‘S-#Y. J. D. J.

,Onbekende  portretten. (XLVH, 288). Onze geachte
redacteur is in het bezit van een M. S. Wapenboek
van de 17e eeuw,  waar in  voorkomt  he t  wapen  van
Nenricus Morckeloff  uit Diepenheim, gedat.  18.8.1669.
Dit  wapen is ,in zilver een gekroonde bruine vogel
met opgeheven blauw- witte vlucht, een groenen eiketak in
den bek houdende en staande op een bruinen tak, die
van den linkerbenedenhoek uitgaat”. Dit zelfde wapen
doch zonder de van den sohi dhoek uitgaande tak voert

Iliarclfsi;sioe~?&~~  3ïï:3:1696  t eMaria Cathnrina
Qoor op haar lakafdruk. Deze Maria is getrouwd met
Mathias  IVilhelm van  Wydenbroek  en de zuster van
Anna Judith Sophia Marckeloff, die getrouwd is met
Christoffel Samuels.  Haar oom is jonker Wilhelm  Marcke-
Zoff  tot Ensinck 9.3.1700 te Nede vermeld.  Alles te
vinden in de volmachten der Geldersche Leenkamer.

In verband met bovenstaande twijfel ik niet of het
gevraagde wapen is Marckeloff.

Ik kan hier nog bijvoegen,  dat, Aleff Marcolff, a o .
1643 vermeld, op zijn zegel met zijnen naam als rand-
schrift voert: ,een vogel staande op een horizontaal
geplaatsten boomstronk of mogelijk lossen grond, uit
welken boomstronk of grond 3 eikels aan lange stelen
groeien, waarvan &n in schuinrechtsche richting rechts
naast den vogel, één achter. den vogel langs en één
in schuinlinksche richting links naast den vogel”, en
daarbij als helmteeken  een dito vogel (die niet gekroond
is) met een takje, waaraan 3 eikels in den bek.

Rotterdam,. R. T. M U S C H A R T .

INHOUD  3020,  NO. 10.
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De Hollandsche Tuin in vervolg van jaren,
door Jhr. Dr. W. A. B EELAEBTS VAN B L O K L A N D .

___ __- ___

Met den dood van Jacoba van Beyeren  heeft de Hol-
landsche Tuin, die, zooals  ik heb aangetoond, in zijnen
oorsprong een vorstelijk embleem en zinnebeeld
der Hoeksche partij is geweest, als zoodanig af-
gedaan. De volgende Graven van Holland schijnen
daarvan officieel geen gebruik te hebben gemaakt;
immers noch op hunne zegels, noch op hunne munten
vond ik den Tuin afgebeeld.

Evenwel zijn onder de regeering van den laatsten
Graaf van Holland, eenige  jaren voor zijne afzwering,
hier te lende munten geslagen, waarop de Hollandsohe
Tuin plotseling weder te voorschijn komt. Die munten
zijn de duiten en dubbele duiten, afgebeeld in het reeds
meermalen aangehaalde standaardwerk van v. d. Chijs
op de platen XXXIV en XXXV onder de nummers
73-84. Hoewel die geldstukken nog staan ten name
van den Graaf - den Spaanschen Koning Philips -
heeft de aanmunting niet op last van dezen vorst plaats
gehad. Integendeel, het zijn munten in 1673 en volgende
jaren gesl’agen  door den Dordtschen muntmeester Rochus
Grijp in opdracht van den Prins van Oranje l), en wij
hebben hier niet meer te doen met een vorstelijk em-
bleem, even geliefd bij een gedeelte van ‘s Graven

1) In dit verband moge worden herinnerd aan het 7 Februari 1573
te Delft onder signatuur en zegel van den Prins van Oranje uitge-
vaardigd ,,Pleceet op het stuck van de Munt, houdende den tours
en de gangh van de Goude en Silvere penningen etc.“, opgenomen
onder de gedrukte Reeolutiën van de Staten van Holland.
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onderdanen ais gehaat, bij het overige, maar  in het leeuw in den Tuin is afgebeeld, dan weder op de voor-
aanwenden daarvan ligt  thans de bedoeling van het zijde het Bourgondische kruis met, den vuurslag in den -
gewest, Holland opgesloten zichzelf te willen zijn. De Tuin. De dubbele duiten (oortjes) vertoonen voor het
Tuin is toen gebezigd als een Ho 11 a n d s c h zinnebeeld eerst de Hollandsohe maagd gezeten in den Tuin en
tegenover  den  bu i ten landschen  vors t  en  zoo is de dagteekenen  uit denzelfden tijd 1).
Hol landsche  Tuin  in  d ie  j a ren  geworden  to t  een Na de afzwering van Phil ips 11 zijn tot  het  jaar
z i n n e b e e l d  d e r  v r i j h e i d . 1702, waarop ik aanstonds terugkom, duiten voor de

Dit feit heeft nadere verklaring van noode, want de provincie Holland geslagen met laatstgenoemde voor-
vraag dringt zich natuurlijk op, hoe het mogelijk is stelling op de keerzijde. De provincie Zeeland en de
geweest, dat de Hollandsche Tuin, die als het ware met, steden Nijmegen en Arnhem hebben zich hierdoor laten
Jacoba van Beyeren in 1436 officieel ten grave is ge- inspireeren en duiten met soortgelijken beeldenaar doen
daald, in 1673 plotseling weder levend is geworden en slaan, zooals in Verkade’s Muntboek (1848) kan worden
toen eene  geheel andere beteekenis heeft  gekregen.

Ter beantwoording van die vraag moet ik er allereerst,
gezien 2). Op laatstgenoemde munten is de Tuin - die
dus ophield de Hollandsche Tuin te zijn - echter nu

op wijzen, dat, de Tuin in 1436 geenszins had afgedaan en dan ontaard en afgebeeld als twee in een bloem
en volstrekt niet, sedert dien in het vergeetboek is ge- eindigende takjes s), op welke verbastering ik meen
raakt. Niet alleen blijkt dit reeds uit de bij mijn eerste hier even te moeten wijzen.
opstel gereproduceerde houtsnede uit den aanvang der Nog op enkele andere munten uit, de zeventiende
zestiende eeuw, maar ook uit verschillende kronieken eeuw meen ik hier terloops de aandacht te moeten
en oudere verlucht0  handschriften, om van andere ge- vestigen, en wel in de eerste plaats op den schelling
gevens, op enkele waarvan ik later wil wijzen, voor- en zijne onderdeelen, geslagen door den Dordtschen
loopig te zwijgen. muntmeester Jacob Jansz. de Jonge in 1601 en volgende

In de tweede plaats zij opgemerkt,, dat, al heeft Hol-
land tengevolge van het optreden van Jacoba van

jaren krachtens de hem door de Staten van Holland
verleende instructie, op welke munten het gekroonde

Beyeren  nog zoo zwaar ,geleden,  de herinnering daar- Hollandsche wapen in den Tuin is afgebeeld.  In de
aan en aan den heftigen partijstrijd dier dagen in den tweede plaats moeten in verband hiermede de schellingen
loop der jaren aanmerkelijk is vervaagd en men meer worden beschouwd, die de stad Deventer zich heeft
is gaan gevoelen voor het lijden en strijden dier on- gehaast op het Hollandsche voetspoor te doen slaan.
gelukkige vorstin. Bovenal echter is zij tengevolge van Deze stukken zijn van bijna bedriegelijke gelijkenis,
de regeering van vreemde vorstenhuizen, welker  leden maar hierop is de Tuin vervangen door een lauwerkrans 4),
in het  buitenland resideerden, in vervolg van jaren waaruit valt af te leiden, dat eerstgenoemde figuur te
meer en meer beschouwd als de laatste n a tio n a 1 e Deventer destijds blijkbaar nog werd gevoeld als speci-
gravin en is het door haar steeds gevoerde embleem fiek Hollandsch.
gaandeweg aangezien Voor een H 011 andsch zinne- Het Hollandsche karák& -‘&n deti Túin ‘treedt trou-
beeld, hoewel het niet, anders dan een kenteeken eener wens bijzonder duidelijk aan het licht,, wanneer wij
bepaalde part ij was geweest. zien het officieel gebruik daarvan door de Staten

Dit, een en ander in zijne algemeenheid kan onge- van dat gewest van 1674 af gemaakt, .  Sedert  dien
twijfeld  strekken tot het, aannemelijk maken van het hebben zij namelijk gezegeld met den Hollandschen
feit, dat de Tuin in 1673 goed bruikbaar was als Hol- leeuw in den Tuin. Ook bedienden zij zich in vervolg
landsch embleem, maar is toch onvoldoende ter ver- van jaren van eane  soortgelijke, maar nader aangevulde
klaring, hoe die Tuin bijna anderhalve eeuw na Jaco- en gewijzigde voorstelling boven hunne plakkaten, pu-
ba’s dood weder zijne intrede heeft gedaan in het offi- blicatiën e.d. Die voorstelling gaf namelijk te zien den
oieele leven. Daarvoor is meer noodig. Bescheiden, Tuin met de wapens der steden van Holland en West-
waaruit, blijkt, hoe men in 1673 op de gedachte is ge- Friesland omzet en daarbinnen den Hollandschen leeuw
komen den Hollandsohen Tuin op de munten, welke met opgeheven zwaard in den rechtervoorklauw. Nadat
toen moesten worden geslagen, te doen afbeelden, heb den Prins van Oranje in 1672 het stadhouderschap was
ik tot dusverre niet kunnen ontdekken, doch wel vond opgedragen is den leeuw bovendien ‘s Prinsen gekroonde
ik iets anders,  hetwelk ik in deze van het grootste wapen in den l inkervoorklauw gegeven. Nauwelijks
belang acht. echter was de Koning-Stadhouder in 1702 overleden,

Het, is mij namelijk gebleken, dat reeds in 1606 reken- of zijn wapen is weder verwijderd en vervangen door
penningen zijn geslagen, waarop de Hollandsche Tuin dat van de provincie Holland 5). De verheffing van Prins
voorkomt. Deze in de munt te Dordrecht vervaardigde Willem IV tot Stadhouder in 1747 is aanleiding ge-
stukken zullen, naar mijne meening,  ongetwijfeld aan- wees t  om to t  he t  gebru ik  van  v6ór  1702  t e rug  t e
leiding hebben gegeven die voorstelling in ‘673  op de keeren,  maar  met  d ien  verstande, da t  de  leeuw nu
munten te doen stellen. Bedoelde rekenpenningen ver-
toonen eenerzijds  het embleem van het Bourgondische wel _, 1574  en later.

1) Er zijn mij geen exemplaren met het jaartal 1573 bekend, doch

huis, omgeven door den ordeketen van het Gulden Vlies 2) Zie plaat 24 nes.  6, 7 en 8; pl. 38 nog. 1, 2 en 3; en pl. 95 na’.
met ‘s Vorsten spreuk, benevens het  jaartal ,  als  om- 5, 6 7.
schrift; anderzijds het wapen van Holland in den Tuin 8) De Arnhemsche, als omschrift gebezigde spreuk: sicut ZiZium

inter  spinas,  doet hierbij .eigenaardig  aan.
met, als omschrift de aanduiding, dat het stuk een leg- 4) Zie Verkade  plaat 155 no. 4.
penning der Rekenkamer van Holland is. 6) De kort daarop, ingevolge resolu>ie  der Staten van Holland d.d.

Merkwaardig is nu, dat op de in en kort na 1673 11 April 1’702, geslagen duiten vertoonen den leeuw in den Tuin,
houdende met den reohtervoorklauw een paal, waarop de z.g. vrij-

geslagen duiten nu eens op de keerzijde de Hollandsche heidshoed is geplaatst.



ô%6

bovendien het gekroonde Hollandsche wapen op de
borst kreeg. In den Patriottentijd werd bij resolutie
van 11 Januari 1787 ‘s Prinsen wapen uit deze figuur-
lijke voorstelling - door de Staten ten onrechte als
h u n  ,wapen”  beti teld - v e r b a n n e n ,  m a a r  d a a r a a n
kwam natuurlijk ras 00n einde, toen de patriotten het
veld moesten ruimen en .het wapen vau den  Pr ins
prijkte sedert dien weder in den Tuin, beschermd door
den  Hollandsohen  leeuw,  totdat  bij  publicatie van 21
Januari  1796 werd aangeraden ,,alle Orange teekenen
af te leggen en. . . . de Nationale Fransohe  Cocarde te
draagen.”

Al werd in die dagen op het voetspoor der Franeche
revolutionairen Vrijheid, Gelijkheid, Broederschnp ge-
predikt 0n behoorden dienovereenkomstig staketsels als
de Hollandsohe Tuin te worden opgeruimd, niettemin
werd daaraan van overheidswege vastgehouden. Alleen
moest binnen den Tuin de manmoedig0  leeuw met
het opgeheven zwaard plaats maken voor 00n soort-
genoot, di0 bereid was binnen de eertijds veilige doch
nu illusoir0 omheining e0n0 met den vrijheidshoed be-
kroonde lans in den rechter- en het wapen van Holland
in  den  linkervoorklaauw  vas t  t e  houden .  De steden-
wapens werden bovendien opgeruimd.

Aldus is de Hollansche Tuin officie01 als embleem
in gebruik gebleven, zonder dat de wisselende staats-
regelingen daarop invloed hebben uitgeoefend. Nog in
1807 bediende het Departementaal Bestuur van Holland
zich van deze voorstelling.

Gezien het bovenvermelde gebruik van den Tuin
door de Staten van Holland op hunne munten en zegels
van ouds gemaakt, kan het geene verwondering wekken,
dat zij ook op de bussen hunner bodes den Tuin niet

“-ïiëteñ ontbrëkënl  Dat ík hiërvari  nietFemïi_afionderlyt
melding maak, vindt zgne oorzaak in het feit, dat de
Staten den rand, waarbinnen het wapen der provincie
op het teeken  der waardigheided  hunner  bodes  werd
aangebracht,  zeer realistisch den vorm van den Tuin
deden geven. Ook op deze wijz is de Tuin tot in de
19ae  00uw van overheidswege in gebruik gebleven, al
h00ft  het wapen daarbinnen bij gewijzigde politieke
omstandigheden verandering moeten ondergaan. Trad
00n Prins van Oranje als  Stadhouder op,  dan werd
diens wapen boven dat van Holland gesteld en ten
slotte  hebben na 1795 beide wapens moeten plaats__. _ _ _ _ . _ __
maken voor de voorstelling door de Nationale  Verga-
dering bij decreet van 4 Mei 1796 vastgesteld ter v0r-
vanging van het oude zegel door de Staten-Generaal
der Zeven Voreenigde Provinciën gebruikt, t. w. het
beeld der Vrijheid rustende op een autaar en houdende
in de andere hand de speer met den hoed der Vrijheid
bekroond, terwijl  aan de wederzijde van het autaar
vertoond wordt de Nederlandsche waterleeuw, houdende
de n i e u w 0  Bataafsche  vlag in zijn klauw, en zijnd0
op het voe ts tuk  van het als zinnebeelden van den
koophande l  0n de zeevaart 00n anker en een dolfijn
aangebracht. Deze voorstelling werd op de bodebussen
binnen den Tuin geplaatst met het onderschrift ,De
Delf’,  om te doen uitkomen, dat de dragers war0n
boden van het zesde bij de Staatsregeling van 1798
ingestelde departement, nameluk dat van de Delf, met
Deltt als hoofdplaats (vgl. de artt. 3 en 4 van Titel 1
dier Staatsregeling).
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Resumeerende kan dus worden gezegd, dat de Hol-
landsche Tuin, geboren als v o r s t e 1 ij k p a r t ijteeken,  na
den dood van Jacoba van Beyeren gaandeweg eene
andere beteekenis heeft gekregen en voornamelijk ten-
gevolge van den opstand tegen Spanje dienst heeft
gedaan a ls  provinciaal  Hol landsch embleem,als
hoedanig die officieel in gebruik is geweest nog tot in
de negentiende eeuw, terwijl het begrip van vrij heid
en veilig h ei d op eigen terrein daarmede nauw ver-
bonden is geraakt.

Hoewel ik hier alleen melding heb willen maken
van het van overheidswege gemaakt gebruik van
den Hollandschen Tuin als zinnebeeld, mag ik niet
nalaten even aan te stippen, dat er min of meer
officieel ook penningen zijn geslagen, waarop de Tuin
is afgebeeld, en op welke penningen deze figuur niet
strekt ter symboliseering van de provincie Holland,
doch van alle gewesten, zoodat de Tuin in die gevallen
geldt voor het gemeenebestl).

Het bijzondere aanpassingsvermogen van den Tuin
bij alle wisselende staatkundige verhoudingen treedt
ten slotte niet onaardig aan het licht, wanneer wij zien,
dat de Regeering in 1913 in het gebouw van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal een gebrandschilderd glas
uit de bekende fabriek van J.  L. Schouten te Delft
heeft doen aanbrengen, waarin de Tuin is afgebeeld
met daarbinnen 0en leeuw en een Oranjeboom, en de
spreuk: Je Maintiendrai,  hier slaand0 op het door den
Tuin gesymboliseerde grondgebied van het K o n in k-
r i j k  d e r  N e d e r l a n d e n  i n  z i j n  geheelz).

__ Biid.ragen  tot de Genealogie Maris,. . -.- - -- - .----~-  _ .- . _ _.. _ _
door Mr. J. C. MARIS.

A. De Vlaamsche Herkomst.
Het is reeds een tiental jaren geleden, dat de Xe

jaargang van Nederland’s Patriciaat 1) de genealogie
Baris  publiceerde. En het is de opmerking van den
Heer M. G. W., criticus van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant e), geweest, waarbij op de mogelijkheid gewezen
werd, dat een nader onderzoek meer gegevens  omtrent
de ouder0 generaties van genoemd Brabantsch geslacht
aan het licht zou brengeu,  die schrijver dezes  aanleiding
gegeven heeft tot het verrichten van eenige  ve rde r0
nasporingen.

Tot nog toe gold als stamvader Jan Jamz. Maris,
schepen te Fijnaart _+ 1710. Hoewel noch de doop-,
noch de trouwboeken over de 170  eeuw van Fijnaart
ontbreken, waren merkwaardigerwijs zoom01 doop als
huwel i jk  van  Jan Jansz.  M. onvindbaar.  Bovendien
b l e e k  de n a a m  Maris,  die in de 188  eeuw in  West-
N o o r d b r a b a n t  zoo veelvuldig werd, in de 178 00uw

1) Zie b.v. van Loon, Historipenningen 1 en IV, en Jhr. van Sype-
steyn’s  in den aanvang aangehaald werk: Oud-Nederlandsche Tuinkunst.

*) Ook mag ik niet nalaten nog te wijzen op de Nederlandsche
postzegels van 1 en 2 cent uit den jare 1923. Daarop schijnt even-
sens de leeuw met den Oranjeboom in den Tuin te zijn afgebeeld,
maar dio voorstelling is vrijwel onherkenbaar; de Tuin heeft meer
van eene mand en het kenmerkende hek ontbreekt.

1) Zie aldaar p. 247 e.v.; het art. berust op onderz.  van wijlen Jhr.
Mr. A. Reigersman, geb. 1841, zoon van Ch. J. A. R. en Adriana
Joh* Maris.

*) Nieuwe Rotterd. Crt. 2 Juli 1919.



nagenoeg niet voor te komen. Het lag dus voor de hand,
om te veronderstellen, dat de vader van Jan Jansz.
M., Jan, zich van elders in deze streek gevestigd heeft.

Nu gaven twee inschrijvingen in de kerkelijke doop-
en trouwboeken van Fijnaart-Heiningen eenig houvast:
nl. de doop van Jacob, zoon van Jan Maris en &aria
Willems, te Fijnaart 4 Maart 1676 en het huwelijk van
,Simon  Jansen Otten J. M. geboortig van Steenbergen
,woonagtigs  onde r  de  Fijnaert  met  Maryken Wilms
,weduwe van Jan Maris  woonende in de Heyningen
,8 Mei” (1678) 3). Deze Maria Wilms maakte den 1””
Juni 1684 tezamen met haren man Symon Otten een
testament, waarin de volgende passage hier van belang
is: n... ende in ca8 de voors. Maryke  Fillems  v o o r
,den voors. haren man quame ,te overlijden soo sal den
,,voors.  Symon Otten gehouden sijn aan hare drie kin-
,deren den eersten aan haer verwekt bij tiornelis  Jansa.
,,Muntengh ende de twee andere tiij Jan Maris  haren
,eersten ende t w e e d e n  m a n  zaP gesamentlik u y t
,reyke . . .” 4).

Eén zoon van Jan Maris en Maria Willems heette
Jacob; dat er echter nog een zoon, Jnn genaamd, was,
blijkt uit een koopakte, verleden voor den notaris Jan
van Harte1 te Willemstad op 6 November 1689 : . . , ,,mits-
,gaders Claes Robbregtse outburgemeester van den Fij-
,naart  als bij de weeskamer van de Heyninge gestelde
,toesiende  voogd over den voorseyder Maria Willems
,soon genaemt Jan geprocreert bij haar tweeden man
,,genaemt Jan Yares. . .” 5).

Het was de schepen Jan Jansz. &lwis,  die een twaalftal
jaren later den in 1689 gekochten grond wederom ver-
kocht 5).

Hiermede stond dus vast,  dat de schepen Jan Jansz. M.
een zoon was van Jean Maris en Maria IVillems. De her-
komst van dezen ouderen Jan bleef vooralsnog duister.

Gelukkig voor ons bezat Symon Otten de echt-Neder-
landsche procedeerlust, zoodat de Heiningache gerechts-
rol ons nog eenige bijzonderheden kon doen kennen ;
wij lezen hier omtrent een extra-ordinaris gerecht, ge-
houden 17 September 1678 6):

,Simon Otten, als in huwelijk hebbende Maria Wil-
,,lems, weduwe wijlen Jan Maris, die te voren in hu-
,,welijk heeft gehad Teyntien Ariens, in dier qualit.
,,Requirant c o n t r a  Xeendert Ariensen  Metermans a l s
,,bloetoom ende voogt van de voordogter van den voors.
,Jan Maris verwekt aan de voors. Teyntien Ar iens
,met nam0 Syntie, out omtrent twintig Jaren mitsga-
,ders deselve Syntje, voor soo veel des noot sij, ge-
,requireerdens  ;

,,den Requirant segt dat sijne voors. huysvrouw als
,weduwe van den voors. Jan Maris op den 29 April
,deses jaars 1678 in den Ed. Rade van Brabant heeft
,,geimpetreerd Brieven van Relieff T), soo noopende de
,driehondert gl. die deselve  Syntje Jans voor haar moe-
,der, als een hondert vijftig gl. die door voors. Maria
~ Willems aan haeren voorsoon verwekt bij Corn. Per-
,munt genaemt Jan voor syn vaderlijk goed syn be-
,,loofd,  volgens de respectieve actien van uytcoop ge-

3) Deze Symon  Janse Otten  was thesaurier en schepen te Heiningen.
4) Register van minuten van testamenten van Heyningen. R. A.

Den Bosoh.
6) Prot. van notaris Jan van Hartel,  R. A. Den Bosch.
0) Gereohtsrol  Heiningen 1676-1714, R. A. Den Bosch.
7) In het betrokken arohief niet meer te vinden.

,passeerd  voor Borgemeester en schepenen van Hulster-
,,Ambagt,  de eene de dato 14 November 1666 en de
,ander . . . (datum oningevuld).

Inderdaad werden nu ónder archivalia van Hulster-
Ambacht twee akten van uitkoop gevonden, hoewel
eenigszins afwijkend in dateering. s) De eene dateerde
van 19 Febr. 1665, waarbij compareerde ~ Jan Marijs
,als weduwenaer ende houder bleven ten sterffhuyse
,,van sijn overleden huysvrou zaliger Ceuntien AriesseB,
,dewelcke bekende bg forme van eenen vriendelijcken
,,wtcoop te wesen overcommen ende veraccordeert met
,, Lenaert Arissen als naesten bestaenden bloetvrient
,,ende voocht  van de onbejaerde naergelaete  weese van
,, tvoornoemde Ceuntien Ariessen genaemt Syntien Jans
,ende nu  Mey toecomende  out seven jaeren,  d i e  t e n
,desen mede comparerende insgelijcks.kent  geaccordeert
,,te wesen in der manieren naervolgende, etc.” De an-
dere was gepasseerd op 27 Febr. 1668; alstoen verscheen
voor burgemeesters en schepenen van Hulsterambacht
in persone ,, Maria Willems, weduwe van Cornelis Ver-
,,munten geassisteert met Frans Janssen Smeth ende
,, Joos Permunten  als voocht over de eene weest) genaemt
,, Jan Vermunten.  geprocreert bij de Comparante, dewelke
,,bekennen int vriendelijcke geaccordeert te sijn over
,de successie van de vaederlijcke zijde in manier naer-
,,volgende  . . .” etc. Deze beide akten zwegen over de
woonplaats van comparanten en een nader onderzoek
in Hulster-Ambacht leverde niets op.

Het was Josyntje Maris, door wie wij te weten kwa-
men, waar die te zoeken. Bij een doopinschrijving te
Fijnaart van 28 Aug. 1701 vinden wij nl.: ,Bastiaen
Jacobs de Pezcter  en Josyntje Maris, haer kint gen. Aeltje”.
Haar ondertrouw sta& _,a!spe&.  aangeteekend te F@-
naart : ,,ondertr.  2 Juli’l68933~stian  Jacobse de Peuter
,,j.m. geb. van Ter Heyde, met Josyntje Jans&.  wed.
,, Aert Jansen Ruysenaers,  woonende onder Fijnaart”.
Eveneens werd gevonden : ,ondertr. 16 Februari 1687
,,Aert Ruyssenaer geb. van Breda, wed. Cathalina  van
,,Loo,  met Josyntje Jan&. j .d .  geboort ig  uyt  den
,,D o el e n en beide alhier woonende”. 9)

Aan de Schelde, dicht bij de Belgische grens, ligt
de heerlijkheid Den Doel (thans onder België), die ker-
kelijk behoorde tot het Nederlandsche fort Liefkenshoek,
voor zoover de hervormde inwoners aangaat. De Retro-
acts van den burgerlijken stand der Scheldeforten zijn
via Krabbendijke terecht gekomen in de gemeente Ril-
land-Bath 10).  Hierin werd @dan  inderdaad gevonden :
,,gedoopt  18 Mei, 1669, Het kind Josynken - vader
,Jan Maris - moeder  T o e y n t j e  Arissen”.  Dewelke
geen andere dan onze in 1678 _C 20 jarige Josyntje
zijn kon. Nu brachten de kerkelijke registers van Lief-
kenshoek nog meer aan het licht:

1 ondertrout den 26 January 1669
Jan Janssen Maris, j,m. tot St. Annapolder, aldaer

ook woonachtich,
met Coentie Arys, j.d. uit Oudelantsambacht, woon-

achtich in den Doel.

R.
8) In het .,Weeseboek  van de Hulster Parochiën”, dl. 11654-1690,

A. te MIddelburg.
9) Qemelde  insohr.: zie Doop- en Trouwboeken van de kerkelijke

gemeente Fijnaart-Heiningen; R. A. te Den Bosch.
10) Thans in het R. A. te Middelburg. Deze mededeelingen  eijn  af-

komstig van Mevr. Mulder-Pijtak,  die de Zeeuwsah-Vlaamsohe
nasporingen grootendeels  verriohtte.
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(kantteekening  : getrout 1.2.3. = na drie geb0dei.l;  1)
11 den 13 November 1630 het kind Jan . .
de .vader  Hans Maris.
de moeder Fransijne Maris.
(E.N. beteekent  Ketenisse).
Oudere gegevens omtrent L>en Doel etc., konden niet

gevonden worden, daar het trouwboek van Liefkens-
hoek eerst aanvangt met 1636 en het doopboek met 1622.

Nu wordt het zoeken in de burgerlijke archieven van
deze streken bemoeilijkt door het feit, dat de staat-
kundige grenzen geenszins vast geregeld waren. De
inwoners zelf wisten niet, waar zLj  politiek toe gerekend
werden.

Den Sen Januari 1614 verleenden de Staten-Generaal
der Republiek verlof aan den heer van Wissenkerke,
in het land van Waes,  tot het bedijken van Den Doel,
benevens den polder van Sint-Anna en de schorren van
Ketenisse. la) De heeren van Wissenkerke te Basel aan
de Schelde waren tevens heeren  van DenDoel en om-
geving, zoodat het voor de hand lag de Baselsche
archivalia na te gaan, die deels te Gent in het Rijks-
archief, deels op het kasteel te Basel en ten gemeente-
huize van Basel berusten. l3) Gevonden werd :

October, 6 Baptizatus est Joannes, filius Judoci  Mars
et elisabethe Weyrts,  Suscipientibus Joanne  van Aelst et
Catharina  Paris. l 4,

In de doopakten van 1698, 6 Oct., waarbij een zoon
Petrus, en van 1600, 12 Nov., waarbij een zoon L)anieEzcs
uit dit echtpaar als gedoopt worden opgegeven, heet
de vader Judocus Maris.

Als vader van Judocus Maris, echtgen.  van Elisabeth
Weyn, werd nog gevonden Jan Maris.  15) Meer leverden
de schaarsche archieven over deze periode niet op, be-

-Iïàl~8  de+oop-  ‘en trouwdata  van een a&n%al  naamge-
nooten  van dezelfde generatie als Judocus Maris en
Elisabeth Weyn.

Uitgenomen onze Judocus, leefde er nog een naam-
genoot Judocus  M. filius Peters, geh. te Basel 10.8.1090
met A&ria Lyssens ; misschien wel een neef? Oudere
generaties, hoewel zij blijkbaar  te Basel voorgekomen
zijn, kunnen wegens het ontbreken van archivalia niet
verder worden opgespoord.

Uit het ingestelde onderzoek blijkt, dat wij de volgen-
de stamreeks kunnen opstellen :

1. Jan Maris, compareert te Basel 1672, “f vóór
1682, tr. N. N., gegoed onder Basel.

11. Judocus Maris, tr. le _C 1690 Margaretha N.,
28 + 1696 Elisabeth Weyn.

Ù% het 1” huwelijk:
le. Judoca,  ged. te Basel 16 Mei 1693.

Uit het 28 huwelijk:
28. Jan (volgt sub 111).
3”. Pieler,  ged. te Basel 6 Oct. 1698.
40. Daniël, ged. te Basel 12 Nov. 1600, j- te Basel

11) 160 eeuwsch  afschrift; vandaar de onzekere lezing Toeyntje-
Chitje.

12) Frans de Pottere en Jan Broeckaert: ,,Gesch.  der Gemeenten
der Provinoie Oost-Vlaanderen”, dl. 1: ,,Doel”  p. 3.

13) Deze nasporingen verrichtte Dr. C. van den Haute, rijksarohivaris
te Gent, met buitengewone hulpvaardigheid; terwijl de Heer Vicomte
A. Vilain XIIII een onderzoek toestond in zijn archief te Basel (kasteel).

14)  Register van Doopakten der gemeente Basel over het jr. 1597.
16) Rijksarohief te Qent,  Basele no. 24 folio 9, jaar 1572 en folio 13,

jaar 1582 (scheidingsakte).

9 Febr. 1630, tr. aldaar 16 Juli 1623  met Clara
Joosd. de witte, gegoed onder Basel; zij hadden
3 zoons.

111. Jan Maris, gedoopt te Basel 6 Oct. 1697, t te
Ketenisse _L 1640, tr. f 1636 Fransyne Maris
(of Maets),  geb. van Den Doel (zij hertrouwt te
Liefkenshoek 22 Juni 1642 met Jacob Rummers,
weduwnaar van Mientje  Pieters); gegoed te Kete-
nisse (Den Doel).

Uit dit huwelijk:
le. Josyna, geb. te St. Annapolder, ondertr. te

Liefkenshoak 2 Juni 1667 Joos  van Pelt, j.m.
van Marykerke.

20. Margcarelha,  geb. te Ketenisse, ged. te Lief- ’
kenshoek 13 Aug. 1628, tr. als weduwe van
Christiaan Hubrechts te Liefkenshoek met Cor-
nelis de Keyzer  16 Febr. 1671.

3e. Jan (volgt sub IV).
IV. Jan Jansen Maris, geb. te St. Annapolder, ged.

te Liefkenshoek 13 Nov. 1630, t te Heiningen
_C 1677; tr. 1” Coenlje  (of Teuntje) Ariens Meter-
mans, j. d. van Oudelantsambacht (ondertr. te Lief-
kenshoek 26 Jan. 1669); tr. 2e Maria Willems,
weduwe van Cornelis Vermunten (zij tr. 30 te Fijnaart
8 Mei 1678 met Simon Janse Otten, schepen en
tresorier van Heiningen). Gegoed in Ketenisse.

Uit het eerste huwelijk:
le. Josyntje,  geb. te Den Doel, gedoopt te Lief-

kenshoek 18 Mei 1669, tr. 1” te Fijnaart  16 Maart
1687 met Aert Jansz. Ruysenaers, geboortig
van Breda, weduwnaar van Cutlyna  vagt Loo;
tr. 28 te Fijnaart  met Bastiaen Jacobse de Peuter,
j. m. van Ter Heyde (ondertr. 2 Juli 1689).
fit hafttwee&-hrxwsfiSk:-----  ; ._ ~_- cm ~. ~~._ __

2”. Jan (= 1 Nederland’s  Patriciaat), zie V.
39. Jacob, ged. te Fijnaart  4 Maart 1676.

B. De jongere Generatiën.

Aangezien de stamreeks volgens het artikel Maris  in
Nederland’s  Patriciaat, jrg. X, eenige  onvolledigheden
vertoont, mogen deze generatiën hier nogmaals volgen.
Tevens zal dan blijken, dat er wel degelijk familieverband
bestaat met andere families Maris, o. m. thans nog
bloeiend in Noord-Brabant. De gemeenschappelijke stam-
vader is Jan Jansz. Maris, geb. 1697, terwijl ook uit
diens broeder Willem nog nakomelingen bestaan.

V. (= 1 Nederland’s Patric.) Jan Jansz.  Maris, tr.
1” 1696 Elisabeth Coomans 16) (ged. Willemstad
16 Juli 1662), tr. 28 te Fijnaart 1 Oct. 1730 met
Janneke Smiths. Diaken, ouderling, armmeester,
schepen te Fijnaart in de jaren 1706-1728, ge-
zworene en directeur der sluizen van Elisabets-
polder en Slobbegors 1716-46; t 1748.

Slechts uit het eerste huwelijk kinderen:
le. Jan (volgt sub VI).
29. Huibert,  ged.  te Fijnaart  2 4  O c t .  1 6 9 9 ,

+ & 1740; tr. 8 Oct. 1728 Maria floers. Arm-

161 Weduwe van Lesndert Horenaar: zii was een dochter van Hwibert
CboAans,  burgemeester van Heininge’n,  geh.  1656 met Tan?reRe Goers;
en kleindochter van Adriaan Coomans, burgemeester van Fijnaart,
geh. 1614 met Temtje Goers!  en van Jan Willemsz.  Goers, schepen te
Fijnaart, geh. met Adriaantle Glaesd,



VI. Jan Jansz. Maris, ged. te Fijnaart 29 Sept. 1697,
begraven in de kerk te Willemstad 18 Oct. 1781,
tr. le te Fijnaart 10 Mei 1722 met Francina
Bom, ged. te Willemstad 10 Mei 1699 i’), tr. 28
Pieternella \Vestdijk. Ouderling, armmeester, sche-
pen, burgemeester van Heiningen ; majoor-com-
mandant van de schutterij aldaar (í726-‘60),
gezworene van Juffrouwpolder 1723-64, vestigde
zich later te Willemstad als koopman in meekrap
en

1”.

<le.
3”.

4”.

granen.
Slechts uit het eerste huwelijk sproten kin-

deren, w. o. de volgende zoons:
Jan, ged. te Fgnaart  30 Jan. 1724, t 24 Sept.
1783, tr. te Fijnaart 9 Maart 1749 A d r i a n a
Biert. Schepen van Heiningen _C 1766. Uit
huonen zoon Jan, geb. 1760, j- 1813, schepen
te Willemstad en te Fijnaart, geh. le met
Elisabeth van Sliedregt, 2’ met Aplonia de
Koekkoek, leven nog nakomelingen.
Cornelis, (volgt sub. VII).
Jacobus, ged. te Fijnaart  9.1.1729, I_ te Wil-
lemstad 18.8.1793, geh. aldaar 1 April 1764
met !l?zrlneke  Bzzrgers.  Schopen van Heiningen
_C 1788.  Uit hun 4 zoons leven nog verscheidene
afstammelingen.
dry, ged. te Fijnaart  3.6.1739, t te Willem-
stad 22 Juni 1796, geh. aldaar met Cornelin
po,qeZ.  Ouderling te Willemstad.

331

meester, ouderling , schepen en burgemeester
(1730-‘50),  lu i tenant  van de  schutterrj’ te
Heiningen, gezworene van de Oude Heiningen.
Deze tak stierf uit in 1809.

30, Willem, ged. te Willemstad 16 Jan. 1702,
t te Fijnaart 4 Febr. 1776, tr. Baria de
Been. Schepen en tresorier van Fijnaart (1732,
1768-‘7 1). Uit den zoon Buibert,  burgemeester
te Fijcaart, geb. 1746, overl. 1811, geh. met
aayke  Coomans, is een talrijk nageslacht
gesproten.

Uit hun 4 zoons leven nog vele nakome-
lingen.

VI I .  Cornslis Jansz.  Maris, ged. te FQnaart  1 8  N o v .
1726, begraven in de kerk te Willemstad 21 Mei
1802 (t 18 Mei); tr. le te Fijnaart 13 Febr. 1749
Maj/ke  Rola ff, weduwe van Pleter Pietersz.  Burgers
(deze Mayke was ged. te Fijnaart 2.1.1707, t te
Willemstad 27.11.1781); tr. 28 te Willemstad 19
Jan. 1783 met Johannu  van Mourick (ged. te
Zevenbergen 3 Nov. 1764,  overl. te Willemstad 19
Aug. 1786) 1”); tr. 38 te Willemstad 24 Febr.
1790 Carolina  Papet  (ged. te Heusden 1 Juli 1746,
+ den Brie1 24 Jan. 1820). Plaatsverv. secretaris
1773, weesmeester 1781-‘96,  schepen 1773-‘83,
burgemeester en buiten-burgemeester 1783-‘96,
voorz. van den kerkeraad, pres.-regent weeshuis,
alles te Willemstad; gezworene van den Ruigen-

1:) Dochter van Cornelis  Bom,  schepen van Heiningen, geh. in 1686
met Lydia  Rolaff;  kleindochter van Jacob Bom, procureur en bucge-
meester van Fijnaact  (geb. met Adriaantje  M$s in 1649) en van
Adriaan Rolaff, stadhouder en burgemeester te Heiningen (geh. met
Marike can den Hill in 1649).

18; Xen vergelijke vooc deze en volg. genecatiën ook de ,,64 kwac-
tieren van Mc. Dr. C. W. Macis”, kwartierstaat aanwezig in de
bibliotheek v. h. Genootsohap.
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hil; koopman in meekrap en granen (firma 1 g,
Marie en Schippers, reeders en kooplieden).

Alleen uit het tweede huwelijk kinderen:
le. Jan (volgt sub VIII);
28. Gerrit, geb. te Willemstad 4 Sept. 1786, +

ald. 10 Oct. 1786.
3”. levenloos kind, begr. 19 Aug. 1786.

VIH. Jan Cornelirp Ilda+, geb. te Willemstad 9 Nov.
1783, overl. te Willemstad 20 Mei 1836, tr. te
Willemstad 16 Juli 1801 met Adriana Oostdijck
(geb. ald. 14 Dec. 1778, + 24 Aug. 1826),  regentes
van het weeshuis 1s).  Luit. der schutterij 1806,
rentm. later pres.-regent van het weeshuis; vice-
burgemeester, burgemeester en president-burge-
meester; pres.-kerkvoogd, alles te Willemstad. Ge-
zworeue en Dijkgraaf van den Ruigenhil. Lid
der Provinciale Staten van Nd.-Brabant. Reeder
en koopman in meekrap en granen, kassier te
Willemstad (firma Maria en Schippers). 18)

Hun oudste zoon 80) zette de familie in de
mannelijke lijn voort. 21)

(Zie verder Ned. Patr. X; opgemerkt dient nog te
worden, dat zich de tegenwoordige staat der familie
aanmerkelijk heeft gewijzigd.)

Familie-aanteekeningen van Blyenburch.
Naar een oud handschrift in het bezit van Ulbo  J. Mijs.

Ah. Vincent Dammaszoon, Raedt des Key. Mat. ende
Mr. van zijne Reeckeninghe in Hollandt, sterft tot Dor-
drecht in commissie den XXVIIIBn  Augusti Anno
M.D.LIIII.  64. Ende leyt begraeven tot Dordrecht in
oneer liever vrouwen kaat *onder ‘de, *orgele aldaer;
Cuius anima par divinam clementiam requiescat in sancta
pace. Amen.

Defuncta est hac vita mater mea charissima Cornelia
a Droeghendijck, Virzcentii  filia, ipso die divae Trinitatis,
quae erat 1X Junii Anno M.D.LX. 1660. Cuius anima
per divinam clementiam requiescat in sancta pace. Amen.

Defunctus est hac vita avunculus meus charissimus
Damasus a Droeghendzjck,  Pincentii filius, regiae majes-
tatis consiliarius ordinarius, XXII Septembris Anno
M.D.LX. Cuius anima per divinam clementiam requiescat
in sancta pace. Amen.

Anno 1660  X” Decembris hac vita defuncta est Clara
M. Gerardi Bogardt ftlia,  uxor avunculi mei A d r i a n i
a Blyenburch. Cuius anima cum omnibus fidelibus
requiescat in pace aeterna. Amen.

Cornelia a BEyenburch,  Heymanni filia, soror mea
charissima, hac vita defuncta est altera Nicolai Anno
1664. Cuius anima per divinam Dei optimi clementiam
aeterna fruatur pace. Amen.

Adrianus a Blyenburch, Heymanni filius, frater meus
charissimus, moritur ex ictu machinae bellicae in navi
in comitatu ac familia comitis de Bossu,  gubernatoris
Hollandiae, in Octobri Anno 1673. Mortuus ac sepultus

10) Deze firma bestaat nog heden ten dage en wordt thans gedreven
door den heer J. A. Maris  Wm., oud-wethouder van Willemstad,
nakomeling van Jan Maris,  geb. 1760 (zie  boven VI, 1).

zo) Cornelis  WiZZem  Maris,  geb. 1808, t 1884; luitenant der Xoocd-
Brabantsche Schutterij 1830, notaris te Clundect 1832-84.

2’) Aan de cedaotie van deze bijdrage heeft medegewerkt mej. 8. J.
Macie  hint.  do&*.
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in civitate Hoorn in Hollandia. Cuius anima per divinam
clementiam requiescat in sancta pace. Amen.

Anno 1679 die Lunae 4 Idus Augusti, qui divo Lau-
rentio sater,  pater charissimus Deo Optimo Maximo
preces  offerens, morbo corripitur, ante meridism eo
ingravescente appetitus (quem sponte  natura abnegabat)
deficiens, sentyt mortem propinquam, ideoque familiam,
ad mutuam amorem et concordiam,  adque vere pietatis
studium oohortatus, pie requiescens obdormivit in Domino
27 subsequenti, mane ad dimidium actavae horae. Cuius
anima faelicem illam laetissimamque caelestem vitam,
laeta ac alacer contempletur. Amen.

Alzoo mijne zuster Anna van Blyenburch,  Heymansdr.,
upten VIIen Maij Anno XV’LXXXI  trouden mijn scoon-
broeder Joost de Jonge, auditeur in der Caemer van de
Reeckeninghe, residerende tot Uuytrecht, soe sterft zy
in den Haeghe subitelyck van een groote verstoptheyt
etc. upten XVIIen Octobris daer naestvolgende a” LXXXI
s’aevons  recht voor dye clocke XI uuyren. Den Heere
Almacht ich wil1 haer zyele genaedich weezen,  ende
onser zyelen,  als wij volghen. Ende leyt begraeven in
den Haeghe in de Groote Kerck, achter bij den toeren,
int graft daer mijn oome van Droeghendijck  zaeligher
inne begraeven was. Requiescat in pace. Amen.

Alzoo mijne nichte van der Noot verloste van een
jonghe dochter, genaemt Margareta, upten lesten Decem-
bris LXXXI smiddaechs omtrent halffeen uuyren. 600
sterft zij den IIIB* Januarii daeraenvolgende ao LXXXII
smorgens te X uyren. Den Almoogenden Godt wil haer
zyele genaedich weezen, ende ons, alst hem gelieven
zal1 ons te roupen. Ende wordt  begraeven den Ven
Januarii  nae den noen in de Groote Kercke, achter
omtrent den toorn, int graft van haer vaeder zaelligher,

hzer  +ni.jne:  4XEter\d6  Jonge inne begraeven~  wa6 geweest.
Mijne nichte Joffrouwe Barbara Suys, huysvrouwe

was van Joncheer  Johan de Heuyter, naer voorgaende
l a n g h e  siecten  ende passien, sterft vant waeter upten
VU@”  Julii a” XVc LXXX savons te halff thyen uuyren
int Noorteynde van den Haeghe. Requiescat in aeterna
pace. Amen.

Mijnen neve Joncheer  Johan de Heuyter voor6., naer
voorgaende quellagie, zoo van de gicht, quaede  beenen,
benaude  borst, gemengt met waetersuchticheyt,  sterft
mede int Noorteynde van den Haeghe upten XXVIen
N o v e m b r i s  ao XV’LXXXIII  savons voor de clocke
halff thyen uuyren. Requiescat in pace. Amen.

Mijn heere ende oom, den President Sasbout,  sterft
i n  d e n  Haeghe int Voorhout  upten Xen illartii  savons
te VI uuyren, int jaer XV’LLXXXIIII,  stil0 novo, van
een accident in zijn keele. Requiescat in pace. Amen.

Mijne beminde scoonzuster,  Joffrouwe Geertruydt  de
Jonge, wezende noch jonghe dochter, sterft naer langhe
quellaige van de teeringhe, binnen Uuytrecht, over Le-
pelenburch, upten IIIIon Aprilis,  up een Maendach,
tegens den avont, Anno 1678. Ende leyt begraeven in
Sinte Katharinenkercke binnen Uuytrecht upt hooch
koer sen de Zuytzijde, bij haer heer vader. Requiescat
in pace. Amen.

*Mijn  beminde scoonvaeder  Mr. Cornelis de Jonge, i n
zijn leven heere van Baertwijck ende eerste Reken-
meester van de Co”  Mat’ Rekencaemer in Hollandt,
sterft zeer subitelyck van de apoplexie, binnen Uuytrecht
doen woonende over Lepelenborch, ende leyt mede be-

graeven 5. Katharinen, in een graft upt hoochkoer aldaer
aen de zuytzîjde,  bij zijne dochter, Qeertruydt de Jonge
voors. Requiesoat  in pace. Amen.

Mijne beminde oudtste  zuster, Joffrouwe Margareta
van Blyenburch,  in haer leven huysvrouwe van Johan
Bouquet, sterft binnen Dordrecht, aldernaest de Munte
aldaer, upten XIIIIen  Februar i i  ao. XVcLXXXIX,  ende
leyt begraeven int zelve graft van mijn zaelliger vaeder
Herman van Blyenburch, op onse lieve vrouwe koer in
de Groote Kercke. Requiescat in pace. Amen.

Mijnen neve Blasius  Bouquet sterft van eene heete
coortze in Italien,  binnen de stadt van Paduwa, int
jaer XV’XCI den lesten dach van October. Requiescat
in pace. Amen.

Mijn oudtoome Jacop  van Myerop, heere van Cabau,
sterft in den Haeghe, upten VlIen Martii int jaer XVc
drye ende tnegentich, wezende up eenen Sondach sae-
vons, groote vastelavont, ende dat deur een vreemt ende
subyt accident in zijn een been. Requiescat  in pace.
Amen.

Mijn scoonbroeder  Hugo Cools sterft binnen der stadt
Dordrecht upten XXXen May, wezende  den IIen Pynxter-
dach, smorgens  tusschen  1X ende Xuuyren, a”. XV’XCIIII.
Ende dit van eene gestaedighe coortze. Requiescat in
pace. Amen.

Moeye van Valckevoirt,  huysvrouwe was van mijn
oom Mr. Jacop  de Jonge, heere van Valckevoort, sterft
in den Haeghe int jaer XV’XCV  upten XIIon Aprilis,
smiddaechs  tusschen twaelff ende een uuyren ; wordt
begraeven in Sint Jacopskercke in den Haeghe, in den
kelder vant graft van de Jonge, van den dach van haere
gulde bruyloft tot haer sterfsdach was X1 weecken  ende
eenen dach. Requiescat in pace. Amen.

Mijne beminde 6~oonmoe&r,d0  t%?ouue van..?@cirtw$k,
sterft in den Haeghe ao XV”XCV upten XVIIen Aprilis
nae den middach tusschen een ende halff twee uuyren.
Sij w a s  o u d t  L X X V  jaeren ende VI maenden, ende
hadde X111 weecken  ende 111 daeghen zieck geweest;
leyt begraeven in de Sint Jacopskercke in den kelder
van de Jonge, daer oook mijn moeye  van Valkevoirt
weynich te vooren  inne geset was. Requiescat in pace.
Amen.

Mijnen beminden ende joncxten broeder Johan van
Blyenburch Heymansz., oudt wezende  XXXV jaeren 11
maenden ende XXV daeghen, sterft subgt in Italien
binnen de stadt  van Paduwa, upten XXIX Augusti a”
XV’XCV,  ende worden aldaer begraeven in Sinte Catha-
rinenkercke in een gemetzelt graft upten lesten Augusti,
hebbende ontrent VU1 daeghen zijn caemer gehouden
ende en lach waer 111 daeghen te bedden, ende 111 van
de vermnertste doctooren  in de medicine, omme op zijne
zieckte te letten, deurdien hij zeer claechde van groote
aemborsticheyt  zeedert hij van Napels was gecomen,

ende overleeden wesende is zijn lichaeme bij advyse van
1 de voors. doctooren  upgesneeden ende heeft men ZQI
longher  (sic) bevonden geheel bedurven ende zijn hart

vol witte bleynen, gelijck de bleynen van een dye hem
verbrant heeft met heet waeter. Is gebooren den IIICen
Junii ao XV’LX recht nae de middernacht. Requiescat
in pace. Amen.

D e n  IXen Decembris  a” XVcXCVII  savons tusschen
VIII ende 1X uuyren zittende tzaemen aen tarffel omme
vrolyck te weezen,  ende een halfuuyr geseten  hebbende,



335

zoo overcomt  mijne scoonzuster,  Joffrouwe Maria de
Jonge, eene flaute ofte hartvanck, met groote pijne int
hooft, ende worde van daeghe te daeghe krancker, zulcx
overleet zij deezer  werlt den XVIIIen Decembris daer-
aenvolgende, nae den noen, voor de clocke 111 uuyren,
ende was oudt LIX jaeren 11 maenden min een dach.
Requiescat in pace. Amen.

Mijne lieve ende zeer beminde huysvrouwe, Joffrouwe
Cuthurina de Jonge sterft van eene heete ende genouch
continueele coortze, in den Haeghe int jaer XVI” upten
XWen Octobris, zaevons tusschen vijff ende zes uuyren,
alzoo zij den X1X0~ der zelver maent oudt geworden
zoude hebben LVI jaeren.  Requiescat in pace. Amen.

Mijnen neve fiuyssenborch  sterft tot Dordrecht ten
huyze van van mijne zuster Cools, upten XXII”” May
a” XVI” ende een savons ontrent VII uuyren, naer voor-
gaende langhe debiliteyt ende zieckte,  oudt wezende
XXVII jaeretl. Requiescat in pace. Amen.
Mijne beminde zuster, Joffrouwe Cristina van Blyen-
burch, huysvrouwe was van Joncker Johan van der MEjle,
sterft meede  tot Dordrecht ten huyse van Joffrouwe
Cools voors. naer langhe voorgaende ende gestaedighe
ziecten, upten VII811 Decembris, smorgens te halff drye
uuyren. Requiescat in pace. Amen.

(Hierna volgt  met  eene ande re  hand : )
,Den 2 December 1618 is mijn weerde vader zaliger

Joncheer Cornelis  van Blyenburch in den Heere gerust
binnen Delft.

Den 3 Aprillis  1633 soo wordt ons houwelyck ge-
sloten, tusschen my Heyman van Blyenburch ende Jof-
frouw Geertruyt  Criep.

Den vierentwintigsten daer aen volgende sijn wy ge-
trouwt in de kercke tot Ryswyck. I, # ,, I . . ..A.e.

Den 16 Meerte 1634 smorghens de kloeke drye uren
is myn huysvrouw verlost van eenen cloecken jonghen
soon; de Heer laet hem in deuchden opwassen.

Meerte hiervoren genoemt den 19 daeraen volgende
wordt myn eerste geboren soonken gedoopt, in den
Haegh in de Groote Kerck, ende wordt genaemt naer
myn zalige vader Cornelis; ende waren de getuygen
myn schoonvader, de heer griffier Criep, myn broeder
Joncheer Wolphert van Blyenburgh, en myn schoon-
suster  Verbolt.

Den 24 October 1636 is myn broeder rolphert  zalig-
lyck gerust in den Heere, binnen der sta+ ‘s Herto-
gen Bosch.

Den 10 December 1636, tsavonts de kloeke half elf,
is myn huyvrouw verlost van eenen cloecken jonghen
sone; de Heere Almachtigh laet ’  hem opwassen in
deuchden.

Den 16 daeraen volgende wordt myn tweede soonken
ghedoopt in den Haegh’ in de Groote Kerck ende wordt
genaemt nae mijner salige broeker  Wolphaert; ende
getuygen waren mijn schoonvader in plaets van Capiteyn
Ryswyck,  mijn swager Spronse ende suster  Verbolt  in
plaets van moey Joffrou Lucretia van Hersbeeck, weduwe
wylen Joncheer Phiiibert van Borsele, in syn leven
rentmeester van Beoosterschelt.

Den lesten Martii anno 1637, nae de middagh ontrent
tusschen drye ende vier uren is myn weerde huysvrouw
verlost van eenen cloecken jonghen soen; de Heere
Almachtigh  laet hem opwassen in deuchden.
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Den 8 April daeraen volgende werdt mijn derde
soonken gedoopt in s’Gravenhage  in de Groote Kercke
ende werd genoempt naer m’ijn schoonvader den Heer
Grif fier Criep,  Franchois ; ende getuygen waeren myn
swager Verbolt,  myn swager Criep, ende suster Spronsen.

Den 19 Junii MDIcXXXVIII, tsavonts omtrent thien
uren is mijn weerde huysvrou verlost van eenen jongen
sone; de Heere laet’ hem opwassen in deuchden.

Den XXIII Junii daeraen volgende werdt myn vierde
soonken gedoopt in s’Gravenhage in de Groote Kercke
ende werdt genoenoemt naer myn oom saligher Jongker
Heer Philibert van Boorsele;  ende de getuygen waeren
myn swagher Spronse in plaets van oom Rogier van
Borsele, de Borge-meester Slietenhorst  in plaets van den
Commissaris Ruys, ende Jouvrouw Verhaer.

Dep 9 Septembris Anno 1638 is mijnen weerden
schoonvade r  Francois Criep,  gewesen  .greffier in den
Provinciaelen  Ra&,  in s’Graven-Haghe Chris te lycken
en vromelycken in den Heere gerust.

( H i e r n a  v o l g t  m e t  eene ande re  hand : )

Den 24 Aprilis  1661 syn wy François van Blyenburch
ende Helena van Falkenhaen getrouwt in de kerck
tot Teteritigen buyten Breda.

Den 8 Februarii 1662 naer middagh de kloeke half
drye uren is myn huyavrouw verlost van eene kloecke
jonghe dochter; de Heere laet haer in denchden opwassen.

Den 10 ditto wordt myn eerste gebore dochter ge-
doopt te Breda in de Groote Kerck, ende wordt ge-
naemt Jacoba Helena ; Jacoba naer myne zalighe schoon-
m o e d e r  Jacoba v a n  Heert, ende H e l e n a  naer Haer
Genade van Potlitz  gebore  Gravinne  van Brederoode;
ende waren de getuygen myn schoonvader den Heer
&ZSWW~  van FalkenRa@@, “m%nde,.Major van
Breda, met myn broeder Jonckheer  Cornelis van Blyen-
burch,  ende voorgenoemde Vrouw z’an  Pot&.

( H i e r n a  v o l g t  m e t  eene ande re  hand : )

1663. Den 22 Junii is geboren Qeertruydt van Blyen-
burg en is out geworden een en twintich ja& negen
maanden sestien dagen, en is in ‘t midden van de
winter overvallen van een swaar bloedtspuwen, dat
eyndelyck in een volkomen teringe is verandert, waarvan
sy Godsaliglijk in den Heere is ontslapen den ‘7 April
1684, op een Vrydach ontrent ses uren; en is begraven
in de Groote Kerck tot Dordregt op het Vrouwenkoor
den 12 dito des avond@  met twee koetsen etc.

Op den 23 Julii 1648 ben ick Johan van Eysden met
mijn lieve huysvrou Juffr. Jacoba Helena van Blyenburgh
Heeren Erancoisdochter in den H. Echten staat inge-
segent tot Charlois door Dominus  Johannes Schaloken.

( H e t z e l f d e  b o e k j e  b e v a t  n o g : )

Notabilia ende sommighe geschiedenissen.
Den Ven Januarii ao. 1602 tegens den middach, de
clocke half X11 uuyren zoo isser in den Haeghe perfecte
aertbevinghe geweest. Godt laet het ons alle ten besten
vergaen.

M e m o r i e n .

Upten  XIIIen Novembris  XVI’ ende vijff, zoo coope
ick dat huys tot Delft, staende over de Doelen aldaer,
vast aen de Raempoort, voor de zomme van zesduysent
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ende vijffhondert ponden van XL grooten  tstuck met
twee eerlycke sylvere schaelen,  ende moste noch be-
taelen den XLen penninck, ende noch een deuyt up elcke
gulden van XXsc., ende dat up aldusdanighe termijnen
van betaelinghe als hyer volghen : te weeten tweeduysent
guldens gereet, ende voorts alle jaers duysent guldens
ter volder  betaelinghe toe.

Upten  XVIIIen Septembris 1607 sittende smiddaechs
tot Delft aan de taeffel met mijne huysvrouwe ende
twee soonkens Wolfnert ende  Heyman ualt  Blyenburch,
zoo valt daer een zoo scrickelijken ende noeyt gehoorden
donderslach, sulcx dat een yegelyck in scrick was, dan
Godt Almaohtich heeft ons alle bewaert, die gelooft
zij in der eeuwicheyt.

Het jaer XVI’  ende zeeven heeft het int zelve naejaer
zoo zwaeren ende contiuelen regen gevallen, met oock
haegel ende snee, ende dat al1 meest uuyt den Noort-
westen, geduyrende genouch een geheele maent aen
den anderen, twelck gecauseert heeft zoozeer grooten
ende hooghen  waeter al1 omme binnen up het platte
landt, dat geen man en kan gedencken zooveel waeters
gesien te hebben. Den eenighen ende Almachtighen
Godt gelieve alle tzelve ten besten te laeten vergaen.

Int leste vant jaer XVI” ende zeeven zoo begint het
uit den zuytoosten te vriezen, acht daeghen voor Cors-
misse ende duyrden de vorst int jaer 1608 de geheele
maent van Januarius tot den XXIIIIen  Februarii daer-
aenvolgende,  ende was deeze vorst ende couwe zoo
geweldich scherp ende strenge, dat noeyt mensche
zulcken scerpen couwe nyet gevoelt en hadde, ende
dit al1 meest uuyt den zuytoosten. Het ijs was dick
anderhalve roevoet  ende tot zommighe _plaetzen oock
twee roevoeten. Den Heere Almachtich gelieve ons op
een ander jaere te bewaeren ende verlichten van een
alzulcken noeyt gehoorde ende zetr scherpe couwe.

Laus Deo Optimo Maximo.

Upten Ven M a i i  savons anno XVI’ ende neeghen
bedrijft men allomme in deeze geunieerde provincien
zeer groote blijschap, overmits het bistant van X11
jaeren lanck, gemaeckt tusschen den Coninck van
Spaengen ende deeze geunieerde landen. Den Heere
Almachtich laet het ons gedijen zonder eenighe dubbel-
heyt, ende verleen0 ons middelertijt eene eewighe ende
vaste vreede,  tot welvaeren van alle de provincien  ende
onser alder zaelicheyt.

Den XVIIIen May 1610 zeer quade tijdinghe: den
Coninck van Franckrick  Henricus wordt binnen de
stadt van Parijs zeer deerlycken in zijn coetswaeghen
vermoort. Den Almogenden Godt wil1 ons alle behoeden
voor vordere zwaericheyt.

Den IXen Octobris ao. 1612 treckt alhyer deur Delft
nae den Haeghe den jonghen  Palsgrad met veel heeren
omme te reysen naer Engelant, omme aldaer te trouwen
de dochter van den Coninck van Groot Bretaignen,  den
Almogenden Godt wil hem wel bewaeren ende bescermen
voor alle ongeluck ende verdriet.

Den XXIIIIen  Februarii ao. 1613 soo trout de voors.
Heere Palsgraeve de dochter van den voors. Coninck
van Engelant ende Groot Bretaignen.

Den 1111””  Februarii 1613 onfanckt zijne Excic Graeve
Mauris van Nassouwen van den Coninck van Groot
Bretaigne de ordre van de Jartier inden Haeghe upte
zaell, met eene groote ceremonie. Den advocaet vant
landt Bernevelt hadde eene harangue, den Predikant
uuyt den Boogaert dede eene predicatie dienende tot
ootmoedicheyt.

Aanteekeningen van Jan Cock en vanzijn  kleinzoon
Johannes Jodocus Cock,

medegedeeld door Dr. E. J. TH. à TH. VAN DER HOOP.

De hier volgende notities omvatten ten 10 een bijbel-
blad van Jan Cock;  en 20 een katern van 12 blz.
waarvan 11 beschreven door Johannes Jodocus Cock.
Hij heeft daarbij ten deele het door zijn grootvader
beschreven bij belblad  benut; voorzooveel dit gedeelte
betreft geven wij hieronder het bedoelde bijbelblad,
zooals het door Jan Cock zelf is beschreven en voegen
daaraan toe, in den vorm van noten, de weinige aan-
vullingen welke uit de aanteekeningen  van J. J. Cock
zijn te trekken. Na het jaar 1732 drukken wij dan de
aanteekeningen  af, zooals J. J. Cock die heeft nagelaten.

Bijbelblad  met aanteekeningen van Jan Cock.

In den Jare onses  Heeren Jesu Crysto onses Salijgh-
maekers Anno: 1671. den. 1: Apryl is myn voorsaet
Quert van Crecelt  1) met de dochter van dhasueros Pul1
genamt Elsebeth ofte Elysabeth in den houwelicken staet
getreeden.

1672. 2: Janneuary is haer een soon  Johannes ge-
namt gebooren.

den: 7: dyto. weder in den Heeren ontslaapen.
1673. 31 (sic) : September is haer een dochter genamt

Anna gebooren tot Dorderecht savons tussen: 9: en:
10: Eueren. En is gedoopt in den ouwesijnne(?)  Aeldert
van Crevelt  als peter.

1676. 19 November is haer een dochter genaemt 2)
dngnieta (?) gebooren  savons tussen : 11: a : 12 : Eueren
gedoopt tot Doesbergh van pastoor Luers.

1679. 2: December Is haer een soon Johannes ge-
naemt gebooren savons tussen 10: a: 11: Eueren ge-
doopt t : Dusseldorph van pastoor Melchgers,  sijn peeters
Tuenis Adams Persoon en Abraham Aelberhuisen en
Guedel  Enneken Seles de huisvrou van Wolter Troost.

1683: 8 Juny is haer een soon Ahasveros genaemt
gebooren  smergens tussen: 2. en 3: Eueren gedoopt ‘t
Dusseldorph van pastoor Ham 3). Sijn peeters beide d.
vaaders swagers genamt Johannes 4) en Pouwels Pul1
gudel Jantien de Haen genamt Sebus.

1684: 24 Junij is mijn voorsaet guert van Crevelt
ontrent 3 Eueren snachts in den Heeren ontslaapen.

In den Jaare  Christy 1685 den 24 Mert bun ick Jan
Cock 5) met de naergelatene van Slr Guert van Crefelt
genamt als booven inden houwelicken Sta& getreeden
getrout tot Rijnberck van pastoor Vorstman  uit reeden
dat alhyer te Dusseldorph valse inspraeck geschiede ons

*) ,,Schipper  en koopman”.
2) Onduidelijk; J. J. Cock  noemt haar ,,Nsrgaretha”.
3) ,,Domine  ab Ham”.
4) J. J. Cook  leest hier ,,Johannes  Eek en Paulus Pul”.
5) ,,Sohipper  en koopman, woonagtig te Dusseldorp”.
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darom nyet wilde trouwen. En ons lange+ daermeede
vercort.

1686.3 October is myn vrou tussen : 4: en : 6 : Eueren
smorgens 6) van een jonge soon verlost, is gedoopt bij
. . . . pastoor Ham, sijn peters . . . . Abraham Pul1 en
mijn broeder Derck Cock 7) gudel mijn moeder Helleken
ten Balcken,  de naam is Ghisbert.

1688. 29 Aprijl Is mijn vrou ontrent  8 Eueren savens
van een jongen soon verlost genaemt godevridus gedoopt
van H. Ham. Sijn peters godeverdt Bernsou  en Areyaan
Jacopsen, sijn gudel . . . . den 27: September smorgens
ten: 6. Eueren heeft het godt belieft in sijn Rijck te
haalen onder belofte laetse  tot rng coom, dan het Rijck
der Heemelen is haer *).

1689. 16 September heft de almachtige voorsijnde
Godt naer sijn eeuwigh Raetsbesluit mij mijn beste
deel op deeser aerde a, uit dit verganckelicke tot in
het toecomende  herliche eeuige leeven wegh genoom,
met goed versta&  tot den einde toe. de Heere wil1
alle, dye Christy  verschininge lijeff hebben begenadijgen
met den geest der bekentenysse en volherdinge tot ten
doot. A~BOO ick van mijne bemynd dogh godt liever tot
in haer eynde vernoomen hebbí?).  En is ter eerden
bestet den : 18: volgende op Sondagh naar myddagh
de lijckpredecatye geschiet door H. Hoppen Raet, de
textwoorden syn geweest uit Job cap. 13 : W. 16 : 16:
de woorden syet BOO hij mij doodde soude ick nyet
hoope. Evenwel sall ick mijne wegen voor sijn aenge-
sichte  verdedigen, oock sall hij mij tot saligheijt sijn
maer een huichelaer en sall voor sijn aengesichte nyet
coomen.

Aanteekeningen van ds. Joh. Jod. Co&
[Eerst worden de aanteekeningen  van zijn

grootvader vrij gevolgd.]

Dit bovenstaande hebbe ik Joh. Jodocus, Cock, Pre-
dikant te Angeren uijt een eijgen handschrift van mijn
Grootvader Jan Cock overgeteekent.

Anno 1732 op Zondag den
Is de Vader van Johannes, Jodocus, Cock, genaamt

Gijsbert Cock, zoon van Jan Cock voorn. Preceptor
van de derde Latijnse School tot Duisburg aan den
Rhijn in den houwelijken staat getreden met Hendrina
Vos. Jonge dogter, geboortig van Nijmegen, dogter
van Jan Vos en Jannetjen van der Mey. Echtelieden,
in leven beurtschipper en coopman vaarende van Ni&
megen op Rotterdam.

Getrouwt te Neerbosch bij Nijmegen.
Anno 1734, den 9 May:

smorgens tusschen 3-4 uuren ben ik Johannes, Jo-
docus,  Cock, Predikant te Angeren te Duisburg aan
den Rhijn geboren, en den 16 ditto van den Heer N0W.e
Predikant aldaar in de groote gereformeerde Salvators
Kerk gedoopt.

Doopgetuijgen waren den Heer Johannes van leeuwen.

6) ,,te Dusseldorp”.
7) .SchiDDer  en coo~man vaarende d e  b e u r t  v a n  Duisburg  01

Nij&gd;.‘
-

8) Het is niet duidelijk op wie(n) dit slaat, immers J. J. Cook  sohrijft
.Deese  voorgen. Godfridue is in eíjn Jeugd heymelyck van mijnc
ouders weggegaan, zonder dat de familie ooyt of ooyt van zijn leve1
bedrijf of dood eenige  narigt heeft verkregen.

9) ,,Dat  is mijn vrou” (Jan C.).
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Tolbesier sijne Koningl: Mdajestijt in Preussen tot Lobith.
Jodocus van Elsenbroek Licentbesier Ziine Koninkl  :Y

Maj : in Prussen tot Rhurorth.
mijne Grootmoeder Jannetjen van der Meij genaamd

Vos, en
Mejuffrouw Susanna van Leeuwen, huijs: vrouw van

bovengen. licent besier. Jodocus, van Elsenbroek.
Anno 1762, op Zondag

den 7 februarij.
s’Avonds tusschen 7-8 uuren heeft het God naar

Zijn Onveranderlijk Raads-besluyt behaagt mijnen zeer
geliefden Vader Gijsbert Cock in leven Praeceptor van
de derde latijnsche school te Duisburg naar eene veer-
tiendagige borstziekte in den ouderdom van 76 Jaaren
4 maanden en 3 daagen (geboren 1686 den 3 Octob.:)
door eenen zagten en zaligen dood uijt dit tranendal
in zijn eeuwig Koninkrijk over te halen. De begraffenis
is op Woensdag den 10 febr: geschiet, zijnde de lijk-
predikatie door Dominus  Steenberg gedaan over Luc.
11 VS 30.

1766. den 9 November.
Ben ik Joh: Jodocus, Cock doemaals Predikant tot

Lobith, geboortig van Duisburg met Juffer Johanna,
Elisabeth, Catharina, Paland. Jongste(  : Dogter)  van
den WelEerw: Heer Adam Paland,  in leven Predicant
te Capellen in het Vorstendom Meurs,  en Margaretha,
Catherina  Hopp. Echtel.:/in  den Huwelijken staat te
Brunen door mijnen swager D. Meijboom Predicant  tot
Rhurorth bevestigt geworden.

Uijt dit ons Huwelijk zijn navolgende
Kinderen verwekt.

Anno 1767. op dinsdag den 6 October.
Is onze Oudste Dogter Hendrica, Margaritha Sibilla

te Lobith geboren, en- d%t+Fditto  door mij zelfs al-
daar in mijn huijs gedoopt.

Doopgetuijgen waren de Heer Hendrik van Elsenbroek.
Tolbesier S. K. Maj: in Prussen tot Lobith.

Mevrouw Hendrica, Hundius, Huijsvrouw van den
Heer Tolontvanger Kruijt tot Lobith.

Mademoiselle Sibilla, Mechtelt Hopp, de Tante van
mijn Huijsvrouw en

Catharina, Margaritha Paland née Hopp, de Groot-
moeder van het kind.

Anno 1769.
Op donderdag den 28. December s’morgens

omtrent 3 uur
Is onze Dogter Johanna, Susanna te Lobith geboren,

en op donderdag den 4 _Jannuarij 1770 door mij zelfs
aan mijn Huijs gedoopt.

Doopgetuijgen waren Hendrica Cock geboore VOB,
de grootmoeder van het kint van Vaders zgde.

Joh : Cornelius Meij boom, Gereformeerde Predikant
tot Rhurorth Oom van het kint en Mevrouw Susanna
Oosthof,  huijsvrouw van den Heer licentmeester Oosthof
tot Rhurorth. Nicht van mijne Huijsvrouw.

Anno 1772.
den 8sten Julius s’avonds te 10 uuren

Is onze Zoon Gijsbert, Balthasar, Christian te Angeren
geboren en den 12ditto  door den WelEerw: Zeer Ge-
leerden Heer Balthasar de Vive in de Kerk te Angeren
gedoopt.

Doopgetuijgen waren de voorn. Heer Balthasar de
Vive Predicant  te Herwen en Aardth en Mademoiselle

4
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Christiq  Ida, Haintjes jongete dogter van den Heer
Haintjes, licent besier S. K. Maj. in Prussen tot Lobith.

Anno 1774.
Op Vrijdag den 14 October s’morgens

te 8 uure
Is onze Zoon Johannes te Angere geboren en den

16 ditto door mij in de Kerk gedoopt.
Doopgetuigen waren Parens Solus.

Anno 1776.
Den 19 Maart tusschen 11 en 12 uure voormiddags

heeft het den vrijmagtigen  God naar zijnen vrijmag-
tigen Wille behaagt mijn veelgeliefde Moeder Hen-
drina Vos, Weduwe van mijn Vader zal: Gijsbert  Cock
door een verval van krachten in den ouderdom van
02 jaaren 7 maanten  en 3 dagen door eenen zagten
en zaligen dood uijt dit tranendal in zijn eeuwig
koninkrijk der heerlijkheid overtenemen, zij was geboren
te Nijmegen den 16 Augustus 1693 en op voornoemden
datum te Angeren gestorven, alwaar ook haar lichaam
den 23 Maart s’avonds in de kerk ter rustplaatse ia
begraven geworden.

Anno 1776.
Op Zaturdag den 7 December s’namiddags

omtrent 0en uur
Is onze Dogter Catharina, Hendrietta, Cornelia ge-

boren tot Angeren. En den Ssten ditto door mij te
Angeren in de kerk gedoopt.

Doopgetutjgen waren Mejuffrouw de weduwe van
wijlen Jacobus, Fransiscus van den Kerkhof, in leven
Predikant te Angeren.

Cornelis van Maanen Schipper en Coopman des kinds
Oom en
_MejuffFouw  BGns te_ ..B$I;~  ik l&zWJ!a~tez_

.
Op dinsdag den 19 October s’nogts

tusschen 11-12  uuren
Is onzen Zoon Fransiscus,, Carel geboren te Angeren

en den 24ditto voor mij in den kerk alhier gedoopt.
Doopgetuijgen waren den Heer Westrenen, Commis

te Dornenburg en Mevrouw Charlotta Rudenburg ge-
boren Mortin.

Anno 1782.
den 7. April

Is onze Dogter Qrada, Hester alhier te Angeren ge-
boren, en den 14ditto van mij alhier in de kerk gedoopt.

Doopgetuijgen  waren den Heer Oijsbert  Rooijaards,
Koninkl: Rentmeester te Huissen.

Den Heer Gradus  Hopp Hollandsche Lieutenant des
kinds Neef. en

Mademoiselle Hester Backer.

N.B. Omtrent deze familie Cock vindt men een reeke
losse gegevens in Alg. Ned. Fam. Blad X bl. 126 en X1
blz. 92. Voor eerstgenoemd artikel is kennelijk van de
bovenstaande aanteekeningen  van Joh. Jod. Cock ge-
bruik gemaakt.

Familie-aanteekeningen Castaniën,
medegedeeld door A. HOYNCK VAN PAPENDRECHT.

Eenige jaren geleden werd mij een blad papier met
aanteekeningen,  betreffende de familie Custaniën, ter
hand gesteld. De inhoud ervan laat ik hieronder volgen,
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Familielijst.

1 i

1

,

8 Jan. 1763 Broer Cornelis Castaniën geboore.
8 Sept. 1763 Broer Herbertus Diderikus gestorven.
1 Dec. 1766. Ik Dk. Jn. Castau’iën  geboren.

29 Nov. 1769 is Moeder ontbonden van een dood meisje.
17 Oct. 1770 is Moeder Anna Magdalena Johanna de

Haan overleeden aan een sleepzikte van
elf maanden.

17 Maart 1772 is vader C. Castaniën  her t rouwt  met
Catharina Elisabeth oan Willyk,  geb.
1743 den 24 Nov. te Oennep.
is Qrootrader Herbertus Custaniën t e
Delft overleeden aan een beroerte, oud
72 jaar 3 m. 24 d., in de Nieuwe Kerk

26 Dec. 1772

3 Jan. 178ö

19 April 1782

~3Maart  1789

19 act. 1789

27 Aug. 1790

16 act. 1791

24 Dec. 1792

24 Aug. 1794

20 Juni 1796

7 Juli 1797

26 Juli 1798

10 Oct. 1731. Coolelis Castaniën geboren en in de Roer
gedoopt.

20Feb. 1741. Anna Magdalena  Johanna de Haan ge-
boren in S(chenken)schans.

13 Juni 1769. Cornelis Castaniën  getrouwd met 8. B.
J. de Haan op S(chenken)schans.

3 Juli 1761, ‘s middags om 1 uur is Eerbertus  Dide-
rikus geboren.

11 April 1762 is grootmoeder Agenita van .Leeuu;en
overleden te Wezel oud 62 jaar, 3 mnden
en 4 dagen.

begrave.
is broer Herbert Dirk geboren. Comp(a-
reerden) grootmoeder van Willyk, ome
B. van Willyk, ome H. van Hees en
tante wed. Herbert  Castaniën.
is grootvader Dk. van Willyk
gestorve.

bijde t e

--is grootmoeder He&%í%-&%G?& GennepG~grave.~  ~~ ~~
gestorve.
Ts Dirk Jn. Castaniën getrouwt met H e -
lena Qeertrulyda  Feliman  geboore 27 Oct.
1764 te Goch.
is mijn vrouw ontbonden van een wel-
geschaape zoontje te Kuijk en gedoopt
met den naam van Cornelius  Johannes
na(ar) vader Feldman en vader Castaniën.
is mijn (vrouw) ontbonden van een wel-
geschape  mijsje dat gedoopt is met de
naam Aletta Magdalena nae moeder Felt-
man en moeder Castaniën beide overleden.
is mijn vrouw ontbonden van een wel-
geschape dogtertje dat gedoop is den
26 Dec. met den naam van C a t a r i n a
Elisabeth nae moeder Castaniën.
is mijn vronw ontbonden van een wel-
geschape zoontje, dat gedopt is den 27
Aug. met den naam van Herbert  nae
grootvader Herbert Castaniën. Comp(a-
reerden) broer en zuster Castaniën.
is broer C. Castarziën  te Keulen overleden
aan de galkoors.
is vader Cornelis Castaniën  overleden oud
66 jaar en te Schenkeschans begrave.
is ons Letje gestorven savonds om 8 uren
aan sinkingkoors en is 27 Juli begraven
smorgens om 6 uren op de Schans in de
kerk. Zij was oud (niet ingevuld).
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26 Maart 1809 is moeder Ch. E. van Wylick  te Dusberg
overleden en begraven op de kerkhof.

De lijst is daarna door een andere hand voortgezet
als volgt:

18 Dec. 1827 is onze zoon Cornelis Johannes overleden
savonds ten 6 uuren  en begraven op het
kerkhof buiten, in ‘t graf van de heer
notaris Wiegand.

4 Maart 1899 is vader D. J. Castaniën  overleden des
morgens te 8 uuren  en in een grafkeldertje
aan de linkerzeide van den groten ingang
op het kerkhof begraven, Euijck.

9 .Mei 183 1. Theodoora Elisabeth te Nijmegen overleden
en aldaar in een grafkelder bijgezet.

11 Oct. 1839 is te Lobith overleden Herbert Castaniën
en begraven aldaar.

26 Dec. 1840 is moeder Castaniën overleden snagts om
half twee uren te Cleve  en aldaar op het
kerkhof begraaven in een daartoe gekogt
graf.

Hieraan is nog in potloodschrift toegevoegd:
Aelena  Geertruida Castaniën gehuwd geweest met

H. W. Everts overleden te Arnhem en aldaar begraven
op de algemeene begraafplaats.

Door het huwelijk van Johanna Maria Castanien,
geboren te Nijmegen 17.6.1820, met Mr. J. C. Reepmaker,
heer van Strevelshoek, zijn bovenvermeldeaanteekeningen
in de familie Reepmaker gekomen.

Aonvtilbgen op ,,Dë Góuverríeúrs-Generaal  ëti-.
Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië
(1610-1888) door M. A. van Rhede van der Kloot”,

getrokken uit het Landsarchief te Batavia
door Mr. P. C. BLOY~ VAN TRESLONG PRIIQ.

bl. 34. Over de overbrenging van het lijk van
naar de Holl. kerk zie Dagregister Auga
bl. 360.

b o e n
1634

bl. 41. Sara Specx ondertr. Bat. 30 Mei 1632.

bl. 46.

bl. 47.

bl. bl.

bl. 63.

Nog komt voor Pieter Specx, van Bat”. leermees-
ter Mal. taal, j.m. oud 30 j., X Bat. 26 Febr.
1672 Judith  Isaäcx, van Bat”. j. d. oud 18 j.
(B. S. Bat. 65 bl. 146.)
8. van Diemen maakte 16 April 1646 te Bat”.
zijn test.
Hij ondertr. Bat. 17 Jan. 1630 (B.S. Bat. 62)
Maria Aelst, wede. van Johan Libener  en van
Bartholomeus Havicks Kunst (ondertr. Bat. 13
Jan. 1628).
Pan der Lzjn ondertr. Bat. 4 April 1630 L. Polet.
Qeertruid van Nierop, begr. Alkmaar 27 Juni
1673.
Uit het le huw.:
1. Pieter, ged. Bat. 24 Juni 1632.
2. Joost, geb. a.v. omstreeks 1640.
3. Anthonis, ged. Bat. 20 Nov. 1641.
4. Jacobus, ged. a.v. 30 Aug. 1646.
Judith Barra,  geb. A’dam in 1620, t Bat”. 21 Juli
1646, dr. van Jacob B. med. dr. en zuster van

Jacob B., med. dr. (Haar test in reg. 1648/9
fol. 22 en 60).
Reyniersz  X 2O. Bat. 18 Juni 1648 (ondertr.
29 April t. v.).
Uit het 1” huw.:
1. Sara, die op 26 Nov. 1649 zes jaar is.
Uit het 2” huw.:

bl. 63.
bl. 66.

2. Ca&, ged. Bat. 20 Oct. 1650 (Holl. K.).
3. Susanna  Cath”, ged. a. v. 29 Feb. 1662.
Van Goens ondertr. Bat”. 28 Aug. 1640.
Speelman werd boekhr  gen. 28 Dec. 1665.
Luit. over de compagnies dienaren in de stad
11 Feb. 1656.
Kap. pennisten 14 Juni 1668.
Hij had als boekhr. gen. finds  25 Feb. 1666
f 100 ‘s maands.

bl. 69.
bl. 71.

bl. 74.

bl. 77.

bl. 81.

bl. 82.

Hij werd 24 Maart 1671 raad ord. ; 6 Dec. 1676
opperbevelhebber.
Hij X vóór 1665 met Petronella M. Wonderaar
en had bij haar:
1. Hadewig, ged. Bat. Holl. K. 3 Jan. 1665.
2. Sebald  Wonderer, ged. a.v. 16 Juli 1666.
3. Hadewijna, ged. a. v. 26 Oct. 1657.
4. Jan, ged. a. v. 9 Feb. 1669.
Camphuys ondertr. Bat. 24 Jan. 1630.
Mr. W. van Outhoorn was zn. van Cornelis
en Agnietu Tielmans.
Hij was 1 Sept. 1661 geh. met Elisabeth van
Heyningen.
Petr. IV. van Hoorn, i- 29 Oot. begr. kerk
Wageningen 3 Nov. 1764.
Mr. Abr. van Riebeeck had nog 2 kinderen, nl.:
2. Elisabeth van R., ged. 12 Maart 1690.3.~ Jóhan  6n-21-. -_-__--

4. Dirk, ged. 13 Juli 1692 a.v.
5. Elisabeth enz.
Hilleg. Zwaardecroon leeft nog in 1761 (Familie-
papieren B. 68).
Mattheus de Haan X 10. Francina Zivett; X 2”.
Catharina Lurelius.
Uit het 1” huw.:
1. Anna, ged. Bat. 9 Maart 1692, X 10. Anthony

Chastelein Cornelisa.; X 20. Mr. Joan Fran-
çois de I7itte  van Schoten, die als geb. van
‘s-Gravenhage, lid Raad Just. Bat”. en wedr.
Anna de Haan ondertr. Bat. 14 Juli 1726
Joh”. Allegonda Diodati. Hij verkocht het land-
goed Weltevreden, dat hij bezat door den man
zijner 1 e vrouw, in 1733 voor Rs. 39000 aan
J’ustinus  Vinck.  (Oud Batavia 1 bl. 406).
L’it  het 2e huw.:

bl. 84.

2. Adriana, ondertr. Bat”. 27 Feb. 1721 Stephanur
Versluys  , van Middelburg, koopman O.-I.
Comp. De 28 procl.  was 1 Jan. 1722, de 3e op
4 Jan. 1722.
Versluys hertr. Bat. (ondertr. 12 Juni 1728)
Qeertrzcida  Maria Metsue en hij werd 28 Feb.
1736 te Bat. begr. (Varia 129).

Mr. D. Durven X 10. Jacoba van Breda en
20. ondertr. Bat. 24 Feb. 1726 Anna C. de ROO,
wede. onderkoopman Jan Christoffel Iorant, van
Bat”. (B. S. Bat. 67).

bl. 88. Zie over Abraham Patras, gouverneur des Indes



bl. 91.
bl. 92.

bl. 98.

bl. 99.

bl. 102.

bl. 104.

bl. 106.

bl. 106.

bl. 111.

bl. 112.
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Néerlandaises  et famille  : Notes biographiques
et genéalogiques  publiées par Edmond Maignien.
Grenoble  imp. lith. Baratier 1892 (47 pag. in 80).
Valckenier  ondert. Bat”. 10 Feb. 1726.
Thedens was univ. erfgen.  van den Raad extr.
Fred. Julius  Coyet (Fam. C 22).
Zijn wede emancipeerde 27 Juli 1763 nog een
slaaf.
Mossel werd op het Holl. Kerkhof te Bat?. begr.
N .  W.hoek  no 23.
1. Ph. !lh. Mossel legde 26 Juli 1747 den len

steen der Luth. kerk te Bat”.
7. Q. M. xossel  werd 11 Jan.  1768 met haar

pas geb. kind begr. op het Holl. Kerkhof te
Bat? in den kelder van wijlen haar vader a. v.

Petrus Albertus v. d. Paren werd 24 Juli 1783 in
de Holl. Kerk te Bat”. begr., was 22 Maart 1774
onderkoopman geworden, luit. 24 Mei 1777,
kap. luit. 14 Juni 1779.
Zijn vrouw was Cathnrina Geertruidu  Breton.
P a n  Riemsdijk  werd in de Holl. Kerk begr.
kelder no 22. Executeurs test. zijn zoon sub 6
en zijn schoonzoon Mom.
Zijn 40 vrouw werd 24 Nov. 1772 in voorn. kelder
begr.
Zijn 6. vrouw werd 22 Maart  1777 in dien
kelder begr.
Sub 6. Joh. Mar. van R. geb. Bat”.,  begr. Bat.
Holl. Kerk 9 Oct. 1770, ondertr. Bat?. ten huize
van haar vader 9 Feb. 1766 P. 0. vnlz der voort,
opperkoopman en sabandhaar in 1770,  geb.
Utrecht, bij zijn huw. 2e secra. der Regeering,
we&, A@%U T&&%%-_--v_
Hij woonde Bat’ Tijgersgracht.
Sub 6. Werd ontv. gen. 14 Aug. 1794. Zijn
vrouw C. J. M. Gaan begr.  Holl. K. Bat’ 9
Aug. 1792 na bevallen te zijn op 6 Juni 1792
van een kind, dat kort na de geb. t.
Hij begr. Welt. 16 Feb. 1818 in kelder no. 22
(afd. XVII).
Sub 9. A. C. Mom begr. Welt. 3 Nov. 1800.
Sub 10. Daniel F. van R. begr.  Holl .  Kerk
Bat? 6 Juli 1784 X Bat”. Bartha  Johanna Schultz,
van BaP. die hertr. Philip Leonard van. Eys.
Sub ll. S. C. van .R. begr. Bat” Holl. Kerk kelder
vd. 23 Juli 1781 X Bat. 21 Oct. 1778 Laurentia
Jacoba Schulta, van Rat”.
Sub 12. HLJ werd begr. Holl. Kerk Z. O.zijde
no 3, 6 Juni 1768.
Sub 13. A. J. van R. ged. Bat. Hall. K. 6 Feb.
1766, begr. Bat. Holl. K. kelder Z. 0. zijde no 3
op 24 Aug. 1766.
14 is: Een pas geb. kind begr. a. v. no 3 op
13 Aug. 1767.
16 is 14, begr. Holl. Kerk 11 Jan. 1780 in den
kelder n” 22 vd., en ged. Holl. Kerk 24 Jan. 1770.
Alting was pres. schepenen 30 Nei 1769-14 Mei
1776 en kol. burgerij eveneens -14 Mei 1776;
op dezen datum werd hij ontv. gen.
Zijn le vrouw werd in de Binnen Port .  kerk
begr. op 21 Feb. 1774 uit de Tijgersgracht en
rust in den kelder van den oud baljuw Qreving
La. G. n” 4 .
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Zijn <Le vrouw werd in de Holl .  Kerk begr.
graf n” 97.
sub 1. Mr. J. wiggerts,  geb. Wageningen 17 Juni
1742.
Sub 2. Samuel J. Abeleven, zn. van Abraham
begr. Holl. K. Bat. 3 Ma@ 1776.
Sub 6.  IYiEhelmina  H. Alting, t Bal?. 9 Juli
1792, begr. 10 Juli 1792 Holl. K.
Op 24 Mei 1780 ‘s midd. om 43 uur was  e r
extraord. vergadering van de comm. voor huw.
zaken te Bat” in den tuin van den pres. bij ge-
legenh. van den ondertrouw van L. van Qeusau
van Leeuwarden en IC’.  H. Alting van Bat’.
geass. door Steven Poelman  en hv. E. F. Alting
en Joannes Siberg en hv. Pieternelln  B. A.
Mr. Samuel van Hoesen  begr. Bat’. 10 Juni 1792,
zn. van Wilhelm  Kuysten v. H. en Maria Agata
Croiset.

bl. 113. Sub 9. C. C. Alting ged. Holl. K. 30 Sept. 1770.
bl. 116. Mr. P. Cs. van. Overstraten werd uit zijn tuinhuis

op Weltevreden begr. voor rekening van A. H.
IViese.

bl. 116. Hij X Bat?. 31 Jan. 1784 J. M. Lodisio.
Zijn wede $ Utrecht 21 Aug. 1838.

bl. 121. Wiese X 10. 5 Feb. 1792 (ondertr. 21 Jan. t. v.)
C .  E. Marci,  geb.  Bat”., t Jaca t ra  t e  Ba t .  en
begr. 8 Jan. 1806 te Welt.
Zijn tweede vrouw i_ Utrecht 21 Aug. 1838.
Cht het 1” huw.:
1.  C.  E. Il.iese.
2. Jacobus Evert Johannes W., geb. . . . Oct. 1801,

begr. Welt. 29 Jan. 1802 oud 3 m. 20 d.
bl,294  --&5%gel&  Gr+I6%i&RaG&%n  --- --

N. 1.  met:  gedeeld: 1 op rood drie gouden
ringen, 2 en 1; 11 een verlaagde paal, vergezeld
in het schildhoofd van 9 lelies 3. 3. 3; helmt.
als op pag. 294.

KORTE MEDEDEELINGEN.
Lauswolt.

De schoonste buitenplaats van het fraaie Beetsterzwaag
draagt den naam van ,Lauswolt”.  Mr. Rijnhard baron
van Harinxma thoe Slooten bewoonde het,  maar hij
ontsliep er het vorige jaar, 29 Mei 1928, in den hoogen
ouderdom van 86 jaren. Zijn gade, barones van Sytzema,
was reeds een halve eeuw geleden overleden en daar
hij slechts een dochter naliet, scheen de vrees gegrond
dat het mooie buiten ledig zou komen te staan. Gelukkig
eohter trok zich de dochter het lot van Lauswolt aan;
zij verkocht met haar man Mr. Jan Bieruma Oosting
het aloude landgoed ,de Cloese”  bij Lochem en vestigde
zich in 1928 op ,Lauswolt”.

Het tegenwoordige huis was - zoo vertelde men mij
te Beetsterzwaag - gebouwd door Jhr. Lycklama à
Nyeholt, en wel op de plaats waar vroeger een vrij wat
bescheidener gebouw had gestaan, met den zelfden  naam.

Waaraan dankte het huis zijn naam?
Op het kerkhof te Beetsterzwaag l igt  een groote

doormidden gebroken grafzerk, ongetwijfeld bij de restau-
ratie der kerk in het begin der 19e  eeuw daaruit ver-
wijderd. Het gras groeide er aan alle kanten omheen,
aardkluiten bedekten een groot deel. Ik liet deze zerk
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schoonmaken en kon er toen vrij
opschrift op lezen: ‘)

,,Anno 1665  den 2 Juny is in

goed het volgende

den Heere
iontslapen de eerbare Äntje Hendricks
,in leeven huysvrou van Jaik Janssen Lauswold
,dorpBechter op Beytersuaech,  hier begraven.”

n Wat wij gaven ia on8 gebleven
,Wat wij behielden heeft ona begeven
,Wat is met de werelt bedreven
,Als  eenen roock is ‘s menschen leve.”

(hier volgt een alliantiewapen)

,Ao 1671 den 120” July sterf Dr. Henricus Lauswolt
,,Advocaet  voor den Hove van Friesland ende leit
,alhier begraven.”

(Op den rand om de zerk staat:)
,Anno 1666 den 2 July is in den Heere gerust den

,,Erentri(cken) Jan Janssen  Lauswolt, dorpsrechter en
,laeckenkoper  op Beetsersuaech en hier begraven.”

Dit randschrift is op de vier hoeken onderbroken
door respectievelgk een kinderhoofd, een vrouwenhoofd,
een hoofd van een grijsaard en een doodshoofd. Deze
emblemen komen in Beetsterzwaag en omgeving meer-
malen op grafzerken voor.

Het alliantiewapen onder Qén helm geeft te zien:
mannel. wapen: gedeeld, a. de halve Friesche adelaar,
b. twee 6 p. sterren, waartusschen een rechtop&.  eikel,
alle drie paalswijs geplaatst;

vrouwelijk wapen (ruit): gedeeld, a. de halve Fr.
adelaar, b. drie eikels, paalswijs geplaatst.

Helmteeken : een zespuntige ster.

Van een predikant Ds. Johannes Bouwes  Louswolt
maakt Nederl. Patriciaat X11, 64 melding. Het zegt van
hem: geb. te Leeuwarden volgens inschr. als student
te Groningen 1644, maar de doopsinschrijving werd niet
te L. gevonden. Predikant te Exmorra en Allugawier
1647, te Hindeloopen in 1660. Gehuwd met Frouckje
Broers, dr. van Broer Boeles  en van Cl’emel Saeckes.
De zuster van Frouckje, met name Sierckje,  huwde met
Dr. theol. Hendrik Bothe (Bothenius), predikant te Beet-
sterzwaag. Ds. Domela Nieuwenhuis, die deze gegevens
in Ned. Patriciaat publiceerde, zegt: ,komt 66k voor
als Ambrosius Lauswolt.” Dezen laatsten naam heeft
Romein, Predtn van Friesl. bl. 306 en 400 en heb ook
ik in mijn Naaml. van Fr. Pr. - De naam Lnmswold
(Grevenstein,  20, 38) is verkeerd. In het Stamboek
van den Fr. Adel 1, 103, draagt de predt. van Hinde-
loopen de namen Ds. Johannes Bouwes  Louwswold. Hij
kwam volgens mijn aanteekeningen  in Juli 1603 te
Hindeloopen en overleed er in 1660.

Wie weet meer van de familie Lauswolt?
W. M. C. REGT.

Avondmaalszilver te Matara (Zuid-Ceylon).
De Landsarchivaris stelde ons in de gelegenheid de

hieronder afgedrukte opschriften op Avondmaalszilver
te Matara (oudtijds Mature  genoemd) te publiceeren,

1) Een paar dagen later d6k ontoijferd door Dr. Keerma van Vose,
commies-ohartermeester,  Rijksarohief  Leeuwarden.

_
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3en welkome aanvulling van het klein aantal bekende
,pierings” met opschrift. 1)

1. Hocoe
Monumentum

Usui macro  destinatum et
quidem Eoclesiae  Maturensi

cum ejus tractus esnet Satra-
pes promisit et cum Imperium
inhiberet in Galenees et Matu-

renses pio zelo donavit Ge-
nerosus vi r  Dider ious

a  Domburg.
Een fantasie-kroon is boven, een gevleugeld engelen-

kopje onder in den versieringsrand ingewerkt.
Vertaald staat er: Dit gedenkstuk tot heilig gebruik

bestemd en wel aan de kerk van Mature heeft beloofd
tlls  hij Regeerder over die landstreek zou zijn en heeft
gesohonken in vromen @er toen hij het gezag uitoefende
3ver die van Gale en Mature  de edele heer Diedericus
van Domburg.

Mr .  D ide r i c  van  Domburgh ,  ,,Qouverneur  en
Directeur deses eylands (Ceylon) en Merrouwe Eu p h e -
mi a E n ge 1 b er t, egtelieden” maakten 24 September
1734 hun testament. (Colombo Archief, deel 2839 D.i.d.).

_--

11. M a g d a l e n a  v a n  D a l e n
geeft dit geschenk

aan diaconie tot Eene gedenckt.
Gebruyckt  tselve aan de tafel ds. Heeren
God wil daar aan de Gemeente vermeeren

Obit den 200 October Anno 1746 En nu
.~ - deepBear-p-~;3+&er  L a m b e r t e z

Uit een heylige genegenheyt
aan denzelve den 23 Juny 1748

toegevoegt.

Het geheel is omgeven door een rand, bestaande uit
twee door elkaar gekronkelde slangen. Bovenaan ia een
kroon, waaronder een duif met wolken.

- - -

111. Dit Doopbekken is vereerd
door  Maria  Theresia  De Leeuw
weduwe wijlen den Lieutenant
Militair in Hollandse dienst
C a r l  Frederick  E l s e n h a r t
aan de Gereformeerde Kerk van
Mature  om aldaar gebruikt te
werden ten gedachtenis van Haar
nu Zaalige Oom de Heer
J o h a n n e s  P h i l i p p u s  W o u t e r s z
oudirling dier Kerk, overleeden
4the Apl. 1828 Hebbende denselven
bij leeven deze vereering begeerd
gehad. Matura den bden April
3829.

Bij het laatste opschrift ziet men in een datum reeds
den invloed van het Engelsch. Ook de schrijfwijze
,oudirling” wijst er op, dat de kennis van het Hollandsch
omstreeks 1830 verminderde.

B. v. T. P.
*) Zie de Jevabode  van 0 April 1929.



349 360

De Buissonet.
In de Staatscourant van 11 April 1866, no. 87 komt

eene oproeping voor van gerechtigden tot het zuiver
saldo van de op 2.2.1661 ter Weeskamer te ‘s-Graven-
hage gedeponeerde gelden uit den boedel van Alexander
de Buissonef, overleden 8.2.1663, waarvan als erfgenaam
wordt genoemd Charles de Buissonet. Het zuiver saldo
bedroeg f 7200.-  in inschrijving 2; y0 Nat. Grootboek
en f 86.38 aan contanten. Bij test. op 3.10.1662  vóór
Note. G. van Warmenhuyzen te ‘s Gravenhage gepas-
aeerd, heeft de testateur, luitenant in de Comp. van
den kolonel Douchant,  aan zijn natuurlijken zoon
Charles de Buissonet al zijne goederen, die hij binnen
‘s-Gravenhage bezat en meer bijzonder eene obligatie
van f 4000.-  kapt. ten gemeenelands-comp. te Delft,
vermaakt, met bepaling, dat wanneer die zoon in jeug-
digen leeftijd zonder afkomelingen  kwam te overlijden,
alsdan de beide broeders van den testateur, Philippe
en Etienne de Buissonef, woonachtig in Frankrijk, met
uitsluiting van zijne zusters en verdere bloedverwanten
zouden erven, terwijl in geval van overlijden van ge-
melden zoon en broeders zonder erfgenamen, de armen
der Herv. Gem. van Montpellier de nalatenschap zouden
verkrijgen in vollen eigendom.

Tot excecuteuren  en voogden over den minderjarige
werden ingesteld de H.H. Jean Blonde1 en Jean Carre,
predikanten bij de Waalsche Herv. Gem. te ‘s-Graven-
hage.

Na het overlijden van den testateur 8.2.1653 is Charles
de Buissonet nog 8 jaren onder voogdij van genoemde
predikanten gebleven, die echter alstoen  aan H.H.
Burgemeesteren van ‘s-Gravenhage hebben verzocht
Van de -voogd@ te wadm--cmtsbgm-en*pnpit  met-
zijne goederen te mogen overgeven onder directie en
voogdij van weesmeesteren van ‘s-Gravenhage. Dit toe-
gestaan zijnde is 2.2.1661 door de aftredende voogden
rek. en verantw. gedaan en zijn  de gelden ter Wees-
kamer gebracht. Charles de Buissonet is t Semarang
2.11.1679, kinderloos. - Oproeping van beide broeders
of hun nakomelingen had plaats, doch de reclame der
aange  melde personen werd afgewezen.

In 1763 werd Weesmrn. toegestaan de vruchten van
het kapitaal te mogen uitkeeren aan de armen der
Hecv. Gem. te Montpellier. Deze toestand bleef besten-
digd tot 1 Jan. 1863.

M. G. W.

Familie-aanteekeningen van Campen. l)
Jacobus van Campen, Waagdrager tot Amsterdam
1702 heb ick mijn belegdenis  gedaen inde nieuwe kerck

den 2 Feb.
1707 Den 17 meij ben ick met mijn Huijsvrou  mnr-

grietje van Coudijs  getrout tot uytregt
1708 den 8 Maert is onse dogter  elisabet geboren en

is gestorven den 11 meij 1708
1709 den 16 meij is onse dogter gerritje  geboren
1710 den 23 Novenb: is onse soon jan gsboren
1711 den 9 april is ons8 soon jun gestorven
1711 den 31 desemb is onse dogter elisabe?  geboren
1713 den 26 januarij is onse soon Jan geboren

1) Vermoedel~k op een folio-bijbelblad geschreven, berustende in
het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek te ‘e-Gravenhage.

1714 den 26 Feb. is onse soon  Jan gestorven
1722 den 10 augustus is onse  dogter elisabet gestorven

en is begraven in de noorder  kerck 14 dito
1728 Heeft oase dogtergerritje haer beleijdenis gedaen
1730 den 21 Julij is mijn Huysvrou margrietje van

Coudis overleden en is begraven inde noorder kerck
26 dito

1731 den 23 octob. ben ick met mijn 2de Huijsvrou
getrout angenietje Schuel

1736 den 9 junij is onse dogter gerritje gestorven en
is begraven inde noorder  kerck 13 dito

1740 den 4 Maert is mijn moeder lisgen runt Noort
gestorven en is begraven tot Scherpenseel out sinde
89 jaren 3 maenden.

p.c.c.
D. G. VAN E P E N.

Becquer. (XLVII, 213). T. a. p. wordt vermeld, dat
in 1676 als leerling van het gymnasium te Meurs werd
ingeschreven Hermannus Adolphus Becker,  Doesburgo-
Gelrus. In datzelfde jaar vond aan dit gymnasium mede
de inschrijving plaats van Adolphus  Becker  Creivel-
densis.

Omtrent laatstgenoemde vindt men bijzonderheden in
het tijdschrift ,,Die Heimat.  Mitteilungen der Vereine
ftir Heimatkunde in Krefeld und Uerdingen”, deel IV
(19261,  blz. 67, in het artikel Wo haben  die Crefelder
studirt? van de hand van den predikant te Essen Dr.
Th. W. Rotscheid, die ook in 1926 de lijst der Hollandsche
gymnasiasten te Meurs in ons tijdschrift inzond.

Van Adolphus Becker  wordt dan medegedeeld: geb.
1661: t Crefeld 11 Juni 1742. Tr. 10 1695 fiophie  Ruhr,
i_ .I.B Jan. 1733; 2” 1720 &ma&_to Rhey_dt  witwe__A. . .-

Mogelijk is hij een zoon uit het eerste huwelijk van
Theodoor Becquer, die luitenant geweest zou zijn en in
1663 te Doetinchem hertrouwde. J. DE GROOT.

Tinne. Johannes Tàwe (Mdbl. XVII, kol. 163 onderaan)
onderkoopman, werd fiscaal van Bantam  29 Sept. 1762,
ging 24 Dec. 1766 naar Makassar en werd 27 Dec. 1767
als secrs.  van politie en kassier aldaar bevestigd ; hij
werd 12 Dec. 1768 res. van Bima. Zijn vrouw was
Johanna Prijs. Hij maakte 7 Juni 1764 te Bima test.
en noemt daarin o. a. zijn moeder Susanna  Dorothea
de Requester (weer een andere lezing). Hij had een aan-
genomen dr. Johanna Dorothea van Bima en t te Bima
26 Juni 1764, executeurs J. II. Vol1 en J. F. L. Helm-
kampff. (Bundel Familiepapieren Landsarchief Batavia
T. no. 73). B. v. T. P.

De Salis. Ned. Adelsb. 1917 bl. 4 onderaan sub 1:
lees Theodora Adriana, geb. Batavia 13 Mei 1782 (ge&
19 Mei 1782). B. v. T. P.

Gemeentewapen. Uij Koninklijk besluit van 31
October 1929, n<‘. 67, is aan de gemeente Roden, pro-
vincie Drenthe, het navolgende wapen verleend : in zilver
vijf naast elkander in een lossen grasgrond geplante
denneboomen van sinopel; over alles heen schuinge-
kruist eene spade en eene langgesteelde, met de snede
omhoog gewende bijl van goud; en een schildhoek:
gedeeld: 1. van keel, 2. in goud een dwarsbalk van
azuur.  Het schild gedekt met eene gouden kroon van
drie bladeren en twee paarlen.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Anthing (XLVII, 166). Kar1 Heinrich Wilhelm  An-

thing, luitenant-generaal en gouverneur van Java, tr. 1”
A. M. Brascamp, 20 barones von Letts.

Uit het laatste huwelijk geen kinderen, uit het eerste
2 dochters en Johannes Philippus Anthing. Deze was
eerst  .adjudant  zrjns vaders,  latx luit. kolonel hij de
grenadiers.

Hrj trouwde Charlotte Johanna Godliebe  Liesching, uit
huweliik :welk

10
20
30
40
5”

Fritz, “studeerende in de rechten.
Louis, burgemeester van Cradock.
een dochter tr. Dr. Borchards.
Louise tr. luitenant Truycross.
Dorothea Wilhelmina Christinu  tr. Petrus Hofstede
Hiddingh  1818-1881.

Een photographie (blijkbaar genomen naar een ge-
schilderd portret) stelt een Anthing voor, in uniform
uit  den Napoleontischen t i jd,  en is  waarsch@al$  de
beeltenis van bovenbedoelden Johannes Philippus.

De photographie is in mijn bezit; waar zich eventueel
de schilderij kan bevinden, is mij niet bekend.

8. V. D. P. H.

Cremer. Ds. Berend Cremer, doopsgez. pred., tr. Anna
Leende&.  (Zij overl. Kleef 18 Juni 1836). Alles hem
betreffend is welkom.

‘s- Gr. v. E.

Hoffgetas. N. N. Hoffgetas tr. circa 1800 Margaretha
Leendertz. Verdere bijzonderheden welkom. *

‘8-01. v. E.

Kamp (van der). (XLVII, 318). Het eenige mij be-
kende wapen van der Ramp is dat van Albert van der
Kamp, in 1748 Sergeant van de Schutters in wijk no 11
te Amsterdam, Dit wapen is: “doorsneden: A. in groen
een zilveren springende hond, B. in goud 3 zwarte
hoefijzers.”

Of er eenige relatie bestaat tusschen dezen uan der
K a m p  en de door vrager aangehaalde familie is mij
onbekend.

Rotterdam. R. T. MU S C H A R T.

Leendertz. Voor de genealogie der doopsgezinde
familie L. behoef ik nog verschillende gegevens. Qaarne
beveel ik mij derhalve aan voor bijzonderheden. be-
treffende de hiervolgende huwelijken :

Paulus L., geb. 19.9.1682, f- . . . . . tr. Haarlem(?) 14
Maart 1706 Barbara  Pieter&. Harris.

Hunne kinderen :
1. Leendert L., tr. Catharina Harris.
2. Maria L., tr. Emond Eremery.
3 .  Sibilla L . ,  t r .  10 Herman  Nieuwenhuys;  t r .  20

Pieter Brederoo.
4. Pieter L., tr. Helene Oldendorp.
6. Albert L., tr. Margaretha Oldendorp. .

's-Gr. v. E.

Lijnslager. Aanvulling gevraagd van het volgende
fragment en eventueel aansluiting aan het Amster-
damsche regeeringsgeslacht van dien naam, waarvan

o. a.  melding wordt gemaakt bij  Joh. E. Elias,  De
Vroedschap vau Amsterdam.

1. Pieter Lijnslager.
11.  Elisa Lijnslager, geb. Amsterdam + 1684, koop-

man, tr. Amsterdam 16 Juni 1726 Anna ~atharina  Sit- ,
mans, geb. Meurs + 1698.

111.  Elisa Lijnslager, geb. Amsterdam _C 1737, tr.
Amsterdam 10 April 1761 Anna Maria Hemsing, geb.
Amsterdam _C 1744, dochter van IVillem  Hemsing.

IV. Bijsberta  Wilhelmina Lijnslager, geb. + 1771,
tr. Amsterdam 11 April 1790 (ondertr. aldaar 2s Maart
1790) Willem Jan Duyvené, ged. Amsterdam 6 October
1762, T Amsterdam 8 April 1803, zoon van Jean Esa!je
Duyvené en Maria Oursière.

IVeltevreden. W. F .  HARTMAN.

Milligen  (van). Simon u. M. tr. Anna Leendertz. Zij
geb. Lier 20.7.1846 en t te. . . . 26 Feb. 1877.  Verdere
bijzonderheden welkom.

‘s-Gr. v. E.

Muykens .  Kan iemand rng mededeelen of er een
genealogie bestaat van dit geslacht waartoe behoorde
Arnoldus Muykens, kanunnik ten Dom te Utrecht, overl.
te Utrecht 11 October 1730,  gehuwd met A d r i a n a
Muykens, overl. te Utrecht 21 October 1702, dochter
van Arent  en Adriana  van Adrichem? (Zie genealogi-
sche kwartierstaten van Nederl. geslachten derde serie
van Van der Dussen  en Smissaert).

‘s-Gravenhage. N. VAN O O S T E R Z E E.

Nomen, Gerrit Nomen,, t Zaandam 31 April 1860,
zijn beroep? zijn ouä’ë%T Hg “‘geb.  te , . . . den . , . .; tr.
19 Juni 1836 te Am&.(?)  Antje Leendertz. Zij g e b .
19.6.1811 te . . . .

‘s-@. v. E. .’

Rotgans. Antje  R, geb. Amst. 8 Dec. 1787, tr. Ds. C.
Leenderts. Haar ouders 9

‘s-Gr. v. E.

Rusburg.  Ds. (doopsgez.  pred.)  Barend R., geb. te
. . . . den . . . ., -f Kampen 19 Mei 1866, ouders? tr. Nij-
megen 22 Juli 1806 Cornelia Leendertr.

‘s- Gr. v. E .

INIIOUD 1929, kt% ll.
Bestuursberichten. - De  Hollandsche Tuin in vervolg van

jaren (11), door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, (met een
plaat). - Bijdragen tot de genealogie Maris,  door Mr. J. C. Maris.  -
Familie-aanteekeningen van Blyenburoh. Naar een oud handschrift
in het bezit van Ulbo J. Mijs. 7 .Aanteekeningen  van Jan Cock en
van zijn kleinzoon Johannes Jodoons Cock,  medegedeeld door Dr. E.
J. Th. a Th. van der Hoop. - Familie-aanteekeningen Castaniën,
medegedeeld door A. Hoynck van Papendrecht. - Aanvullingen op :
,,De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Qeneraal  van Neder-
landsch-Indië (1610-1888) door ,M. A. vau Rhede van der Kloot,”
getrokken uit het Landaarohief,  te Batavia door Mr. P. C. Bloys van
Trealong Prins. - Korte mededeelingen : Lauswolt; Avondmaalseilver
te Matara (Zuid-Ceylon); De Buissonet; Familie-aanteekeningen van
Campen; Becquer; Tinne; De Salis; Gemeentewapen; Vragen en ant-
woorden; Anthing; Hoffgetas;Kamp (van der); Leenderte; Lijnslager;
Milligen (van); hluykens;  Nomen; Rotgans; Rusburg.

D E  N E D. I~OEK-  E N  STERNDRUKKERIJ,  V/H H. L . SMITS.
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Genealogisch-heraldisch
Y

Dit blad oersohijnt  maandelijks en wordt aan de
leden van het Genootsohap gratis toegezonden.

Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het /
Maandblad, zoomede opgaven van  adresverandering
gelievemen teriohten totden redao tenr Dr.Ta. B.
VALCK LUOASS~N,  JMczse S~anrenhside,  Dnebergen.

De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatsohap
bedraagt f lO.- en voor de leden te’e Gravenhage,
die de wekelijksohe portefeuille ontvangen,fló.-.
Voor niet leden is het Maandblad verkrggbaar
tegen een abonnementsprijsvan  flO.-per jaargang.
Postrekening  van den penningmees ter No.20910.

r;

VAN EET

Genootschap: ,,De Nederlandsche Leeuw”,
d

Correspondentie betreffende het Genootsohap
(niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men
te riohten tot den s e c r e t ar i s Dr. 1. J. Tao~~ssxn
& TEUE~EINK VAN DEB  HO O P, 8wetGnckstr.  50,  ‘8 Go-
venhage,  en die betreffende de Bibliotheek en de
wekelijksohe portefeuille, soomede aanvragen om
exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen,
tot den b i b 1 i o t h e o a r i 8, B&+nburg  5, ‘s-Grmefihage.

De Bibliotheek en de Inliohtingendienst,  ge.
vestigd BZeijenbwg  5, ‘s-Gravenhage,  zijn voorde leden
geopend iederen  Maandag van 9+-12  en van 2-
6 llor.

si

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

~~~
IN” 12 December 1929.. . XLVII”  Jaargang.

--~-
BESTUURSBERICHTEN.

Tot lid is benoemd:
Jkvr.  A. RUTGERS  VAN R O Z E N B U R Q . . A r n h e m .

Jansbz&ensingcl  19...~._~

Adreswijzigingen.
J. H ERDTMAN . . . . . . . . . . ‘s- Gravenhage.

Prins Mauritslaan  95
..&_&_E(QLEF  _ ..t _ . . . v- 4 . . . Botterdam.

Westerstraat 25a.
Mr. P. R. T AK LABRIJN.  . . . . . Semarang.

p.a. Mrs. van Rees en de Villencuw.
Mr. H. C. O BREEN . . . . . . . . ‘s-Gravenhage.

Flatgeb. ??oorderhout,  Benoordenicoutsehelceg  96.
S. B. TABINGIH  YUERMONDT . . . . . Pelp  (G.).

Huize ,,De Beuken”.

Aanwinsten der Bibliotheek.
W ester m an n, K. Geschichte der Stadt West4 mit

4 Stadtbildern in Kunstdruck und 7 Zeichnungen. Wesel
1927. (Geschenk van den heer ,7. de Groot).

Q 1 oë 1, H. Die Familiennamen  Wesels. Beitrag zur
Namenkunde des Niederrheins. Wesel 1901.

(Geschenk a b.)
Die evangelischen Kirchen Wesels.  Bilder aus den

Kirchen und der Geschichte der Gemeinde.  Wesel 1929.
(Geschenk a. b.)

A er de, R. v a n. Les ancêtres flamands de Beethoven.
Malines  [z j 1. (Geschenk a. b.)

Wijnaend t s  van  Resand t ,  W.  De  ee r s t e  p red i -
kant Gualtherus Kolff en zine kinderen en hunne ge-
zinnen. [Tiel] 1929.

(Geschenk van de Familie-vereeniging ,, Kolff”).
Dr es ch, N. J. M. Inventaris van het oud-archief

der gemeente Beverwijk  1260-1817. [Alphen aan den
Rijn: z.j.].

” . &

(Geschenk van het Gemeentebestuur van Beverwijk).

L a n ds m a n, F. W. J. Het Ambacht van Vlaardingen.
Proefschrift. Rotterdam [z.j.].

(Geschenk van den heer J. J. Vtirtheim Qtn.)

Beresteyn, E .  A.  van .  Iconographie  van  Hugo
Grotius. Met 66 portretten gedeeltelijk in lichtdruk.
Uitgeg.  in opdracht van de afd. Letterkunde der Kon.
Academie van Wetenschappen. ‘s-Gravenhage 1929.

(Geschenk van den schrijver).

Schul thess ,  K.  Ammann von  Wi t tenwi l l .  Zür ich
[z.j.] Genealogie der Familie Schulthess-Würth. Stamm-
taf&. (Geschelrk  uan  den schrijver).

Schul thess ,  K .  Ahnenbuch  der  Fami l ie  Bodmer-
Meyer  von Zürich. Privatdruck. Zürich 1926.

(Beschenk a. b.)

Sc h ul t h es s, K. Brunnen van Oberrieden. Zürich
[z.j.]. Genealogie der Familie Schulthess-Würth. Stamm-
tafeln. (Geschenk a. b.)

Sch ul t hess, K. Landolt von Näfels und  Glarue .
[Zürich z.j.]. Genealogie der Familie Schulthese-Würth.
Stammtafeln. (Geschenk a. b.)

Sc h u 1 t h es s, K. Posth von Idstein i. T., Saarbrücken
und Lahr i. B. [Zürich z. j.]. Qenealogie  der Familie
Sohulthess-Würth. Stammtafeln.

(Geschenk a. b.)

Sc h ul t h e s s, K. Steger  von Lichtensteig. [Zürich z.
j.] Genealogie der Familie Schulthess- Würth. Stamm-
taf&. (Geschenk a. b.)

Sc hult h e s s, K. Würth von Lichtensteig.  [Zürioh
z.j.] Genealogie der Familie Schulthess-Wiirth. Stamm-
tafeln. (Geschenk a. b.)

M ac k, E. Die deutschen Reichs-kleinadien auf der
Waldburg. Wolfegg 1922. 0411.

(Geschenk van den secretaris).

Vos, P. D. de. De vroedschap van Zierikzee van de



tweede helft der 168 eeuw tot 1796.  Middelburg 1928,
Afl. IV, V, VI, VIL

Berger ,  K. ,  R.  Borch,  P .  von Gebhardt  e.a,
Ahnentafeln berühmter Deutscher. Herausgeg. von der
Zentralstelle für Deutsche Personen- u. Familienge-
schicbte. Leipzig 1929.

Van Stockum (van Akendam).
Naar aanleiding van het over bovengenoemde familie

in het Octobernummer van ons Maand blad verschenen
artikel, waarin aan het licht werd gebracht, dat voor
de samenstelling van de stamreeks dezer familie, zooals
die in Nederland% Patriciaat 1914 en het Genealogische
Taschenbuch der Uradeligen Hauser 1929 isgepubliceerd,
zoowel inschuiving en verminking van bewijsstukken
heeft plaats gehad als vernietiging van andere en het
vervaardigen van valsche (of) het vervalschen van au-
thentieke acten, terwijl bovendien tot in de jongste
generaties valsche opgaven zijngedaan, heeft het Bestuur
I 2 Nov. j.l. tot het lid H. C. J. C. van Stockum, Majoor der
Huzaren te Amersfoort, het verzoek gericht aan hetzelve
mede in zijn eigen belang ter examineering over te leggen
de afschriften der stukken welke ook tot dit doel door
hem aan den Ehrenschutzbund des Deutschen Adels
werden afgestaan, inzonderheid 1. de beide notarieele
acten, gedateerd 18 Dec. 1666 en 6 Febr. 1689; 2. de
trouwacte van 16 Juni lti36 en die van 11 Febr. 1601;
3. de doopacte  van 20 Juni 1678.

Bij schrijven van 14 November cl. a.v. heeft Majoor
van Stockum hierop geantwoord niet genegen te zijn
eenig stuk van zijn archief aan het Bestuur te zenden
en bereids maatregelen te hebben getroffen om te voor-
komen dat zijn ,,op verschillende pnnten  als otijulst,
of als van vervalscht gequalificeerde bronnen herkom-
stige, materieel” aan zijne familie of hemzelf nog meer
ergernis kon bezorgen.

Op de hem bovendien gestelde vraag, althans den
naam bekend te maken van den notaris, voor wien de
hierboven genoemde notarieel8 acten waren gepasseerd, -
waardoor verificatie mogelijk ware geworden - is hij
het antwoord schuldig gebleven.

Majoor van Stockum heeft dus alle medewerking ge-
weigerd om de schuldquaestie tot oplossing te brengen,
hetgeen een pijnlijken  indruk maakt.

In de gegeven omstandigheden viel het dan ook aan
het Bestuur niet zwaar het lid H. C. J. C. van Stockum
op zijn verzoek te schrappen van de ledenlijst.

HET BESTUUR.

Een onderzoek naar de Engelsche afstamming
der familie Bowier,

door IR. W. J. HOFFXA~

In ons Maandblad van het Jaar 1916 kol. 10 e. v.
deelde de Heer W. Wijnaendts van Resandt vele belang-
rijke gegevens mede betreffende de vier eerste genera-
ties van de familie Bowier hier te lande. Deze werden
daarop in denzelfden jaargang kol. 67 nog belangrijk
aangevuld door vondsten te Bergen op Zoom van den
Heer Haagen Smit.
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Hierdoor was vastgesteld, dat de oudst bewezen stam-
vader is Raphael Boyer j,m. van Matran Engeland, die
in 1690 te Bergen op Zoom huwt. Hij was toen kor-
poraal bij de Engelsche ruiterij, onder den ritmeester
Sir Nicholas Parcker aldaar,

De schrijver vraagt waar Matran ligt en besluit het
artikel met: ,het bovenstaande maakt het dus zeer wen-
sohelijk, dat meer licht worde ontstoken over de afkomst
van’ Raphael Boyer, later Bowyer, en zijn beweerde
adellijke Engelsche afstamming”. Dit laatste slaat name-
llj’k op het gegeven in vroegere stamreeksen (o.a. in
ons Maandblad Jg. 1889) dat Raphael’s ouders zouden
zijn: Baron& Thomas Bowyer of Bayber Castle geh. met
zijn nicht Eleonora Parker.  1)

Het door de familie hier te lande gevoerde wapen zou
wijzen op een afstamming uit de Staffordshire familie
Bowyer of Knypersley.

De Hollandsche familie voert n.1. een gevierendeeld
wapen :

1 en IV het stamwapen Bowyer van dezen tak: in
zilver een roode leeuw vergezeld van drie (‘1-1)  roode
herkruiste kruisen met spitsen voet. Dit wapen wordt
als zoodanig aangegeven o.a. in Staffordshire Pedegrees,
Harleian So. Publications en vele andere bronnen.

Kwartier 11 is Knypersley, in verschillende Heralds
visitations beschreven : in blauw drie (2- 1) zilveren spaden
met gouden steel, het ijzer van onderen.

Kwartier 111 zooals het in Nederland wordt gevoerd
is gedwarsbalkt van blauw en zilver in zes stukken, de
eerste balk beladen met twee zilveren penningen. Dit
kwartier is echter niet geheel juist weergegeven. Met
sen kleine verandering is het ‘t wapen der familie Vena-
bles of Bradwall en moet als volgt worden afgebeeld:
in blauw twee zilvenen~darafihslkep..(dat.  is dus vijf en
niet zes stukken) met in het schildhoofd twee (soms ook-
wel drie) zilveren besanten - plates,  zooals de Engelsche
heraldici die noemen. De besanten zijn een breuk (een
andere tak voert merletten) en werden gevoerd door
den tak Venables of Bradwall (zie o.a. dit wapen afge-
Deeld in Ormerod : History of Cheshire Vol. 111  p 113
waar een stamboom van dezen tak der Venables voor-
ramt;  deze familie voert een zeer curieus helmteeken
tan ‘t welk een legende verbonden zou zijn (Ormorod
[II 236)).

Dit gekwartileerde wapen ontstond door het uitster-
Iren van dezen tak der Venables. De erfdochter Elene
luwde Robert de Knypersley, die zijn wapen met het
lare kwartileerde en toen ten slotte Thomas le Bowier,
fie omstreeks 1400 baljuw en burgemeester van New-
:astle-under-Line in Staffordehire  was, de erfdochter van
genoemd echtpaar : Katharina de Knypersley, huwde,
voerde deze familie sindsdien het boven vermelde wapen.

In Engeland vinden wij het o.a. afgebeeld in de Vi-
litations of Staffordshire van 1683 (Wm. Salt Arcb. So-
&ty 1882 Vol. 111) en in de kerk te Seighford op de
graftombe van William Bowyer Esq. (st. 8 Nov. 1693).
gij is er op afgebeeld in volle wapenrusting naast zijn
rrouw en vier kinderen (Wm. Salt. A.S. 1919).

1) Opmerkelijk in verband hiermee ie het feit dat Sir Nioholas Par-
er bii Ranhael’s  eerstneborene  Deat staat. Deze Nio. Parker  had tot

” -

uders  Thomas Parker  geh, met Eleonora Waller  en had een zuster
n een doohter Eleonora F%rker  (Suzeex  visitations). Is hierdoor die
verlevering ontstaan? ~
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De Staftordshire familie Bowyer splitste aiph in vele
takken. Slechts de oudste zoon noemde zich Bowyer of
Knypersley. Den 12”” Mei 1604 ontving de toenmalige
drager van dien naam den ridderslag in Whitehall (Sir
John B. de K. 1667-1605)  en den lle* Sept. 1660 werd
zgn kleinzoon Sir John tot Baronet verheven. Deze tak
stierf echter reeds Febr. 1’701 O.S. uit. (Burke: Extinct
aud dormant Baronetcies ; G.E.C. Complete Baronetage
Vol. 111 p. 120).

Een zijtak scheidde zich reeds sinds de 16’ eeuw af
en vestigde zich ten slotte  te Londen. Eigenaardigerwijs
voert deze tak een geheel ander wapen: in goud een
rechterschuinbalk van vair omzoomd van zwart en wordt
dit ook als het Bowyer stamwapen vermeld, tevens kwar-
tileerde het dit oudtijds ook met Knypersley, dat is te
zeggen zoo wordt het in vele bronnen aangegeven, maar
het veld van dit kwartier met de drie spaden is hier
zwart en niet blauw zooals het wapen Knypersley be-
hoort te zijn en dit kwartier wordt dan ook in een wa-
penverleening aan Gilbert Bee (Misc.  Gen. et Her. Vol.
IV N.S.) die in vrouwelijke lijn uit deze Bowyers sproot
en zijn eigen wapen met dat zijner moeder vermeerderde
beschreven als Swetenham. Of dit kwartier dus wel eigen-
lijk Knypersley aangeeft is mijns inziens de vraag.

Dit verschil in wapens is natuurlijk ook aan de ge-
nealogen en herauten opgevallen. Aan de visitatie van
Sussex 1630, 1633-4 is door den Heraut een speciale
opmerking bijgevoegd : Noate that since the pattent was
graunted there hath byn good prooffe that therin na-
med Thomas Bowyer gent. ought to bear to his surcoate
of arms gold a bend vayrey cottised sables as his aun-
tient Coate of name descended to him of Antiquity %rom

, his Ancestors.
Erdeswick ,ig&_ HiaLtarJt  of _St&ordsBirewhsi$f t  i n

-f598:  About 2 Rich 11 (het tweede jaar van de regee-
ring van Richard 11 = 1379) Robert Bowyer at first
entered himself into Knipersley armory, but now of late
his heirs have invested themselves ioto new armory;
hiermede bedoelt hij dus wel de Sussex familie. Het-
zelfde wordt ook medegedeeld in Magna Britania.

De verschillende takken der familie voerden ook allen
verschillende helmteekens.

James 1, die bij het aanvaarden ziner regeering slechts
een 300 tal ridders vond, was gedurende zijn 23-jarige
regeering zeer kwistig met gunstbewijzen en verleende
den riddertitel aan niet minder dan 2300 zijner onder-
danen. Had de Knypersley-tak hiervan reeds geprofi-
teerd, ook die te Londen kreeg den riddertitel den 11””
Mei 1602 n.1. Sir William Bowyer of Denham  Court
Bucks., terwijl diens kleinzoon evenals de hierboven
genoemde Sir John ook in 1660 - den 26sten  Juni -
tot Baronet werd verheven. Deze tak leeft nog heden
voort.

Een ander lid van deze Londensche familie verkreeg
den 23eb” Juli 1627 den titel van Baronet n.1. Sir Thomas
Bowyer of Leighthorne. Deze tak stierf echter reeds in
1678 uit toen de laatste Baronet zonder mannelijke na-
komelingen overleed, na tevens nog een nieuwen adelsbrief
te hebben verkregen en geld noodig hebbende,daar  hij zijn
vermogen verkwist had, dit .,patent”  te hebben verkocht
aan een Henry Goring,  die nu Baronet werd, echter
onder zijn eigen naam. (Zie G.E.C&Complete Baronetage
en Burke’s Peerage and Baronetage; Visitation%lof  Lon-
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lori,,  Sussex en Buckingham in de tiarleian So. Pu-
Dlications).

Dan was er nog een tak van de Knypersley-familie
in Lincolnshire (Lincolnshire Pedegrees Harl. So.) eind
16” en begin 17e eeuw. Deze voerde eerst ook het wapen
met den leeuw en de kruisen, maar veranderde dit weldra
in den rechterschuinbalk met Knypersley en Venables
~1s kwartieren. (Grantebs of Arms to the end of the XVIII
mntury  Harl. So. 1926 en Surrey Arch. Coll. 111 226.)

Volgens G.E.C. : Complete Baronetage art. Bowyer of
Leighthorne (zie hierboven) en ook Notes and Queries
7-S. X11 p. 286 en 422 stamt de familie Bowyer of
Cuckfìeld ook uit deze familie. Mijns inziens is dit verre
van bewezen. Ook deze familie voerde den rechterschuin-
balk en een van hen, Sir Henry B., ontvangt 23 Juli
1603 den ridderslag.

Er komen nog twee andere families Bowyer voor, die
beide den rechterschuinbalk voeren: de Bowyers of
Camberwall (Sir Edmund tegelijk met den Denham
Court Bowyer geadeld 11 Mei 1603 en nog later een Sir
Edmund 4 Juli 1633) en een familie Bowyer te Dorset en
later te Beare Somerset, die echter een zwart veld voert.

Op zich zelf staan een Sir William Bowyer alderman
te Londen (met een geheel ander wapen), in 1644 ge-
adeld en een Ral p h Bowyer die 22 Aug. 1482 den
ridderslag kreeg. Wapen en afkomst onbekend.

Al de bovenstaande adelsverheffingen zijn ontnomen
aan: Metcalfe : Book of Knights en Shaw : the Knights
of England.

Uit het voorgaande blijkt dus dat een Baronet Tho-
mas - als vader von Ralph aangegeven - niet heeft
bestaan (het is mij ook niet mogen gelukken een Bayber
Castle te vinden) en kan van een adellijke afstamming
der Nederlandsohe famil~ie  geen sprake zijn, daar de
verheffingen in de Knypersley-familie en de daaruit
voortspruitende takken plaats vonden sinds de stam-
rader naar Nederland kwam. Een aanzienlijke familie
- in ieder geval in verscheidene takken - waren de
Bowyer’s echter wel. ‘)

Zooals gezegd was de familie in Sta%ordshire  en aan-
grenzend gebied zeer verspreid, een eenigszins  volledige
geslachtslijst is mij niet bekend, alhoewel ik vele aan-
teekeningen  heb verzameld. In vele Engelsche genea-
logieën is het de gewoonte slechts den hoofdtak te behan-
delen en de vele zijtakken, die in vele gevallen als
gevolg van het Engelsche erfrecht niet meer tot de
aanzienlijken behooren, zeer stiefmoederlijk of in ‘t geheel
niet meer mede te deelen.  Buitendien zijn in de Visita-
tions zeer vele fouten. De naam Thomas - de aange-
geven voornaam van Ralph’s vader - komt in alle
takken van de Knypersley-familie veel voor. Alleen
in den Lincolnshire tak wordt een Ralph aangetroffen,
die st. 1689, maar hij heeft geen zoon van dien naam.

Om dus de eventueele afstamming der Nederlandsche
familie vast te stellen moest dus met Ralph, die in
1690 te Bergen op Zoom huwt, begonnen en eerst naar
de onbekende stamplaats Matran gezocht worden. Het

1) De geeohte schrijver roert hier de o. i. zeer ingewikkelde quaestie
aan of de oude tot de ,,landed  gentry”  behoorende Britscbe geslachten,
de families va8 ,,squires”  die, zonder eenigen  erfelijken titel te voeren,
vaak sedert de middeleeuwen oplhunne  landgoederen gezeteld waren,
volgens onze begrippen feitelijk niet tot den landadel gerekend
moeten worden. REW.
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lag voor de hand in StaEordshire  te zoeken, de bakermat
van de familie, maar dit leverde geen resultaat.

Een verder onderzoek in de aangrezende county of
Cheshire werd echter met succes bekroond. Hier toch
trof ik aan de kerkgemeente Mottram-in-Longdendale,
bestaande uit zes kleine dorpen, en tevens nog een
kleiner dorp : Mottram-St. Andrew. (Zie o. a. Ormerod:
History of Cheshire en Earwaker: East Cheshire past
and present; in beide werken zijn afbeeldingen van de
kerk in eerstgenoemd Mottram).

In Engeland is buitengemeen veel uit de oude archieven
gepubliceerd en de prachtige Public Library in Boston
en die - ook publiek - van de New Engiand  Historie
Genealogical  Society, eveneens in die stad, bezitten uit-
gebreide verzamelingen van deze publicaties.

Voor Cheshire nu bestaan er de uitmuntende uitgaven
van de Record Society of Cheshire and Lancashire. In
Vol. 33 van deze uitgaven is een lijst van verschillende
acten, die zich in de Diocesan  Registry te Chester be-
vinden.

Weldra vond ik nu aangegeven in 1618 een ,depo-
sition” van Ralph Bower of Mottram  Parish Cheshire
en dus wel het bewijs, dat de plaats van herkomst wel
gevonden was. Dit was Mottram-in-Longdendale.

In dit zelfde werk komt ook een lijst van geestelijken
in Cheshire voor en hierin was aangegeven, dat tijdens
de kerkvisitatie in 1641 te Mottram  een Ralph Bower
curate wa8.

De bovengenoemde werken van Ormerod en Earwaker
over Cheshire naslaande trof ik nog aan onder Mottram:

Buried primo die ffeb. 1633 Raphe Bower slaine in
a cole pitt.

Nog in 1664 wordt er een Richard Bower te Mot-
tram genoemd en er is een Ellen Bretland dochfer vrtn
John of Thornliff Hall genoemd (zonder jaar) als ge-
huwd met N.N. Bower.

Door deze gegevens was dus vastgest&l dat de familie
Bowar en zelfs ook met den voornaam Ralph te Mottram
voorkwam.

Bower is een der varianten van den naam Bowyer
en wordt ook in de visitations van de Knypersley-fa-
milie als zoodanig aangegeven. Het is een soortnaam :
boogmaker en wordt op verschillende wijze geschreven,
in de oudere generaties ook wel als ,le Bowier”.

Ook wordt de naam wel afgeleid van een samenvoe-
ging van het Erse of Gotische woord Boo of Bow, dat
woonplaats beteekent (dorp of huis) en het Saksische
woord Er dat bewoner is, zoodat het geheel huisbewo-
ner of dorpsbewoner zou beteekenen.

Uit beide afleidingen is wel te besluiten, dat de naam
in Engeland veelvuldig voorkomt en zonder onderlinge
verwantschap natuurlijk.

De deposition werd door mij te Chester opgevraagd.
Hieruit bleek, dat Ralph Bower of Mottram  toen- 1618 -
dood was. Hij had geen testament nagelaten en de ad-
ministratie van zijn nalatenschap was aan zijn broeder
William gegeven, alhoewel de weduwe Isabel hiertegen
opkwam.

In den gedrukten index der Engelsohe kerkregisters
vond ik, dat er kerkboeken te Mottram  bestonden; voor
huwelijk en begraven sinds 1669 en voor doopen sinds
1662.

Mijn vermoeden was, dat wellicht een zijtak uit een

jongeren zoon van de Knypersley-familie zich te Mot-
tram had gevestigd. Deze familie had vele betrekkin-
gen met Cheshire. Ik kreeg de doop- en begraaf-uittrek-
sels sinds het begin tot en met 1620 en de huwelijken
van 1661-77. Tot mijn groote verwondering werden er
in het kleine Mottram  van 1662-1620 29 leden der fa-
Bower (Bowre, Boyr) gedoopt en niet minder dan 66
begraven, zoodat het zeker een uitgebreide en daar wel
sinds langen tijd inheemsche familie was. In het aange-
haalde tijdperk 1661-77 huwden 4 vrouwen en een man
Bower.

De Engelsche kerkboeken uit dien tijd zijn zeer on-
volledig en geven slechts den naam van de(n) doope-
ling aan zonder meer. ’

Den 130~ Dec. 1666 (Oude stijl) werd er een Raphe
Boyr gedoopt en dit is dus wel zeer waarschiinliik  de
gezochte.

” ”

Nog drie andere doopelingen van dien naam komen
voor in 1676, 78 en 88, dus te laat om in aanmerking
te komen.

Begraven werden er O.S. 12 Apr. 1689 een zoon van
Ralp, 6 Jan. lö99 Ralph een zoon van Andrew, in 1608
een Ralph zoon van Henry Bower en 9 Nov. 1619 Ralph
Bower of Tyntwistle (een onderdeel van de kerkgemeen-
te Mottram).

De voornaam Ralph kwam dus veelvuldig voor, Tho-
mas slechts zelden, Andrew verscheidene malen (ik ver-
meld dit daar een zoon van den stamvader Andries heet).
Een andere zoon van den stamvader is wel Franchois
(zie Ned. L. 1916 p. 123 en de opmerking bij den dood
van Raphael, dat een kind reeds overleden is). Deze naam
wordt te Mottram niet aangetroffen..

Verdere conclusies zijn mijns inziens uit de kerkboe-
~ ken niet te trekken. .T_;-_- Y> h.r*.- . . .I. _

Een andere bron van het grootste belang voor Engelsch
onderzoek vormen de testamenten. Deze moesten in de
hoofdplaatsen der Bisdommen worden gedeponeerd en
worden nu in verschillende verzamelingen bewaard. Een
der voornaamste bewaarplaatsen is Somerset House in
Londen van die afkomstig uit de Prerogative Court in
Canterbury (P.C.C.). In den gedrukten index van deze tes-
tamenten komt geen van de Bowyers uit Mottram voor,
wel verschillende van de Knypersley-familie. Een an-
der dep& is in Birmingham (slechts eenige maanden
geleden daarheen overgebracht) van de testamenten uit
het Bisdom Lichfield,  waaronder Cheshire en Staffordo-
hire oudtijds ressorteerden. Ook in den index van deze
testamenten worden er geen van de Bowyers te Mot-
tram genoemd. De reden is wel, dat de testamenten
van Cheshire voordat het Bisdom Chester gevormd werd
in Engeland ontbreken. Het nieuwe Bisdom werd voor
het grootste deel uit het oudere Bisdom Lichfield sa-
mengesteld en nu zijn de oude Cheshire testamenten
zoek geraakt of verloren ‘gegaan, in ieder geval zijn zij
niet meer aanwezig.

Testamenten van de Enypernley-familie uit dien tijd,
die nagezien werden, gaven geen aanwijzing van eenige
betrekking tot Cheshire of Mottram.

In de lijst van ,,Lichfield”  testamenten te Birmingham
betreffende de Bowyers van 1636-1620 - er zijn er 64 -
vond ik verschillende @stamenten  betreffende een familie
Bowyer in Qlossop IY&by&hire.  Dit stadje is dicht bij de
gz’ens  San Cheshire ‘en niet ver van Mottram  gelegen.
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Bowyer of Knypersley.

Hugh le Bo wier te Newcastle under Line, Staff.
Vermeld 1361, 65.

I
Th o m as 1 e B o w i er, baljuw en burgemeester van Newcastle omstr. 1400,

was dood 1433,
huwt Katherine of Enypersley,  st. 1433.

I
I I ’

Nicholas Bower of Bradwall, Will iam BowerofKnypersley,
erfgoed van zijn moeder in dood in 1433, Member of Parlia-

Cheshire gelegen, ment for Newc. in 1411,
1423 in Newcastle vermeld. huwt Margaret Trubshaw.

I

I I I
Robert Bower. Hugh Bower, William Bower of Knypersley,

kramer te Kederminster, .huwt Elisabeth Erdeswick of Sandon.
huwt N.N.

I
I I I

Thomas B. John. B. William B., Thomas Bower,
huwt N. N. vermeld 1417-1460,

I
huwt Jenet  Cotton.

John Bower,
in 1543 te Sheppershed

Leicestershire.

I I I
Robert B. Richard B. John Bowyer,

Hieruit de Bowyers of vermeld  1461, 1502,
Denham  Court, nu nog huwt Elisabeth Leveson
voortlevende (Burke). of Wolverhampton.

I
I I I I~&&._*. -- ~~~ --rph-omas  ‘B; Nicholas B: William Bowyer of Knypersley,

1602. 1502. 1503. st 1541.
huwt Katherine basiaardd.  van Sir

Andrew Brereton
enz.

In die familie kwamen ook de namen Ralph, Edward
en Robert voor, echte Mottram-namen. In twee testa-
menten van die familie, een van een Ralp B. van 1668
en een van een Edward B. van 1666, staat als getuige
de Vicar van Qlossop, Ralph Bower, wel niet als fa-
milielid genoemd, maar de waarschijnlijkheid is toch wel
groot, dat hij tot dezelfde familie behoorde.

En nu noemt de Vicar Ralph Bower wanneer die in
1674 sterft zijn neef - nephew, oomzegger - Andrew
Bower uit Mottram als zijn erfgenaam. Het is niet uit-
gesloten, dat de Vicar van Glossop de vroegere curate
van 1641 in Mottram is.

Hierdoor is dus wel zeker een verband tusschen de
Bowers te Mottram en Glossop  aangetoond, te meer nog
daar in de testamenten ook de voornamen Lawrence en
Reynold worden aangetroffen, namen die niet zoo dik-
wijls voorkomen en die ook in de Mottram-familie ge-
noemd zijn.

Wat ik echter van belang acht is het feit, dat in
Qlossop in de testamenten de niet zoo veel voorkomen-
de naam Nicholas Bower wordt aangetroffen, een voor-
naam, die ook in twee generaties van de Knypersley-
familie Loorkomt. In al mijn aenteekeuingen betreffen-
de dragers van den naam Bower en varianten komt

deze voornaam slechts bij deze twee takken der fami-
lies Bower voor en eens te Woodford, een dòrp  vlak bij
Mottram. En ook natuurlijk in Holland bij Ralph’s oudsten
zoon, maar dit is wel aan den peet te danken.

Hoewel dit dus verre van een bewijs is, geeft die
omstandigheid toch wel te denken.

Ik geef hierboven een verkort stamboompje der Bo-
wyers of Knypersley, ontleend aan de Staffordshire
Visitations (deze verschillen in eenige punten), aange-
vuld en verbeterd uit  vele andere bronnen. In mQn
bezit bevindt zich een veel uitvoeriger genealogie, door
mij van alle takken bijeen gebracht, benevens zeer vele
losse aanteekeningen van naamdragers vóór 1660.

Uit dit overzicht is te zien, dat van verschillende
jongere zoons - die mogelijk niet eens compleet zijn
aangegeven - nakomelingen hebben kunnen bestaan.

Mijn onderzoek is nu voorloopig gestaakt, maar de
richting is aangegeven waarin eventueel verdere na-
sporingen moeten worden ondernomen.

De naam Bowyer komt in Engeland veel voor. Vooral
in Cheshire, Staffordshire en Sussex  wordt deze sinds de
oudste tijden aangetroffen.

Behalve is INottram  Chesbire  komea  e r  B o w y e r s  -
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met den voornaam Ralph ‘t geen een zeer algemeene
naam bleek te zijn - in Chester en Woodford (dicht

Mijdrecht in zijne ,Verhandeling  ten betoog, dat er in
Holland, ten tijde van Willem VI, @raaf van Holland,

bij Mottram) voor en maakt dit dus het onderzoek des
te moeilijker.

geene  Ridderorde van den Tuin is ingesteld, noch al-
daar of elders immer bestaan heeft” 1).

Nog wil ik wijzen op een vondst, die mij eerst in de
verkeerde richting deed zoeken. In een genealogie Off-
ley (Genealogist  19 en 20) waartoe Sir Thomas Offley
Lord mayor van Londen behoorde vond ik, dat zijn half’-
zuster Eatharine omstr. 1060 huwt met een Robert
Bowyer, die wel zeer waarschijnlijk tot de Knypersley-
familie behoorde. Er bestaat een oud familieboek der Off-
ley’s en hierin wordt van Eatherine’s  vader gezegd : ,This
Wm Offley Alderman of Chester and father of Sir Tho-
mas Offley had also  2 Daughters bes(t) owd in marriage
to men of good wealth  Lynen Drapers  in the Poultrey
(dat is London), the ene to Mr. Jacob, the other to Bo-
wyer .I . . . Soe Bowyer likewise had a son by his wife
who was a famous Captaine in the Lo.w Countries greatly
advanced by the State for his pollitick and couragious
attempts and his fortunate success  in atchieving them in
defence of the gospell.”

Niettegenstaande de versohijning  dier verhandeling
wordt op gezag van oude kronieken - zie b.v. de
Vermeerderde Beka - en van geschiedschrijvers als
Wagenaar, die meer bekendheid genieten, nog heden
ten dage nu en dan het tegendeel beweerd, en daar
het mij bg mijn onderzoek ia gebleken, dat Baron d’Yvoy’s
betoog niet in alle opzichten houdbaar is, komt het
mij te meer gewenscht voor de vraag, of Willem VI
eene  Ridderorde van den Hollandschen Tuin heeft in-
gesteld, nog eens nader onder de oogen te zien.

De’ naam van dien zoon vond ik echter later te zijn
Hugh of William, zoodat dit dus niet klopte, alhoewel
in den aanvang deze vondst er zeer verleidelijk uitzag.
Is er iets van dien Bowyer in Holland bekend? Hij
leefde dus in deqzelfden  tijd als Raphael.

Het betoog van Baron d’Yvoy is in zijn opzet
tweeledig.
Eerst keert hij zich tegen Cornelis van Alkemade,
die had beweerd, dat Willem VI de overgave van Hage-
Stein  bezegelde met een nieuw zegel, waarop de Tuin
was afgebeeld, en dat hB kort daarna munten had doen
slaan met den Tuin en zijn eigen wapen of dat van het
graafschap Holland daarbinnen.

Trouwens behalve Ralph waren er nog andere Bo-
wyers in Ho land. Eenige vermoedelijke naamgenooten
worden te Bergen op Zoom vermeld in Ned. L, 1916 p. 67.

Ook is er nog een Edward Bowyer, die Anna Warren
huwt, een dochter van Edward Warren (geb. 1662) corpo-
raaliu’t zelfde regiment Cecil als Ralph (N. L. 1923 p. 124),
en die mogeltjk  dus tot laatstgenoemde in betrekking
staat. Wellicht denzelfde vond ik vermeld in Genealogiet
2ö 1908-9 Licences to pass from England beyond the
seas: 8 May  1624 Bowyer Edward 33 yeare old resi-
dent at the Hague and his servant . . . to the Hague.
In den Haag huwt 17 IV 1616 een Edward Boyer
j,m. van Engeland met Jannetje Jeremis. Ook is daar
in 1638 een Robert Boyer cleermaker  van Engeland,
die er dat jaar 26 VII Maritje  Jans huwt.

Een en ander wordt door hem als niet bewezen ter
zijde gesteld, of wel ten stelligste ontkend. Hij schrijft
namelijk, dat men “van hem (Willem VI) geene  enkele
,munt,  in Holland en ten behoeve van Holland geslagen,
,,aantreft,  op welke de tuin staat, maar ook geene,  die
,er den naam van voert; terwijl men dien alleen op de
,Henegouwsche  munten vindt, ge,lQk  die door hemzelven
,, Henegouwsche tuinen genaamd worden”, en concludeert
daaruit , ,,dat, indien a.l die tuin op de munten iets be-
,teekend heeft, dit betrekking moet gehad hebben tot
_q@enegouwen  en niet tot Holland”. Op grond hiervan
aahtte  hij ,het moj+Xj&,  “%%&@‘~ët  z’q$l,*hët~en~-Wil-
,lem VI in zijne betrekking tot Henegouwen had, de
,tuin zich bevond en dat met dit zegel somwijlen brie-
,,ven, die de Graaf in zijne betrekking tot Holland gaf,
,in Henegouwen bezegeld werden”. De benaming Hol-
landsche tuin is volgens hem dan ook eerst ontstaan,
nadat men ,,in Holland na de Grafelijke Regering den
,provinciaalen  Hollandschen Leeuw in zulk eenen  tuin
,geplaatst  heeft”.

In conolusie  geloof ik dns dat een afstamming der
Hollandsche Bowiers uit een der jongere zonen van

De algeheele  onjuistheid dezer opvattingen van Baron

de Bowyers of l$nypersley  niet uitgesloten is. Een
d’Yvoy  behoef ik na mijne uiteenzetting over den oorsprong

eveutueele aansluiting, die dan wel in de 168 eeuw
van den Hollandschen Tuin niet meer aan te toonen.

zal zijn te plaatsen, zal wel moeilijk te vinden zijn,
Dat ik niettemin nogmaals melding maak van zijne

daar zoo weinig gegevens uit dien tijd ons ten dienste
averechtsche beschouwingen en conclusies, vindt zijne

staan. Mogelijk kunnen verdere vondsten mij nogmaals
oorzaak in het feit, dat zonder kennis daarvan zijn be-

in staat stellen op dit onderwerp terug te komen.
toog nopens de Orde van den Tuin minder goed is te
begrijpen.

De Hollandsche Tuin en de
Orde van St. Anthonis,

door JH R. DR. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND .

Mijne voorafgaande beschouwingen betreffende den
oorsprong van den Hollandschen Tuin en het officieele
gebruik daarvan ook in vervolg van jaren zouden al
zeer weinig volledig zijn, indien ik niet tevens daarbij
behandelde het vraagstuk van den Hollandschen Tuin
als Ridderorde, ook al staat dit te boek als reeds sedert
rvirq honderd jaren opgelost door Baron d’Yvoy  van

Het tweede gedeelte van zijn betoog vangt hij name-
liik aldus aan : ,Na gezien  te hebben dat de tuinen OP
,vde munten behgorde‘r;  tot Henegouwen, ga ik over tot
,de zoogenaamde Orde van den tuin” en hierop laat
hij onmiddellijk volgen : ,,Het is bekend, dat Hertog
,,Aelbrecht  van Beyeren,  Graaf van Henegouwen en
,,Holland,  in Henegouwen de Orde van St. Antony, zoo
,men wil in 1382, instelde.” De Orde van den Tuin
vereenzelvigt hij vervolgens met genoemde St. Antho-
nioorde, die in den omgang zal hebben geheeten  de

L

1) Reeds in den aanvang’ va6  min eerste opstel over den Tuin
door mij  aangehaald.
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Tuin = Toon, Teun, Teunis, vandaar dat, wanneer in
de Tresoriersrekeningen sprake is van een ,,tuyn” door
den Graaf geschonken, ,, daarmede het schenken der Rid-
derorde of ,,decoralie van St. Antoni [is] bedoeld”. Te
eer kwam hij tot deze meening, omdat ,het teeken of
,de decoratie dezer Orde bestond in een stok of kruk,
,de gedaante van een T hebbende, met eene klok of
,bel daaraan, hetwelk om den hals gedragen werd aan
,een  koord of band”.

Baron d’Yvoy verwerpt voorts het bestaan van eene
Orde van den Tuin, omdat het vreemd zou zijn, ,dat
,bijaldien  er, tadens Willem de VI, eene andere orde
,of decoratie bestaan had, dan die van St. Anton& en
,het teeken iran die andere orde een tuin of palissade
,,ware geweest, men niet even van deze, als van de eerste
,eenig overbltifsel  zoude vinden”. Hij voegt hieraan nog
t00: ,,Het voorgeven dat de tuin op de munten en ze-
,gels het ordeteeken van den Tuin zoude zijn geweest,
,is niet aannemelijk, wijl het gebruik, om de ordetee-
,kens rondom de wapenschilden op munten en zegelen
,te stellen, van veel lateren tijd is. Vóór Gare1 van
,Bourgondien,  zoon van Philips, zijn er geene zegels
,bekend,  op welke dit voorkomt, en de munt van Keizer
,Maximiliaan,  Echtgenoot van Maria van Bourgondieo,
,is de eerste, op welke het ordeteeken oy het wapen
&aat’*; - en eindigt : ,, Men mag dus beslmten,  dat deze
,zoogenaamde orde nooit eenig aanzijn gehad heeft, dan
,in de door misverstand ontstelde verbeelding van som-
,mige schrijvers, en zij evenmin onder de geschiedkun-
,dige waarheden eene plaats verdient als de vroegere
,zoogenaamde Orde van St. Jacob”.

De hier aangehaalde bewijsvoering van Baron d’Yvoy
komt mij niet bijzonder gelukkig voor en daarvan blijft
aig ev.q indien kan worden aangetoond, dat

reeds vóór Karel den Stoute het gebruik ingang had ge-
vonden wapens te omgeven met ordeteekenen. Immers in
dat geval zou de Tuin op de munten en zegels van
Willem VI wel degelijk kunnen wijzen op het bestaan
van eene orde, waarvan deze voorstelling het onder-
scheidingsteeken was. Op zichzelf zou dit zoo vreemd
niet zijn, aangezien het Gulden Vlies, waarop Baron
d’Yvoy doelt, eerst dagteekent van 1429, zoodat het zeer
wel mogelijk is, dat oudere orden reeds vroeger aan
wapens ter opluistering zijn toegevoegd.

Welnu, het valt inderdaad niet moeilijk aan te toonen,
dat reeds lang vóór Karel den Stoute en ook nog zee
jaren vóór het beleg van Hagestein, waaraan de Hol-
landsche Tuin zijnen oorsprong te danken heeft, Willem
lV, die toen nog slechts graaf van Oostervant was, zijn
wapen sierde met zijn ordeteeken.

In de rekening van zinen thesaurier heer Verbrand
van der Coulster, proost van Bergen in Henegouwen

loopende van 10 Juni 1398 tot 8 September 1399, komí
namelak deze post voor 1) :

Item by Jan van Beest so worden besteet Dyrc
den m ai1 re 2) te maken zes grote blasoen var

~--
1) Algem. R$ksaroh.:  Grafel.  Rekeningen, afd. 111 no 56, fol 76.
2) Deze wapenschilder wa8 een Haagsche beeldhouwer, sooals ui

eenen  anderen rekeningpost van April 1399 blijkt, welke met de:
boven aangehaalden verband houdt (Graf. rek. 111 no 64? fol. 23)
,,Item  Diro d’en bee ldemaker  in  den Hage, die mmen her
maken soude  111~ wapenscilde en VI teyken  op kovelwaet, voir miin
heren herberge te slaen,  gegeven op rekeninge VI gouden scildc
tstio XL111  grJ,,

miins heren wapen mit ten getymmer ende
mitten tuyn ende 111’ wapenscilde voir die her-
berge te zetten te samen om VIL14  noblen, des so
worden him betailt ende die proef& gerekent heett
in siin uutgeven in de Luynscher reyse lj V noblen,
bleef men him dair of sculdich ende die proef&
nu al betailt heeft, dair Dyrc voirs. oic selve den
bolcraen toe leverde, IIIQ noblen, facit X Q Vs.
1111 d. t.

De tuyn, dien de schilder bij dezen Frieschen veld-
;ocht aan het met helm en helmteeken gesierde wapen
van den Graaf van Oostervant moest toevoegen, was
aiet anders dan ‘s Graven orde t ee k en, zooals mot
sen beroep op andere rekeningposten nader aannemelijk
.s te maken:

Item miin heer van Oestervant ghelevert, doe hi in
Inghelant was in den herfst0 anno XC, een t u yn
van siinre oerdene, die hi voert gat den Her-
toge van Lanchaster, welc tuyn tost den heer van
Glommengiie 11’  XL oude Vrancriixe tronen, stic
XXXIX gr., jeghens  den Dordrechtschen stilt XL
gr., facit  11’ XXXIIII Dordrechtsche stilden ende
die stilden gherekent tstic voir XLV gr. facit  XL111 Q
XVII s. VI d.g. 2j.

Item VIII dage in Septembri betailt Wouter van
Ghend,  der vrouwen joncher van Cleve, ende Hancel,
miins heren bottelgier van Hollant, die si minen
here of gewonnen hadden mit caetzen, ende si miins
heren t u y n dairvoir te panden hilden, XL Qel-
resche gulden, facit XXVI B XIIIs. IIIId.

Item omtrent XV dagen in Novembri Loukin in
Voirne gegeven, daer Jan Heerman bi was, ende
hi voirt mede lossene soude miins liefs heren
t u yn, die tot Staveren  op een kaetspel virset was,
XXVI Vranx. tronen,  facit XXXIX @. t.“).

De Cfraaf van Oostervant blijkt dus in 1399 een
min  o f  meer  kos tbare  halteten  (tuyn) t e  hebben
gedragen - zeer geschikt om in oogenblikken van
gebrek aan gereede penningen in pand te geven! -,
welke het onderscheidingsteeken  van zijne orde (1390)
moet zijn geweest en door hem tot meerderen luister
in het openbaar aan zijn wapen als versiersel en nader
kenteeken  werd toegevoegd (1399).

Het moet er nu verder om gaan te weten, welke die
orde van den Qraaf van Oostervant is geweest en hoe
zijn tuyn er uit heeft gezien.

Ten einde te dien aanzien zoo mogeli;jk  tot eenige
klaarheid te  kunnen komen, moeten W’J  ons in de
allereerste plaats de toenmalige positie van den Graaf
van Oostervant voor oogen stellen. Zooals bekend is, was
hd de zoon en opvolger van Hertog AAlbrecht van
Beyeren,  en door dezen, kort na diens huldiging als
graaf van Henegouwen in April 1389 belast met het
beheer van dat graafschap. Dientengevolge hield de
Graaf van Ooatervant op het einde der veertiende eeuw
voornamelijk verblijf in Henegouwen. Zoo kom ik - zij
het langs een geheel anderen weg dan Baron d’Yvoy
- ook tot Henegouwen, als de plaats, waar de bakermat
van de orde van den Graaf van Oostervant zal zijn te
zoeken. ( W o r d t  v e r v o l g d ) .

1) De Luyvwcher  reyee is de ryse,  die ghedaen wort  ter Lune (in het
noorden van Friesland) int jair  XCIX.

2) A.R.A.:  Graf. Rek. 111 no. 44, fol. 36.
8) Ibidem; Qrsf.  Bek. 111 no.  56, fol. 28~0 en 74~0.
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De oudste generaties van het geslacht
van Goudoever,

door G. VAN ELAVEREN  PZ N.

In den XIen jaargang van ,,De Wapenheraut” (1907)
publiceerde de heer Jhr. van Beresteyn een genealogie
van het geslacht can Goudoever, aanvangende  met
,,Erasmus  *van Goudoever, geboren omstreeks 1660”’  van
wien hij (nevens een dochter) een zoon vermeldt: ,,Roe-
lof van Goudoeoer,  geboren omstreeks 1680”. - Hij ving
de ,ioleiding” aan met de mededeeling : ,,Het geslacht
van Qoudoever neemt zijn oorsprong in Utrecht (Abstede)“.

De heer J. W. A. Haagen  Smit vestigde mijne aan-
dacht o.a. op eene  notarieel0  akte van 17 Maart 1666
(notaris S. v. d. Aelpoel,  Gemeente-archief Utrecht,
Suppl. catal. no. 23Qa2),  waarbij Peter Matthijss. van
Dulcken  verklaarde zich den vorigen dag borg gesteld
te hebben voor Neeltgen Berrits,  weduwe van Jan Roe-
lofss. Boutoever  ten behoeve van het kapittel ten Dom,
en wel voor de voldoening van zeven jaren pacht a
84 Carolus guldens benevens 23 capoenen toepacht.
Deze pacht gold ,,seeckere  landen genaemt Goutoever,
gelegen achter St. Servaesheck”, door genoemde Neelt-
g e n  Qerrits  van  da t  kap i t t e l  ,,in huere aengenomen”.

Deze akte zou men als bewijs kunnen aanvaarden,
dat het geslacht zijn naam heeft ontleend aan dit door
zijne leden gebruikt stuk land. Zij bevestigt dan boven-
dien de gereleveerde mededeeling, dat het zijn oor-
sprong  nam in Abstede,  het  gerecht dat  buiten de
muren van Utrecht aan de zuidoostzijde zich zuidoost-
waarts  uitstrekte en van den Krommen Rijn tot aan de
tegenwoordige Zonstraat aan den stadssingel grensde. 1)

De inhoud dezer akte leert tevens, dat het genoemde
land eigendom was van het Utrechtsche Domkapittel,
een -gelukkige omstandigheid: het was nu immers mo-
gelijk meer van dat land en misschien ook van zijn
gebruikers te weten te komen! Voor de hand lag dus
om te trachten in het archief van dit  kapittel  iets
naders over dit land te vinden, welke poging door den
juist verschenen inventaris wonderli jk vlug slaagde.

Onder no. 1441 van dien inventaris zijn twee char-
ters beschreven. Uit het eerste charter blijkt, dat het
kapittel op ,,Sunte Petersavent ad cathedram” (21 Fe-
bruari)  van het  jaar  1412 aan ,,Qheryt Mastick ende
Lysbetten sinen echten wive” levenslang in pacht gaf
,een hofstede gelegen op Goutoever”, eenerzijds  belend
door een hofstede, welke “Alyd van Broechusen of van
Zulen” van de proosdij van Sint Pieter in pacht had
en  ,,op die ander sijde een sloet mit enen wech,  d ie
geheten is die Cruuswech”, terwijl daarachter zich be-
vond ,,onser  kerken goede, dat die Joncfrouwen van
Oudwijck van ons in pacht hebben”; de pacht bedroeg
zeven gouden Frankrijksche schilden per jaar. - Ik
vermeld  d i t  s tuk  h ie r ,  om daarmede  aan te toonen,
dat de naam van het land reeds in het begin der 16e
eeuw bekend was.

Bij het tweede charter, van 20 Maart 1629, gaf het
Domkapittel  aan ,Jan Gerytzoen  t o t  Aps tede”  voor
_~

1) Het St. Servaashek diende tot afsluiting van den ingang door
den zuidoostelijken stadswal van de door de stad loopende  Nieuwe
gracht en dankte zijn uaam aan het vlak daarbij staande St. Servaaa-
klooW3r,

acht jaren in huur ,eenen boemgaert myt een huys”,
waarvan de omschrijving verder luidt: “gelegen  aen der
stadt cingel, geheyten Goutoever, daer zuytwerts Sunte
Nicolaeswech ende  noirtwerts ende westwerts Wermbout
Pijls erfgenamen en oestwerts onser kercken  lant naest
gelant zijn”. Hoewel in dit stuk als pacht ook zeven
gouden Frankrijksche schilden bedongen werd, durf ik
de in beide charters vermelde perceelen niet voetstoots
als identiek beschouwen, wat echter niet van zoodanig
belang is ,  dat  daarop hier nader ingegaan zou be-
hoeven te worden.

Onder no. 1129 van denzelfden inventaris is een aan-
tal charters beschreven, welke ongetwijfeld betrekking
hebben op het in bovenvermeld tweede charter om-
schreven perceel. Het eerste dezer serie is van 1669,
het tweede van 1669. Dan is er een groot hiaat, daar
alle andere dateeren  uit de 18e eeuw, op het laatste
na, dat van 1803 is; déze laatste stukken zijn dus, in
de eerste plaats omdat zij te jong zijn en in de tweede
plaats omdat zij, gelijk bij kennisneming daarvan bleek,
andere families betreffen, voor het geslacht van Goud-
oever zonder belang. Slechts de beide eerste konden
van belang zijn en bij nadere beschouwing van den
inhoud bleek dat belang ook werkelijk.

Het eerste, van 14 Maart 1669, is zelfs van groot be-
lang voor het  geslacht.  Daarbij  toch verhuurde het
kapit tel  aan ,Erasmus  Jansz.  een  bogaer tgen ,  g roo t
omtrent een mergen  lants, mit een huysinge daer op
staende,  gelegen sen den cingel after Sint Servaes buyten
der mueren der staat van Utrecht”,  terwijl  het  uit-
drukkelijk heet: ,ende  azjn vader Jan.  Qeritsz. lest ge-
bruyct heeft”. Het aantal  huurjnren was negen, de
huur bedroeg acht gouden Frankrijksche schilden en
zeven ,,pachtcapoeneiì”  ‘p&j~-J%&r:  - Bij het tweede stuk,
van 20 Januari 1669, werd het weer aan E r a s m u s
Jansz.  gelaten voor even langen tija (ingeg: an 1668)
en voor denzelfden huurprijs.

Bovenstaande gegevens stellen dus in staat den aan-
vang der bovengenoemde genealogie, die met Erasmus
aanvangt, twee generatie5 op te voeren.

Daarbij kan dan nog het volgende opgemerkt worden.
J a n  Gerytzoen  pachtte of huurde den boomgaard

reeds in 1629 (mogelijk nog wel vroeger). Men kan
zijn leeftijd op dat tijdstip wel stellen op minstens c.
26 jaar , zoodat zijn geboortejaar vóór 1606 gesteld
kan worden. Verder l igt  het  voor de hand aan te
nemen (het is althans mogelijk),  dat hij  in of kort
voór 1 6 6 9  overleed,  wijl de w o o r d e n  ,,ende  zijn (=
Erasmus) vader Jan Geritsz. lest gebruyct heeft” doen
vermoeden, dat dit charter van 1669 het eerste was,
wa,arbij  Erasmus het perceel in huur verkreeg.

‘Wat Erasmus Jansz.  betreft, zijn leeftijd kan in 1669
toch ook wel op minstens c. 26 jaar gesteld worden,
in de eerste plaats omdat hij dan als huurder optreedt,
en in de tweede plaats in aanmerking nemende den
leeft i jd van zijn vader.  Het jaar 1660 ,,omstreeks”
welk hij geboren zou zijn (zie de genealogie), kan dus
gewijzigd worden in bv. c. 1630 of: vóór 1636, in-
dien men wil.

Ten slotte  nog een, paar kleine aanvullingen op de
genealogie.

1”. De zoon van Erasmus, Roelof (in de genealogie
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behandeld onder 11), overleed in 1624 en werd 23 Maart
van dat jaar in de St. Nicolaaskerk begraven. De over-
lijdensakte luidt: ,Roeloff Erasmusz., wonende in Ab-
s tede” . Men kan dus, vooralsnog als hoogstwaarschijn-
lijk, aannemen, dat hij zijn vader als huurder van het
perceel genaamd ,Goutoever”  is opgevolgd, en op zijn
beurt als zoodanig opgevolgd werd door zijn zoon Jan,
wiens weduwe hetzelfde perceel nog in 1666 inhuurde.

20. Roelof’s  dochter Cornelia  h u w d e  i n  S e p t e m b e r
1639 te Houten. De aanteekening van het huwelijk had
te Utrecht plaats 8 September 1639 en luidt: ,,ConaeZis
Aertss., jonggesel van Utrecht, wonende sen Vreborch;
NeeEtgen Roelofs,  jongedochter van Uutrecht, wonende
i n  Abstede”. D e  kantteekening  luidt: ,,Attestatie ge -
geven naer Houten den 8 Sept. 1639”.

Ik acht het natuurlijk geenszins uitgesloten, dat bij
dieperga,and onderzoek nog meerdere gegevens aan-
gaande het geslacht tevoorschijn gebracht kunnen wor-
den; dat  is  zelfs zeer waarschijnli jk.  Maar waar ik
voorshands geen aanleiding vind mijne aandacht bij dit
geslacht te bepalen en veronderstellende, dat er wel-
licht meerderen zijn, die belang in het onderhavige ge-
slacht stellen, wilde ik het nu gevondene vastleggen,
teneinde het teloorgaan ervan te voorkomen.

_

Het huis Barlham en zijne bezitters,
door Dr. J. R. VAN V E E N.

In het noordwesten van het richterambt (nu gemeente)
Doetinchem, vlak aan de grens van Hummelo,  lag, niet
ver van den IJssel, de havezate Barlham. Van dit huis
en zïne bewoners was tot heden weinig meer bekend

~~~~~-&t~~ed&t  de tweede hélft der 17de eeuw heeft
toebehoord aan eenen tak van het geslacht Van Heec-
keren en daarna aan de Pallandts van Keppel is ge-
komen. Eenige vondsten stellen mij in staat om hier-
over iets naders mede te deelen.

De eerste vermelding van huis en bezitter is uit de
jaren 1178-1196, toen de markgenooten de plaats, waar
Mr. Franco eene  kapel gebouwd had, ten behoeve van
het klooster Bethlehem afstonden. In het overzicht van
het ontstaan en de wijdingen  van dit klooster, door bis-
schop Dirk in 1200 gegeven ‘), lezen wij: ,,Coinprovin-
ciales et commarohiones, qui vulgo m arken o t e vocan-
tur, duabus vicibus  convenerunt et aream, in qua capella
ipsa cum suis domibus et officinis  sita erat, Deo et beste
Virgini in proprium devoverunt, magnam  eciam partem
SUB communis marche circumiacentem ad perpetuos usus
pauperum Christi, Deo et beate Marie ibidem deserrien-
tium, in dotem unanimiter contribuerunt.”

Onder die markgenooten komt ook voor Huboldus de
Bernhamme, in wien wij met den oudsten bekenden be-
zitter van het huis Barlham kennis maken. In denzelfden
brief staat ook, dat hij de schenker was van eene  halve
hoeve te Hummelo.

Alvorens verder te gaan, acht ik het niet ondienstig
de verklaring te geven van de indentiteit van Bernham
en Barlham. Met tientallen van voorbeelden is te be-
wijzen, dat de letters 1, n en r voortdurend wisselen. Een
zeer sterk sprekend voorbeeld levert de buurt Wekerom

._._~~ ~_
1) Sleet,  Oork. boek, No. 395.
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(gem. Ede), die in den loop der eeuwen ook voorkomt
als Wvckelhem. Wekelom en Wekenem. Dat Bernham
en B&lham dus synoniem zijn, zal wel door niemand
betwijfeld worden 2).

Een tweede Bernham,  wellicht een zoon of kleinzoon
van Hubold, was Herbert,  dien wij in 1230 als getuige
bij eene  handeling van graaf Otto van Gelre aantreffen 3);
hij heet daar ,,dominus  Heribertus de Bernehamme.”

Dezelfde Herbert,  hier aangeduid als ,,miles”,  droeg
in 1232 met zijne vrouw Geertruid en zijnen broeder
Frank aan het klooster Bethlehem in eigendom op het
goed Berinchem te Wehl,  dat ridder Albert van Wele
van hem in leen hield en voordat hij zijnen pelgrimstocht
aanvaardde, aan het klooster verkocht had 4).

Hieruit blijkt, dat aan het huis Barlham eene leen-
kamer was verbonden.

In 123ö treffen wij hem aan als getuige van Giesbert
van Bronkhorst bij eene  ruiling van goederen met het
klooster Bethlehem 5). Hij komt daar voor als ,miles,
nobilis vir de Bernehamme”.

In 1239 schonken Herbert,  ,,miles de Bernhamme,”
en zijne vrouw Geertruid een tiend te Gaandèren aan
Beth lehem 6). Zeer te betreuren is het, dat het zegel
van Herbert,  dat aan dezen brief heeft gehangen, daar-
van is afgevallen. Voor zoover  ik althans weet, is het
wapen van dit geslacht onbekend.

Vóór 1278 is, naar het schijnt, het geslacht van Bern-
ham in de mannelijke lijn uitgestorven. Eene erfdoch-
ter, met name Aleid, was gehuwd met Willem, .nobilis
vir de Herrie”.  Dit echtpaar gaf in genoemd jaar aan
Bethlehem een tiend te Nusselder tegen tins, waarvan
de betaling geschieden moest in ,domum nostram Berne-
hamme”  7).

Of de Elisabeth, die wij in 1317 aantreffen, eene doch-
ter of kleindochter van Willem en Aleid was, kan ik
niet uitmaken. Zij was gehuwd met Henrick van Wisch,
bij wien zij eene  dochter Berta had. Dit drietal ver-
klaarde op 3. October 1317 s), dat er langen tgd geschil
was geweest tusschen hen en het convent van Bethlehem
over het collatierecht van de kerk van Doetinchem, dat
behoorde bij den hof Barlham, dien Elisabeth in leen
hield van den graaf van Gelre (super iure patronatus
ecclesie de Doethinkem, dependente de curte Berleham-
me, quam ego Elizabeth in feodo teneo a comite Ghel-
rensi),  en dat zij eindelijk besloten hadden dat recht
om Gods wil aan het klooster af te staan. Wij zien uit
dezen brief, dat Barlham, dat eene  eigene leenkamer
had, op zijne beurt een Geldersch leen was.

Dit is het echter niet gebleven : in het door Mr. A.
P. van Schilfgaarde bewerkte en door de vereeniging
Gelre uitgegevene Register op de Berghsche leenen  komt
op blz. 71 Barlham voor. Voor hen, die belang stellen
in de namen der bezitters na 1428, zij naar deze be-
langrijke uitgave verwezen.

Na 1317 komt een tijd, waarvan voorloopig niets be-
kend is. Ruim eene  eeuw later schijnt het licht opnieuw,

3) Hierop is reeds gewezen door Anspach in Nom. geogr. Neerl. IV,
i.v. Barlham, en door Bouwmeester, Het klooster Bethlehem 1903, blz. 10.

3
1

Sleet  a.w., No. 529, waar ten onrechte Bernchamme staat.
4 Sloet a.w., No. 553.
6 Sloet a.w., No. 584.
61 Sloet a.w., No. 612.
‘) Sloet a.w., No. 996.
“) Arohief Bethlehem, No. 145.
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evenwel zonder dat wij vernemen wat in den tU88chen-
tijd geschied is.

Op 27. September 1428 werd Giesbert  van Broechusen

372

loor den heer van Homoet  en Wisch beleend met het
goed Barlham g).

De Geldersche graaf of hertog moet dus dit goed van
den leenplicht ontheven hebben. Het is dus allodiaal
goed van den heer van Wisch geworden en door dezen
weder in leen uitgegeven.

Geboortedata van Duveland  van Rhoon (í596-1609)

medegedeeld door A. HOYNCE  VAN PAPENDRECHT.

Een register, waarin jonkheer Pieter van Duveiand,
heer van Rhoon, de opbrengst van de hem, al8 heer
van Rhoon en Pendrecht  verschuldigde kapoengelden
aanteekende, bevat tevens eenige, over verschillende blad-
zijden verspreide notitiën omtrent de geboorte zijner kin-
deren, den doop, de namen der peters en meters en
doopgetuigen. Hierbij bevinden zich leden der geslach-
ten Brederode, Diemen, ran der Does, Duvenvoorde,
De Huijler, De ,7onge,  Van Loon, Pijnssen,  Rhoon, Van
der Veken,  Van Voorst  en ‘Van  Zuijdoord. Deze losse
aanteekeningen  laten wij, in chronologische volgorde
gesteld, hieronder volgen.

IIet boek, dat aan de buitenzijde van den omslag
gemerkt is ,,Register van die Capoenen”,  bevat niet
meer het volledige aantal bladen, waaruit het oudtijds
samengesteld was ; er zijn er eenige uitgescheurd. Het
thans nog aanwezige gedeelte begint met ,,Register van
die Capoenen die mijn verscienen op den jaere 1697
Sinte Mateus” (onduidelijk geschreven). Een volgende
titel luidt ,Blaffert  van allen dengenen die mijn cap-
poenen schuldich bermen, beginnende van die jaer 1598”.
Waarschijnlijk bevat het eerste gedeelte uitsluitend ka-
poengelden van de heerlijkheid Rhoon, want daarna
volgt onder een nieuw hoofd ,Pendrecht”.

Den 14 Junij stilo novo is mijn huysvrou gelegen van
een jonge soon op en Vriedage tusschen drien ende vieren
na noen sol regerende An. 1696.

Den 26 derselven maent is het kint ter vunt gebracht
ende is Pieter genoempt ter presentie van sijn Peeters
van mijn heer vader te Poorsten,  Pieter van Duevelant
heer tot Roon ende ten tueden van mijn moeij Van
Sudoert Joffrou Adrinna van Diemen ende ten derden

‘van mijn suager Johan De Heuter. Datum alsboven
Ao 1696.

Mijn huesvrou 08 geleghen van een jongedochter op
Sinte Maerten avondt den Xe novembris indt jaer ons
Heere 1600 ende sevenendenegentich ende kors daernaer
gekorstent sijnde ende genaempt geweest Margareta van
Roon. Haer peeters sijn geweest Joncheer Reinardt van
Diemen mijn oom, joffrou Margareta van Diemen mijn
moeije ende Joffrou Cornelia  De Eueter  in haer leven
voer de . . . . mijn schoensuster.

Mijn huesvrou is gelegen van @elslina(?)  van Roon
1600 negenennegentich.  Haer peeters  8ijn geweest mijn
moeie Pan Diemen ende m.frau Die Jonge.

Mijn hueavrou es noch gelegen van een jongen soon

9
che

_
BIij de

1elft
nl verkoop van 1488 is ook de leenkamer van de Homoet-

can Wisoh aan het huis Bergh overgegaan.

in dit jaer on8 Heeren sestien hondert, ende 800 haest
hij ter werllet gekoomen e8 in den Heere gerust.

Opden X11 en Novembris  is geboeren Jacob van Roen
savonts omtrent negen ueren in jaer on8 Heere 1600
ende een. Zijn peeters zijn geweest die sehr Erentfeste
Joncher Rienoudt van Brederode ende Jo%rou  Murie van
Poerst.

Opden XXI Januarij  op Sinte Agnetendach 08 ge-
boore Mechil van Roon eavons ten X uuere indt jaer
on8 heere 1600 ende vier 1). Sijn peeters geweest sin-
jeur Ha,ns van der Veeken  ende suster  De Jonge.

Opden XDen April 08 geboore onze dochter Maria
snamiddaechs omtrent vief uueren wegende den darden
Paesdach int jaer on8 Heeren 1600 ende vier. Haer
peeters sijn geweest den Heere  van Ducevoorde ende
suster  De. . . . (onleesbaar).

Mijn soon lpillem van Roon 08 geboren den Vl11 Sep-
tembris  Anno 1600ende 808 snachts  omtrent tuaelf uueren
ende korts daernaer gekorstent. Sijn peeters sijn geweest
Joncheer Johan z’an  Roon mijn neve ende Joffrouw baar-
gareta de Jonge mijn nichte.

Opden 1X februarij  1600 ende acht snachts tU88Ch0n
ellif ende twalif uuere e8 gebooren  mijn soon  Cornelis
v a n  R o o n  ende opden 16 daerna gekorstent  ende sijn
peeters  geweest Jonchecr Ad(r van der Dues heer
tot Rijswijck.

Opden 6en May Anno 1600 ende negen 8naCht8 na
middernaght tusschen X11 ende 1 ueren es mijn hues-
vrou verlost van een jonge zoon. De peeter sullen weesen
Joffrou Qeerte(?) Pinsen, gehadt hebbende Joncheer  Jo-
han van Roon, ende Johan van Loon.

KORTE MEDEDEELINGEN.- . -*..z.w;_.,.
(OosterbBhn)  Martinius

(XLIV, 361, 367).

In zijn ,Bijdrage tot de genealogie van de geslach-
ten Martinius-Oosterbaan Martinius-Luderus  (sinds het
einde der 18de eeuw Luderu8)” deelt Mr. H. F. Wijn-
man ons op kol. 361 van jaarg. 1926 mede, dat het wa-
pen Martinius zou zijn (volgen8 17de eeuwsch cachet):

,een troffel met de punt naar boven gekeerd op
,,een gouden veld”. Zie Bijdr. Gesch. Overijssel, 1X,
;blz. 166.

Kort geleden echter werd ik door de welwillende be-
moeiingen van den Heer C. van der Keilen, oud-griffier
der MGinewerf te Hellevoetsluis, thans te Ro&dam
woonachtig, er op attent gemaakt, dat de familie (Oos-
terbaan)  Martinius 8ind8 eenige generatie8 een ander wa-
pen voert.

de
Merkwaardig genoeg echter komt ook in dat wapen
troffel voor, zii het ook in een wonderlijke combina-

tie met een geamputeerde. ridderfiguur, gezien de hier-
na volgende wapenbeschrijving, te weten:

,een ridderfiguur (zonder beenen), voerende herald.
,rechts een zwaard, link8 een troffel met als helm-
,teeken een voorwerp, dat naar alle waarschijnlijk-
,,heid een steen moet voorstellen,  terwijl op de plaats
,der beenen deze voorstelling vergezeld gaat van
,,eeu drietal gelijke voorwerpen al8 er &n op den

1) Moet vermoedelijk 1603 zijn.
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,helm geplaatst is, dus steenen geplaatst 2-1.
,Het schild gedekt door een 3-bladige fleuronkroon
,en omgeven door 18de  eeuwsche motieven. Wa-
,penspreuk:  ,1x1 utrumque paratus”  (op alles voor-
,, bereid). Kleuren en helmteeken?“.

Aldus beschreven naar een droog- of slagstempel nog
thans in gebruik bij de drie dames M.B., G.G. en C.A.
Oosterbaan Martinius, door den Heer Wijnman genoemd
op kol. 367 van jaar& 1926 en dochters van den cand.
nots. Hendrik Hugo Martinius, zich noemende en schrij-
vende Oosterbaan IMartinius  (zie generatie 1X).

Terecht noemt ons geacht medelid, kolonel Steenkamp,
dit wapen een wapenmonster. Welk een combinatie! -
De Heer Steenkamp is in het bezit van een lakafdruk
van dit wapen, afkomstig uit Veenendaal 1).

Het wapen van de Harderwijksche familie Oosterbaan,
waarvan hier sprake is, kan men beschreven vinden in
het Arm. Gén. van Rietstap, 11, 350 en is volgens een
lak afkomstig uit de collectie van Jhr. Graswinckel naar
welwillende mededeeling van kolonel Steenkamp :

,drieeikels,  stelen omhoog (‘L-1), met een schildvoet
~ beladen met verkort rechtstandig kruisje. Helm-
ateeken:  een eikel tusschen een vlucht”.

Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik om en-
kele aanvullingen en verbeteringen te geven op voor-
noemde genealogie Martinius-Luderus:

A Vl bis 1. Dithmar Bernnrdus Martinius, luitenant ter
zee,  verdronk 10 Nov. 1799. Hij was bevelhebber van
het fregat ,De Valk”, welk schip strandde voor Ame-
land, waarbij Martinius met bijna de geheele  beman-
ning verdronk. Zie uitvoerig G. J. W. Koolemans Beynen,
,,De erfprins van Oranje in N. Holland in 1799” in
Bi&_Vd_Çasoh.  en Oudheidt, 4e reeks, Se deel (lSlO),
blz. 1 e.v. Uit dit artikel blijkt  ook dat de vader van
Dithmar Bernardus overleed na 12 Aug. 1799.

A 1X 3. Qertruida Frnncina  Oosterbaan Martinius,
tr. te Nieuw- Helvoet  12 Mrt. 1908 Gare1  van der Kellen,
oud-griffier bij ‘sRi.jks werven, zoon van Carel  ,vau der
Keilen,  opzichter bb ‘s Rijks Munt, en Aatoinette  Catha-
rine Wilhelmina Koeneh.  Haar moeder heette niet Van
Krul, doch Pan Kreel.

B. 111 bis. Coenraet Martensz  koopt 28 April 1642 een
huis en erf in Gansoorde te Amsterdam, zie Mr. Veder,
Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam (1908),
blz. 129. Hij was d.d. 11 Mei 1664 met Sara en Rachel
Clinquant getuige_bij den doop in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam van David, zoon van Hendrik Corff en Anna
Pipart. Paul Ptpart, de schoonvader van Coenraet Mar-
tensz, was later makelaar, zie acte d.d. ,21 Mei 1647,
verleden voor not. Van Loosdrecht te Amsterdam (1978,
fo. 141).

B VI 4. Paulus Ludérus, trouwt te Amsterdam 19
Nov. 1818  Anthonia Bouman, oud 69 jaar.

B VII. Hendrik Ludérus, begr. te Amsterdam in de
Nieuwe Kerk 24 Apr. 1774.

B. VIII. Petronella Jucomina van Hoven, geb. te Din-
ther 21 Juli 1783 (ged. ald. 27 Juli), overl. te Nieuwer-
Amstel 21 Oct. 1833. Anthonic Frederik Zurcher stierf

1) Wellioht  is de wonderlijke wapencombinatie een reminisoentie  aan
het vroegere vermoeden der familie dat het geslacht Martinius ge-
vestigd geweest zou z;jn op de Utreohteohe ridderhofstede Lunen-
buroh! Dit vermoeden ontstond uit het feit, dat de stamvader zich
n o e m d e  Xar& van Lunenbvrch.  (Meded.  van lKr. H. F. Wijnman.)

t
C

e Maastricht 16 April 1876. Zie over het geslacht Zur-
:her (Zürcher) uitvoerig het N. Ned. Biogr. Woorden-
)oek, dl. VIII, i.v.).

B 1X.  Francois  Ludérus, geb. Amst. 29 Nov., ged.
rld. Zuiderkerk 31 Dec. 1800, tr. te Nieuwer-Amstel
l6 Jan. 1828 Helena Sophia Nieuwenkamp.

R 1X 6. Petronella Jacomina Ludérus, overl. te Delft
17 Dec. 1911, tr. Adriaan Bontjes, geb. te Amsterdam
10 Nov. 1826, zoon van Johannes Bontjes en Anna Maria
Keller.

B X. Frederik Ludérus, geb. 27 April 1831, overl.
30 Nov. 1867, tr. 1) Amsterdam 26 Mei 1863 Adriana
Nanetta van Oirschot, dochter van Dirk van Oirschot en
Nanetta Kempers.

B X 3. Maria Qeertruida Ludérus, geb. 18 Mrt. 1868.
B X 6. Adrienne Elisabeth Ludérus, overl. 6 April 1868.
B X bis. Peterus  Jacobus Ludérus, trouwt Antoinetie

Il’ilhelmina  Bahle.
B X bis 4. Coert Heiurich  Ludérus, trouwt 11 Juli 1912.
B X bis 6. Maria Elisabeth Ludérus, geb. 24 Febr.

1882, trouwt Juliaan Busch.
H. W. M. J. N I E U W E N K A M P.

De onder IV genoemde Ds. Petrus Martinius huwde
;e Nunspeet 21 Mei/11  Juni 1693 met Helena Desemers,
i.d. aldaar.

Het over Ds. Bernardus Martinius medegedeelde kan
zls volgt aanmerkeldk  worden aangevuld en verbeterd:

IV. Ds. Bernardus Marfinius, ged. Elspeet  9 April
1741, predikant te Elspeet,  etc., etc., huwt te Elspeet
17 Juli/4 Augustus 1778 Meyntgen Jans Nieuwenhuis
i.d. ,van Renkum”, waarschijnlijk dochter van -Jaan  Ja-
cobussen en Jantje11  Hendriks, ged. Renkum 1 Augustus
1766. (De geslachtsnaam N. staat niet in de doopakte.)

Na den dood zijner eerste vrouw huwde hij 11 Au-
gustus 1800 voor schepenen van Vollenhove 1) (ondertr.
ibid. 11 Juli) met Berritje  van Sichem,  j.d. geboren te
Deventer (_C 1766). Laatstgenoemde testeert 1 Augustus
1836 voor notaris Mr. H. W. van Marle te Deventer
(de stiefkinderen worden hierin niet,  genoemd) en over-
lijdt aldaar 18 April 1837.

Uit het eerste huwelijk (behalve 2 te Arahangel ge-
boren en vroeg gestorven kinderen) :

1. Hendrika Anna Martin&,  ged. Elspeet  2 Mei 1779,
huwt te Vollenhove 16 Febr. 1816 met Hendricus Hen-
nink, tuinman, gedoopt te Neede (Gld.) 19 Juni 1768,
zoon van Roelof Henniwk  en Engele Overbekking.

2. Ditmar Franciscus Martinius, geb. te Archangel
1780 of 1781, is 6 Juli 1806 nog in leven (zie hierna),
waarschijnlijk in militairen dienst (volgens Hs. Borger).

3. Petronella Johanna Elisabeth Martinius, geb. te
Archangel 1784 of 1786, is 6 Juli 1806 nog in leven.

4. Petrus Martin&,  ged. Harderwijk 22 Febr. 1789,
overleden voór 6 Juli 1805.

De namen der onder 2, en 3 genoemde kinderen blijken
uit de op 6 Juli 1806 voor het schoutengericht van
Kuinre en Blankenham door den vader, met het oog
op zijn a. s. tweede huwelijk, gedane momberstelling
en erfuiting ten behoeve van zijn minderjarige kinderen

1) Het schepentrouwboek van Vollenhove geeft als huwelijksdatum
11 Juli; blijkbaar is dit een verschrijving voor 11 Augustus. (Ver-
gelijk de insohrgving  van het huwelijk voor schout en keurnooten
van Kuinre en Blankenham.)
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met name Ritmar Franciscus, oud in zijn 249 jaar en
.Petronelln  Johanna Elisabeth, oud in haar 200 jaar. Als
erfuiting van wege moederlijk goed beloofde hij aan
ieder bij meerderjarigheid of huwelijk 100 gulden.

A. HAGA.
Straatman.

In de genealogie van Hoogwerff Lakenkooper (De
Jager, De Brielsche Vroedschap, bl. 160) ontbrak nog
steeds de naam der vrouw van Pazclzcs  Lakenkooper
(ged. 27 Jan. 1662 Brielle), uit welk huwelijk een dochter,
Anna Lakenkooper. Deze naam blijkt thans uit een acte
van 19/9/1721  (Prot. Nots. Corn. v. Ysendoorn), waarbij
Wouter &aetman  wordt aangesteld als voogd over het
kind van El isabeth  St raetmans ,  weduwe P a u l u s
Laeckenkooper.

De vrouw was dus blijkbaar Lysbeth Straatman, ged.
6/8/1674  Brielle, dochter van Benjamin S. X Antje?.
Vermoedelijk is deze vrouw 7/3/1742  te Brielle begraven
(Lysbeth van der Straaten).

Behalve Lysbeth werd uit dit huwelijk nog een zoon
gedoopt,  Waltherus  S., op 29/6/1668,  st. 1746 Briel le ,
X Wiltempje Vlierveld, waaruit a. ITouter S., ged. 1693
H’sluis, en b. Benjamin S., ged. 1705 H’sluis.

Uit dit huwelijk van Benjamin S. X Antje?  werden
daarna te Breda nog 6 kinderen gedoopt, waarbij tevens
de familienaam der vrouw blij kt te zijn wan Diepenbeeck.
Deze kinderen waren :
c. Pieter S., ged.  13/3/1677,  7/11/1701  geadm. Gouda ,

X Elisabeth Quackelsteyn (N.L.  1892,69),  waaruit:
le Anna b., eenig erfgenaam van haar zuster Margr. S .
20 Elisabeth S., ged. 10/3/1709  Gouda.
3e Ma-rieta S., ged. 30/6/1710  Gouda, X 14/3/1734

Jan Blok, kinderloos, 7/Y/1734  gesepareerd, testeert
22/4/1748 Gouda, legaten aan haar aeef en nicht
Adriaen Hoogendijck X Johanna S., Brielle.

4e Benjamin S., ged. 18/9/1712  Gouda.
d. Benjamin S., ged. 16/2/1680,  tr. Aeltge van Horsse,

wed.  Tv&ern  van der Quack,  te  H’sluis  ( testeeren
6/3/17%  Prot. Nats. Corn. v. Ysendoorn), waaruit:
l e
2e

3e
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Benjamin S., ged. 19/7/1706  H’sluis, dood 1726.
Pieter S., ged . 3/4/1707  H’sluis ,  begr.  6/9/1770
Brielle, test. 19/8/1770  Prot.  Nots.  Leendert  de
Mey, X Emerentia van der Sluys.
Johanna S., ged. 20/3/1709  H’sluis, st. 14/6/1786
Brielle, test. 3/1/1786  Prot. Nots. Hendrik Kruyne,
X Adrianus Hogendijk, weduwnaar Soeta Ruyg-
rok.  (Zie verder De Jager, op H o g e n d i j k  vafa
Domselaer).
Lysbeth S., ged. ?/4/1711  H’sluis, dood 1726.
IVouterus  S., g e d . 1713 H’sluis, leeft nog 1780,
tr. le 12/8/1736  Br ie l l e  Magda lena  Campbell,  ,2e
ondertr. 11/9/1740  Brielle Johanna Notemans (test.
4/6/1791  Prot. Nots. Jacob Kluit.).
Waaruit 4 jong gest. kinderen.

e. Adriaan Hendrik S., ged. í2/3/1682,  get. Bartolomeus
Jansen.

f. Uvsel S., ged. 14/7/1684.
g. Johanna S., ged. 11/11/1686.
h. Agnes S., ged. 27/6/1689.

De naam van den doopgetuige bij het 5e kind(e.)  doet
vermoeden dat de vader, Benjamin S., een zoon was
uit het huwelijk van Jan S. X Sara Jansen, w a a r u i t
18/6/1648  te Breda een zoon Jan S. gedoopt werd.
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Vermoedelijk behooren ook tot dit geslacht Straatman:
le Jacobus S., jagermeester ?an Zijne Koninklijke M a -

jesteit William van Groot,-Brittangien,  wiens dochter
Wilhelmina Henrica S., geb. Hoogsoeren, 1741 wo-
nende op den Huize Almelo, 30/4/1741  te Almelo
ondertr. met Johan Christiaan Villar.

2e Jan S’traatman, te ,,Loo”, wiens zoon M a r c e l l i s
2611211746  Zutphen X Maria Haesebroeck.

Nadere gegevens hieromtrent zijn steeds zeer welkom.
Meerdere dezer gegevens dank ik aan de welwillende

medewerking der archivarissen te Brielle, Gouda en
Breda, waarvoor hier mijn hartelijken dank.

Ir. JAN F. STRAATMAN.

Van de Poll. In het artikel van Jhr. H. van de Poll,
getiteld: Ds. Assuerus van de Poll (Pollio) en zijn ge-
slacht” , gepubliceerd in jaargang 1927 van ons Maand
blad, wordt op kolom 290 melding gemaakt van Maerten
van de Poll, van wien o. a. wordt gezegd: ,Van 1680
tot, 1686 baljuw en scho’ut te Hazerswoude; leefde nog
1689 en woonde toen aldaar”.

In verband met de bij dit, artikel gevoegde plaat acht
ik het van belang mede te deelen,  dat Mart@a  van de
Poll, baljuw van Hazerswoude, 20 Juni 1684 zegelde
met een gevierendeeld wapen zooals het hoofdwapen
op die plaat. Een afdruk van zijnen zegelring of van
zijn cachet is op genoemden datum te vinden onder
de ingekomen stukken bij het Hof van Holland (Algem.
Rijksarch., Hof no. 4694).

W. A. B.

Acquoy. Marijcken Folpert Adrinenedr.,  nagel. wed.
van 0th Jnnsz. van Acquoy,  test. 3 Febr. 1680 te Culem-
borg (Reg. van Testamenten). Vgl. Ned. Patr. 1913.

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

Van Appeltere. Geh, Gorinchem 19 Juni 1649 (met
att. van Arkel):

dart Oooszenzoon  J. G. en Grietje  Jans J. D. b. v a n
Gorcum .

Uit dit huwelijk werden te Gorinchem gedoopt:
9 Mrt. 1650 Qossen.
1 Mrt. 1662 Stijntken.
3 Oct. 1666 CSoossen.
3 Dec. 1658 Ariaen  (= 11 van Ned. Patr. 1912).
Voor den notaris J. van Steenis  te Gorinchem, comp.

8 Aug. 1691: ,,Cfoossen  Aerts van Appeltern out omtrent
36 jaeren ende  Arien  Aerts van Appeitern  out omtren t
32 jaeren,  borgers en visschers, woonende binnen dese
stadt.”

Onderzoek te Gorinchem zal voorzeker nog andere
generatiën aan het, lioht brengen.

W. A. VAN RIJN:

Keuchenius. Gehuwd te Kerkdriel 17 Mrt. 1660:
Clemens  Keuchenius J. M. won. te ‘~Hertogenbosch

(en) Geertruijt  Buschman J. D. won. alhier. Vgl. Ned.
Patr. 1923.

W. A. VAN R I J N.

Kruseman.  Rlijkens het raadhuis-inteekenregister te
Leiden, 6 Apr. 1736, was Alexander Kruseman, IV van
Ned. Patr. 1916, ,Lijffkneoht.”  Was hij later wel ,,com-
mandant van Grave”; “zooals N. P. vermeldt?’

, W. A. VAN R I J N,
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Ledeboer. Judiciaalboek van Oldenzaal 4 Mrt. 1617.
,Otto  van Hellen, Borgermeister tho Oetmersz. als vul-

mechtiger  des W. Heere  Christophers G Leijdebuer, pas-
tor tho Almeloe, wegens sijner  huiszfrouwen Aeltgen ,
comparenten  voor sijoh und medde voer Andreas Barthelsz.
und Engele uan Delden  sijne huiszfr. warrvorr hie sijch
meddegefast maeckende und de rato caverende  als Erff-
genhame van zalig. Ecerdt van Delden”,  in het vervolg
der acte genoemd n haeren  vader und Bestevader”.

Ds. Christoffel Ledeboer was volgens bovengenoemde
acte vdór 4 Mrt. 1617 gehuwd met Aettgen  van Delden,
terwijl Ned. Patr. 1919 het jaar 1631 als het jaar van
hun huwelijk opgeeft.

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

Mosselmans. Register prothocol  ofte Singnaet van
Asperen.  6 Nov. 1644 koopt n Willem Goosense Condicteur
van de Leger waeghens, Borger ende inwoonder deser
stede, den vrijen eijgendom  van acht ‘thalff hont lant
gelegen op dese heerlickheijt Asperen op den Eng”.

Blijkens een acte van 18 Oct 1648 uit hetzelfde re-
gister was zijn echtgenoote een dochter van Jan Ottensz.
van Acqoy,  schout van Asperen, en vermoedelijk van
diens eerste echtgenoote Catharina Jansdr. Zie XLVI,
206.

W. A. VAN R I J N.

Pompe. Merten Merterasz.  Pompe en Elsken  Mertensdr.
Verwijnen test. 18 Mei 1637 voor nat?. Abraham Kemp
te Gorinchem. Hij stempelt de acte: Marten Martens
Pompon.  Zijn vader heette dus ook Maden  en blijkt
hieruit, dat de onder de streep in Ned. Patr. 1918 mede-
gedeelde h.s.-geslachtslijst onjuist is.

Hij had een broeder Adam Martens Pompe, die 17 Oct.
l@#%%E?%oÏ%öt%Y  Bärt.- van -der  -Muijr te Gorinchem.
Hij is ,,jong gesel, geb. Geldrop, tegenwoordig hier ter
stede, nu korts uit West Indien gekomen.”

Marlen Martensz. Pompe en He~~dricxkenMartens  Pompe
zijn zijn overleden broeders kinderen, verwekt aan Elsken
Mertens Perwijnen.

Martelt  Martensz. Pompe (11 van Ned. Patr. 1918) wordt
vermeld als ,, timmerman”, o.a. in een acte gepass.  voor
nots. J. M. van Osch  te Gorinchem 27 Mrt. 1667. Blij-
kens een acte van 21 Nov. 1667, voor denzelfden notaris
verleden, was zijn vrouw een dochter van Jan Cornelis
valt den Berch en Beertje Hendricksdr. de Vries.

Zijn zuster Eenrixken  was gehuwd met Adriaen Cor-
nelis  Brouwer, die Nov. 1662 test. voor not. A. Kemp.
te Gorinchem.

W. A. VAN R I J N.

Snethlage. Gehuwd te Bruchem 10 Mrt. 1788:
,David Snethlage  J. M. geb. te Rhode (Dr.), predikant

te Angwirden (en) Hillegonda Rachel Mauritss, J. D.
geb. te Amerzoden, won. te Zalt Boemel. Hier getrouwd,
proclamaties ook te Engwirden en te Zalt Bommel” .
Vgl. Ned. Patr. 1916 .

W. A. VAN R I J N.

Begravenen in de Broederkerk te Kampen. (XLVII,
223/4,  229, 230, 24718).  Bonkenhave = de heer Gansneb
gent. Tengnagel, heer tot den Bonkenhave.

De familie Gansneb  gen t .  Tengnage l bezat in de
Ned. Herv. kerk te IJselmuiden een eigen grafkelder.
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1716, 14 November.  Klooster 5 lees kind
van den.

Moei-weer - buiten de Cellebroederspoort

van Zen0

heeft een
oliemolen  gestaan, Emmaus genaamd Mooi-weer.

C. J. W E L U K E R.

V R A G E N  EN ANTWOORDEN.

Beduin. Sjouke (van) B., geb. te. . . . 16.4.1704, t te
. . . 1.7.1769, dr. van Evert B. en . . . , tr. PaulusSchel-
tema.

‘sar. v. E .

Bie (de). Gevraagd nadere gegevens omtrent Cfeer-
truid Johanna de Bie, aan wie, volgens mij verstrekte
mededeelingen, zekere de la Cour zijn omstreeks 1700
verschenen boek (uitgave Sythoff),  bevattende reis-
verhalen, zou hebben opgedragen.

‘s-ar. D. B.

Blanckenhagen. In de Hervormde kerk op Ambon
N.  1. staat op een rouwbord  het volgende te lezen:
To the memory of Captain Henry Blankenhagen, Bengal
European Reg6, Wo fel1 at the Island of Goram on the
30th of August 1813. Aged 36 years. (1813, dus gedu-
rende het Engelsche tusschenbestuur 1811-  1816). Kan
iemand mij mededeelen wie deze Henry Blankenhager~
was ?

Doorn. Dr. M. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK.

Boumeester. (XLVI, 284). Getrouwd voor schout en
keurnooten van Zwollerkerspel  2 Nov. 1801 (0. al-
daar 16 Oct.) Jochem Boumeester, j.m. alhier en Fre-
drica  Rhee, j.d. van Almelo met consent van Lambert
Rhee,  vader der bruid~ en van V. Boumeester,  v a d e r
des bruidegoms.

Ged. Almelo 7 Dec. 1774 Frederica,  d. v. Lambert
Rhee en Stientje Boom.

Als grootvader van genoemde Jochem B. komt  in
aanmerking een .Jochem  Bouwmeester die 13 Nov. 1732
te Zwolle erfuiting deed aan zijn zoon Klaas,  gepro-
creeerd bij wijlen zijn vrouw Qesina Touw. Mombers zijn
Rendrik  van  Stegen en Jan Scholten.

Jochem B. Sr is dus in Nov./Dec.  1732  he r t rouwd .
Zwolle. A. HAC+A.

Brouwer-van Banchem-van Cleeff. Gevraagd genea-
logische gegevens vooral tot het uitwerken der kwar-
tieren betreffende de volgende personen, welke vermoe-
delijk te Rotterdam thuis behooren.

1. Ooossen  Brouwer Ariensz., huwt Jannetje  l.an Ban-
chem l), dochter van Sirach Cornelisz.  f.an B. en van
Etsje Hendriksdr. van Teylingen.

11. Sirach Brouwer, huwt N. N,
Kinderen :

IIIa.  Jannetje  Brouwer, huwt omstr. 1700 Dirk van Cleeff.
IIIb.  Dirkje Brouwer, huwt Johannes Houzceningen Criel-

Zaert.

*) Er is een Jasper Bara Banchem schepen vsn Leiden 1603; een
hIr. Johan van Banchem 1611 ,,raet in den huize v&o W:Huenser”;
een Mr. Johan wan Banchem adv. in den Haag, geh. met Anna Deym:
een Clara  van Banchem (moeder Maria Cornelisdr.)  ssnget. AmstwdRm
oud 23 j. 30 Nrt. 1650 met  Cornel&  Corne.k.  Danckwto;  wn Jolknnes
van B. 176L  te Brtntam;  een Simon Engelbert  can B. 1764  vendu-ig te
Rotterdam.
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Nu vind ik aangegeven dat Elisabeth van Cleef,
een zuster van Zargaretha  1:an Cleeff,  die 1667 t e
Rotterdam Adriaan van Ravesteyn huwt, met een
Brouwer waS  gehuwd (voornaam onbekend); moge-
lijk is hier sprake van dezelfde families B r o u w e r
en van Cleeff.

Deze zusters van Cleeff hadden halfzusters Groen-
rijs, daar hare moeder (naam tot nog toe onbekend)
met Dirk Groenrijs  hertrouwde.

U. 6. A . W I L L I A M  J. HOFFMAN.

Cock.  (XLVII, 338). Elisabeth Pul/,  die in tweeden
echt Jan Cock huwde, behoorde tot  het Crefeldsche
Burgemeestersgeslacht Pul1 of Pullen, beschreven in
Roland ,  Arch iv  fü r  S tamm-  & Wappenkunde,  XIXer
J a h r g a n g  (1918-lg),  blz .  66-67 en 74-76.  Zij w a s
als dochter van Albasoerus  PU11 (zoon van den Burge-
meester Covert PÜU) en Agnes Hussen op 2 April 1661
geboren. Haar vader woonde eerst  te Linn, later te
Aldekerk.

Van haar eersten man Boert von Creyfelt wordt op
blz. 66 in een noot medegedeeld, dat hij waarschlj’nlijk
een afstammeling van de Heeren van’crefeld was. De
familie PiU was omstreeks de helft der 17de eeuw in
het bezit van de voormalige burcht en het burchtveld
van Crefeld.

Onjuist is Roland’s opgaaf, dat Elisabeth kinderloos
zou zijn gebleven, en denkelijk ook dat haar jongste
zuster Anna Katharina, geb. 1 Aug. 1666, vóór 9 Nov.
1686 met Johann  Koek zou zijn gehuwd, wijl dit laatste
blijkbaar op Elisabeth zelve slaat, die 24 Maart 1686
met Jan Cock hertrouwde.

De oudste twee zwagers van Go& vou Creyfelt -
en dùs ook van Jan Cock - waren Johan Ahasrerus  Ptill
en de Burgemeester Paul Ahasverus PU11 ; zij fungeerden
in 1683 als Johannes en Pouwels Püll als getuigen bij
den doop van Goert’s  jonsten zoon Ahasverus. De opgaaf
van San Cock  is dus in dit opzicht vermoedelijk juist,
al leest zijn kleinzoon J. J. Cock den naam van den
eersten zwager als J o h a n n e s  Eek. Qan  de zijde der
Ptill’s  was er althans geen zwager van dien naam.

Abraham Ptill, die op 3 Oct. 1686 getuige was bij
den doop van Ghisbert  Cock, den oudsten zoon van J a n
Rock  en Elisabeth, was haar volle neef. Hij was linnen-
fabrikant en een zoon van den wijnhandelaar Jakob Püll,
die van 1669-168’2  Burgemeester van Crefeld was. Vgl.
Roland, 188 Jaargang,  1917-18,  blz .  64-66.

Het wapen Püll is als heraldische curiositeit vermeld
en afgebeeld op pag. 143 van denzelfden jaargang.

J. DE G R O O T.

Couwenhoven (van). In 1630 emigreerde Wolfert
Gerrit.%. ,van  Couwenhoven” met drie zoons, Jacob,
Pieter en Gerrit, naar Amerika en werd er opzichter
op de plantage ,Rensselaerswyck”  van Kiliaen van
Rensselaer. Waar is iets te vinden over dit geslacht
van Couwenhoven? Ts ,Couwenhoven”  een buurschap of
landgoed onder Amersfoort?

Zeist. J. VAN L E E U W E N.

Diehl.  Hoe is het wapen van het geslacht D i e h l
(ook r*an  Krieken Diehl) 3 Is samenhang bewijsbaar
met een der Frankforter familiën Diehl?

Zeist. J. VAN L E E U W E N .

3 8 0

Dueren (van). Een Covert van Dueren, geboren in
Holland, huwt in Noord Amerika vóór 24 Februari 1748
GzcerGe  van Hoorn, dochter van Christiaan en TTillempje
rqan Dijk, uit welk huwelijk een zoon Bernard is ge-
boren. ,Waar is iets te vinden over wan Duererl’s  met
vóórnamen Bor*ert en Bernard? Bestaan er geslachts-
lijsten van Dueren en van Duren?

Zeist. J. VAN L E E U W E N.

Golberdingen (van), Gevraagd inlichtingen over het
geslacht van dezen naam, dat in de omgeving v a n
Culemborg zetelde en waartoe behoorde Daniel Ga
Qobberdingen, geboren Vianen _I 1713.

Amsterdam. H. W. VAN T R I C H T.

Groenewoud. Isaac fl. tr. Antje Scheltema (17” eeuw).
Nedere gegevens vraagt

‘S-GT-. v. E .

Hakbijl. Lodewijk B., tr. te.. . den. . . 1807 Hiltje
Scheltema. Zijne ouders? Hij geb. en t te. . . . den . . . .
%ij i_ te. . . den., . 1 8 4 6 .

‘S-Gr. v. E .

Harmens. Geneah-biogr.  bijzonderheden gevraagd
betreffende de voorouders van ryger  Harmens Csn.,
zeehandelaar en burgemeester der stad Harlingen, ge-
boren te Drachten, overleden te Harlingen den 21 Mei
1829 op ruim 66-jarigen leeftijd.

Rotterdam. Mr. F. VAN R OSSEN.

Keller. In het bezit der familie Keller  te ‘s-Graven-
hage bevindt zich een oud poëzie-album met Franscbe
minneliederen, geschreven in 17”  en 188  eeuwsch schrift,
terwijl enkele van de.- verzen, die er bij zijn,
dateeren  uit het begin der 190 eeuw, deze laatste in
het Hollandsch. Het geheel is gebonden in een perka-
menten band met gouden ornamentiek-opdruk.

Op het schutblad schreef in April 1778 Pieter Keller
zijn naam, geb. Brouwershaven 19 Mrt. 1703, boek-
weitmaler en van 1810-’ 13 lid v. d. sted. Raad van
Zierikzee, overl. Zierikzee 13 Juni 1832. Hij kwam in
1769 van Ouddorp te Z’zee en werd ald. poorter 16 Dec.
1773. Ondertr. te Z’zee 20 Mei 1776 en krijgt 4 Juni
d. a.v. attestatie naar Oosterland met Maria  Kroon,
geb. en won. te Z’zee,  ged. ald. 28 Dec. 1766, overl.
Z’zee 17 Dec. 1817, dr. van Gerrit Kroon en van Mar-
garetha Kattestaart.

Een bladzijde verder treffen we het navolgende fraai
geteekende wapen aan :

In ro. e. bl. dwarsb. vergez. v. 3 go. klaverbl. (2-l),
tusschen de bovenste 2 een 8-pu.ntige  zwarte (zi. ?)
ster. Ht: e go. vlucht, waartusschen e. go. klaverblad
v/h schild. Wr. en dekkl.: ro.-bl.

Het wapen Keller  is geheel anders.
Vrage: 1. Qan welke familie is het boven omschre-

ven wapen?
2. Het voorgeslacht van Pieter Keller te Brouwers-

haven?
Br. N.

Lauswolt. (XLVII, 346). Lidmatenboek Sneek : &far-
tinus Ferf en Antie Lauswold,  (wonende) agter de Broe-
ren, van Beetsterzwaag  9 .Juni  1687.
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Beluidensboek  Sneek: 4 Nov. 1701 Rentm*  Martinus
Ferf.

Zwolle. A. HAC+A.

Lindenhoff. (XXXIX, 380). Hendrik en Joan Linden-
hof, zoons van wijlen Philippus L., doen 1 Nov. 1731
afstand van de halfscheid van het leenroerige erve ,,het
Blik”, waarvan hun vader bij executie het vruchtgebruik
had gukocht. (Recognitieboeken Zwolle). Deze Philippus
L. zou dus de grootvader kunnen zijn van Philippus
Lambertus L., die gehuwd was met Helena Doude.

Zwolle. A. HAGA.

Lijnslager. (XLVII, 361). 1. Pieter Willemsz. ,,Blocke-
maker”, geb. A’dam 1662/63 en overl. vóór 1726, tr.
A’dam 28 Aug. lti76  Maria (Maricke)  Uylenburg, geb.
A’dam 1647/48, dochter van 2 homas Uylenburg.

11. Etisu, ged. Oude Zijds  Kapel 7 Mei 1684 en overl.
vóór 1761. Op 14 Febr. 1704 werd hij ingeschreven als
poorter te A’dam. (Xlisa Pieterz. Lijnslager, zoon van
Pieter IVillemz.  Blo(c)kemaker  poorter alhier. Gem. Ar.
A’dam, Poorterboek 10.)

tr. 1) 9 Mei 1704 Johanna Oxfort,  geb. 1682/83 en 2)
16 Juni 1726 Anna Catherina Sitmans. Uit dit laatste
huwelijk :

111. Elisa, enz. (Zie Navorscher XXXVII blz. 6 en
XXXVIII blz. 688.)

Familie-portretten enz. (180 eeuw) dezer familie bij
den Heer 8. Korthals  Altos  te Baarn.

Bij het samenstellen van een volledige genealogie van
de familie L$aslager,  genoemd bij Elias ,De Vroedschap
van Amsterdam”, konden door ondergeteekende  min-
stens drie, gelijktijdig bestaande en geheel onafhanke-
lijke fa.milie’s  van dien naam worden aangetoond. Voor
een. B5&a3a&geb+xh~aatstvan  .163b,-kin  ew3.Il-
genoemde genealogie geen plaats. Er bestaat dan ook
geen aansluiting met het Amsterdamsche regeerings-
geslacht van dien naam.

Breukelen. H. J. VAN 'T LINDENHOUT .

Noot. In het artikel de Koek  in Ned. Patr. 1920
wordt, als familienaam van de echtgenoot0  van Mr. Jan
de Koek 1776-18,. 6, opgegeven : van Nooten.  Dit moet
zijn: Noot. Haar vader Hendrik Noot, gehuwd met Ja-
coba Kluit, was lid der Hooge Militaire Vierschaar;
vermoedelijk dezelfde persoon als de Hendrik Noot, die
1792 tot kapitein wordt aangesteld en als zoodanig
voorkomt op de Staten v. Oorlog tot 1796 (not. Wakker).
Wat is verder ven dien Hendrik Noot, zijn echtgenoote
en hunne ouders bekend? Welke zijn hun wapens? Be-
hoort H. N. tot de familie Noodt (Huber Noodt), be-
handeld in Ned. Patr.?

Yassenaar. 8. STAEINC+.

Oldaan  (Oldaens). Jan Pieterst. O., tr. te . . . 16.7.1741
Tetje Scheltema, geb. Harlingen 2.9.1704.  Zijn ambt?
Hij t te.. .

is-,,.
12 Juli 1784. Zijn ouders ?

v. E.

Ouwersloot.  Dirk O., geb..te . . . (circa 1790) den . . .,
ouders?, + te . . . . den . . . . Hij zou kostschoolhouder
geweest zijn.

‘s-C3r. v. E.

Paddenburg (van). Gevraagd gegevens over dit
Utrechtsche geslacht, speciaal over de voorouders van

Te Rotterdam komt voor:
1. Gerrit van Eyk, huwt Willempje Swanevelt.

Kinderen te Rotterdam ged. :
1. Christina 12 Mei 1687.
2. Johanna 10 Sept. 1688.
3. Christina  31 Mei 1690.
4. Johanna 9 Jan. 1692.
0. Willempje 20 Sept. 1693.
6. Willem 11 Dec. 1696.

Geen Jan gevonden, maar waarschijnlijk zijn
zij toch wel de ouders van :

11. Jan van Eyck Qerardsen., zijn doop en dood niet
gevonden, ook is hij niet begraven in een van de
hieronder genoemde eigen graven en komt hij ook
niet in het personeel kohier van 1743 voor.

Huwt Rotterdam 29 Jan. 1727 Hillegonda Jacoba
Spegt, begr. Rotterdam 17 Febr. 1763 Gr. Kerk
Trans lö4 oud 66 j., dochter van Dr. Nicolaas Specht,
geneesheer van de Admiraliteit te Rotterdam, en
van Adriana (van) Rosendael.

Kinderen uit dit huwelijk te Rotterdam gedoopt:
1. Willemetta Johanna 21 Dec. 1727, begr. Rotter-

dam 2 Feb. 1786.
2. Qerard Joan 6 Mei 1729. begr. Rotterdam 23

Febr. 1766.
3. Nicolaas 21 Sept. 1730, begr. 26 Mei 1734.

11. 4. Adriaan 18 Sept. 1732, begr. 26 April 1777,
huwt  Maria Ravestein uit Delfshaven.

Uit dit huwelijk de familie Specht vah  Eik.
De 4 bovenstaande kinderen hadden alle hun-

ne grootouders Specht tot doopgetuigen en wer-
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Maria van Paddenburg, vóór 1664 gehuwd met Dirk
van Garneren. Haar broeder(?) was Isaac  v. P., geh. met
Cornelia uan U’ijck.

Amsterdam. H. W. VAN TRIOHT.

Remy. Geneal.-biogr. b$zonderheden gevraagd omtrent
Elisabeth Susanna  Remy, geboren te Essequibo 14 Sept.
1802, gehuwd met Jacob Meynard Engelberts, geboren te
Amsterdam 13 Juli 1798. Ook nadere gegevens omtrent
hare ouders Christoffel Remy (1774-1846) en Barthseba
Dionesa Doedens (gestorven te Zutphen 16 Nov. 1836)
zijn zeer welkom.

Rotterdam. Mr. F. VAN ROSSEM.

Reus (de). Kan iemand mij inlichtingen verschaffen
over een familie van dezen naam, waaruit in de 188
eeuw een of meer leden zich in België gevestigd zouden
hebben ?

W. H. 0.

Roos. Sipke Epkes R., geb. te. . . den . . . 1676, ambt P,
t te. . . den.. . 1761, ouders?, tr. te. . . den.. . Aagje
Scheltema.

‘s-Gr. v. E .

(Specht) van Eik. Het wapen van dit geslacht van Eik
komt voor in Rietstap, Her. Bibl. 1880 pag. 213 en
op een wapenbord in het Museum te Gouda.

Naar aanleiding van het voorkomen van het wapen
in Gouda behoorde dus wel tot deze familie :

Agatha van Eick, dochter van Cornelis van E. e n
Maria de Zeeuw, st. 27-V-1667, huwt Gouda 19-X11-1666
Adriaan Ropcooper, schout en secretaris van Nieuwer-
kerk.

,
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den alle in do Groote Kerk Middenpand 122
begraven.

Gezocht verdere mededeelingen .botreffende  deze fa-
milie van Eik en mogelik ook betreffende Specht.
0. S. A. W ILLIAM J. HOFFMAÑ.

Tellinckhuysen. (XLVI, 94). Herman  Jurrien van 2 .,
capitein,  en !lheodora  Cremers, zijn huisvr., Korst 1681
lidmaten te Zwolle, mot attestatie van Breda. Mogelijk
is hun dochter Catharina Elisabeth in een van beide
steden gedoopt.

Zwolle. A. HAGA.

Telting. Mr. Albertus T., geb. te . . . 21.10.1746, f- te . . .
23.7.1802,  ouders?, tr. Tetje Scheltema, geb. te . . . ,
13.4.1740,  i_ te.  . . 16.6.1826.

‘s-CfT. v. E.

Temminck. Wie waren de voorouders van Johanna
Catharina Temminck, die 29 April 1771 te Loenen a. d.
Vecht haar belijdenis dood, aldaar niet gedoopt is on
in 1780 trouwde mot Lieve Jacobs  te Amsterdam, vor-
volgens aldaar in 1782 mot Dirk van Bolberdinge,l  on
in 1811  als diens weduwe voorkomt?

Amsterdam. H. W. V A N  TRICH~.

Tjallingii. N. N. Tjallingii, tr. Sybregje Scheltema
(17e  eeuw). Nadere gegevens vraagt

‘s-&“. v. E.

Westreenen (van). Bartholomeus, Gerrit en Roelof
van W. hebben (als zoons van Peter van W.) geleefd
omstreeks 1670. In 1596 worden Gerrit on Roelof ont-
slagen uit do voogdij over de kinderen van Bartolomeus
‘v. \V. Deze kinderen ziin Peter, CVillemken on Judith,
alle drie ouder dan 2O”jaar. Kan iemand mededeelen,
tot welke familie v. W. deze personen behoorden? Zij
waren in laatstgenoemd jaar te Utrecht woonachtig doch
gegoed in de Neder-Betuwe (vgl. ook N. L. 1910 kol. 119).

‘S-Gr. v. D. H.

Wijdenbrug  (van). (XLVI, 63 ; XLVII, 286,319).
Do door don Heer J. D. J. genoemde van Wydenbroek’s
behooren  niet tot hot geslacht van don (Hervormden)
Bentheimschen landschriver.  Volgens do manuscripten
van Max von Spiessen is de stamreeks van hot R. C.
geslacht als volgt:

1. Peter von IVydenbruck  tr. Elisabeth von Herde.
11. BerIlhard Frei- und Edelgeb.  von Ifydenbruck

zu Buderich, Corveyscher und Lippescher Rat, tr. Eli-
sabeth von Plönies zu Ossenbeck, dochter van Werner
von Plönies, burgemeester te Munster  i.W., en Chrietine
von Kleinsorgen, 1641, voor 1661 t.

Uit dit huwelijk:
1. Bernhard au Engesterstein, Münstersoher Hofrichter

1682, tr. Elisabeth vort Rhan.
2. N. tr. Qerhard Monach  1661.
3. Dorothea tr. Johan Möring.
4. Anna tr. 1.) Herbold Droste. 2.) Heurich von ïonne-

mann.
5. Wilhelm, Canonicus.
6. Hildebrand, volgt 111.
7. Philipp, 1662 Dr. jur., Asessor am Paderborner

Hofgericht, tr. Marg. Cath. von Qrebenstein.
111. Hildebrand von Wydenbruck, Kurkölnischer Rat,

I
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Bentheimischer Kanzler l), Marschall von Corvey, t
1672, tr. Anna von Bockhorst.

Uit dit huwelijk:
1. Philipp Bernhard, 1672 minderjarig.
2. l+%lhelm  Mathias,  volgt IV.
3. Maria Agnes Wilhelmina.
1V.  Wilhelm  Mathias ‘von Wydenbruck, tr. 1.) Alaria

Christina Marklof,  tr. 2.) Agnes Mechteld Hane.
Kinderen :
1 .  Rernhnrd  IVilhelm.
2. Joachim Hildebrand, tr. Maria Johanna  Antoinetta

Ovelgunck.
3. Christine  Gertrud,  tr. Peter  Albachtell.
4. Joh. Friedrich rilhelm.
Schüttorf. Dr. L. EDEL.

Onbekend wapen. Op een portret van een edelman,
op eiken paneel, in olieverf geschilderd, kantkraag, met
goudrand  afgezette groote hoed, kostuum mot bontkraag,
op de borst do Geuzenpenning, komt voor een wapen mot
do woorden: Aetatis 63. - Anno Dni. 1689. - Auroa
mediocritas.

Hot wapen vertoont in rood een zwarten keper, vor-
gezeld van 3 zilveren wassenaars. Helmt. een zilveren
wassenaar tusschen een zilveren vlucht.

Vraag: Welk familiewapen is dit on is de persoon
te indentificeeren ‘r’

Brummen . VAN BOECOP.

Portretten gezocht. PortrettBn  gezocht van:
1. Jhr. Paul lwan Hogguer, geboren te Amsterdam

7 Februari 1760, overleden aldaar 20 November 1816,
Burgemeester van Amsterdam en eersten Presidunt van
Do Nederlandsche Bank. Hij was gehuwd met:

1. Anna Maria Eb&lifi&~  @b;bi;en 1768, overleden 29
Juni 1812.

2. Cornelia Margaretha van Weede, geboren te Utrecht
16 Juni 1769, overleden te Amsterdam 24 Januari 1837,
doohter van Hendrik Maurits, hoor van Lutteke Weede
en Cornelia Straalman.

11. Jacob Fock, geboren te Amsterdam 16 April 1770,
overleden aldaar 21 November 1836, gehuwd mot Jo-
hanna Bon&, en van 1814 - 1836 resp. directeur on
president van Do Nederlandsche Bank.

Rotterdam. A. H O Y N C K  V A N  PA P E N D R  :~cH’J‘.
---~

1) vgl. Vis&. Geschiedenis van het Graafschap Bentheim, Zwolle
1820. p. 196 v.v.
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Eek, 198.
Fekhout 45, 85.
Eerdenborch (van) 148.
Eese 97.
Egmondt  (van) 109, 128,
Ehrich 167.
Eik 225.
Eik (Specht van) 382.
Ek (van) 93.
Ekkelboom 227.
Eklig 93.
Eldercampius 63.
Elias 100, 232.
Elsenbroek (van) 340..
Elsenhart 348.
Elsevier 93.
Zlsinck 119.
%lst  tot Boedelham (van
Zmtmd 98.
Zngelbert  348.

) 128.

5ngelberts 382.
:ngelen (van) 291, 293, 294,

305, 307.
Zngelhard  2 8 4 .
<rckelens  225.
Zrdeswick  362.
3rensdood  96.

Esther 225.
Eske(n)s 316.
Essche (van) 147.
Essen (van) 81, 311.
Estveld (van) 175, 177, 184-

186.
Evermans 282.
Everts 343.
Ewalt 198.
Ewsum (van) 231.
Eyck 284.
Eykens 256.
Eynthoven (van) 282.
Eys (van) 345.
Eysden (van) 336.
Eyst 225.

F.
Faber 26.
Fabius 259.
Faille (de la) 30.
Falkenhaen (van) 336
Felder 225.
Feltman 342.
Ferf 380.
Fèvre de Montignie  (Le) 93.
Floreyns 225.
Fock 104, 384.
Fockink 125.
Fontanus 134.
Forckenbeek 124.
Foreerst (van) 83.
Fremery 351.
Fridagh (von) 18.
Fries 185.
Frintrup (von) 291, 298.
Fronten 28.
Fulter (de) 195.
Fiirsters 93.

G.

Gaarlandt 256, 316-318.
Galama 225.
Gandolf 245.
Garlande 256.
Garlande (de) 317.
Garrelebeck 225.
Gaste1 (van) 91-94.
Gay(ai) boet 225.
Geenmuden (van) 265.
Geerts 143. 144. 151.
Geertsema ‘26, 27.
Geisner 238.
Gelder  (van) 256, 291.
Gelderman 46.
Gellius 134.
Gennep (van) 231.
Gerlings 159.
Gesperden (van) 206.
Geusau (von) 84, 93, 346.
Gevers 62.
Ghend (van) 366.
Ohier (die) 181.
Sier (de) 93.
Siest (van) 122.
Slagau’  119.
Zlasmaker  86.
dlauwe 227.
Zlocester (van) 117.
Joch14.‘
2och (van) 1 8 3 .
Zìodee 307.
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Goedvriend 158.
Goens (van) 344.
Goers 330.
Goeyert 227.
Golberdinaen (van) 380, 383.
Goldman  284,  315.
Goltsmits 227.
Gomarus 63.
Cioring 357.
Goslinghs 286.
Gouda 135.
Goudoever 3671369.
Graaff (van de) 27, 87.
Graauwers 206.
Graes (van) 275, 276.
Graff 285.
Graft (de) 227.
Graft (van de) 293.
Grand (Le) 30.
Graswinckel 284.
Grauweyck 1’20.
Grave (de) 143, 151.
‘s-Gravezande 31.
Grebenstein (von)  383.
Greve (die) 108, 235.
Greve 233.
Greven 45, 47, 80.
Greving 345.
Groeneveld 27, 28, 86, 156.
Groenewegen (van) 31, 91

94.
-

Groenewoud 380.
Groenriis 379.
Groes i82.
Groodtwyck 31, 62.
Grosse 27, 28, 86.
Grotius 354.
Gruys (Polman)  164.
Gryphius 61, 62.
Guchten  (van der) 212.

-%uicherit  (‘s-Gravesande) 159
Gunning 28.
Gyginck 28.
Gijlquien 227.

H.
Haack  44, 101, 102.
Haan (de) 287, 319, 342, 344
Hachen 93.
Hacken 94.
Hackfort 235.
Haeff (ten) 298.
Haeften (van) 284.
Haen (de) 338.
Haersma 227.
Haersolte 227.
Haerst 227.
Haes (die) 178, 186.
Haesebroeck 376.
Hagedoorn 153.
Hagen (van der) 102.
Hagius 139.
Haintjes 341.
Hajonides 102, 103.
Hakbijl 380.
Hamayde (de la) 243, 247.
Hamel (du) 227.
Hamerslag 318.
Hamme (van) 146, 147, 151.
Hammius 255.
Hane 287, 319, 384.
Hanicq 29.
Hansen  31.

Hardcnbroeck 96.
Harinxma thoe Slooten  (van)

346.
Harmens 380.
Harris 351.
Harst (van) 226.
Hartevelt 313, 314.
Hartman  185.
Hartsen 101.
Hartsinck (van Marcelis) 64.
Hartsoeker 227.
Hartsuicker 160, 227.
Hartsuickers 275.
Harvey 159.
Hassels 188.
Hasselt (van) 158, 159, 18C,

181, 184.
Hattem (van) 186.
Hattinga  239.
Have (de) 218.
Havemans  277.
Haverkamp 227.
Havingha 164.
Hayne 19.
Ilazelt (van) 205.
Hebing 238.
Heeck (van) 111.
Heeckeren (van) 369.
Heeckeren tot Ulft (van) 107
Heek (van) 193.
Heel (van) 130.
Heeley 164.
Heemert (van) 189.
Heemstede (van) 118.
Heerde  (van) 282.
Heerdt (van) 134, 227, 284.
Heerma  tot Holwinde  ( v a n )

196.
Heerman  245, 366.
Heert (van) 336.
H,ees  (van) 342.
Hegheningh 87.
Heilersiegh 166.
Heiningen (van) 232.
Helbers 285.
Helderman 28.
Heldoorn  64.
Hellen (van) 377.
Helmkapff 350.
Helmond (van) 109, 227.
Hemert (van) 77, 122, 155,

179? 185, 188, 273.
Hemsmg  352.
Hemsink 227.
Hennink 374.
Herde  (von) 383.
Heres  193.
Herlaer (van) 244, 245.
Herlet  211.
Hermlingh  227.
Herne (van) 370.
Herrera (de) 111.
Hersbeeck (van) 335.
Herweyer 19, 80.
Heshusius 227.
Hessels 215.
Hessen-Rotenburg 67.
Heumen (van) 184.
Heusinckvelt 193.
Heuyter (de) 333.
Heymenbergh (van) 227.
Heyningen (van) 344.
Hiddinga 286.
Hiddingh 351.

lil1 (van den) 331.
Ioecker  227.
loefs 227.
leen 236-240.
lees 255.
loesen (van) 346.
loeven (Pruys van der) 258.
lof (van den) 227.
loff 18, 19, 44.
loffdyck (van) 281.
Ioffgetas.  351.
-Ioffman  85, 197, 198, 232.
lofkes 156.
-lofman 88.
Iofstede 351.
logendorp (van) 165.
-lagers 78.
jogerwoud (van) 95.
-logguer 104, 384.
Iohen-Rechberg  und  Rothen-

loewen (von) 113.
Iohenzollern-Hechingen  113.
-lohenzollern-Sigmaringen

(van) 112, 114, 115.
Hol (de) 291.
Hol1 293, 294.
Holland 29.
Holles 211.
Halm  14.
Holmer 198, 199.
tlolstein 123.
Holstein-Schauenburg-Gehmen

(van) 113.
Hoìtmah  167.
Hombergen 95.
Hommes  103, 193.
Homoet  (van) 110, 371.
-lomolt (van) 241.
-Iondius 193.
-Iooff (van) 192.
Hooft (‘t) 61.
Hoogeboom 29.
-ioogendijck 375.
FIoogenhuisen (van) 168.
Hoogenhuyze (van) 232.
Hoogermos  32.
Hooi (van der) 85-88.
Hooreman 30.
Hoorn (van) 29, 166, 380.
Hopcooper 382.
Hopman 29.
Hopp 340, 341.
Hopster 164.
Horenaar 330.
Horenken  231.
Horsse (van) 375.
Horst (van der) 110, 266, 274
Horstinck 214.
Houdtzagers 317.
Houtackers  99.
Houten (van) 98.
Houth 81.
Hove (van) 227.
Hövell (van) 195, 196.
Hövell tot Nyenhuis (van) 28.
Hoven (ten) 160.
Hoven (van) 373.
Hubrecht  258.
Huckelom (van) 177, 184.
Huet (Busken) 158.
Huete 45.
Hugenpot tot Aerdt 196.
Huidekoper 259.
Huissen 166.

Hulsbergen 225, 227.
Hulster (ter) 227.
Hundius 340.
Husman 212.
Hussen 379.
Huybert (de) 318.
Huygen 211-213.
Huysers 227.
Huyter (de) 371.

1.
Ichler  309.
Ickler 309.
Indewey 159.
Ingelrame 144, 151.
Ingen (van) 227.
Isendoern (van) 177.

rJ.

Jacobsen 37, 198.
Jacobson 121-123, 190.
Jagerink 271.
Jägersfeldt (von) 27.
Jalink 88.
larman 157-159.
jeffrey (van) 95.
Jelle 229.
lemmingen (van) 236-238.
Jeremis 363.
Jobsen  283.
Jolles 255.
Jong (de) 168.
Jonge (de) 60, 334, 335, 371,

372.
jonge (de Buisson de) 84.
longh (de) 82, 185.
lordens 37, 75-84, 119-128,

151-159, 188-195.
junius  218.

K.
Caarsten 26.
Caderius 308, 309.
&$;5cIe)  147.

Kalkreuther 195.
Cambier 29.
Cammen (van der) 143, 144,

151.
Kamp (van der) 318, 351.
Campagne 317.
Campbell 375.
Campen (van) 76, 165, 349.
Camphuys 344.
Canneman 223, 318.
Canters 25.
Capellen  (van) 283.
Cardinaal 232, 255.
Caroisin (de) 111.
Cars 223.
Castaniën 341.
Kat (de) 318.
E;&; ig) 64, 136, 198.

Kattenboich  (van) 182, 187.
Cattenburch (van) 177.
Kattestaart 380.
Catwoud 25.
Cau 30.
Kaustman 318.
Keffeken 300.
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Kegel 168.
Keiser 27, 84, 85.
Kelffken 187.
Kelffkens 177.
Kellen (van der) 373.
Keller 374, 380.
Kemp (van der) 84, 318.
Kempen (van ter) 229.
Kempenaer (de) 83.
Kempers 374.
Keppel 98.
Keppel (van) 1%
Keppel (then Voirst van) 265.
Kerkhof van den 341.
Ketel 45, 256.
Ketjes 123, 190.
Kettler tot Assen (van) 109.
Keuchenius 376.
Keyzer (de) 30, 76, 77, 330.
Khiemburg (von) 115.
Kist 274.
Kitsenburg 31.
Klaaszen  256.
Claeses 103.
Clant van Aykema 26.
Clé (la) 212, 213.
Cleeff (van) 197, 378, 379.
Kleinsorgen  (von) 383.
Klerck (de) 136.
Clercq (de) 29.
Clignett 156.
Klinck 229.
Klinckspoor 229.
Klinge 229.
Klinkenberg 83.
Clinquant 373.
Kloek 229.
Kloeck 229.
Cloecke 223.
Klooster (van den) 229.
Cloribus 212.
Cloux (du) 274.
Kluit 82, 381.
Kluppel 62.
Knobelsdorf (von) 198.
Knokke (de) 199.
K n o p  22% ’
Knypersley 356-358, 360, 362,

363.
Cobben 275.
Cock 148, 155, 185, 225, 338-

341, 379.
Koek (de) 284, 381.
Cock van Lulema  98.
Koeckx 229.
Koekkoek  (de) 331.
Coellman 178.
Coeman 83, 308.
Koenen 373.
Coepsen 225.
Coerbeck (van) 238.
Koerman  3Q8.
Kok (de) 307.
Kokebacker 310.
Kokelaer (de) 103.
Koker 231, 255.
Colen 78, 194, 243, 247.
Kolff 353.
Collart 225.
Koltrop 82.
Colynssen 247.
Commers 45.
Conflans (markies de St. Remy

111.

Königseck {von) 113.
Conincks 225.
Koning 163, 164.
Consenius 78.
Constapel 225.
Co01  93, 229, 244.
Koolhaas  200.
Cools 334, 335.
Coomans 330, 331.
coops 103.
Koot 285.
Cordes  157.
Corff 373.
Cornelii 315.
Cortens 238.
Korthals  256, 316, 318, 319.
Korthorst 229.
Corver  102.
Korvezee 308, 309.
Cost 155.
Coster 255, 256.
Costers 225.
Cotton 362.
Coudijs (van) 349.
Couleman 47.
Coulster (van der) 365.
Courts 17, 20.
Couwenhoven (van) 379.
Coyet 345.
Kraayveld 63.
Kraen 181, 345.
Cramer 28, 84, 125, 158, 198.
Cramer (Putman)  157.
Crans  41.
Crauwel 179, 180.
Crauwels 176.
Kreel (van) 373.
Cremer 351.
Cremers 383.
Kretzer 277.
Creutz 287.
Crevelt (van) 338.
Creyfelt (von) 379.
Creyghton 272, 274.
Criellaert ,378.
Criep 335, 336.
Croese 225.
Croiset 346.
Kronenberg 157, 192.
Croon 216, 270, 380.
Crouse 79.
Croy-Milendonck (van) 113.
Krüger 317.
Krul (van) 373.
Kruseman 376.
Kruyne (van) 287.
Kruys (van der) 256.
Kruyt 340.
Kuel (van der) 229.
Kuenen 94.
Kuerbeecke (van der) 229.
Cuinreturffs 225.
Kunst (Havicks) 343.
Cuper  80.
Cuper van Holthuysen 256.
Cusance  (de) 112.
Kuylets 19.
Cuyper 225, 229.
Kyfhoek (van) 63.

L.
Laat (de) 130.
Lakenkooper 375.

Lakenkooper (van Hoogwerff)
375.

Lam 20.
Lamberts 155.
Lambertsz 348.
Lamsvelt (van) 103.
Lamswold 347.
Lanckhorst 164.
Landry 285.
Langenburch (van) 229.
Langewagen 255.
Lannoy (de) 29.
Laplander (de) 229.
Lare (van) 149.
Laren (van) 246.
Later (de) 1OZ
Lathmeer (van der) 262, 263.
Lathmer (van de) 268.
Lauswolt 346, 347, 380.
Lauwijck (van) 181.
Lawick (van) 175.
Leek (van der) 108.
Ledeboer 377.
Leely (van der) 92.
Leendertz 351.
Leenhoff (van) 285.
L,eesscher 199.
Leeuw (de) 348.
Leeuwen (van) 184, 204-206,

232, 339. 340, 342.
Legr.and 29.
Lemker 153.
Lemm 236238, 240.
Lenep (van) 240.
Lennep (van) 104.
Lenyp (van) 234.
Letts (von) 351.
Leuwen (van) 180.
Leveson 362.
Levinus 167.
Leydekker 3 18.
Leyden (van) 22.
Leyssius 242-248.
Lidt (van) 202.
Lidth de Jeude  (van) 201-206.
Liesching 165, 351.
Lievelinck 77.
Ligger 229.
Ligthamer 94.
Lille (de) 84.
Limburg-Bronckhorst-Styrum

(van) 113.
Linde (ter) 102.
Lindenhoff 381.
L i n d e n h o r s t  ( v a n )  2 2 9 .
Lindenhovius 123.
Lingen (van) 213.
Linkebag 229.
Linnebaren 194.
Lippe (van der) 108.
Lith (van) 202.
Lith de Jeude  (van) 184.
Lodisio 346.
Lodron (von) 113, 115.
Loenen (van) 119.
Loghem (van) 156.
Logier 62.
Lohoff 293.
Lollarts 237.
Longin  146, 147, 151.
Loo (van) 328, 330.
Loon (van) 38, 371, 372.
Loopuyt 287.
Loos 25.

Loots 25.
Louis 126, 155.
Louwen 229.
Löwenstein (von) Wertheim-

Rochefort 113.
Luchtenburgh (van) 29.
Luda 293.
Luderus 373, 374.
Lulofs 229.
Lurelius 34.
Lntsenborch (van) 103.
Luykel 122.
Luyken 26.
Lycklama a Nyeholt 346.
Lijn (van der) 343.
Lynden (van) 46, 75, 107, 232.
Lijnslager 351, 381.
Lyssens 329.

M.
Maanen  (van) 158, 341.
M a c c e r l e  ‘130.’
Maessacker (van) 181.
Maet (ter) 237.
Maeten  247.
Mahieu 314.
Maire 29, 30.
Makkers 2.
Maler 44, 102.
Malo 247.
Man (de) 30.
Mandele  (van der) 159.
Mans 95, 96, 128.
Mansvelt (van1 199.
Ma3r;i (van dér) 19, 20, 109,

Marck-Lumey (van der) 113.
Marckeloff 319, 320.
Marcus 191.
Marienburgh 62, 80, 81, 124. --
Maris 326-332.
Mark (van der) 66.
Marke1 (van) 126.
Markelof  287.
Marken (van) 192.
Markloff 384.
Markolfs 287.
Marsch (van den) 262, 263.
Marssche (van der) 267.
Martens 198.
Martinius 83, 372-374.
Martinius Luderus 372.
Martinius Oosterbaan 372, 373.
Martijns 167.
Masauetier 94.
Masschop 236.
Massina 283.
Mastick 367.
&l;‘U,er,~ls, (van) 8.

Medvorden  (van) 234.
Meerman 247.
Meerten  (van) 61.
Mees 192.
Mehenius 134.
M e l c h i o r  3 0 .
Melot  255.
Melun (de) 111.
Menningh 80.
Mensink 79, 80.
Mentinck 124.
Mermuden (de) 267.
Merode  (van) 111, 113.
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Mersen 30.
Metelerkamp 28, 156.
Metermans 330.
Meth 256.
Metraedt 247.
Metsue 344.
Meulen (van der) 102, 103,

199.
Meulenbroek 30.
Meurs (van) 319.
Meurs van Sarwerden (van)

109.
Meverden (van) 239, 241.
Mey (van der) 340.
Meyboom 340.
Meyden (van der) 165.
Meyer 28, 98, 123, 164, 167,

168, 354.
Meyers 94, 316.
Meynsma 140.
Meyvaert 246.
Middag (van) 130.
Middagten (van) 196.
Millen (van) 107.
Milligen  (van) 352.
Minicus  247.
Myrbach zu Tiesschen (von)

113.
Moei-weer 247.
Moek 247.
Moeleman 249.
Moer (van der) 51.
Moerman van Haerlebeke 147.
Mol 83.
Molder 249.
Moienkamp 159.
Molière (Damalvy) 84.
Molkenboer 41,
Möller  167.
Molter 249.
Mom 345.
Momme 249, 275-277.
Monach 383.
Montfort (van) 114.
Montmorency (de) 147.
Morgen (van) 318.
Möring 383.
Morre 249.
Mortel (van de) 196.
Mortin 341.
Mossel 345.
Mosselmans 61, 377.
Mounier 284.
Mourick (van) 331.
Moywertien 247.
Muilman  79.
Mulder 249.
Mulders 95.
Mulert 88, 249.
Munster (van) 81.
Muntengh 327.
Munter 249.
Muntz 46, 47, 300.
Muykens 352.
Myerop (van) 334.
Mijle (van der) 335.
Myllendonk (van) 236, 237.
Mijs 331.

Iu.

Nachtegael  277.
Nachtegaels 249.
Nagel Doornick  (van) 260.

Nahuys 64, 95.
Nassau (van) 66, 109-111.
Nassau-Dillenburg (van) 113.
Nassau-Siegen (van) 113.
Nayrack 249.
Nedermeyer 102.
Nederveen 30.
Nerinks 102.
Net 249.
Netman 249.
Neufville  (de) 26, 29.
Nicolaïdes 315.
Niehof 164, 194.
Niel (van) 183.
Niepoort (van der) 38.
Nierop  (van) 343.
Nieuhoff 198.
Nieukarck 249.
Nieuwenhuys 351, 374.
Nieuwenkamp 30, 374.
Nilant 46, 119, 213.
Noest 184.
Noet 178.
Nomen 352.
Noodt 381.
Noordijk 249.
Noort (van) 350.
Noort (Op ten) 127, 128.
Noorthof 249.
Noot 216, 381.
Noot (van der) 333.
Nooten (van) 381.
Noppen 213.
Nordhorn (van) 198.
Nording 199.
Notemans 375.
Nuck 27, 188.
Nuyl  (ten) 80, 213.
Nuyssenborch 335.
Nyell  (van) 204.
Nyenhuys 140.
Nuyens  312.
Nijhoff 282.
Nijveld  (van) 104.
Nijvenheim (Van Neukirchen

genaamd) 314.

0.
Ockhuizen 308.
Oeckama 188.
OeI (van) 235, 239.
Oem 244, 246.
O(e)rinck 282.
Oesterwic (van) 264-266.
Oetelaar (van den) 95.
Oettingen-Speilberg (von) 114
Offenberch (van) 249.
Offley 363.
Oirschot (van) 374.
Oldaan 381.
Oldaens 381.
Oldemeule 249.
Oldenboom 64.
Oldendorp 351.
Oldeneel (van) 249, 265.
Oldenhof 88.
O l d e n i e e l  2 4 9 .
Ollemans 92.
Olst 249.
Ommer(en)  (van) 315.
Ondaatje 274.
Oost-Friesland (van) 114.
Oost-Friesland en Rietberg

(van) 112.

Oostdyck 332.
Oostendorp 79.
Oosterbaan 373.
Oosterhuisen 293.
Oosterwolde (van) 249.
Oosthof  340.
Oosting  (Bieruma)  346.
Oostrum ‘(van) 291, 293, 294,

305.
Ootmarsum (van) 277.
Ophuysen (van) 95.
Orizand 94.
Orssagen (van) 317.
Osterom (van) 304.
Otten 327, 330.
Otterdyck 97, 98. 130.
Oudaen 136.
Oudenhoorn 286.
Oudwijck (van) 367.
Oursière 352.
Outeren (van) 259.
Outhoorn (van) 344.
Ouwersloot 381.
Ovelgunck 384.
Over (ten) 160.
Overbekking 374.
Overstraten (van) 346.
Ovink  282, 283.
Oxfort 381.
Oye (de) 107.
Oyee 246, 283, 313.
Oyen (van) 174-187, 204.
Oyen (Cock van) 174-187.
0yle17 (Vorsterman van) 174-

P.
Packbergen (van) 249.
Padbrue 186.
Paddenburg (van) 381, 382.
Paerse 249.
Paland  340.
Palemans 249.
Pallack 249.
Pallandt  (van) 110, 389.
Palm 284.
Palthen 311.
Papenvelts 249.
Papet  331.
P a r c k e r  3 5 6 .
Parker  356.
Parra (van der) 345.
Parvé (Steyn) 86.
Pasjee 130.
Pasquelino (van) 195.
Paternoster du Montlion 122.
Patkul (van) 249.
Patras 344.
Paulet  68.
Pauw 29, 255.
Pedue (de) 218.
Peie 249.
Pelt (van) 330.
Perisonius 310.
Persoon 27. 188. 338.
Peuter (dej 328,  330.
Pieck 180. 235. 315.
Pietersen 26. ’
Pyttersen 26.
Pilak  249.
Pinxternakel 94.
Pipart  373.
Piper  215,

Pippenghegen 157.
Pit 284.
Plaete 31, 62.
Plönies (von) 383.
Pluevier 200.
Podt 79, 80.
Poelman 346.
Poels 29.
Poer 109.
Poir 108.
Poix 71.
Polanen (van) 108.
Poll (van den) 177, 376.
Polleman 249.
Pompe 377.
Pons 92. Y
Poppes 158.
Porter 94.
Posthumus 64, 191.
Potholt  317.
Potlitz (van) 336.
Poucet  i 11.
Priem 238.
Prins 83.
Pruiss 136.
Pruissen 191.
Prijs 350.
Pul1  339, 379.
Pus 130.
Putkammer (van) 64.
Putten (vanj 297.
Piil 368.
Pijnsen 371, 372.

0.
Quack (van der) 375.
Quackelsteyn 31, 62, 63, 316,

375.
Queeckel 166.
Queijsen 126.

R.

Raalte (van) 249.
Radbruch 192.
Rade (ten) 316.
Radzjtzky (van) 195, 196.
Ra$tsl;gtot  Ostrowrck  (van)

Raeber 82.’
Raeck (van de) 180.
Raffenbereh 108.
Raffenbergh (van den Bergh

gend.) 108.
Raimond 122.
Randerode (van) 107.
Randinck 76.
Ranitz (de) 192.
Rappard 95.
Ras (de) 84.
Rasch 215.
Rauschenplaten (von) 291.
Ravenel (de) 111.
Ravenel-Rentignv (de) 111.
Ravestein 47, 382.
Ravesteyn (van) 379.
Ray (van) 299.
Re;h$ren  tot Westerveld (van)

Redichhoven (van) 144, 149.
Reepmaker 343.
Reggerinck 249.
Reiber 37.
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Reigersman 326.
Reimerswale (van) 246.
Reinst (van) 307.
Remmers 317.
Rems (van) 307.
Remy 382.
Reniers  342.
Rensselaer (van) 379.
Renty 111.
Requester (de) 350.
Reus (de) 382.
Reyer 183.
Reyn (van) 95.
Reyniersz. 344.
Reynst 158.
Rhan (von) 383.
Rhee 378.
Rheedt (von) 82.
Rheestad (de) 271.
Rhenen (van) 249.
Rheydt (to) 350.
Rhoon 371, 372.
Ribbers 28.
Ribbius 156.
Riek 249.
Rieken 249, 251.
Ridder 126.
Riebeeck (van) 63, 103, 199,

344, 346.
Riemsdyck (van) 345.
Rietveld 272.
Ringeling 157. 159.
Ry&erdi 274.
Riswich (van) 236. 240.
Ritter (Raesfeld  gen.). 236.
Rochussen 258.
Roefs 31.
Roelinck 124, 125, 152, 154.
Roelvink 192.
Roest 314.
Roesting 96.
Rohan-Guémeneé 67, 69.
Röhrborn 271.
Romer 282.
I??0g;~;3,  167.

ROO (de) 344.
Roode (de) 100.
Ro;od; van’ Heeckeren (de)

Roos 382.
Roosterman 199.

Rosendael (van) 382.
Roskammer 251.
Rossen (van) 122.
Rotgans 352.
Rotte (de) 135.
Rouffaerts 145.
Rouse 19, 41, 191.
Rover (die) 179.
Roy (de) 186.
Royer 124, 152, 154, 183, 18;

189.
Rudenburg 341.
Rnrlmers 330.
Rusburg 352.
Rutenburch (van) 251
Ruters 108.
Rutgers 99, 100.
Rutten 182:
Ruyger 182.
Ruygrok 375.
Ruyl 256.
Ruys 237, 238, 336.

~ Ruysch 63, 95, 284.
Ruysenaers 328, 330.

IR
IR

uyt ( d e )  3 1 .
uyter 282.
uyter (de) 98.
uyttenbeek 94.
ijck (de) 183.
ijcken 119.
ijckhals 183.
ijpma 190.
ijssel (van) 95.
ysterborch 94
yswyck 335.

s .

aaf 32.
aint Amant (de) 96.
alis (de) 350.
alm (zu) 238.
alm-Finstingen (von) 113.
alm-Reifferscheidt (von) 112.
alontha 94.
‘amsell  285.
ande (van de) 199. 200.
andra ‘ 2 8 5 .
‘anten  (van) 91, 92, 197
‘aportas  136.
#as 29, 79.
iasbout 333.
#ayn  en Wittgensteyn (van)

96, 98, 113.
ichaap 87, 103.
ichade 32.
icheers 183.
icheibler 64, 104.
icheigrond 287.
icheltema 378, 380-383.
icheltinga 81.
ichepeler 251.
ichepper (de )  137-131.
ichepper (IJssel de) 137-151.
jchepping 18, 41.
gcherpensell  (van) 178.
jchier (ther) 198.
jchilling 287.
jchilling (von) 31.
jchirle (zu) 198 .
$chlösser  98, 122.
jchnitger  164.
jchoenmaker  145, 151.
Schokman  32.
jcholenborch (van den) 240.
Scholte 251.
Scholten 378.
Scholtens 64.
Schortes  128.
Schot (van) 96.
Schotanrrs van Rinckema 103.
Schouten 24, 81, 100, 101.
Schouten van Gijzelen 100.
Schroeder 284.
Schuermaier 251.
Schuilenburg 78.
Schulenberch (van der) 241.
Schulenburg (van der) 301.
Schuil 31, 63, 180.
Schulte  277.
Schulthess Würth 354.
Schultz 345.
Schumer  198.
Schuring 194.
Schürman 198.
Schuurmeyer 227, 251.

chuyll 31, 63.
chuyr.man  316.
cipio 63.
criverius 47.
ebus 338.
ee (van der) 262, 263.
eenke 251.
ehlem (van) 238.
el (van) 297.
eles 38.
els 31, 165.
enarclens de Grancy 95.
enden (van) 234.
etten (van) 123.
ève (de) 111.
eveker 198.
evenhove (van) 128.
everen (van) 256.
éverin (de) 138.
‘evinck  195.
‘eyffardt  64.
‘eylemaker 251.
#hort 159.
Zberg 346.
‘iccama  285, 286.
lichem (van) 374.
Zlle (de) 97.
Zpkes  26.
iitmans 352, 381.
ilaterus 251.
ilicher 215.
Zedregt  (van) 331.
ilinck 251.
ilitenhorst (van) 336.
ilocker 153.
iluter 99.
;luys (van der) 375.
gluysken  206.
imaltius 19, 20, 41. ’
imit 273.
imiths 330.
;mits  150.
jnabelius 190.
jnel 251.
jnethlage 377,
jnitter 251.
jnoeck van Tol 191.
job 180.
jobiëski 67.
joetens 94, 97, 98, 130.
Sohn 98.
Sohnius  97, 98.
johns 318.
Solbagh  44.
Soltkast 213.
Someren 113.
Sohnenberg  (van) 109.
Sonnevelt  (van) 200.
Sonsbeeck (van) 41.
Soubise (van) 71.
Soudenbalch (van) 182.
Souw  (van der) 37, 318.
Spans 251.
Specht 382.
Specx 343.
Speelman 29, 344.
Speldemaker 14, 277.
Speur (von) 113.
SPiegel‘ 119:
Sulinter 181.
Splinters 941
Sprang (van) 32.
Sprenger 103.
Spronse 335.

uiikers 319.
iaal 97.
taal van Holstevn 251.
tamelert 240. _
tapelen (van) 246.
tar (van der) 317.
taring 156 .  ’
teech (van der) 185.
teeg (van der) 32.
teegh (van der) 179.
‘teel (van) 318.
‘teelant (van) 146, 147.
‘teen  (van) 234.
‘teenbergen  124, 125, 153.
‘teenhuys  (van den) 178, 181,

240, 241.
lteenhuysen  (van) 175.
Xeenhuizen  (van) 239.
Xeerihuizen  (van’ den) 234.
Xegen (ter) 78.
itegen (van) 378.
Iteinfurt  ( v a n )  1 0 8 .
Iteld 61.
itelman 97.
iterckenborch (van) 180.
iterke 251.
Xern 309.
;teur  (de) 25.
itevens 144-148, 150.
itockheim (van) 301, 303,  305.
itockraem (van) 297, 298, 300,

301, 303, 305.
jtockram 299.
jtockum  (van) 289-309, 355.
itockum (van Akendam) (van)

28Q-309,  355.
jtoeldraayer 12-21 .
jtoffel 182.
jtokrom (van) 298.
%eltrrrg-Wernigerode  (van)

jtolte’  193, 316.
jtoop 31, 59, 60.
storm 314.
jtor(re)m 251.
jtorm van ‘s-Gravesande 284.
jtovermann  198.
Straalman 384.
Straatman 31, 375, 376.
Strautgen 300.
Strauwitz  190.
Streider 216.
Streng (van der) 82.
Streuff 235, 239.
Strick  179.
Stringe (van der) 166.
Stroier 185.
Stroink 193.
Struuck 191.
Stuirman 17.
Stuitsma 26.
Suchtelen (van) 80, 96, 153.
Suermondt 123, 186.
Suermondt (van) 175.
Suilen (van) 237.
Suilen van Nieuvelt (van) 178.
Suirmonts 185.
Suirwyn 251.
Suurbeek 127.
suys 333.
Swaafke 127.
Swaefkens 270.
Swamborn 127.



Swanevelt 382.
Swart 167.
Sweeres 32.
Sweerts de Landas 127, 158.
Swetenham 357.
Swieten (van) 258.
Swytter 251.
Sijmens 314.
Sytzema (van) 346.

T.

Taalbeek  25.
Taams 63.
Taddichen 83.
Tammingha 27.
Tecinte 122.
Tecklenburg  (van) 108
Teeckink 109.
Tegeler  198.
Tellegen 92, 288.
Tellinckhuysen 383.
Telting 383.
Temminck 251, 383.
Tenckink 309-311.
Tengnagel 251.
Tengnagel (van) 127.
Tengnagell (Gansneb gent.)

377.
T e r b o r g h  1 8 .
Terlinden 44.
Terpstra 191.
Teylingen (van) 378.
Thedens 345.
Thiel  (van) 256.
Thiereus  197, 198, 285.
Thol 245.
Tholen 86.
Thomassen 12-21.
Thomassen à .Thuessink  1,2:

21, 27, 41-47 , 84-88.
Thuessink 12-21.
Thuessink (Thomassen a) 84

- 8 8 .
Thijsman 149.
Tichler 121.
Tiel 92.
Tiel (van) 253.
Tielmans 344.
Til1 (van) 232.
Timmerman 253.
Tinne 350.
Tjallingii 383.
Tjeinck 79.
Tobias 45-47.
Toelinck 25.
Tol 164.
Tol (Snoeck van) 191.
Tombe (des) 97, 127.
Tönnemann (von) 383.
Toonhuys 62.
Top 179, 182.
Torant 344.
Torn (ten) 161, 277.
Törring-Seefeldt (von) 112.
Tour (de la) 6668.
Tour (du) 96, 98.
T o u r  d’Auvergne  ( ia)  67-74

111.
Tour d’Hery (du) 84.
Touraine (van) 116.
Touw 378.
Trémoille (de La) 67, 71
Trip 253.

Troost 338.
Trubshaw 362.
Truchsess von Waldburg-Zeil.>

113, 144.
Truycross 351.
Trijp 253.
Tumbahr 238, 240.
Tuvl 177.
Twent 253.
Twickelo (van) 253.
Twist (Duymaer van) 157.
Tyf (van) 231.
Tynagel 205.
Tijnagels 187.

IJ*

Udenbrecht 127.
Udents 32, 184.
Ufen 86.
Wilkens 164.
Ulenbroeck 19.
Ulft 233-242.
Ulrijcks 253.
Umburove  84. 94. 157. 190.
Ung& 2 7 .
Uterweerde 86.
Uylenburg 381.
Uytterwijck (van) 253.

V.
Vaaghts 253.
Vaeck 205.
Valck 64. 152. 196.
Valckenier  345.
Valckevoirt (van) 334.
Va len t i j n  103. ’
Valk (van,) 195, 196.
Varachten (van). 262. 263
Varick (van) 185. ’
Varlaer (van) 101.
Vaudreuil (de) 68.
Veecken (van der) 312.
Veelsees 128.
Veen (van) 309.
Veene (van den) 253, 277.
Veeneka 129.
Veenen  161.
Veer 196.
Veer (de) 204, 205, 232.
Veeren  (van) 158.
Veeris  31.
Veken (van der) 371. 372.
Velde (te) 77, ‘78. ’
Velde (van den) 108.
Velsen ‘(van) 167.
Venables 358.
Venables of Bradwall 356.
Vencke 253.
Venen 277.
Verbeek 253.
Verbolt 335, 336.
Verbrabel 111.
Verburg (Smits) 83.
Verhagen  26, 27, 29.
Verheul  98.
Verheyen 164.
Verhoeven 186.
Verhuit 175.
Verhuitz 178.
Verlaan 25, 101.
Verloop 308.
Verlysen 146.

Vermase 38.
Vermeer 314.
Vermey 136.
Vermolen  178.
Vermunten 328. 330.
Verroten 3 1 .  ’
Versluys 344.
Versteegh 31, 187.
Verstegen 128, 134.
Versterre 94.
Verwijnen 377,
Vette 253.
Vies (van der) 39.
Villar 376.
Vinceler (van) 212.
Vinck 231, 253, 344.
Vipaula 271.
Virneburg (van) 109.
Viruly 135, 136, 157.
Visscher 253.
Visschers 253.
Vive (de) 340.
Vizard 129.
Vlielander 314. /
Vlierveld 375.
Vliet (van) 314.
Vlvth (van) 180.
Vóermàn 253.
Voern 253.
Voerst (van) 46.
Voet 253.
Vogel 181, 183, 331.
Vogelsanck 183
~r~s~5~ Kepie1 (then)

Vollenho’  253.
Voltelen  129.

265.

Voogt 17.
Voogt (de) 215.
Voorde (van de) 96.
Vo(o)rden  (van der) 253.
Voorne 60, 61.
Voorst (van) 18, 88, 371, 372.
Voorst tot Schadewick (van)

196.
Voort 318.
Voort (van der) 345.
Voort (Rouppe  van der) 164.
Vorchten  (van) 263.
Vos 253, 277, 316, 340, 341.
Vos (de) 143, 145, 151.
Vos de Wael 288.
Vreeland 314.
Vries (de) 32, 178, 377.
Vriese 253.
Vriesen  125, 189.
Vriezen 18.
Vrijdach 253.
V i j d t  1 4 8 .
Vijfhuis  125, 189-191
Vygh 180.
Vyncke 265.
Vijts 149.

W.
Wachters 275.
Wadde 219.
Wad (de) 184.
Waert (van) 220.
Wageningen (van) 61.
Warmer 33-38.
Water 356.
Walraven 121.

Walta 275.
Wammers  182.
Waninck 275.
Wante  218.
Warf (van der) 311.
Warren 363.
Washington 86,
Weede (van) 88-91, 104, 384.
Weerdenburg (van) 107.
Weerman 287.
Weerts 82, 84.
Wees (de) 193.
Wees (van) 31.
Wegghe 276.
Wele (van) 370.
Wel1 (van) 381.
Welij (van) 180.
Wende (van der) 126.
Wendel  27.
Wentholt 82, 120.
Werich (von) 300.
Werndly 192.
Werve (van de) 99, 134.
Westdijk 331.
Westenberg 121.
Westerhuis 76, 120.
Westervelt (van) 154.
Westpalm  27.
Westreenen (van) 383.
Westrenen 341.
Wetering (van de) 61, 197.
Weteringe (van de) 275.
Wetteren (van) 136.
Weyn, 329.
Wiardi 164.
Wicherlinck 86, 125, 126, 189.
Wichers 270.
Wiel (van der) 91.
Wiersma 286.
Wiese 346.
Wiggerts 346.
Willemsdorp (van) 275.
Willyk  (van) 342.
Wilsem 19.
Wilsem (van) 275.
Wilsen 286.
Wiltenaar 285.
Wilthen  (van der) 114.
Winckelmann 28.
Winde (van de) 20.
Winder  (van der) 42-44.
Winkelmann 198.
Winter 27.
Wisch (van) 109.
Wissinckx 275.
Wissoc 138.
Wiszynk 229.
With (de) 32, 197.
With (die) 182, 274.
Withem ( v a n )  111.
Witte 161, 275.
Witte (de) 330.
Witte van Schoten (de) 344.
Wittebroet 245.
Wittecop 135.
Witthem (van) 112.
Woeckama 188.
Woerkom (van) 38.
Wolbinck 198.
Wolboecker 180.
Woldenberch (van) 275.
Woldringh 314.
Wolf 181.
Wolff 205, 206.



Wolff (de) 29.
Wolffs 230. 215.
Wolfsen  156.
Wr\k3enstein-Trostburg  (von)

Wolphers 29.
Wolters 211. 212, 275.
Wolthers 86:
Wonderaar 344.
W(o)urst  275.
Woud (van ‘t) 96.
Woude  (van der) 46, 200.
Woute r s  63 ,  64 .
Woutersz 348.
Wrede (van) 195, 196.

Wreede (de) 311.
Wtenhove 177, 187.
Wtenhoven (van) 183.
W i j c h e r s  121:
Wvck (van) 382.
Wyd~enburch 288.
Wijdenbrugge (van) 136, 286,

287, 319, 383, 384.
Wyel (van der) 92.
Wylderyve (de) 266.
Wylinck (van) 343.
Wijnants van Resandt 186, 206.
Wynbergen (van) 18, 275.
Wyngaerden (van) 275.
Wijnmalen 274.

Wijnstok 83.
Wyntgis 275.
Wyntjes 275.
Wyringen (van) 275.
Wyttenhorst zu der Geysberg

(von) 112.

Y.
Ysselsteyn (van) 90, 91.

Z.
Zecke 167.
Zee (van der) 265.

Zeeuw (de) 382.
Zeris 182.
Zivett 344.
Zulen (van) 367.
Zurcher 373 374.
Zutphen (van) 128, 130, 275.
Zuydoord (van) 371.
Zuylen (van) 235.
Zuylen tot Anholt (van) 107.
Zuylen van Nievelt (van) 38.
Zuenlen van Nyevelt 32, 104.
Zwaardecroon 344.
Zwart 316.
Zwicht (van) 309.
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No. 2. XLYIP  JAARGANG. FEBRUARI 1929.

Officieele  ,mededeelingen betreffende
naamsveranderingen.

minderjarigen pleegzoon Flores Izaak  te vergunnen
den geslachtsnaam Spruit aan te nemen.

In de Nederlandsche Staatscourant zgn in den loop
der maand Januari gepubliceerd de navolgende hier te
Iande gedane v e r z o e k en om naamsverandering :

Aan de Gouverneur van Suriname heeft verzocht :

Pieter Charles Balinge, wonende in het district Nickerie,
om hem te vergunnen zön geslachtsnaam Balinge te ver-

1. van Hendrik van Werven’ en Hendrika  van Werven, ge-
anderen in Yvel.

boren Borstlap, wonende te Utrecht,‘ten behoeve van den
..,*1

minderjarigen Jan Borstlap, tot het veranderen van BQ K.B. van 19 Jan. 1929 No. 59 is toegestemd,.
diens geslachtsnaam Borstlap in dien van van Werven; dat :

2. van Egbert Johannes Evenhuis, wonende te Hooghalen,
ten behoeve van den mmderjarigen Bernard Hilbrands,

1. Regina Elizabeth Henriette den Dekker, geboren te

tot het veranderen van diens geslachtsnaam Hilbranda
Tjendjo-Djaja (N.I.) 18 Augustus 1911, haren geslachts-

in dien van Evenhuis;
naam verandere in dien van k Haan.

3. van Louis van der Veen en diens echtgenoote Maria
2. Tunnys  Azings  ‘Venerna,  geboren te Sappemeer 24 Juni

Gerarda  van Osch, beiden wonende te Amsterdam, ten
1871, en diens minderjarige wettige nakomelingen, den

behoeve van de minderjarige Wilhelmina Dekker, ten
geslachtsnaam veranderen in dien van Aeneae Veuema.

einde voortaan den geslachtsnaam Dekker’van der Veen
3. Ouwe Willem Karel van der Veen, geboren te Rossum

te dragen.
26 November 1886, en diens minderjarige wettige na-
komelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van
van Willigen van der Veen.

4. Louis Jacob Hijmans, zich noemend en schrdvend Hij-

Aan den Qouverneur-Generaal van Nederiandsch-Indië mans van den Bergh, geboren ..te Rotterdam 12. April

hebben verzocht:
1901,,  en diens minderj,arige  wettige nakomelingen,
den geslachtsnaam veranderen in dien van Hi%ans

1. F. W. Goething *) en zune echtgenoote Slama, beiden ! van den BergB.
wonende te Samalanga (Atjeh), om aan hunne minder- j 5. Martinus  Willem  Droste, geboren te Haariem  23 Maart
jarige pleegdochter Maria Carolina  te vergunnen den 1 1916, zun geslachtstiaam  verandere in dien van Sa&j
geslachtsnaam Goething 1) aan te nemen; Droste.

3. E. 8. Rosé, te Weltevreden, om aan zijne minder- i 6. Louis Theodoor Gimberg, geboren te ‘s-Gravenhage ï
jarige pleegdochter Loisa Tomina te vergunnen den 1 September 1880, en diens minderjarige wettige na-
geslarchtsnaam Rosé aan te nemen; , komelinpen, den geslachtsnaam veranderen in dien van

3. B. H. Sleg&  te Jogjakarta, om aan zgne minderjarige i van Drielen Gimberg.
st.ief’do&xx--Armie- te---vergunnen-- den --geslachtsnaam 7. Nicolaas Ernst Onnes,  geboren te~Groningen 27 Sep-
Slegt  aan te nemen ; tember 1892, en diens wettige nakomelingen, den ge-

4.8. J. Andrée Wiltens en zune echtgenoote P. Haag, slachtsnaam veranderen in dien van Rost Onnes.
beiden wonende te Trogong (bij Garoet) om aan hunne 8. Jacob Anton Langed&  geboren te Lho’s Seumanie
minderjarige plepedoch!er  Ina te vergunnen den ge- (N.I.) 1 Juli 1908, zijn  geslachtsnaam verandere in
slachtsnaam  Andrée Wiltens aan te nemen; dien van Weissberg Lauged$.

5. Njai Asmanah,  te Bandoeng,  om haar .te vergunnen
den ~eslaohtsnaem  Asmanah  aan te nemen;

6. Adolf Muller, te Djamhi, om hem te vergunnen den ! Bij K.B. van 22 *Januari  3929 No. 50 is toegestemd,
geslachtsnaam Lu@ aan te nemen; / dat:

ï. M. Ch. 11111%  den Akker en zune echtgenoote M. A. / 1. Cornelia Maria van Wezel, Ida Francìsca  van Wezel
Sfruwer, beiden wonende te Jogjakarta, om aan hunnen /
minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Karel, :

en Magdalena Francisca van Wezel, allen geboren te
Rotterdam 17 Maart 1926. haren geslachtsnaam ver-

te vergunnen den geslachtsnaam Strüwer  aan te nemen.; ! anderen in dien van van Wezel Wisse.
8. L. V. Permis Levyssohn  en zijne  echtgenoote Leen@  1

Carolina,  beiden woneude te Koetaradja, om aan i
2. Johan Brinkman, geboren te Holten 7 November 191’7,

hunnen minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd (
zdn geslachtsnaam verandere in dien van Bosman;

Herman,  te vergunnen den geslachtsnaam Permis  Le- j
3. Maria Sprokholt,  geboren te Amsterdam 20 Januari

1927, haar geslachtsnaam verandere in dien van Sprok-
vgssohn  aan te nemen ; holt Stoop ;

9. S. Meyer, weduwe van den heer Eisinger, te Bandoeng, / 4. Jan Stompedissel, geboren te Alkmaar 22 October 1926,
om aan hare minderjarige pleegdochter, bij den doop ! ztin geslachtsnaam verandere in dien van Stompedissel
‘penaamd Frederika, te vergunnen den geslachtsnaam , Menti9ag;
Eisinger  aan te nemen; I 5. Antoon Menge, geboren te Rhenen 27 October  1924,

10. F. C. van den Berg, te Probolingo, om aan zijn pleeg- i zgn  peslacht,snaam verandere in dien van van VeZdhoven;
zoon Johannes Frederik te vergunnen  den geslachtsnaam
van den Berg aan te nemen.

~ 6. Fritia Jacoba  Roelfsema,  geboren te Amsterdam 1

11. I. J. Spruit en zbne echtgenoote 1T. Verstege, beiden
November 19 18, haar geslachtsnaam verandere in dïen
van Dallinga  ,

wonende te dessa Benda (Soekaboemi), om aan honnne / 7. Maria Kipping,  geboren te Antwerpen 13 Mei 1924,

*) In de Nederl.  Staatscourant van 19 Januari 1929 no. 13 i
haar geslachtsnaam verandere in dien van Kipping
over de Linden.

staat : Goctting.
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No. 3. XLVW JAARGANG. MAART 1929,

Officieele  medèdeelingen betreffende
naamsveranderingen.

In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop
der maand Februari gepubliceerd de navolgende hier te

lande gedane v e rz o e k e n om naamsverandering :
1. van Roelof Zeilstra,  te Amsterdam, ten behoeve van zün

pupil Eva Eroese,  ten einde voortaan den geslachts-
naam Kroese Zeilstra te dragen ;

2. van Theocloor  Louis Deterts, te Overveen, thans egdelijk
te Amsterdam, - zoo voor zich als voor z$e wettige
minderjarige nakomelingen -, ten einde voortaan den
geslachtsnaam Starink Deterts te dragen;

3. van I$?lhelmus  Gerardus Kok, te Amsterdam, in zijne
hoedanigheid van voogd over den minderjarigen Hen&-&
geboren te Atnsterdam 10 September 1923 als zoon
van Michel Pieterman en Maria Chriatina  Vink, om den
geslachtsnaam van genoemden Hendrik Pieterman te
veranderen in dien van Kok Pieterman;

4. van Taeko Jonkkoff en diens echtgenoote Romkje de
Beer, te Dokkum, ten behoeve van_de  minderjarige
Klaasje de Vries, tot het veranderen van haar ge-
slachtsnaam de Vries in dien van Jonkkoff;

5. van J. van Hemert en C. P. Kraaijeveld, echtelieden,
te Wieringen, als ouders van Johannis  von Hemert,
om vóór den geslachtsnaam van Hemert  dien te mogen
voegen van Kraaijeveld ;

6. van Willem  Tak, te Amsterdam, ten behoeve van zün
pupil Anna Spanjar,  ten einde zij voortaan deu ge-

-.&_,u slachtsnaam ‘Spanjur  Tuk drage;
7:‘vao m,_:Teeraar  ,&f; 0~: te ‘f+Gravenhage,

in hoedanigheid van voogd over de minderjarige Geertje
.,, ‘,\r c -,1, .’ Mtxetink  om voortaan den geslachtsnaam Klqoster  Muf

Zink te dragen, en in hoedanigheid-van voogd over den
minderjarigen Maarten de Vries, om diens geslachts-
naam te veranderen in dien van Klooster;

8. van Bernardus  Wilhelmus Hansen. te Ginoeken en
Bavel,  teo einde voortaan den geslachtsnaam Hanscn
‘Wilkelm  te draren  ;

9. van Johannes Christiaan Smith, te Amsterdam, en diens
echtgenoote Janna  Antonette Esltuis,  ín hunne hoedanig
heid van voogd en toeziende voogdes ten behoeve van
de minderjarige Johanna Maràa W$%uds. tot het ver-
anderen van dezer geslachtsnaam Wgnands  in dien van
Smith ;

10. van Pieter Gerhardus  Rinsema, te Amsterdam, ten be-
hoeve van de minderjarige Diana Jean Wad,  tot het
veranderen van dezer geslachtsnaam Wad  in dien van
Rinsema  ;

] 1. van Albert Piel, Roelof Piel, Albert Piel Jr., Johannes
Piel, Lukas Piel, Evradus Piel en Albertus Piel, rqs-
pectieveldk wonende te Ruinerwold. Zwollerkerspel,
Meppel, Meppel, Ruinerwold, Zuilen. ‘en Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, tot het veranderen van hun
geslachtsnaam nel in dien van I%jl.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IadiE
hebheu  verzoch t :
1. Raden Choeclor;,  te Bandoeng, om hem te vergunnen

den geslachtsnaam Ckoedwi  aan te nemen ;

2. Marianne, zich noemende Marianne van Alphen, te
Batavia, om haar te vergunnen den geslachtsnaam van
Alphen aan te nemen ;

3. P. A. 23. Potass, te Buitenzorg, om aan z@ten minder-
jarigen pleegzoon, bl den doop genaamd NicoEaas,  te
vergunnen den geslachtsnaam Donné aan te nemen;

4. Albert Swvaas, zich noemende Albert Servaas van
Nozchuys,  te Tjibadak (West-Java), om hem te ver-
gunnen den geslachtsnaam vafa Nouhnys  aan tenemen;

5. 8. Ck. van den Bijllaar& en zöne  echtgenoote D. H. Stik-
kelorum  , bg request gedagteekend Paroengdjaja (West-
Java) 1 Juni 1928, om aan hunne minderjarige pleeg-
dochter Elsie Wadeson  te vergunnen hare geslachts-
nmrn Wadeson  te veranderen in dien van van de?a
B&!laardt  ;

6. P. 3’. J. C. B. Bimmemnann  en echtgenoote, te Sema-
rang, om aan hunnen minderjarigen pleegzoon Matimi-
liaan Albertus te vergunnen .den  geslachtsnaam Bimmer-
9nann aan te nemen ;

7. R. Broicch,  te Weltevreden, om aan zijne minderjarige
pleegkinderen Erma  en Johan te vergunnen den ge-
slachtsnaam BroicF. aan te nemen;

8. Mohamad  Ja&n  bin Mohamad Tojib, te Palembang, :
om hem te vergannen den geslachtsnaam Tojib  aan te
nemen.

,,:-f_

i
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wo. 4. XLVW JAARGANG. APRIL 1929.

Officieele  mededeelingen betreffende
naamsveranderingen.

In de Nederlandsche Staatscourant zun in den loop
der maand Maart gepubliceerd de navolgende hier te
lande gedane v e rz o e k en om naamsverandering :
1. van Aaltje  Koops en Jan Rijzer, echtelieden, wonende

te Rotterdam, ten behoeve van den minderjarige WàUem
Koops,  tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Koops in dien van Rijzer  ;

2. van Jan Willem  spavajaara,  wonende te ‘s-Gravenhage,
ten behoeve van het kind van de inlandsche vrouw
Xeri,  genaamd Xentje, geb. te Soembertjankring, afd.
Malang (Java), 5 Juni 1921, om vergunning tot het
aannemen van den geslachtsnaam Spanjaard;

3. van Anthonie Verschoor, industrieel, en Apolonia Johanna
Soph.ia  van Gelderen,  echtelieden, wonende te Huis ter
Heide, gemeente Zeist, in hunne hoedanigheid van voogd
en toeziende voogdes over Piefer Bras, om den minder-
jarigen Pieter Bras te vergunnen voortaan den geslachts-

,’ naam Bras Verschoor te dragen ;
4. van Wolterus Jolaannes  Lodewijk Schut, stuurman be

de groote vaart, wonende te Amsterdam, zoo voor zich
als voor zijne minderjarige zonen Patrick Fred en
Dick Lo, ten einde voortaan den geslachtsnaam Wilmes
Schut  te dragen ;

, ‘,__ 5. van Harm Henrick Kamerlingh Onnes;  wonende te
‘s-Gravenhage, ten behoeve van de minderjarige Eliia-

beth Theresia Kamerlingh Onnes, ten einde voortaan den
geslachtsnaam Easton Kamerlingh. Onnes  te dragen ;

6. van Heinrich Rudolph Gustau Holkamp, wonende te
Wormerveer, om zijn geslachrsnaam  HoEkamp  te mogen
vqanderen  in dien van Schuurman;

.-: , ,s,;:T,f&G. t’J_ ‘J;?S;- &&ë 65 wA)‘~f~&&~~  -e&tgen&te  van
* ‘A. A. Jaeobs,  ten behoeve van den minderjarigen

lfevtdricrcs  Stoute, om hem te vergunnen diens geslachts-
naam Stoute te mogen veranderen in dien van Jacobs.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Iadië
‘hebben verzocht:

1. H. J. Visser, te Mr. Cornelis, om hem en zgnen wetti-
gen nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen
en te schrijven N@and  Visser;

2. De weduwe Alexander, geboren Tan T~ìrzcla  Nio, te Wel-
tevreden, om aan hare minderjarige pleegdochter NoZZy
Tji te vergunnen zich voortaan te noemen en te achr&en
Ne@ Alexander;

8. Eliza,  zich noemende Elixa  Kakujay, te Andir (West-
Java), om hem te vergunnen den geslachtsnaam Kakujay
aan te nemen;

4. Moenadjat,  wonende in de dessa Sidoredjo (res. Blitar,
Oost-Java), om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Moenadjat  aan te nemen;

5. Hardjosoemarto,  te Blitar (Oost-Java), om hem t,e ver-
gunnen den geslachtsnaam Harajosoemartoaan  te nemen;

6. Ma& Mangoenhadiprodjo,  te Bsndoenp,  om hem tever-
gunnen den geslachtsnaam Mangoenhadiprodjo aan te
nemen ;

7. Karimoen, te Blitar (Oost-.Java), om hem te vergunnen
den geslachtsnaam Karimoen aan te nemen ;

-

8. J. G. G. H. Wijchgel en zune echtgenoote A. G. E.
Tadema Wielandt, beiden wonende te Semarang, doch
thans voorloopig verblijf houdende te Batavia, om aan
het minderjarige, natunrlëke,  niet erkende kind vaù
laatstgenoemde: Jules  Charles Renri Tadema Wielandt
te vergunnen zdoen  geslachtsnaam Tadema Wielandt
te veranderen in W&hgeZ;

9. Coome&s,  zich noemende Cornelis Terwogt, te Soerabaja,
om hem en zijne echtgenoote Mas Adjeng  Darsi te
vergunnen den geslachtsnaam Terwogt  en Darsi  aan
te nemen;

10.8. Martherus, te Wates  (Oost-Java), om aan zijn minder-
jarigen pleegzoon Jophie Pieter te vergunnen den
geslachtsnaam Martherus aan te nemen.

Aan den Gouverneur-Generaal van Curaçao heeft
v e r z o c h t :

Carlos Defincio  Agatha, wonende te Curaçao, om hem te
vergunnenzQo  geslachtsnaam Agatha te veranderen in Jesurun.

Bij K.B.van5Maart1929,n”46,  is toegestemd dat:
1. Pieter Groen, geboren te Alkmaar 20 Januari 1907,

zijn geslachtsnaam verandere in dien van van der Linden ;
2. Frans Merkestein; geboren te Amsterdam 24 September

1923, zan geslachtsnaam verandere in dien van Merke-
sfein  Molenaar ;

3. Cornelia Maria van der Velden, geboren.te  Leiden 29 Juni
1922, haar geslachtsnaam verandere in dien van Pierot
van der vdaet8  ;

4. /tirk  Zwanepol,  geboren te Amsterdam 23 Februari 1917,
zdn ,geSlaChtsnrdLU  verandere in dien van Zwamepol  Quaars;

5. Kornelis Garrels, geboren te Adorp 16 September 1926,
Z$I geslachtsnaaam verandere in dien van Garrels
Homans.

.-sT_~.~-.-i-~_  _ L. _ - ~._._._~
BU-K.B.van5Maart1929,n”.45,‘is  toegestemd da%:
Hendrik Adrianus  K@pe&, geboren te Harlingen 20 Octo-

ber 1883, en diens minderjarige wettige nakomelingen den
geslachtsnaam veranderen in dien van Fonteiin Ktivpers.

BijK.B.van28Maart~1929,n~4l,is toegestemd dat:
1. Anna Catharina Welman,  geboren te Amsterdam 21

Januari 1918,  haar geslachtsnaam verandere in dien
van Wezel;

2. Cornelis Bravenboer, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht
5 November 1918, zun peslacbtsnaam verandere in dien
van van de Breevaart Bravenboer;

3. Johan Eamphorst, geboren te Amsterdam 26 Januari
1912, zUn geslachtsnaam verandere in dien van Grom;

4. Theresia JacobaVervoordeldonk,  geboren te Heerlen 29
Ootober 1926, haar geslachtsnaam verandere in dien van
RUl$  ;

6. Dirk Jan Horvers,  geboren te Koog aan den Zaan
13 Februari 1920, ziju geslachtsnaam verandere in dien
van de Groot:

6. Geertje Jannigje Zwartjens,  geboren te Ridderkerk
3 December J926, haar geslachtsnaam verandere in
dien van vatz der Wal;

7. Wilhelmus Bakkum,  geboren te BeverwQk  9 December
1903, zijn  geslachtsnaam verandere in dien van Buusman
Bak&&  ; _

8. Margaretha Christina van der Wel, geboren te Rotterdam

l 2 JÜni 1901, haar geslachtsnaam Verandere in dien van
Rosenbaum van der Wd.
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No. 5. XLVIIB  JAARGANG. MEI 1925

’ Officieele  rpededeelingen  betreffende
naamsveranderingen.

Christimz  te vergunnen den geslaohtsnaam Christàna
aan te nemen;

2.GiZbertus  Dahlia,  te Malang, om hem te vergunnen

In de Nederlaadsche Staatscourant zön in den loop
den geslachtsnaam van Woesik aan te nemen ;

der maand April gepubliceerd de navolgende hier te
3. G. H. Mezjer, te Bandoeng, om zijnen minderjarigen

lande gedane v er z o e k en om naamsverandering :
pleegzoon Gerrit Hendrik te vergunnen den geslachts-

1. van Louis Antonie wan den Berg, te Utrecht, teneinde
naam Meajer aan te nemen;

voortaan den geslachtsnaam Lamaison  van den Berg
4. H. Waterloo,’ te Weltevreden, om zunen minderjarigen

te dragen ;
pleegzoon Jan Barre te vergunnen zich voortaan te

B.‘van  Omer  Jansen, te Sneek, teneinde voortaan den
noemen en te schrijven Jan Waterloo Barre ;

geslachtsnaam van der Horst Jansela te dragen ;
5. Mawus Frans Paft$apon,  te Magelang, om aan zune

3. van J. Brugman en C. Bakker, echtelieden te Am-
echtgenoote Eugenfina, Josephina Pattijsama te vergun-

sterdam, ten behoeve van de minderjarige Dorothy
neq den geslachtsnaam Pattijsame!) aan te nemen ;

Ma26d  Walton,  teneinde voortaan den geslachtsnaam
6. .&s Bel, te Bandoeng, om hem te vergunnen den

Brugman Walton  te dragen ;
geslachtsnaam Bel aan te nemen.

~.._
4. van Coenraad Lodewck  Boer, late-luitenant der gre-

nadiers, directeur der Koninkldke  Militaire Kapel, te
BgK.B.van  5 Maart1929,n*47,is  toegestemd dat:

‘s-Gravenhage, zoo voor zich als voor z@e minder-
1. Wilhelm  Paul de Freese, geboren te Amsterdam 12

jarige wettige nakomelingen, ten einde voortaan den
Februari 1909, en 8usann.e  Hermine Catharina de
Freese, geboren te Amsterdam 28 September 1906,

i geslachtsnaam Walther Boer te dragen;
5. van Frans Willem Metier, te Amersfoort, tot het ver-

hun geslachtsnaam veranderen in dien van van Elk
,a

anderen van diens geslachtsnaam Meijer  in dien van
de Freese ;

Voortman  ; 2. Lobertus  Jan Kits van Waveren, geboren te Hillegom

6. van Anna Maria Gerhardina Venterink en Hendrik Johan- 26 November 1864, Lobertiny Hemina  Wilhelmina

Nes Ros, echtelieden, te Hengelo (O.), ten behoeve van val8 Wuveren, geboren te Amsterdam 1 Mei 1900,

den minderjarige Wilhelmtis  Chriatiaan  . Veenterink,  tot Torn van Wuveren, geboren te Amsterdam 27 April

het veranderen van diens geslachtsnaam Venferink in 1902, en diens minderjarige wettige nakomelingen, hun

‘dien van Ros ; geslachtsnaam veranderen in dien van Kits van Wuweren;
‘.

7. van Blimar Pinto, late-luitenant der militaire admini- 3. Herman  Theodorus Greidanus, geboren te Amsterdam
stratie, te ‘s-Gravenhage, tot toevoeging aan ziju ge- 16 Juni 3895, en diens minderjarige wettige nakome-
slachtsnaam van den naam Stein,  zoodat adn geslachts- lingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van van
naam wordt Stein Pilzto; Wimersvna  Greidonus  ;

8. van Wiebe Weidema,  arbeider, en zune echtgenoote Dina 4. Martha Henriette Marguerite Dingler, geboren teEneiva1
Posthumus, te Nieuwolda, om den geslachtsnaam van (België) 10 Juli 1908, haar geslachtsnaam verandere

wij’n  ,++& m Fy&manderen in.--L--_-_--_- in dien van Dingler ten Cute ;.~_ _ .1_ ._: fi‘,,,&’* ,. ,
” 9. van Karet Johannes Karseboom,  te Haarlem, ten be-

5. Willem Cathat%w Jansen, geboren te Est en Opifnen

hoeve van de minderjarige PetroneUa Jansen, om den
21 October 1899,  en diens minderjarige wettige na-

geslachtsnaam Jansen van genoemde minderjarige te
komelingen,. den geslachtsnaam veranderen in dien van

veranderen in den naam Kartieboom;
Kregers Janzen.

,.lO. van Jacobus Adrianus van Delden  en Anna Berendina Bij K. B. van25 Maart 1929,n0  33, is toegestemd dat:

, Helmig, te Amsterdam, ten behoeve van de minder- 1. Herman  de Vries, geboren te Doetinchem 22 Septem-

jarige Suzanna Delfos,  ten einde voortaan den geslachts- ber 1927, zijn geslachtsnaam verandere in dien van

naam Velfos van Delden  te dragen ; Revelman  de Vries ;

ll. van ir. Herman  Jacob Mathlener Loderus  en !arcaA Johan- 2. Josse Henri Hindriks  zich noemende en schrijvende
na Muller, echtelieden, te ‘Rotterdam, voogd en toeziend Edaes, geboren te Dordrecht 13 December 1900, en
voogdes van de minderjarige Daphne Lawton. ten einde diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachts-

voortaan den geslachtsnaam Larton  Mathlener Loderus naam veranderen in dien van Eddes;
te, dragen ;

12. van Th6odore  Alphonse  Van deBerg, wonende te Oost-
ô. Dorothy May .Parsons,  geboren in Engeland 25 Mei

1923, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Eysden, tot het veranderen van zun geslachtsnaam Parsons de Hoos;
Van deBerg in dien van van de Berg;

18. van Cornelis  Sneeuw, te Amsterdam, ten behoeve” van
4. Paul Johan d*ArtaUact  Bril& geboren te Batavia 29

zijn pupil Hendrika Cornelia  van Offerden, tot het
April 1876, en diens minderjarige wettige nakomelingen,

veranderen van haar geslachtsnaam van Offerden in
den geslachtsnaam veranderen in dien van d’ Artillae  BriR.

dien van Sneeuw ;
14. van Rodolph.e  Gérarci Alghonse Kleyn,  te ‘s-Gravenhage,

Bij Beschikking  van 19 Maart 1929,  n”, 306, heeft de

voor zich en zijne minderjarige wettige pakomelinaen,
Gouverneur van Curaçao g o e d g e y o n d en :

ten einde voortaan den geslachtsnaam Le Conge  $%f/n
aan Pedro Augustinacs  Esquire vergunning te verleenen
om zfin geslachtsnaam Espuire  te veranderen in dien

te dragen ;
‘, ‘15. van J. de Jong, te Leeuwarden, ten behoeve van den

van Sint-Jago.

minderjarigen Frits Albert Heeren,  ten einde voortaan Bij Beschikking van 19 Maart 1929; no. 306, heeft de

den geslachtsnaam Heeren  de Jong te dragen. Gouverneur van Curaçao goedgevonden :

Aan den Gouverneur-Generaal van Necjerlandsch-
aan Jacobo Natividad  Inesia vergunning te verleenen om zgn

ludil hebben v e r z o c h t:
geslachtsnaam Inesia te veranderen in dien van L&derbor.

1. Piet Piculima te Magelang, om aan zgne echtgenoote 1) In de Nederl.  Staats&.  van 16 April 1929, no. 73 staat Pattgsam.
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XLVIP JAARGANG, JUNI 1929,

Officieele  mededeelingkn  betreffende
naamsveranderingen.

In de Nederlandsche Staatscourant zgo  in den loop
der maand Mei gepubliceerd de navolgende hier te
1 a n d e gedane v er z o eken om naamsverandering :

1’. van W. Baremans, te Rgsbergen, ten behoeve van zijne
minderjarige pleegdochter Cutharina  Brood, tot het ver-
anderen van den geslachtsnaam Brood in dien van
Baremans ;

2. van G. Pronk en S. Chr. Speelman, echtelieden, te
‘s-ffravenhage, en 8. Speelman, te ‘e-Gravenhage,  ten
behoeve van de, minderjarige Agneta Susanna  Speelman,
tot het veranderen van dezer geslachtsnaam Speelman
in dien van Pronk;

3. van Engelbertus Gerrit Jan Lagerwaard, te Rotterdam,
ten behoeve van de minderjarige Jevrny  Wzen, ten einde
voortaan den geslachtsnaam Cohen Lagerwaard te dragen;

4. van C!. Bak en 0. J. cEelz  Hollander, echtelieden, te
Eaarlern, ten behoeve van den minderjarigen Hendrik

Feenefra, ten einde voortaan den geslachtsnaam Peen-
etra Bak te dragen ;

6. van Richprd Victor A l p h o n s e  Amédée  Voskamp, te
‘sGravenhage,  ten behoeve van de minderjarige Jo-
hanna Verbeek,  ten einde voortaan den geslachtsnaam
Verbeek- Voskamp te dragen ;

6. van H. Schoonderwoert en H. M. Buijs,  echtelieden, te
Amsterdam, ten behoeve van den minderjarigen Hendrik
Bui& tot het veranderen van diens geslachtsnaam
B@js in dien van Schoonderwoert;

-TVm  -2t. Nijhtd,  timmerman te Groningen, en G.
Khdcr,  timmerman te Hoogeveen, ten behoeve van

den minderjarigen Jantinus KZzmder,  ten einde voortaan
den geslachtsnaam l&nder  N#ad  te dragen ;

8. van Dirk Mollevanger en zöne echtgenoote Johanna
Roman, te IJmuiden, om den geslachtsnaam van de

minderjarige &er&a Cohen te veranderen in dien van
“’ ” Cohen Mollevanger.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indie hebben verzocht:

1. Abraham Risakahu, te Bandoeng, om hem en #ren
wettigen nakomelingen te vergunnen hun geslachtsnaam
Risakahu te veranderen in dien van Van Ris;

2. Soetopo Had, te Soerabaia, om hem te vergunnen den
geslachtsnaam Hardy  aan te nemen ;

8. Kemas Hadii Nanoeng bin Kemas Hadiî  Saraboedin, te
Palembang, om hem te vergunnen den geslanhtsnaam
Sartaboedin aan te nemen j

4. Xoeemun,  bij den doop genaamd Johannes Diedcrieus,
te Bandoeng, om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Grifnran  aan te nemen ;

6. vrouwe $endrika,  gescheiden echtgenoote van H. Robers,
te Toentang  (Midden-Java), om haar te vergunnen den
geslachtsnaam Bertling aan te nemen.

Bij K.B.van26Maart1929,n*.33, mgoedgevonden,

dat Siebe Riekele  de Boer, geboren te Dragten, gemeente
Smallingerland, 8 Juni 1901, en diens wettige nakomelingen
den geslaohtsnaam veranderen in dien van van Asperen
de Boer.

Bij K.B. van 11 Mei 1929, DO 16, is goedgevonden,

dat

10. Geraraus  Genefaas, geboren te Alkmaar 16 Angustue
1911, zgn geslachtsnaam verandere in dien van @oo@;

20. Willem Lokken (Lukken), geboren te Gasselte  28
Januari 1923, zin geslachtsnaam verandere in dien van
Kuizinga  ;

3O. Adriana Petronella de Haan, geboren te Rotterdam
12 Mei 1913, haar geslachtsnaam verandere in dien van
Fonhof;

4~. Joha~znes  Antonius Kool, geboren te ‘s-Gravenha.ge
17 Juni 1909, Z@I geslachtsnaam verandere in dien van
Smit.

Door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indie is bij Besluit van 17 April 1929, no 14 goed ge-
vonden :

aan  vrouwe Nina,  thans echtgenoote van El. J. Wil-
lemsen, vergunning te verleenen den geslachtsnaam Roos
8811 te nemen.
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XLVIP  JAARGANG. ’ JULI 1929.

. Officieele  mededeelingen  betreffende
paamsveranderingen.

In de Nederlandsche Staatscourant zijn in den loop
der maand Juni gepubliceerd de navolgende hier t 8
iande gedane verzoeken om naamsverandering:

1. van Marienw  Johannes van ZOm&?V8ld  en Afinetta  Tew’je
VogeEstar,  echtelieden, wonend8 te Hazerswoude, ten
behoeve van den minderjarigen Dirk fi&-ikus  Vogdaar,
ten einde voortaan den geslachtsnaam vara .ZonneveZd
te dragen ;

2. van iY. F. G. Siemerink‘ en J. Wolthuis, respectievelijk
wonende te Oldenzaal en Hengelo (O.), ten behoeve
van de minderjarige Johanna Berendina  Wolthuis, ten

‘. einde voortaan<  den geslachtsnaam Siemerink Wolthuti
te dragen ; I

ti. van Dirkje  Vrolijk, wonende te Scheveningen, weduwe
van Gerrit de Graaf, eerder weduwe van Klaar Jan
Spaans, om den geslachtsnaam Spaans van hare minder-
jarige dochter Maria, geboren 14 November 1920, te

mogen veranderen in de Graaf;
4. van Sijbrand  Bruins, landbouwer, wonende te Usqoert,

als uitoefenende de ouderlgke macht over Tjurk  Hinde-
(’ rikus Bruins, geboren te Usqnert 1& November 1028,

ten behoève  van T. H. Bruins voornoemd  ten einde
voortaan den geslachtsnaam Kwtnerus Bruins te dragen ;

6. van F. J. Lder en E. Otto, echtelieden, wonende te
Utrecht, ten behoeve van den minderjarigen Kt&
Schuurman, tot het veranderen van diens geslachtsnaam
Schuurman in dien van Luider;

6. va_n  _de weduwe Hubertina Loz& Rgose)z-Nikkessen,,_oe_~-
i?;;,:.  ,‘< -gq *or&@%~  fë UlrGGG+~~aen, ten kë-

‘I ,hoeve  van den minderjarigen ‘Hubertw Nikkessen, tot
het veranderen van diens geslachtsnaam Nikkessen in
dien van Roosen;

7. van Willem Eenschoten en Bertha  Arnoldina  Moonen,
wonende te Rotterdam, ten behoeve van den minder-
jarigen Chmelis Maftnu d8 Leeds,  ten einde voortaan
den geslachtsnaam de Leede  EenschotenAte  drageu;

8. van Nìcolaus Albertw  R$neuberg,  geboren te St. Mal tin
9 September 1903, ten einde voortaan den geslachtsnaam
Tebbenhoff-Rcnenberg  te dragen.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandscb-
lydia! hebben verzocht:
1. B. V. E. K&rrebz&z,  wonende op de onderneming Rongga

(Handoeng), om aan hem en z%ne mmderjarige kinderen
te vergunnen zich voortaan te’ noemen en te scl@ven
Houthuysen KerrebQn ;

,2. J. &mmeni, te Weltevreden, om aan r@e minderjarige
pleegdochter, bij den doop genaamd Jènny,  te vergunnen
den gesiachtsnaam Demtieni  aan te nemen ;

8. F. J. Peeters, te Bandoeng, om aan rune minderjarig8
pleegdouhter,  b8 den doop genaamd CaGtati’na,  te vergunnen
den geslachtsnaam Peefers aan te nemen;

4.Leonard  Kaìlola,  te Weltevreden, om aan zijne eoht-
genoote Saäni te vergunnen den geslachtsnaam Patiapon
w te nemen;

6. E. Th. van Omme en z@e echtgenoote  iK Ch. Antoui,
wonende te Roetaradja,  om aan hunne minderjarige
pleegdochter, bij den doop genaamd Loulou,  te vergunnen
den geslachtsnaam van Ommen  aan te nemen.

I

Bg K.B. van 11 Mei1929,n815,is  toegestemd, dat
1. Reinier  Jan Karel  Louise Re$ders, geboren te Eind-

hoven 11 Maart 1922, z@~ geslachtsnaam verandere in
dien van van cie Leur;

2. dan  Hendrik Croesen, geboren te Amsterdam 12 Decem-
ber 1862, Wi.&w&.a  Odilia  Croe-sen,  geboren te Amster-
dam 15 Januari 1896, en Henri Louis Constant Croesea,
geboren t8 Amsterdam 7 October 1896, met diens
minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam

veranderen in dien van Kruse;
3. Willem van Galmart,  geboren te Leiden 22 Januari 1911,

eiin geslaohtsnaam verandere in dien van Valk;
4. Maria Speets, geboren te Alkmaar 6 Juni 1917, haar

geslachtsnaam verandere in dien van Dros Speet&  ’
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D. 8, XLVII=  JAARGANG. AUGUSTUS 1929.

Wfficieele  mededeeíingen  betteffende
. . naamsveranderingen.

,,,

: ‘In de Nederlaadsche  Staatscouraot  z?jn  in den loop
q ., ,&r maand Juli gepubliceerd de navolgende hier te
: lande gedane verzoeken om naamsverandering:

1. van Hendrik B&nan, wonende te Haarlem, voor zich
> * zelf en züne  minderjarige kinderen, ten einde voortaan
;. den geslachtsnaam ., wma  Bomurn  Buisman‘  te dragen ;
;,. 1

,/. 2. van Qmtit  Jari  Beltman, ten behoeve van de minderjarige
Ghriatina van Spengen, tot het veranderen van dezen

,. geslachtsnaam uan Spengen  in dien van Beltman;

,‘,a. van Henri Jan Walraad  Anne Aclelbart  Bakker, schei-
kundig ingenieur, wonende te Dordrecht, zoo voor zich als

voor zëne minderjarige wettige nakomelingen, ten einde
I i voorta8n  den geslachtsnaam ten Noever  Bakker  te dragen;

4. van Geert Luis Janzoon,  wonende te Gasselternilveen,
zoo voor zich als voor z@e minderjarige kinderen Geesje
Jantihe  en Hederikus  Jan Luis, tot het veranderen van
den geslachtsnaam Luis in dien van SluLs;

‘6. van Dirk de &fooy,  wonende te Amsterdam, tot het
veranderen van zijn geslachtsnaam as 1Mooy in dien van
vos de Mooy ;

6. van Adrianus Rijnbede,  Herman  Cordis  Adriaan R@n-
bende  en Emmg Gertrude Susan  R@nbende,  wonende te
‘s-Gravenhage, ten einde voortaan den geslachtsnaam
van BoPea  Rijnbede te dragen;

7. van Joha+znes Wouterus  Kost, wonende te Haarlemmer-
meer, om den geslachtsnaam MuZcZer  van de onder zdne

voogdfj  staande Jantj, 2fulder  te mogen veranderen in
,. Xost;

8. van Hendrik Josephus  de Wolf en Matia Lahnstein,
echtelieden, wonende te Amsterdam, ten. behoeve van
den minderjarigen Nardus Lahnsteiy, ten einde voortaan
den geslachtsnaam de Wolf Lahmfean  te dragen ; I

0. van Evert Gerritsen en Petronelia Chridina  van Dom-
merholt,  echtelieden, wonende te Arnhem, ten behoeve
van de micderjarige  Alberdina van Zwam, ten einde
in het vervolg den naam van Zwam Gerritsen te dragen;

10. van Nicolaas Albertus RGnenberg,  geboren te St. Martin
9 <September  1903, om den naam Tebbenhoff  vóór zijn
geslachtsnaam te mogen voegen;

11. van Abe wan SZootea,  wonende te Amsterdam, ten
behoeve van zön pupil Hedrika  Broeksma, ten einde
voortaan den geslachtsnaam Broeksma van Slooten te
dragen ;

12, van Mr. H. W. 0. teti Cate! wonende te fGrooingen,
dat hij en zijne minderjarige wettige nakomelingen
den geslachtsnaam Houwink  tnt Cate zullen dragen ;

18.  van N. Zwart en D. Visser, wonende te ‘s-Gravenhage,
ten behoeve van den minderjarigen Corn.eZis Zwart, tot
‘het veranderen vau diens geslachtsnaam Zwart in. dien

. van Visser;
14. van Jacqueline Johanna G&rtrtiida  Smit, wonende te

‘s-Gravenhage, ten behoeve van de. minderjarige Kathi
Smit, ten einde in het vervolg den geslachtsnaam
Smit de Does te dragen ;

15. van Johannes van Denderen, wonende te Utrecht, ten
behoeve van de minderjarige Cornelia van Veenendd,
tot het veranderen van den geslachtsnaam wan Veenen-
daal ii~ dien van van Denderen ;

16. van Aaltje Rroftje en Hans Kaper,  echtelieden, wonende
te St. .Tacobiparochie,  ten behoeve van den minderjarigen
Jan Krottje, geboren 15 December 1921 te Utrecht,
tot het veranderen van diens geslachtsnaam Erottje
in dien van Kaper;

17. van de wettelijke  vertegenwoordigers van lk.@tia Catha-
rins Josephivaa  van de Laar, geboren te Heerlen
3 November 1913, om haar geslachtsnaam te veranderen
in dien van van O??neEngen;  en

18. van Joost Kloot, zoo  voor zich als v&&‘,  zgn vier
minderjarige broeders Ténni.~,  Corrzdis,  Jöhanozes  en
Barend Kloot, eq Kaatje Kloot, ter bekoming van
vergunning tot het veranderen van den geslachtsnaam
Kloot  in dien van Ei’ooss.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlaidsch-
lodië  hebben verzocht:

1. Hadji Abddlah,  te Soerabaja, om hem te vergunnen
den geslachtsnaam Abddlah aan te nemen ;

2. Soeparman Wongsosoediro,  te Soerabaja, om hem te
vergunnen den geslachtsnaam Wongsosoedìro  aan te

n e m e n ;

3. Th. 111.  Grashuis,  te Paroenkoeda (Java), om aan z@e
minderjarige pleegdochter Johanna Louisa te vergunnen
den geslachtsnaam Grashuis aan te nemen;

4. DrchLaw,  te, Soerabaja, om hem ‘te vergunnen den ge-
slachtsnaam Dachlan  aan te nemen;

&E& Prits, zich noemende Nd& .%ts Samborn,  te
Magelang, om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Samborn  aan te nemen ;

6. Izaak Abraham, zich noemende Izaak Abraham Frans,
te Magelang, om hem te vergunnen den geslachtsnaam
Frafis aan te nemen;

7. Frederik, zich noemende Frederik Koloay,  te Magelang,
om hem ,te vergunnen den geslachtsnaam KoZoay  aan
te nemen;

8. Adolf, zich noemeode  Adolf Vgsma,  te Magelang, om
hem te vergunnen den .geslachtsnaam  V&ma  aan te
nemen;

9. Rohadi, te Meester-Cornelis,  om’ hem te vergunnen den
geslachtsnaam Roland  aan tq nemen ;

10. Alfred Gerardus;  zich noemende ,Alfred  Gerardus’  )Àht-
ter&, te Magelang, om hem te vergunnen den geslaohts-
naam Lutters aan te nemen ; en

11. H. J. ‘va1z  ioghem,  te Timor Koepang, om aan .zGnen
minderjarigen pleegzoon, bij den doop genaamd ‘Pieter
Jòhannes,  te vergunnen den .geslachtsnaam  val Loghem
aan .te nemen.

Bu Kooiokli]k beslult van 22 Juni I929, no. 62, is toe
gestemd, dat:

1. Josefina Paula Hoffman, geboren  te Utrecht 19 Maart
1925, haar geslachtsnaam’verandere  in dien fan Hoff-

m a n  V&#amp;



2. Mina  Onstenk, geboren te Leiden 21 Maart  1907, haar den geslachtsnaam : a. Bedrand,  b. FUnsk~  en c. Jamin
geslachtsnaam verandere in dien vaa van Toredurg; aan te nemen ;

3. #uurtje  Mekenkamp, peboren  te Utrecht 7 September 9.28 Mei 1929, no. 43, aan Albertus Johannes, minder-
1924, haar gpslachtsnaam  verandere in dien van Meken- jarigen pleegzoon van 8. E. Gertsen, .v&guoning  te
kamp Groen ; verleenen den geslachtsnaam Gerti  ~XI te nemen;

4. Aart Tater, geboren te Driebergen 10 Januari 1922, 10.28Mei 1929,  no. 44, eau Louis, zich,noemende Louis
z@ geslachtsnaam verandere in dien van Tater avan Wiesenfdd,  vergunning  te verleenen den geslachtsnaam
den Broek ; Wiesazfeld  $an te nemen;

5. Maria Frederika Haasjes, geboren te Utrecht 17 Februari .l 1.29  Mei 1929, ,no. 34, aan Tohani vergunning te ver-
1905,  haar geslachtsnaam verandere in dien van ‘t Hoen leenen den geslachtsnaam Tohani aan te nemen;

Huasjes  ; e n 12.31 Mei 1929, no. 16, aan Raden  Soemodirdjo  vergunning
6. Lea Wilhelmina ‘Wennink, geborep te ‘s&avenbage  11 te verleenen den geslachtsnaam Saemodirdjoaan  te nemen;

September 1918, haar geslachtsnaam verandere in dien
van Wennink Heymans.

i3.5 .Tuni  ,929, n0. 14, RBn Rut&  minderjarige  pleeP_

dochter van C. WS Struwer  en zdne echtgenoote Asnath,

Bö Koninklijk besluit van 9 Juli 1929, no. 47, is toe-
vergunning te verieenen den geslachtsna&m #ruwer

gestemd, dat:
aan te nemen ;

14.5 Juni 192% no. 15, aan Hunnes,  zich noemende Hannes
1. Geertruida Johanna Bakker, geboren te ‘s Gravenhage Santkagen,  vergunning te verleenen den geslachtsnaam

14 Februari 1926, haar geslachtsnaam verandere in fhnthWn  aan te nemen;
dien van Rutters; 15.6 Juni 1929, no. 49, aan Djawawi  vergunning te ver-

2. Aaltje Cornelia Nouwen, geboren te ,Hilversum  29 Mei leenen den geslachtsnaam Djawawi aan te. nemen;
1923,  haar geslachtsnaam verandere in dien van Bakker
Nou wen ;

1~~10 .~u,,i  lgag,  n~. 42, aan Jacobus  Willem en Leonaraus
Hubertus,  minderjarige kinderen van Ph. L. .W@zans,

3. Hendrik Hoogvliet,  geboren te Rotterdam 21 Januari vergunning te verleenen den geslachtsnaam Wijnans
1927, zijn  geslachtsnaam verandere in dien van Noog- aan te nemen;
vliet Herrewijn ; en 17. 17 Juni 1929, no. 28, op verzoek van het Bestuur van

4. Annie Oosterbroek, geboren te ‘s Gravenhage 21 No- het Protestsntsche Weeshuis te Semarang aan Michaël
vember 1927.  haar geslachtsnaam verandere in dien Nafhan van Often,  geboren te Ngadiwono 17 November
van Oosterbroek Kulk. 1900, te vergunnen zijnen geslnchtsnaam  wan Otfen  te

veranderen in dien .van  Roscnau; en

BV l3eeluit  van den Gouverneur-Generaal van !
18.17 Juni 1929, no. 29, aan Zohamad  Bakri vergunning

Nede4andscblndië  is go e d ge v o n d e n :
te verleenen den geslachtsnaam Bukri aan te nemen.

1.16 Mei 1’929, no. 39, aan FrecEdg,  bleegzoon van J. G. .,
de Vosen  zone echtgenoote C. H. Rosbak, vergunning ’
ba vealeenrn den geslachtsnaam de Vos aan te nemeti  ;

2.15 Mei 1929, no. 40, aan Achmad Ridoean vergunning ’
te verleenen den geslachtsnaam Ridoean  aan ten’emea;

3. 15 Mei 1929, no. 41, aan Elisabeth Henriëtte Clementine,
zich noemende Schmifz, vergunniog te verleenen den
geslachtsnaam &hmitz  aan te nemen;

4. 18 ‘Mei. 1929, no. 3, aan Achmad Barza bin Badad
vergunning  te verleenen den geslachtsnaam Barza  aan
te nemen;

5.18 Mei  1929, no. 4, aan Willem Bernard, mihdwrjarigen
.pleegzoon v a n  W .  B .  Maks  e n  zgne echtgtmoote

&. tinouwngolo,  veruunning  te verleenen den geslach&-
naam Maks  aan te nemen ;

.6. 38 .Mei 1929, no. 5, aan Afas  .hafi vergunning te
rerleeseo  den geslachtsnaam Sadri aan te aemen  ;

7. M Mei 1819,  t10.  8, aan Hert~6n  J&sqd  Si&.Mren
te Heemstede 1 October 1887, en z@e -arettigs  imkn-
melingen ts vergunnen vbórhnanrq  gtislachtsnaam  Sr@
dien tras Eckenhui@en  te voegen ; :

8.28  Mei 1929, no. 42. aan a. Alexander,  ai& noemende
..&t~%m&-  Bedrand, b. Herman, zich 8oemenbe,&rman  1
.Fm&e, en ‘c. F r e d e r i k  Leonardas,  DDE  neevende
Freaerik Leonardus Jamin, vergundng f.e verleeaen ,. ‘.<
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No. 9. XLVIF JAARGANG. SEPTEMBER

Offkieele  mededeelingen betreffende
naamsveranderingen.

In de Nederlandsche Staatscourant zJn in den loop
der maand Augustus gepubliceerd de navolgende hier t e
1 a n d e gedane v er z o e k en om naamsverandering :

1. van End Mor& Anton Dörner, wonende te Haarlem,
ten einde voortaan den geslachtsnaam Du@kinck  Dörner
te dragen ;

2. van Anna Rosalie Lautenbach, geboren Ftichner,  en
Berend  Broer Lautenbach, dierenarts, beiden wonende te
Wassenaar, de eerste als moeder-voogdes en de tweede
als medevoogd over de minderjarige Küte Kirschke, ten
behoeve van genoemde minderjarige, ten ‘einde voortaan

.den geslachtsnaam Lautenbach-Kirschke  te dragen;

3. van Teunis Verwezj en diens eohtgenoote, wonende te
Tul1  en ‘t Waal, ten behoeve van de minderjarigen
WiUem  Teunis de Sallengre  Drabbe Verweij  en Jacoba
Jansje Bouma Verweij,  tot het veranderen van dier ge-
slachtsnamen in dien van Verweij;

4. van Mr. P. J. D. C. Egter,  zich noemende en schrijvende
Egter  van Wissekerke, wonende te Brielle, zoo voor zich
als voor zijne minderjarige wettige nakomelingen. ten
einde voortaan den geslachtsnaam Egter v(m Wissekerke
te dragen ;

6. van Uesina  Kuperus en Barend  Holwedel,  echtelieden,
wonende te Amsterdam, ten behoeve van de minderjarige
Gesina Kuperus, ten einde voortaan den geslachtsnaam
Kuperus Holwedel  te dragen ; en

6.van Jacobus Christiaan Nicdaas Harms, wonende te
.vaortn.nn,&n_gesalchtsnaam

Aan den Gouverueur-Generaal van Nederlandsch-
Ind78  hebben verzocht:

1. Jan Joseph Pentury, te Magelang, om aan zgne echtge-
noote Magdalena  Laäzar  te vergunnen den geslachts-
naam Laäzar aan te nemen;

2. Machsoes, te Soerabaja, om aan hem te vergunnen den
geslachtsnaam Machsoes aan te nemen; en

3. Mas Mangkoerat, te Bandoeng, om aan hem te ver-
gunnen den geslachtsnaam Mangkoerat aan te nemen.

BU Koninklijk besluit van 16 Juli 1929, no. 34, is toe-
’ ges temd,  da t :

1. Coenraad  Joost Matthias de Wdde,  geboren te Medan
15 Augustus 1907, en Charlotte Emilie de WiZde,  ge-
boren te Medan 6 Februari 1904, hunnen pe&chtsnaam
verarìderen in dien van Kretschmer de Wilde;

2. Grietj, Steenhuizen, geboren .te Groningen 2 April 1926,
haren geslachtsnaam verandere in dien van Qti; en

3. Johannes Wilhelmus Fra&iscus  Jansen, geboren te Am-
sterdam 25 December 1886, en diens minderjarige
wettige nakomelingen, den geslachtsnaam veranderen in
dien van Heukensfeldt  Jansen,

BB Besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-lndië  is go e d ge v on den :

1.15 Juli. 1929, no. 24, aan Mardjimin, te Soerabaja, ver-
gunning te verleenen den geslachtsnaam Mardjimin
aan te nemen ;

2.15 Juli 1929, no. 25, aan Jonias Nikijuluw,  zendeling van de
Protestantsche Kerk te Gombong (Midden-Java) - ge-
huwd met Ariansi  Mahudim - en zijne minderjarige
wettige kinderen: Jakobus Fdipoes,  Carel  Gustaf, Hendrik
Isaac, Jacob, Sartjie Ceterina, John Marthin en Corlina
Martha, den geslachtsnaam Nik&duw  aan te nemen, en
aan zijne genoemde echtgenoote den geslachtsnaam
Mahudim  aan te nemen ;

3.15 Juli 1929, no. 26, aan Willem Leopold, minderjarigen
pleegzoon van W. H. Moize de Cludeleux,  te Boekit
Melintang (Oostkust van Sumatra), vergunning te ver-
leenen den geslachtsnaam Moize de Chateleux aan te
nemen ;

4.18 Juli 1929, no. 31, aan Raden Mus  Soemarto Sosrckoe-
soemo,  te Jogjakarta, vergunning te verleenen den ge-
slachtsnaam Komoemoprodjo  aan te nemen ;

6.19 Juli 1929, no. 18, aan Melade, le Grissee (Oost-
Java) vergunning te verleenen den geslachtsnaam Hirah
aan te nemen.
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Officieele  mededeelingen
betreffende naamsveranderingen en

naamsaannemingen.

In de Nedetlandsche Staatscourant zan ,in den loop
der maand September gepubliceerd de navolgende hier te
1 a n d e gedane v er z o e k e n om naamsverandering :

1. van Louis Albert Vogel, wonende te ‘s-Gravenhage, zoo
voor zich als voor zgne minderjarige wettige nakome-
lingen, ten einde in het vervolg den geslachtsnaam
Anthing Vogel te dragen;

2. van A. J. F. M. Egter, zich noemende en schrijvende
Egter  wan Wissekerke, 2de luitenant bij het Iate regiment
onbereden artillerie te Gorinchem, ten einde voortaan
den geslachtsnaam Egter  van Wissekerke te dragen ;

12. Johanna Cornelia  , zich noemende Johan.na  Cornelia
Burkens, te Weltevreden,, om aan haar te vergunnen
den geslachtsnaam Burkens aan te nemen;

13. Mohamed Hambaly bin Hdji  Abdulmanan  bin Lanang
Sjarafoedin, te Palembang, om aan hem te vergunnen
den geslachtsnaam Lanangsjarafoedin aan te nemen;

14. Idries, te Soekamandi (West-Java), om aan hem te
vergnnnen den geslachtsnaam Idries  aan te nemen;

10. P. J. Pattiradjawanij,  te Bandoeng (West-Java), om
aan zijne. minderjarige pleegdochter Sophietje Josina
te vergunnen den geslachtsnaam Pattiradjawan(j  aan te
nemen :

16. N. D. Veenstra en zijne echtgenoote S. Veenstra, te
Malang  (Oost-Java), om aan hunne minderjange pleeg-
kinderen John, Cobus  en Dirk  te vergunnen den ge-
slachtsnaam Veenstra aan te nemen.

3. van Cornelis Pootier, Cornelis Pooger, Cornelis Poo$r
en Pieter Pooiier,  allen wonende te Volendam, tot het
veranderen van den geslachtsnaam Pooijer in dien van
Mooijer.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
lndib  hebben verzocht:

1. Adriawus  Cornelis Groeneveld, te Bandjarnegara, en
Willem  Cornelis Groeneveld, te Weltevreden, hun en hunnen

1. Willem Francisco Pieters,  wonende te Willemstad
(Curaçao), om hem te vergunnen zijn geslachtsnaam

Aan den Gouverneur van Curaçao hebben verzocht:

Pieters te veranderen in Schoonewolf;

2. Antonio  Jacob Dorothea, wonende te Willemstad (CuraGao)
om hem te vergunnen zijn geslachtsnaam Dorothea te
veranderen in Trappenberg.

wettigen nakomelingen te vergunnen zich voortaan te
noemen en schrijven van Wel1  Groeneveld; Bij Koninklijk besluit van 12 Augustus 1929, no. 46,

is  toeeestemd. dat:

nemen;

1. Eleonora Scully, geboren te Batavia  26 Februari 1916,
haar geslachtsnaam verandere in dien van Scully Tack;

-2. Johannes Bulder, geboren te Texel 19 September 1924,II---  .zrJn gestacncsnaam verandereindien-van~%rett----

4. Tjokroclihardjo,  te Pasoeroean, hem te vergunnen den
geslachtsnaam Tjokrodihardjo  aan te nemen ;

5. A. D. G. Gehne en zën echtgenoote L. E. Oonkel, te
Semarang, om aan den uit het eerste huwelijk van
laatstgenoemde met den heer J. 0. R. H. N. Vetter op
4 September 1906 te Semarang geboren zoon Harmen
Nico te vergunnen zich voortaan te noemen en schrijven
Harmen Nico Gehne Vetter;

6. Liedje, zich noemende Lientje  Martherus, te Tegal, haar
te vergunnen den geslachtsnaam Martherus  aan te
nemen ;

7. Vrouwe M. J, Palm, te Soerabaja, om aan haar minder-
jarige pleegdochter Christientje  te vergunnen den ge-
slachtsnaam Palm aan te nemen ;

8. Anang Antjil bin Kasomo Wiro Negoro,  te Samarinda,
hem te vergunnen den geslachtsnaam Kasomo Wiro
Negoro aan te nemen j

9. J. F. W. van Schoonneveldt, te Bandoeng, om aan hem
en zdne wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan
te noemen en te schrijven Alstorphius uan  Schoonnevddt;

10. Ida Jacoba, zich noemende Ida Jacoba  Witte Vermeden,
te Buitenzorg. om aan haar te vergunnen den geslachts-
naam Witte Vermeden aan te nemen;

11. Kartadisastra,  te Bsndoeng om aan hem te vergunnen
den geslachtsnaam Kartudisastra  aan te nemen;

Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is go e d ge von d en :
1.30 Juli 1929, no. 22, aan Johanna Theresia Hals, ge-

boren te Salatipa  16 December 1908  minderjarige pleeg-
dochter van Th. C. P. A. Bernaards, te vergunnen
haren geslachtsnaam Hals te vtrunderen in dien van
Bernaards ;

2.5 Augustus 1929, no. 33, aan Mïke Marge  Siti, te
Malang  (Oost-J ava), vergunning te verleenen zich
voortaan te noemen en te schrijven Mike Margo Siti
Lebenger  ;

3.8 Augustus 1929, no 46, aan Magdalena, minderjarige
pleegdochter van L. H. G. Peeters en zijne echtgenoote
M. L. J. Delhaye, te Madioen (Oost-Java), vergunning
te verleenen zich voortaan te noemen en te schrdven
Magdalena Peeters;

4.24 Augustus 1929, no. 40, aan Ietje, minderjarige pleeg-
dochter van A. A. uan  Wijk, te Padalarang ( West-Java),
vergunning te verleenen zich vooortaan te noemen en
te schrijven Ietje van Wijk.

3ij Beschikking van 16 Augustus 1929, no. 796,
heeft de Gouverneur van Curaçao goedgevonden:

aan Moties  Frotiano  Faneito, te Curaçao, vergunning
te verleenen om zijn  geslachtsnaam Faneito te veranderen
in dien van Jesurun.
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No. 11. XLVIP JAARGANG. NOVEMBER 1929.

Officieele  mededeelingen 12. L. van Nierop en zdne echtgenoote E. van Heye, te

betreffende naamsveranderingen en Langsa  (Atjeh en Onderhoorigheden),  om aan hunne
minderjarige pleegdochter Catharioza  te vergunnen den

naamsaannemingen.

In de Nederlaadsche Staatscourant zön in den loop
der maand October gepubliceerd de navolgende hier te
1 an d e gedane v er z o e k en om naamsverandering :

1. van Hein Hendrik Gnade  en Henderika Pieternella Wil-
Zebrads,  echtelieden, wonende te Amsterdam, ten be-
hoeve van den minderjarigen Jan Heere, ten einde
voortaan den geslachtsnaam Heere Gnade  te dragen;

2. van Adrianus  Nolten,  fabrieksarbeider, wonende te
Marken-Binnen, gemeente Uitgeest, in z@e hoedanig-
heid van voogd, ten behoeve van de minderjarige
Hendrika Dekker, ten einde voortaan deu geslachtsnaam
Dekker Nolten  te dragen ;

8. van Albert de Vries, te Diepenveen,. ten einde voortaan
den geslachtsnaam de Vries van der Laan te dragen.

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië hebben verzocht:

1. X van Retin, te Djenar (Poerworedjo, Java), om aan
zgn minderjarige pleegdochter Wallijah te vergunnen
den geslachtsnaam van Reijn aan te nemen ;

2. Vrouwe J. H Jansen, te Bnftenzorg,  om aan hare
minderjarige pleegdochter Johanna te vergunnen den
geslachtsnaam Jansen aan te nemen;

3. W. E. G. Nolthenius,  te Modjokerto (Java), oti 8an
zönen minderjarigen pleegzoon Gerrit Albert Zuidema

.._ te ~ergunneaz&~u_.g&lyeram~
.j deren in dien van NoZthe&us;

4. Henna%,  zioh noemende Herman  Cool,  te Medan, om
aan hem te vergunnen den geslachtsnaam Co01 aan te
nemen j

5. J. J. tiheers en zijne echtgenoote E. van Heeteren,
beiden wonende te Tegal (Java), om aan hunnen
minderjarigen pleegzoon. bij den doop genaamd Fran-
ciscus Justus  te vergunnen d-n geslachtsnaam Scheers
aan te nemen ;

6, Ch. C. H. Ftihring, te Kediri (Oost-Java), om aan zijnen
minderjarigen pleegzoon Jacob te vergunnen den ge-
slachtsnaam Fiihting aan te nemen;

7. C. ‘IY.  MulEer,  te Kaliebodri (West-Java), om aan zune
minderjarige pleegdochter Maria Margaretha te ver-
gunnen den geslachtsnaam MuUer aan te nemen;

6. Miedoen, zich noemende Bernard Johannes Remkes,
leerling-letterzetter bij de Landsdrukkerg te Welte-
vreden, wonende te Meester-Cornelis, om aan hem te
vergunnen den geslachtsnaam Remkes  aan te nemen;

9. Hàdji Abdoelrachman Alias Anang Bin Hadìo  Zainoed-
din, te Palembang, om aan hem te vergunnen den ge-
elachtsnaam Zainoedain aan te nemen;

10. het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Semarane. om aan
de minderjarige Ne@,  zich noemende Ne&/ Pieters,  te
vergunnen den geslachtsnaam Pieters aan te nemen;

11, Th. Buys,  te Weltevreden, om aan züne minderjarige
pleegdochter Erica Ktich  te vergunnen haren gedachts-
naam te veranderen in dien van Buys;

geslachtsnäati vai Nierop  aan te nemen ; _
13. het Roomsch-Katholieke Weeshuis te Semarang, om

aan de minderjarige Martha Oarada,  zich noemende
Martha  Odrada  van de Sade, te vergunnen den ge-
slachtsnaam van de Sande aan te nemen ;

14. Frouke, zich noemende Frouke Canter Visscher,  te
Batavia, om aan haar te vergunnen den geslachtsnaam
Canter Visscher  aan te nemen;

15. Ha@ Mohamad  Edrìs, te Ponorogo (Oost-Java), om
aan hem te vergunnen den geslachtsnaam Mohamad
aan te nemen ;

16. C. F. Utzmann  en zdne echtgenoote E. J. Colenbrander,
beiden wonende te Tjimahi (West-Java), om aan hunne
minderjarige pleegdochter Louise de Jong, geboren te
Bandoeng 31 Januari 1927, te vergunnen v6ór  haren
geslachtsnaam de Jong dien van Utzmann  te voegen.

BB Besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië is go e d ge v on d’e n :
1.29 Augustue 1929, no. 51, aan Saema,  echtgenoote van

lhminggos  Kailulx  te Palembang, vergunning te ver-
leeoen den geslaohtsnaam Kailulu  aan te nemen en zich
alzoo voortaan te noemen en te schrfj ven Saema Kaitdu;

2. 29 Angustne  1929, na. 52, aan Julius Robinson en Jo-
hannes Theodorus,  minderjarige pupillen va8 het Pro-
testantsche Weeshuis te Semarang, vergunning te ver-
leenen den geslachtsnaam Hamar  cie la Brethonière aan
te nemen ;

-31 1G!!%@éiiZai;r3~ei5ñm  Piëfer, zi& nöcmeñF~
Pieter Larnbertus,  te Semarang, vergunning te verleenen
den geslachtsnaam Lambertus aan te nemen;

4. 19 September 1929, no. 44, aan Raden Soemardiman,
adjunct-commies be het Departement van Gouvernemente-
bedraven, te Bandoeng, vergunning te leenen den ge-
geslachtsnaam Smith aan te nemen en zich alzoo voortaan
te noemen en te schrijven Smith ;

5. 19 September 1929, no. 43, aan Rabgan,  destgds op-
nemer bij den dienst der Zoutregie, thans tijdelijk waar-
nemend opzichter bij den Aanmirak  en Aankoop van
genoemden dienst, te Kalianget (Oost-Java), vergunning
te verleenen den geslachtsnaam Rabgan  aan te nemen ;

6. 19 September 1929, no. 45, aan Joop, zich noemende
Soeterboek, te Samarinda (Zuid- en Oosterafdeeling van
Borneo) vergunning te verleenen den geslachtsnaam
Soeterboek aan te nemen.
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XLVIP  JAARGANG. DECEMBER 1929.

Officieele  mededeelingen 2. Benoem Reidnied  en zijne echtgenoote Soegiati, beiden

betreffende naamsveranderingen en wonende te Semarang, om aan de minderjarige dochter

naamsaannemingen.
gtztje  van laatstgenoemde te vergunnen den geslachtsnaam
Rdnied aan te nemen ;

In de Nederlandsche Staatscourant z@ in den loop
3. G. B. Heitinga  en zUne  echtgenoote Th. Th. Vermeer,

der maand October gepubliceerd de navolgende hier te
beiden wonende te Mr. Cornelis, om aan hunnen minder-

1 a n de gedane v er z o e k en om naamsverandering : m
jarigen pleegzoon Gijsbert  Johan te vergunnen den

1. van J. de Bruin, echtgenoote van A. Boer, woneydë
geslachtsnaam Heitinga  aan te nemen;

4. G. A. Dencher, te Lembang (Java), om aan zijnen minder-
te Sliedrecht, ten behoeve van den minderjarigen Maarten jarigen pleegzoon, bij den doop genaamd Johan Friedrich
van den Heuvel, ten einde voortaan den geslachtsnaam te vergunnen den geslachtsnaam Denscher aan te nemen ;
Boer van den Hewvel te dragen; 5. J. 8. Pesik en z@e echtgenoote E. A. Sumampow, beiden

2. van Conlelis Hendrikus van Rhìjn, ingenieur en directeur wonende te Semarang, om aan laatstgenoemde te ver-
der N.V. Lankhoret Touwfabrieken, wonende te Sneek, gunnen den geslachtsnaam Sumampow aan te nemen;
ten behoeve van z&i  minderjarigen zoon Auke Antonre 61 I. J. Turangan,  te Weltevreden, om aan zijne echt-
van Rh@, ten einde voortaan den geslachtsnaam Becke- genoote Xentje  Dieën te vergunnen den geslachtsnaam
ringh van Rhijn te dragen ; Dieën aan te nemen ;

3. van Hendrik Felix van den Toorren, wonende te 7. PizZwun,  te Bandoeng (West-Java), om aan hem te
Amsterdam, ten behoeve van zijn pupil Johanna Sophia vergunnen den geslachtsnaam Palwan  aan te nemen ;
Agatha Deça  Carança, ten einde voortaan den geslachts- 8. E. J. Huiswoud  en zjne echtgenoote L. S. Sari, beiden
naam Deça Carança van der Toornen te drageu; wonende te Iho Soekon (Atjeh en Onderhoorigheden),

4. van Kuufje Buis, wonende te IJmuiden en aldaar om aan hunne minderjarige pleegdochter Maria Hori,
geboren 5 October 1907, om bij haar geslachtsnaam te geboren te Singkawang 10 December 1919, te vergunnen
voegen den naam Tismeer, in dier voege, dat deze zich voortaan te noemen en te schrijven Maria Hori
geslachtsnaam wordt Tismeer Buis; Hui.5woua.

5. van Frans Westrik en Evertje Seÿmonsbergen,  echte
lieden, wonende te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van den Bd Koninklijk besluit is t o e ges t e m d :
minderjarigen Bernardus Broeksma, ten einde in het
vervolg den geslachtsnaam Westrik Broeksma te dragen;

1.2’2 Juni 1929, n@ 62, dat Josefina Paula Hoffman,

6. van RoeEof  de Haan, wonende te Zwolle, ten behoeve
geboren te Utrecht 19 Maart 1925, haar geslachtsnaam

van zun pupil Jennegien Tobij,  om den geslachtsnaam
verandere in dien van Hoffmun  Veldkamp;

,Tobij  te veranderen in de Haan;
2.13 Augustus 1989, no 46, dat Johannes  de Graaf,

7. van Dirkje  van Loenen, wonende te ‘s-Gravenhage,
geboren te Haarlem 31 Maart 1922, z@ geslachtsnaam

tot het veranderen van haar geslachtsnaam van Loenen
vernnaere in dien van van der Velden, en

in dien van Meurs ;
3. dat Zeeger  W&m  Bloemenaad,  geboren  te Wormerveer

:,,,,;..,~$.r.~ltE)ie~r-~  Boer~enz@eeehtgenoote  Juntjde Boer,
9 October 1905, en diens minderjarige wettige nakome-

beiden wonende te Leeuwarden, in hunne qualiteit van
lingen den geslachtsnaam veranderen in dien van--Hout-

voogd en toeziende voogdes over Oornelis Greveling,
tuyn Bloemendaal ;

geboren 13 Februari 19% te Heerenveen, natuurlak
4.25 September 1929, no 24, dat Anton ul;ilem van der Wiel,

niet erkend kind van Jannisje  Greveling,  dat degeslaehts-
geboren te Arnhem 23 April 1923, en Johanna Mary

naam van genoemd kind wordt veranderd in de Boer;
van der W;iel, geboren te Arnhem 13 Mei 1924, hun

9. van Willebrordus Verkerk,  wonende te ‘s-Gravenhage,
geslachtsnaam veranderen in dien van .Z$mans  van

ten ,behoeve  van de minderjarige TherèseMariu  Wigersma
der Wiel;

tot het veranderen van den naam Wigersmu in dien van
5. dat Josephus  Maria Antonius Franciscus Smits, geboren

Verkerk  ;
te Breda 18 April 1901, zijn geslachtsnaam verandere

10. van Dirk Pieter lNachielse, spoorwegbeambte, wonende
in dien van Smits van Wuesberghe,  en

te Schagen. als voogd, ten behoeve van de minderjarige /
6. dat Burtholomens Leomzrdus  Wdff, geboren te ‘s-Gra-

Cornelia Blom, ten einde voortaan den geslachtsnaam 1
venhage 16 Juni 1878, en diens minderjarige wettige

Blom Machielse te dragen ;
nakomelingen den geslachtsnaam veranderen in dien

ll. van Frederik Goos,  wonende te Enkhuizen, ten behoeve ,
van Avenel  Wolff.

van de minderjarige Sophia Reuvekamp, ten einde voor- /
taan den geslachtsnaam Rsuvekamp  Goos  te dragen ; !

Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-lndië is go e dg e von d e n :

12.  van Jan Henry Droomer,  wonende te Rotterdam, tot
het veranderen van zijn geslachtsnaam Droomer  in dien

j 1.3 October 1929, no 24, aan Raden  Pandji  Soeriu Nata

van Bruinaards  ;
Pustekas,  te Weltevreden, tgdeNk  ambtenaar ter be-
’

13. van Antonia Jacoba  Getcrtsen en Hendrikus Paulus, !
schikking van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur,

echtgenooten,  wonende te Rotterdam, ten behoevevan den
vergunning te verleenen den geslachtsnaam Pamekas

minderjarigen Johannes PeYr?ds  Oartsen,  tot het veran-
aan te nemen;

deren van den naam Geurtsen  in dien van Paulus.
2. 10 October 1929, ne 22, aan Mus Ijus, te Bandoeng,

vergunning te verleenen den geslachtsnaam Ijus aan te

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- nemen.

Indie hebben verzocht:
1. men  Soemitro en zijne  echtgenoote Raden Ajoe Marloepi,

Bij beschikking van den wnd.-Gouverneur van
Curaçao d.d. 23 October 1929, no 1053, is goedgevonden

beiden wonende te Tegal (Java), om hun te vergunnen aan Philip Murtis Lucia, wonende aldaar, vergunning te
onderscheidenldk den geslachtsnaam Poerwoadipoetro en verleenen om zun geslacht,snaam  Lucia te veranderen in
Djojohurdjoclipoero aan te nemen ; dien van Cuales.
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